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Abstract 
This master thesis aims to analyze the incentives behind actions taken by the European Union 

regarding research and development encouragement. More specifically, this thesis asks the 

question; How should the European Commission regulate deductions for research and 

development expenditures to achieve socio-economic efficiency in terms of competition? 

The answer to this question has important relevance on the subject of EU’s growth and 

overall market position.  

  

Lately, the EU and its member states have taken new incentives. One of these incentives is 

to give an extra high deduction on expenditures concerning research and development. It is 

the purpose of this thesis to illustrate how these expenditures are defined and to analyze if 

these arrangements violate the terms of legal state aid.  

 

In the current thesis, the Danish deduction rules were assessed in an EU legal perspective 

and in the context of state aid and selectivity, therefore contributing to the understanding 

of how EU member states should invest in research and development. 

 

By increasing the deduction rates, the government seeks to create a positive incentive for 

companies to promote research and development. This incentive leads to positive progress 

in the European market in areas such as health, welfare, technology, and the overall 

European economy. However, this can lead to an imbalance in the market and create high 

barriers to entry among these companies. This thesis analyzed how these barriers are 

affected and how a dominant company could potentially become more prevalent and exploit 

its market power, which could lead to a restriction on the incentive to innovate. 

 

Conclusively, the results from the economic analysis will be used to adjust and give guidelines 

for optimal legal regulation. This will show whether the market is optimally allocated or 

whether it is necessary to insert rules to change the market structure and thereby optimize 

the EU's welfare. 
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Indledning 

EU står over for en udfordring. Innovation, forskning og udvikling står højt på listen for de 

tiltag, der søges at blive fremmet. Dette understreges i EU’s 2020-strategi, hvor det nævnes 

at ”Europa 2020-strategien identificerer forskning og udvikling (F&U) som afgørende for at 

opnå målet om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Derfor har Kommissionen fastlagt 

et overordnet mål om, at 3 % af EU's bruttonationalprodukt (»BNP«) skal investeres i F&U 

ved udgangen af 2020.”1 Følgende citat tydeliggør, hvilken betydningsfuld vægt, der bliver 

lagt på disse investeringer, og at det ønskes at medlemslandene skal forblive 

konkurrencedygtige. Strategien har medført, at medlemslandene hver især har inkorporeret 

en støtte. En støtte, der kan tildeles ved adskillige tiltag, men som for majoriteten af landene 

ses givet ved et højere fradrag for F&U-investeringer.  

 

Det har for Danmark medført, at folketinget i år 2018 vedtog en ændring til ligningslovens § 

8 B, stk. 4, vedrørende fradragssatser for forsknings- og udviklingsomkostninger. Det blev 

herigennem besluttet at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og 

udvikling gradvist fra 100 % til 110 % frem til år 2026 og midlertidigt 130 % i perioden år 

2020-2021.2 Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet angives det, at både private og 

offentlige forskningsinvesteringer giver høje økonomiske afkast, hvilket yderligere 

understøtter tiltaget.3  

 

Formålet med afhandlingen er at skabe en indsigt i de danske fradragsregler, og vurdere dem 

i et EU-retligt perspektiv i sammenhæng med statsstøtte og selektivitet. Afhandlingen 

bidrager med en forståelse af indførelsen af ligningslovens § 8 B, stk. 4, og hvordan EU-

medlemslande skal investere i forskning og udvikling. Det er særligt konklusionen for, 

hvordan EU optimalt bør behandle forsknings- og udviklingsomkostninger, der gør 

udgivelsen af dette speciale helt afgørende. 

 
1 EU-Kommissionen. (2010). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget, Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. 
2Grossisen Fiederspel (31. august 2020). Lovforslag om forhøjet fradrag for udgifter 
3 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. Dansk Industri, s.2 
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Kapitel 1: Metode, teori og problemformulering  

1.1 Problemstilling  

Det er ud fra EU-Kommissionens synsvinkel centralt at skabe en balance mellem 

medlemslandene og den konkurrence, der er på markedet. Dette fremgår ligeledes af EU’s 

traktatfæstede formål,4 som består i at fremme videnskabelig og teknologisk udvikling blandt 

medlemslandene. Problemet opstår, da der i modsætning til denne balance i markedet er 

givet en suverænitet på skatteområdet. Denne suverænitet muliggør at medlemslande kan 

fastsætte deres egne fradragssatser i form af superfradrag5 og derved begunstige 

virksomheder individuelt gennem de respektive medlemsstaters gældende satser.  

 

Der opstår en samfundsmæssig problematik i forbindelse med, at EU søger at fremme 

forskning og udvikling, og i den sammenhæng acceptere legitime hensyn for statsstøtte og 

selektivitet. Statsstøttereglerne har en central rolle i reguleringen af den fri og fair 

konkurrence på tværs af medlemsstaterne i EU.6 I følge TEUF art. 107, stk. 1, er der et 

overordnet forbud mod statsstøtte, men der foreligger dog adskillige legitime hensyn, som 

taler for, at enkelte former for statsstøtte er lovlige. Det kan derfor være vanskeligt at angive, 

hvilke hensyn, der kan opvejes, samt hvornår der kan være tale om forenelig statsstøtte.   

 

Fradragssatserne skaber et positivt incitament til at forske og udvikle, hvilket gavner den 

samfundsmæssige velfærd. Det medvirker til en positiv fremgang på det europæiske marked 

inden for blandt andet sundhed, velfærd, teknologi og den samlede europæiske økonomi. At 

dette incitament ønskes begunstiget af EU-Kommissionen kan indebære en vis problematik 

idet grænsen for, hvornår denne begunstigelse bliver udnyttet af medlemsstaterne, kan 

være vanskelig at fastsætte. En yderligere essentiel problematik udspringer af dette og gør 

sig gældende, da det både er små som store virksomheder, der kan modtage et superfradrag. 

Dette kan medføre en ubalance i markedet og skabe høje adgangsbarrierer blandt disse 

 
4 Lissabon Traktaten - Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde (TEUF) art. 179, stk. 1. 
5 Et fradrag på over 100 % 
6 Qvist., M. F., L., Honoré, M., Petterson, P. S. (2015). EU’s statsstøtteregler udfordringer og muligheder. 
Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1, ET.2015.21. 
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virksomheder. I samme øjemed kan en dominerende virksomhed potentielt øge dens 

dominans og udnytte sin markedsmagt, hvilket kan føre til en begrænsning for incitamentet 

til at innovere.  

 

Den nugældende regulering for det omtalte superfradrag i Danmark er et forholdsvist nyt 

tiltag, og processen for at opnå fradraget er derfor ikke fastlagt entydigt.7 Retsusikkerheden 

består i at virksomheder kan være usikre på, hvornår de er omfattet af reglerne, og hvorledes 

de kan opnå superfradraget. Der kan derfor opstå tvister senere hen, idet virksomhederne 

på den ene side kan være omfattet af det nye tiltag, og kunne trække fradrag for disse 

udviklings- og forskningsomkostninger. På den anden side kan stat og virksomhed have en 

forskellig opfattelse af rækkevidden af reglerne, og derved ikke mene at omkostningerne er 

omfattet af reglerne, hvorfor virksomhederne kan ende med at bøde for dette. 

 

Afhandlingen behandler problemstillingen ud fra synspunktet om, at EU-Kommissionen har 

alle de korrekte intentioner omkring fremgangsmæssig forskning, udvikling og innovation for 

medlemslandene i Europa. Samtidig søger afhandlingen udover det positive formål samtidig 

at belyse og imødekomme de negative effekter, der opstår i lyset af en 

konkurrenceforvridning. 

 

1.1.2 Problemformuleringer 

Ud fra ovenstående problemstilling, er der udarbejdet tre problemformuleringer, der sætter 

rammen for afhandlingen. Problemformuleringerne er opdelt i en juridisk problem-

formulering, en økonomisk problemformulering samt en integreret problemformulering, 

hvor sidstnævnte vil blive besvaret i lyset af afhandlingens grænsefelter af jura og økonomi.  

 

 
7 Bilag 2: Interview med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen, med Ivan Poulsen fra skattestyrelsen, d. 9 marts 
2020. (bilag s. 103) 
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1.1.2.1 Juridisk problemformulering 

Hvorvidt er fradragssatserne i ligningslovens § 8 B, stk. 4, der omhandler superfradrag til 

forsknings- og udviklingsomkostninger, forenelige med den primære EU-rets regler om 

statsstøtte og selektivitet?  

 

1.1.2.2 Økonomisk problemformulering 

Hvilken konkurrencemæssig påvirkning har et superfradrag for forsknings- og 

udviklingsomkostninger på virksomheders incitament til at forske, udvikle og innovere inden 

for innovationsrige brancher såsom medicinalindustrien i EU?  

 

1.1.2.3 Integreret problemformulering 

Hvordan bør EU-Kommissionen regulere fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger 

således, at der opnås samfundsøkonomisk efficiens i konkurrencemæssig henseende?   

 

1.2 Synsvinkel  

Der bliver for afhandlingens synsvinkel taget udgangspunkt i Europa-Kommissionen. En 

forenklet beskrivelse af EU’s lovgivningsmæssige proces er, at Kommissionen fremsætter et 

forslag, dette diskuteres, evt. ændres og afslutningsvist vedtages i fællesskab af 

Ministerrådet og Parlamentet.8 Processen er mere kompleks end som så, men ovenstående 

beskriver at Kommissionen besidder en initiativret, hvilket begrunder valget af dem som 

synsvinkel for afhandlingen. Kommissionen skal herfor undersøge, om der er tildelt indirekte 

statsstøtte i form af højere fradrag, og i hvilket omfang dette højere fradrag ændrer 

konkurrencen i markedet inden for innovationsrige brancher.   

 

Forsknings- og udviklingsomkostninger har stor samfundsmæssig interesse, da det kan have 

en omfattende samfundsmæssig indflydelse på medlemsstaters økonomi og konkurrence. 

Derfor analyseres afhandlingen ud fra en samfundsmæssig synsvinkel i EU-kommissionens 

sted. Det er særligt interessant at undersøge problemstillingen fra denne synsvinkel, da det 

 
8 Europa-Kommissionens hjemmeside – ”Vedtagelse af EU-love”  
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både juridisk og økonomisk vil give et indblik i den samfundsøkonomiske velfærd, og hvad 

der er mest optimalt.  

 

Denne synsvinkel muliggør en naturlig overgang til den integrerede analyse, hvor 

sammenspillet mellem jura og økonomi kan vurdere det optimale samfundsmæssige billede 

i et retsøkonomisk perspektiv. EU-Kommissionen skal varetage en vurdering af, hvorvidt den 

nuværende situation er samfundsmæssig optimal, og/eller hvilke tiltag, der bør tages for at 

finde en mere optimal tilstand. 

 

1.3 Perspektiv 

Som beskrevet i ovenstående afsnit foretages afhandlingen ud fra EU-Kommissionens 

synsvinkel. Dette bliver gjort på baggrund af, at EU-Kommissionen er den udøvende magt i 

EU.9 EU-Kommissionen er derved den EU-institution, der fremlægger nye lovforslag til EU-

parlamentet og Ministerrådet.10 Denne synsvinkel er gennemgående, da det for 

afhandlingen vurderes, hvorledes den nuværende lovgivning bør optimeres eller ændres. I 

afhandlingen betegnes og betragtes EU-landene som værende en samlet produktions-

funktion. Dette vil sige, at Unionen betragtes som værende én samlet enhed, der har til 

hensigt at skabe den største økonomiske værdi samlet set. 

 

Et tilsvarende argument i forhold til at behandle EU som en samlet produktionsfunktion er, 

at EU befinder sig i stærk konkurrence med stormagter såsom Kina og USA, hvilket 

understreger hensigten med at vurdere EU samlet. Dette er et perspektiv, som behandles i 

afhandlingen, da det er kommissionens og EU-medlemsstaternes fællesinteresse at stille EU 

stærkest og være konkurrencedygtige på et globalt marked.  

 

1.4 Emnecase 

Det skal for afhandlingen antages, at problemstillingen bliver præsenteret for EU-

Kommissionen. Dette bliver gjort, da det er i EU’s interesse at skabe økonomisk vækst, samt 

 
9 Europa-Kommissionens hjemmeside – ”Om Den Europæiske Union”  
10 Havelund, Iza. (2016). Sådan lovgiver EU, Altinget. 
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at skabe incitament for forskning, udvikling og innovation. Da det igennem problemstillingen 

er defineret, at der foreligger en tvist på dette område, skal EU-Kommissionen se nærmere 

på denne, og hvorledes et subsidie i form af et superfradrag påvirker konkurrencen. Det er 

derfor væsentligt for EU-Kommissionen at kigge nærmere på et specifikt fradrag i en af EU’s 

medlemsstater. Der bliver taget udgangspunkt i den danske ligningslov (herefter LL) § 8 B, 

stk. 4, som søger at fremme forskning, udvikling og innovation gennem et højere fradrag. Det 

skal i lyset af bestemmelsen undersøges, hvorledes den er forenelig med EU’s formål og 

regler vedrørende statsstøtte. Undersøgelsen med udgangspunkt i det danske superfradrag 

kan herefter danne et grundlag for vurderingen af statsstøtte for EU’s øvrige medlemslandes 

superfradrag.  

 

Medlemslandene har en suverænitet på skatteområdet, hvilket giver landene mulighed for 

at sætte de fradragssatser, som de mener er optimale for den enkelte medlemsstat. I denne 

sammenhæng har EU et ønske om særligt at fremme forskning, udvikling og innovation, 

hvorfor EU-Kommissionen søger af afdække, hvorvidt de tiltag medlemslandene benytter sig 

af, givet deres suverænitet, er hensigtsmæssige og optimale for EU. 

  

Det skal under markedsstrukturer som duopol, monopol og fuldkommen konkurrence 

undersøges, sammenlignes og klarlægges, hvilken grad af påvirkning fradraget har på 

konkurrencen under de respektive markedsstrukturer. I samme øjemed skal det analyseres, 

hvilken markedsstruktur, der er ideel i forbindelse med at øge incitamentet for virksomheder 

til at forske, udvikle og innovere. 

 

De problemstillinger, der taler for og imod en incitamentsforøgelse af forskning og udvikling, 

skal diskuteres, således at EU-Kommissionen kan bidrage med et optimeringsforslag i form 

af regulering på området. 

 

1.4.1 Emneafgrænsning 
For at besvare afhandlingens problemstilling så entydigt som muligt, er det nødvendigt at 

afhandlingen afgrænses i et juridisk og økonomisk perspektiv.  Da afhandlingen formidles fra 

EU-Kommissionens synsvinkel, og det søges at stille EU bedst mulig som en samlet enhed, 
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kan det geografiske område afgrænses til ikke at gå ud over EU’s grænser. Analysen vil 

således blive foretaget ud fra EU’s indre marked med forbehold for, at EU’s marked kort vil 

sammenlignes med de øvrige stormagter.11  

 

Da der er tale om et fradrag lægger det op til at behandle de skattemæssige aspekter. Der 

afgrænses i denne sammenhæng fra det skattetekniske, hvilket hidrører benyttelsen af LL § 

8 B, stk. 4, og hvordan denne i praksis benyttes til at trække fradrag fra indtjening, og hvordan 

virksomheden kan fremføre underskud til senere års fradrag. Ligeledes lægger behandlingen 

af LL § 8 B, stk. 4, op til LL § 8, øvrige bestemmelser, og særligt LL § 8 X, stk. 1, vedrørende 

udbetaling af skatteværdien af virksomhedens afholdte F&U-omkostninger ved underskud. 

Der afgrænses derfor fra denne bestemmelse i LL § 8 X, stk. 1, da afhandlingen vil have fokus 

på fradraget. 

 

For forskning og udvikling er patenter særligt aktuelle, og kan være rationalet bag 

virksomheders incitament til at forske og udvikle. Dette område afgrænser afhandlingen sig 

fra, idet det ikke er relevant for afhandlingens fokus. Yderligere foretages denne afgrænsning 

for at tydeliggøre påvirkningen af selve fradragets effekt på markedet, uden andre retligt 

regulerende aspekter påvirker dette. 

 

Der afgrænses fra at tage stilling til øvrige EU-medlemslandes fradragsordninger. Dette bliver 

gjort, da afhandlingens udgangspunkt, som nævnt, er de danske fradragsregler, hvor disse 

bliver udgangspunktet for de øvrige medlemslandes superfradrag. 

 

1.5  Analyseniveau 

Analyseniveauet er samfundsmæssigt og tager derfor afsæt i en overordnet vurdering og 

konkretisering af samfundet i EU. Igennem afhandlingen vil der foreligge visse områder, hvor 

det vil være nødvendigt at dykke ned i specifikke markedsstrukturer og situationer, som 

bidrager med viden i mere konkrete tilfælde. Denne viden generaliseres og benyttes som 

 
11 En øvrig stormagt er eksempelvis USA og Kina.  
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udgangspunkt for alle virksomheders adfærd på markedet, hvilket leder tilbage til det 

overordnede samfundsmæssige analyseniveau. 

 

1.6 Primær dataindsamling 

I forbindelse med dataindsamling til den juridiske analyse, er en ekspert fra Skattestyrelsen, 

Ivan Poulsen, blevet kontaktet. Der blev foretaget et interview for at erhverve aktindsigt i 

relevante data/analyser/dokumenter, og derved skabe indsigt i, hvordan processen 

vedrørende ansøgningen for superfradraget er, samt hvilke virksomheder og brancher, der 

modtager dette i sammenhæng med selektivitet. Interviewet med Ivan Poulsen fra 

Skattestyrelsen kategoriseres som værende primær kvalitativ data.12 

 

Det var desværre ikke muligt at fremskaffe den efterspurgte aktindsigt. Dog er den viden, 

som blev tilegnet under ansøgningsprocessen for aktindsigt og interviewet anvendt til en 

fortolkning af den skatteretlige fradragsordning i henhold til LL § 8 B, stk. 4. Denne data vil 

anvendes som fortolkningsbidrag til at analysere den praktiske anvendelse af 

fradragssatserne, som er hjemlet i LL § 8 B, stk. 4. 

 

1.7 Metode og teori 

Det er afgørende for en fyldestgørende udarbejdelse af afhandlingsprojektet, at teori og 

metode er velovervejede, og bidrager til at belyse de relevante synspunkter, som er 

hensigten med afhandlingen. I efterfølgende afsnit behandles de valgte teorier og metoder 

som er essentielle i forhold til en velfungerende afhandlingsproces. Afhandlingens metoder 

og teorier anvendes til en videnskabelig besvarelse af henholdsvis den juridiske, økonomiske 

og integrerede problemformulering. Derfor er der udarbejdet separate juridisk, økonomisk 

og integreret metodeafsnit. 

 

 

 
12 Andersen, Ib. (2019). Den skinbarlige virkelighed (6. udg.). s. 168 - 173 
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1.7.1   Juridisk metode 

1.7.1.1  Den retsdogmatiske metode  

Afhandlingens juridiske analyse tager afsæt i den retsdogmatiske metode. Metoden 

anvendes til at udlede gældende ret ”de lege lata”, samt at behandle de relevante 

retskilder.13 Den retsdogmatiske metode anvendes til at analysere juridiske spørgsmål, og er 

den metodiske fremgangsmåde, som de danske domstole anvender til at behandle juridiske 

problemstillinger.14 Metoden kendetegnes som værende positivistisk, og herved statueres 

gældende ret ud fra analysen af de pågældende retskilder.15 Den retsdogmatiske metode 

anvendes i denne afhandling til at analysere, hvorledes fradragssatserne i ligningslovens § 8 

B, stk. 4, er forenelig med den primære EU-ret. 

 

1.7.1.2  Retskildelæren 

I sammenhæng med anvendelsen af den retsdogmatiske metode bliver retskildelæren 

inddraget. Retskildelæren inddeler retskilderne i følgende rækkefølge: 1) regulering, 2) 

retspraksis, 3) retssædvaner og 4) forholdets natur.  

 

Det er væsentligt at notere, at retskildelæren ikke betegner en bestemt hierarkisk rangorden 

mellem de ovenstående retskilder, men beskriver blot retskilderne uden at tage stilling til 

deres gyldighed.16 De danske domstole behandler i praksis alle fire retskilder, men da der 

ikke eksisterer en rangorden mellem retskilderne, tillægges de enslydende værdi, med-

mindre lex-principperne er aktuelle.17 I den efterfølgende juridiske analyse, vil relevante 

retskilder anvendes meningsfyldt, og der foretages derfor ikke en gennemgang af hver 

enkelt, men sammen vil de anvendes til besvarelsen af den juridiske problemformulering.  

 

 
13 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), Retskilder og retsteorier. København K: Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag, s. 31 
14 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 35  
15 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 381-382 
16Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 35 
17 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 30 
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1.7.1.3  EU-retlig metode 

Retskilderne inden for EU-retten har en bærende betydning for afhandlingen, da det 

undersøges, hvorledes fradragssatserne i medfør af LL § 8 B, stk. 4, er forenelig med den 

primære EU-rets regler om statsstøtte og selektivitet. EU-rettens retskilder består af 

primærretten, som omfatter traktater, rettigheder og principper.18 EU-traktater går forud for 

medlemsstaternes nationalret, i tilfælde af, at der forekommer uoverensstemmelser, hvilket 

er et grundlæggende princip i EU-rettens forrang. Forrangsprincippet er uhjemlet, men er 

over flere omgange blevet stadfæstet under retssager i EU.19 

 

1.7.1.3.1 Primær og sekundær ret 

Der optræder to hovedkilder inden for EU-retten, hvilke er primær ret og sekundær ret. 

Fælles for disse retskilder er, at de indebærer regler og principper, som er fastsat i de 

traktater, som Unionen hviler på, og har en omfattende betydning for udformningen af 

afhandlingen.20 Lissabon-traktaten er den primære EU-ret, og indbefatter Traktaten om den 

Europæiske Union (herefter TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde 

(herefter TEUF), som har direkte virkning i medlemsstaterne og kan påberåbes ved den 

danske domstol. Den sekundære regulering udgøres blandt andet af forordninger, direktiver, 

henstillinger og udtalelser og har en lavere retlig værdi end den primære EU-ret. Direktiver 

gælder ikke direkte og skal derfor enten vedtages som lov af Folketinget, eller udstedes som 

en bekendtgørelse af den konkrete minister. Direktiver er retningslinjer for medlems-

landenes nationale lovgivning, og betyder, at de til en vis grad kan bestemme, hvordan 

målsætningen i direktivet skal indfries, jf. TEUF art. 288.21  

 

 
18 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2014). Retskilder og retsteorier. (4. udg.) Djøf Forlag, s. 135 
19 Parter: Elselskabet Enel mod den italienske advokat ved navn Flaminio Costa 
Faktum: Den italiensk advokat, Flaminio Costa, nægtede at betale en elregning på 20 kr. Under henvisning til 
at lov om 
nationalisering af elektricitetsindustrien i Italien var i strid med en række bestemmelser i Lissabon Traktateb.  
Byretten i Milano spurgte EU-domstolen, om EU-retten har forrang frem for nyere national lov i tilfælde af 
konflikt. 
Afgørelse: EU-domstolen fastslog at EU-retten har forrang for efterfølgende national lov. 
Præmis 7, 8 og 9 fastlægger EU-rettens forrang.  
20 Den Europæiske Union hjemmeside – ”EU-ret” 
21 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2014), s. 142  
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Bemærkningerne til lovforslaget ”Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven”22 vil 

ligeledes inddrages og blive analyseret, da det skal vurderes om formålet ved tilføjelsen af LL 

§ 8 B, stk. 4, stemmer overens med det ikke eksisterende EU-retlige aspekt. Bemærkningerne 

til lovforslaget vil ydermere anvendes som fortolkningsbidrag, som uddybes nedenfor.  

 

Regulering vil i denne afhandling primært tage afsæt i EU relevante retskilder, hvor den 

bærende artikel vil være TEUF art. 107, som omhandler forbuddet mod statsstøtte. Det 

særegne ved regler er, at de har et normativt indhold, som besidder en adfærdsregulerende 

effekt. Regulering har til formål at styre adfærd, hvilket i afhandlingen kommer til udtryk ved, 

at EU vil forhindre ulovlig statsstøtte i medfør af TEUF art. 107, stk. 1. Dertil vil 

undtagelsesbestemmelsen til TEUF art. 107, TEUF art. 108, ligeledes inddrages. Ydermere 

behandles TEUF art. 65, stk. 1, litra a, vedrørende suverænitet for medlemslandes skatte-

lovgivning og relevante målsætningsbestemmelser i TEU art. 3 og TEUF art. 179, samt andre 

relevante artikler. 

 

Afhandlingen berører EU-rettens sekundære retskilder ved inddragelse af ”Ramme-

bestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (2014/C 198/01)” og 

”Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014”.23 De sekundære retskilder har en afgørende 

betydning, da det i afhandlingen undersøges, hvorledes LL, § 8 B, stk. 4, er i overens-

stemmelse med statsstøttereglerne i EU. Rammebestemmelsen (2014/C 198/01) er en EU-

meddelelse, og kategoriseres derfor som værende soft law. Soft law er ikke bindende 

sekundærregulering, og omfattes i EU-retten i lighed med henstillinger og meddelelser. Disse 

besidder ikke den retlige forpligtende egenskab for medlemslandene, som traktat-

bestemmelserne derimod gør.24  

 

En del af den juridiske metode, som er supplerende til den juridiske analyse, er behandlingen 

af præambler. De udgør fortolkningsbidrag til, hvorledes traktater, forordninger og direktiver 

 
22 Bemærkning nr. 8 til Lovforslag L227 (Folketinget 2017-18) (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og 
forskningsvirksomhed). 
23 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 – om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 
24 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), s. 30 
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er blevet udformet, og befinder sig i indledningen af den relevante retskilde. Der vil ved 

anvendelsen af præambelbetragtninger, skabes en mere fyldestgørende forståelse af EU’s 

formål med at fremme forskning, udvikling og innovation.  

 

1.7.1.4 Retspraksis  

Både EU og dansk retspraksis er afgørende retskilder til besvarelsen af den juridiske 

problemformulering, og inddrages regelmæssigt gennem analysen. Domme kan beskrives 

som de situationer, hvor regulering opnår deres reelle betydning, da reglerne anvendes i 

praksis, og er med til at skabe retsvirkning i faktiske omstændigheder. I dansk national 

sammenhæng er der sparsom retspraksis, som behandler indførelsen af fradragssatser i 

bestemmelsen LL § 8 B, stk. 4. Som følge af en begrænset retspraksis vil dommen 

SKM2019.13.LSR25 være omdrejningspunktet, og blive analyseret med henblik på videre at 

analysere fradragsordningen, som hjemles i LL § 8 B.  

 

Teoretikeren Alf Ross beskriver, hvordan retskilder bør anvendes ud fra det perspektiv, at de 

skal være bedst egnet til anvendelse ved domstolene.26 I tilfælde af EU-retten afsiger en 

afgørelse, er det muligt, at der forekommer en ny tilgang eller en ny anvendelse af en regel 

på det gældende område. Hvorvidt dommen har præjudikatsværdi, er det først aktuelt, 

såfremt denne nye regel anvendes i en efterfølgende dom, og der derved kan etableres en 

praksis på området.27  

 

På et EU-retligt niveau analyseres relevante domme vedrørende statsstøtte og selektivitet. 

Navnlig EU-Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283, vedrørende statsstøtte ydet af Irland 

til fordel for Tech-virksomheden Apple (herefter Apple-dommen), vil have afgørende 

betydning for denne afhandling og høj aktualitet i besvarelsen af den juridiske problem-

formulering. Apple-dommen bidrager med præjudikatsværdi, og vil anvendes til en 

 
25 SKM2019.13.LSR: ”Udbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger – Patentarbejde”, 10 Jan 2019 
26 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), s. 435 
27 Blume, Peter (2020). Retssystemet og juridisk metode (4. udg.), s. 246 
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komparativ tilgang af statsstøtte og selektivitetselementer i lyset af TEUF art. 107, stk. 3, litra 

c.  

 

1.7.1.5 Fortolkning 

Der benyttes forskellige former for fortolkningsbidrag i afhandlingen, hvilket bidrager til at 

udlede, hvorledes gældende ret kan og bør fortolkes. Fortolkning i afhandlingen foretages 

på baggrund af dansk og EU-retligt fortolkningsbidrag. I afhandlingen anvendes både EU-

retlige og danske retskilder, hvilket gør, at der både bliver foretaget objektiv og subjektiv 

fortolkning. 

 

Objektiv formålsfortolkning er en fortolkningsmetode af selve lovteksten, hvorimod 

subjektiv fortolkning anvendes til at behandle tvister i selve forståelsen af fortolkningen, ved 

brug af lovens, forarbejder, bemærkninger, og præambler.28 EU-retten og afhandlingens 

analyse af EU-retligt materiale anvender kun den objektive formålsfortolkning, da det er en 

udbredt praksis, at denne fortolkningsmetode udelukkende anvendes til EU-retskilder.29  

 

Formålsfortolkning er et essentielt værktøj, hvor selve ordlyden af den EU-retlige teksts 

formål skal fortolkes, hvilket kategoriseres som værende objektiv formålsfortolkning. Denne 

fortolkningsmetode anvendes til at gå i dybden med især TEUF art. 107, samt andre relevante 

traktatbestemmelser. Hertil relevant retspraksis for at fastlægge om LL § 8 B, stk. 4, er ulovlig 

statsstøtte og selektivitet i forbindelse med fradrag for forsknings- og udviklings-

omkostninger. Formålsfortolkning er essentiel i EU-retlig henseende, da EU’s regulering 

stræber efter at regulere områder, der fremmer EU og skaber de bedste forudsætninger for 

at imødekomme EU’s målsætninger. 

 

 
28 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2014), s. 69  
29 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2014), s. 264  
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I bemærkningerne til lovforslaget L 227 ”Lov om ændring af afskrivningsloven og 

ligningsloven”,30 angives der ikke noget EU-retligt aspekt. Bemærkningerne vil foreligge som 

fortolkningsbidrag, og skabe en baggrundsforståelse for fradragssatserne i LL § 8 B, stk. 4.  

 

1.7.2 Økonomisk metode 

Denne afhandling er udarbejdet og besvaret ved brug af en hypotetisk deduktiv metode og 

med anvendelse af neoklassisk teori.  

 

1.7.2.1 Deduktiv metode  

Afhandlingens økonomiske analyse tager udgangspunkt i den deduktive metode. 

Anvendelsen af den deduktive metode består i at indsamle teori og viden, og herefter 

foretage en række antagelser og hypoteser, for derefter at anvende teorien derpå. Herefter 

accepteres eller forkastes teorien, afhængigt af det givne resultat, der udspringer af 

analysen.  

 

Den deduktive metode arbejder i et fremadrettet perspektiv og anvendes til at fodudsige et 

fænomen.31 Dette kommer til udtryk, når afhandlingens økonomiske analyse anvender 

teorier, som beskriver strukturer i markedet, og hvorledes konkurrencesituationen bliver 

påvirket af ændringer deraf.   

 

1.7.2.2 Neoklassisk teori 

Afhandlingen tager afsæt i den neoklassiske teori, og beskriver hvordan forsknings- og 

udviklingsvirksomheder agerer på et givent marked. Nærmere bestemt behandler 

afhandlingen følgende markedsstrukturer: fuldkommen konkurrence, oligopol og monopol. 

 

Neoklassisk virksomhedsteori er en central teori inden for den økonomisk standardteori, og 

den kategoriserer en virksomhed som værende en produktionsfunktion.32 Dette kan 

 
30 Bemærkning nr. 8 til Lovforslag L227 (Folketinget 2017-18) 
31 Andersen, Ib. (2019). Den skinbarlige virkelighed (6. udg.), s. 36 
32 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 433 
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sammenkobles til afhandlingens synsvinkel, som er i EU-kommissionens øjemed, og ser på 

Unionen som værende én samlet produktionsfunktion. 

 

I nærværende afhandling vurderes virksomheder som værende rationelle beslutning-

senheder, der profitmaksimerer i forbindelse med de forskellige markeder de agerer på.33  

 

Neoklassisk teori beskriver, hvordan virksomheder handler rationelt, har fuld information og 

agenternes behov er umættelige.34 Disse betingelser gøres gældende for alle forsknings- og 

udviklingsvirksomheder på det europæiske marked. Den ovenstående deduktive metode 

anvendes i sammenhæng med neoklassisk teori, hvor der analyseres, hvorledes ændringer i 

markedet har en effekt for den samfundsmæssige velfærd. Under neoklassisk teori befinder 

der sig en ”hård kerne”, og heraf ses det, hvorledes ændringer i markedsstrukturen fra 

oligopol til monopol og videre til fuldkommen konkurrence skaber enten fordele eller 

ulemper for markedsaktørerne (virksomheder og forbrugere).35 

 

1.7.2.3 Videnskabsteori 

Videnskabsteori anvendes til at betragte andre teoretiske grundlag. Afhandlingen anvender 

den økonomiske videnskabsteori til at betragte og analysere problemstillinger objektivt.36 

Derfor kan videnskabsteori karakteriseres som værende en teori og tankegang om andre 

teorier. Dette synspunkt anvendes i afhandlingen til at analysere udvalgte økonomiske 

teorier for derved at relatere disse til virkeligheden. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i videnskabsteorien, hvor anvendelsen af en given teori, 

enten resulterer i forkastelse eller bekræftelse af afhandlingens opstillede hypoteser.37 

Under udarbejdelse af afhandlingen bliver der foretaget visse observationer og anskuelser 

vedrørende markedet. I sammenhæng med markedsanalysen, vil der deduktivt blive 

 
33 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 433 
34 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 433 
35 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. København K: Jurist- og Økonoforbundets Forlag. s. 54 
36 Knudsen, C. (1994). Økonomisk metodologi, bind 1. København K: Jurist og Økonoforbundets Forlag. 
s. 19-20. 
37 Knudsen, C. (1994) Økonomisk metodologi, bind 1, s. 54. 
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formuleret antagelser og hypoteser for fremtiden, herunder hvordan forsknings- og 

udviklingsomkostninger påvirker et innovationsrigt marked.  

 

1.7.2.4  Herfindahl-Hirschman Indekset 

Til at beregne og bestemme markedskoncentrationen på et marked kan Herfindahl-

Hirschman indekset (HHI) bidrage til en mere retvisende vurdering. Udregningen af 

markedskoncentrationen på et givent marked er betinget af, at virksomhedernes markeds-

andele er kendte.38  

 

HHI-indekset er bygget op omkring en skala, der måler fra 0-10.000, hvor 0 afspejler en 

meget lav markedskoncentration, og 10.000 afspejler den højeste form for koncentration på 

markedet. Med andre ord svarer den laveste værdi af koncentration til et marked med 

fuldkommen konkurrence, og ligeledes vil den højeste værdi afspejle et marked under 

monopol. Selve beregningen for markedskoncentrationen er givet ved følgende formel:39 

𝐻𝐻𝐼 = 	%(𝑀𝑆!)"
#

!$%

 

 

For formelen repræsenterer MS markedsandelen for en given virksomhed, i. Ydermere 

angiver n antallet af virksomheder i markedet. De givne markedsandele sættes i anden-

potens, hvorefter det summeres og HHI-værdien er derved givet. Værdierne for HHI kan for 

god ordens skyld inddeles i nedenstående 3 grupper: 

HHI < 1000 à Lav koncentration 

1000 < HHI > 1800 à Medium koncentration 

HHI > 1800 > Høj koncentration 

 

 
38 Rhoades, Stephen A. (1993), Federal Reserve Bulletin: The Herfindahl-Hirschman index. Board of Governors 
of the Federal Reserve System (U.S.), s. 188 
39 The Herfindahl-Hirschman index, s. 189 
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Den økonomiske analyse kan gennem disse værdifastlæggelser tage sit afsæt og 

videreanalysere afhandlingens konkrete markedssituation for problemstillingen, som er 

fundet ved hjælp af HHI. 

 

1.7.2.5  Cournot 

Cornout er en model der anvendes inden for økonomisk konkurrence, og beskriver 

markedssituationen når virksomheder konkurrerer ud fra en produceret mængde. Modellen 

har sit fokus på markeder med homogene produkter, herunder supplerende samt 

erstattende produkter, og muligheden for et optimal samspil på et sådant marked. For denne 

model skal virksomhederne vælge en bestemt mængde at producere, og når virksomhederne 

udbyder deres samlede produktion samtidig på markedet, vil udbud og efterspørgsel 

determinere en pris. Den samlede ligevægt vil blive opnået, når enhver virksomheds output 

er bedste svar til den anden virksomheds output, hvilket i lyset af moderne økonomi 

kendetegnes som Cournot-Nash-ligevægten.40 Afhandlingen anvender denne model til at 

anskue, hvordan en virksomhedens økonomiske situation bliver påvirket, når kun den ene 

virksomhed modtager et subsidie, og hvor den konkurrerende virksomhed ikke modtager.  

 

1.7.2.6  ”The Chicago School” 

“The Chicago school” er en økonomisk ideologi, som særligt bygger på fordelene ved et frit 

marked, og argumenterer for, at de fleste adgangsbarrierer på markedet skyldes begræns-

ninger anbragt igennem tiltag for regeringens side. Ligeledes mener ideologien, at et frit 

marked selv vil allokere ressourcer optimalt i en økonomi, og ligeledes vil det statslige 

indgreb blot minimere den økonomiske velstand.41 Derfor anvendes ideologien til at kritisere 

det statslige indgreb, der bliver foretaget når en medlemsstat giver et subsidie.42 

 

 
40 Vives, Xavier. (1999). Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools. Cambridge, Mass. ; The MIT Press s. 2 
41 Geroski, P., Jacquemin, A., & Gilberg, R. J. (1990). Barriers to Entry and Strategic Competition. Harwood-
Academic Publishers, s. 4 
42 Geroski, Paul, Barriers to Entry and Strategic Competition, s. 6 
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1.7.2.7  Joseph Schumpeter 

Joseph Schumpeter har studeret sammenhængen mellem virksomheders størrelse og de 

investeringer virksomheder foretager indenfor forskning og udvikling. Udgangspunktet i hans 

teori er, at store virksomheder bruger flere omkostninger på forskning og udvikling end de 

små virksomheder.43 Dette er en vurdering, som bliver foretaget på baggrund af den 

konkrete markedsstruktur virksomheden befinder sig i, og den risiko der foreligger.44 

Ydermere har Schumpeter udviklet en teori kaldt ”The replacement effect”.45 46 Teorien 

fokuserer på en omkostningsoptimering, som kan reducere de marginale omkostninger for 

en virksomhed ved hjælp af forskning og udvikling. Afhandlingens økonomiske analyse vil 

tage afsæt i denne teori omkring virksomheders incitament til at forske, udvikle og innovere.  

 

1.7.3 Integreret metode 

Den juridiske og økonomiske konklusion danner grundlaget for den integrerede analyse. 

Hensigten med den integrerede analyse er at sammenfatte og kombinere de juridiske samt 

økonomiske betragtninger, og derved besvare afhandlingens integrerede problem-

formulering.  

 

I den juridiske analyse benyttes den retsdogmatiske metode ”de lege lata”, som beskriver, 

hvorledes den gældende ret inde for et område er eller forventes at være. Den retspolitiske 

tilgang ”de lege ferenda” anvendes derimod i den integrerede analyse. Denne bliver anvendt 

for at undersøge, hvordan lovgivningen bør være.47 Der foretages en normativ betragtning 

af, hvorledes regulering bør udformes, således at det økonomisk er mest optimalt. Den 

normative tilgang resulterer i en retspolitisk anbefaling i sammenhæng med den rets-

økonomiske metode. 

 

 
43  Cabral, Luis M. B. (2000), Introduction To Industrial Organization. Mit Press Ltd., s. 295 
44 Goodwin, Melissa. (1998). Firm Size and R&D; Testing the Schumpeterian Hypothe-sis. University Avenue 
Undergraduate Journal of Economics. (Vol. 2 Iss. 1). Article 4., s. 3 
45 Herefter Erstatningseffekten 
46 Cabral, Luis M. B. (2000), Mit Press Ltd: Introduction To Industrial Organization s. 294 
47 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 445 
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Retsøkonomien anvender retsvidenskabens regler samt resultaterne fra den økonomiske 

analyse til at beregne nytten og efficiensen for det pågældende marked.48 Retsvidenskaben 

bruger ydermere retsøkonomien som supplement i en retsdogmatisk analyse til at forklare 

adfærd, konkurrence, dominerende stilling, økonomiske konsekvenser og følgevirkning af de 

overordnede regler. Den økonomiske teori inddrages som et fundament for, hvordan 

reguleringen bør udformes.49 Slutteligt anvendes den retspolitiske analyse til at udforme et 

specifikt lovforslag til, hvordan EU-lovgivning bør ændres således, at det skaber den bedst 

samfundsmæssige velfærd. Nedenstående model illustrerer, hvordan økonomisk teori 

inddrages, i forbindelse med, hvordan regulering bør udformes.50 

 

 

I afhandlingen anvendes den retsøkonomiske metode i spændingsfeltet mellem jura og 

økonomi. Metoden forudsætter at samfundets ressourcer anvendes efficient,51 og det sigtes 

herfor at opnå en samlet optimal samfundsmæssig velfærd, og ikke blot, hvad der er bedst 

for den enkelte forbruger og virksomhed i samfundet. Derfor vil det undersøges, hvorledes 

regulering kan udformes med henblik på at gavne den konkurrencemæssige situation for 

virksomheder, der har aktivitet inden for forskning og udvikling. Da afhandlingen behandler 

EU som en samlet produktionsfunktion, vil analysen ligeledes tilstræbe den tilstand i det 

europæiske marked, som samlet set vil skabe størst samfundsmæssig velfærd. 

 

Til at klassificere hvilket fradrag EU bør anbefale medlemsstaterne at give, vil der på 

baggrund af spilteori blive opstillet nogle spilscenarier. Disse spil vil angive, hvilket scenarie, 

der ud fra en Kaldor Hicks-efficiensbetragtning vil være bedst samfundsmæssigt at vælge, og 

hvilket scenarie virksomheder vil have det største incitament til at forske og udvikle under. 

 
48 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 430   
49 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017),  s. 450 
50 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 450 
51 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 450 
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Struktur  

Nærværende afhandling består af 5 kapitler, og hensigten med dette afsnit er at skabe et 

overblik over forløbet og disse kapitler.  

 

Afhandlingens kapitel 1 fastsætter den overordnede ramme. Her introduceres problem-

stillingen, som efterfølgende bliver suppleret af de tre udformede problemformuleringer. 

Afslutningsvist vil kapitlet omhandle den metodiske ramme for opgaven bestående af en 

juridisk, økonomisk og integreret del.  

 

Afhandlingens problemstilling udspringer af et juridisk tiltag, og det juridiske kapitel vil 

således være indledende for den analyserende del af afhandlingen. Dette kapitel 2 består 

derfor af den juridiske analyse, hvor det analyseres, hvorvidt LL § 8 B, stk. 4, er forenelig med 

EU-rettens regler om statsstøtte og selektivitet.  

 

De efterfølgende økonomiske konsekvenser af det juridiske tiltag vil blive besvaret i kapitel 

3 bestående af den økonomiske analyse. Analysen vil belyse superfradragets konkurrence-

mæssig påvirkning af F&U-omkostninger som følge af virksomheders incitament til at forske, 

udvikle og innovere.  

 

Kapitel 4 består af den integrerede analyse, og tager afsæt i konklusionerne udledt på 

baggrund af det juridiske og økonomisk kapitel 2 og 3. Herigennem foretages en 

retsøkonomisk samt retspolitisk analyse til at besvare den integrerede problemformulering 

vedrørende, hvordan EU-Kommissionen bør udforme den optimale regulering. 

 

Kapitel 5 udgør det afsluttende kapitel og har til formål at opsamle de væsentlige 

konklusioner for afhandlingens juridiske, økonomiske og integrerede kapitler. Dette kapitel 

fremsætter ikke en ny konklusion, men fungerer som en opsamling af de foregående 

analyser, og afslutningsvis besvarer problemformuleringerne samlet.  
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Kapitel 2 – Juridisk analyse 

2.1 Indledning 

Danmark er gået fra at være et overvejende landbrugssamfund, til et førende videns-, 

forsknings- og udviklingssamfund.52 Dette er sket i takt med Danmarks øgede antal af 

veletablerede globale virksomheder, som arbejder inden for forskning og udvikling. Disse ses 

især af stor interesse og nødvendighed for Danmarks erhvervsmæssige konkurrenceevne. 

 

Afhandlingens omtalte lovforslag L 227 om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven, er 

en del af erhvervspakken fra år 2017.53 Lovforslaget mødte stor modgang i forbindelse med 

vedtagelsen, da selektiv støtte til virksomheder, har en stor politisk bevågenhed, og tydelig-

gør medlemsstaters forskellige holdninger til statsstøtte. 

 

Lovforslaget har til hensigt at gøre forskning og udvikling mere attraktivt i Danmark, og har 

endvidere øget fradraget for virksomheders omkostninger for F&U. I forbindelse med at øge 

fradragssatsen appellerer det til virksomheders incitament til at øge deres investeringer i 

forskning og udvikling. Dette er aktuelt i lyset af den globale udvikling, så virksomheder 

forbliver innovative og omstillingsparate. 

 

Ligningslovens § 8 B, og de dertilhørende fradragssatser i LL § 8 B, stk. 4, rejser spørgsmålet, 

hvorvidt det højere fradrag giver indirekte fordele til visse virksomheder i Danmark. Der er 

dels en problematik omkring, hvorvidt enkelte virksomheder og brancher modtager et højere 

fradrag end andre, da det ikke er alle virksomheder der udfører forskning og udvikling. Dertil 

er der en EU-retlig problemstilling, da medlemslandene har forskellig skattepolitik, og 

fradragssatserne ikke er ens. Dette er ligeledes årsagen til, at afhandlingen præsenterer en 

analyse af EU-retten, for derved at vurdere EU’s overordnede formål til skattelovgivningen 

samt konkurrencen i markedet. Der er dog fastsat en suverænitet for medlemslandes 

skattelovgivning, jf. TEUF art. 65, stk. 1, litra a, hvor afhandlingen vil belyse denne forholdsvis 

 
52 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s. 1 
53 Udvalgsbehandling – 1. behandling den 03-05-2018 af Lovforslag L227 
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nye ændring i ligningsloven med afsæt i, hvorvidt der er tale om statsstøtte og selektivitet i 

sammenhæng med EU-rettens forenelighed. I bemærkningerne til lovforslaget ”Lov om 

ændring af afskrivningsloven og ligningsloven”,54 angives der ikke noget EU-retligt aspekt, 

hvilket vil blive undersøgt nærmere i afhandlingens juridiske analyse. Derudover er det ved 

indførelsen af bestemmelsen vedrørende superfradraget i medfør af LL § 8 B, stk. 4, 4 blevet 

aktuelt at vurdere fortolkningen af, hvad der forstås ved definitionen af forskning og 

udvikling i skattemæssig forstand, hvilket efterfølgende afsnit behandler.55 

 

Når fradragssatserne for forsknings- og udviklingsomkostninger kun er en fordel for enkelte 

virksomheder og brancher, kan det karakteriseres som værende en selektiv opdeling af 

markedet. Til at belyse dette vil afhandlingen behandle statsstøtte og selektivitetsprincippet, 

der følger af bestemmelsen i TEUF art. 107 og dennes skattemæssige sammenhæng. 

 

2.2 Definition af forsknings- og udviklingsomkostninger 

Følgende analyse søger at fastlægge den retlige ramme af begreberne forsknings- og 

udviklingsomkostninger, da begreberne er omdrejningspunktet for afhandlingen. Som 

tidligere beskrevet, har det danske samfund bevæget sig fra et produktionsorienteret 

samfund, til at være et overvejende forsknings- og videnssamfund.56 Forskning og udvikling 

anses politisk for at være yderst velfærdsfremmende for samfundet, hvorfor der af flere 

omgange både er diskuteret og indført gunstige skatteregler med formålet at fremme 

investeringer til disse aktiviteter.57 Der har tidligere været foreslået en højere fradragssats 

for F&U omkostninger end den nuværende gældende. Socialdemokratiet foreslog tilbage i år 

201758 en fradragsprocentsats på 130 %, hvilket er en klar indikation på en stor interesse i at 

fremme vilkårene for denne type virksomheder. Under udarbejdelsen af afhandlingen er 

fradraget for udgifter til forskning og udvikling imidlertid blevet forhøjet til de omtalte 130 

%. Et flertal i Folketinget vedtog den 15. juni 2020 at forhøje fradraget til 130 % i en 

 
54  Bemærkning nr. 8 til Lovforslag L227  
55 Mortensen, F. N., & Rasmussen., S. H., (2018). ”Skattemæssig behandling af forsøgs- og 
forskningsudgifter.”. 
56 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV, s. 12 
57 EY rapport, ” Øget skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger” (2019). 
58 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 508 (Alm. del) af 23. august 2018 
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tidsbegrænset periode mellem 2020-2021. Formålet med forhøjelsen er at øge 

virksomhedernes incitament til at investere i forskning.59 Dette understreger ligeledes 

emnets aktualitet, samt viser at skatteretlige emner ofte skaber stor debat blandt 

folketingets partier, og er med til at adskille partiernes holdninger i forhold til Danmarks 

skattemæssige tilgang til virksomhedsbeskatning.  

 

Det relevante lovforslag L 227 baserer sig på den eksisterende afgrænsning af 

fradragsberettigede forsøgs- og forskningsudgifter, jf. LL § 8 B, stk. 1. Intentionen med 

lovforslaget og derved vedtagelsen af LL § 8 B, stk. 4, har ikke været at ændre på 

afgrænsningen af udgifter.60 Derimod har formålet været en forøgelse af satsen, som 

forsøgs- og forskningsudgifter fradrages med. Den konkrete forsøgs- eller forskningsudgift 

skal som tidligere bestemt have tilknytning til den skattepligtiges erhverv for at være 

fradragsberettiget som forsøgs- og forskningsudgift.61 Fra og med indkomståret 2018 er det 

muligt at få forhøjet fradrag for udgifter til forsøg og forskning, jf. L 227 af 8. juni 2018. 

Fradraget forøges procentvist som følgende tabel viser frem til år 2026, hvor ordningen er 

fuldkommen indfaset. 

 

INDKOMSTÅR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

FRADRAGSRATE 101,5 % 101,5% 103 % 105 % 105 % 108 % 108 % 108 % 110 % 

 

Ifølge Skattestyrelsens hjemmeside samt fortolkning af bemærkningerne til indførelsen af LL 

§ 8 B, stk. 1, jf. L95 1972/73, kan begrebet forskning og relaterede undersøgelser defineres 

som værende: 

 

”[…]originale undersøgelser, som retter sig mod at tilegne sig ny videnskabelig eller teknisk 

viden og forståelse, der primært sigter mod at nå nogle givne mål og resultater, som kan 

bruges rent praktisk.”62 

 
59 Grossisen Federspiel - Lovforslag om forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling er sendt i høring 
60Lovforslag L227 (Folketinget 2017-18) 
61Lovforslag L227 (Folketinget 2017-18)  
62 SKAT - C.C.2.2.2.20 Udgifter til forsøg og forskning mv.: 



 28 

I forlængelse med ovenstående definition kan forskning overordnet beskrives som værende 

aktiviteter, der omfatter undersøgelser, der har hensigten at opnå en ny videnskabelig eller 

teknisk viden og indsigt.63 Ydermere er det et bevis på, at virksomheder, som arbejder 

indenfor forskning, er tilknyttet en stor usikkerhed, da de opererer på et forholdsvist nyt eller 

ukendt område. Forskning kan eksempelvis være medicinsk- og laboratorieforskning, med 

målsætningen om at anskaffe ny viden.  

 

Begrebet udvikling defineres som værende aktiviteter, der omfatter anvendelsen af 

forskningsresultaterne eller anden viden i forbindelse med gennemførelse af arbejde inden 

begyndelse af en egentlig erhvervsmæssig udnyttelse.64 Foruden definitionen, behandler 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008, forsknings- og udviklingsomkostninger i et 

regnskabsmæssigt perspektiv.65 Det er i skatteretlig sammenhæng væsentligt for afhand-

lingen at fastlægge den regnskabsmæssige definition, da virksomheder kan godtgøre deres 

forsknings- og udviklingsaktiviteter i regnskabet for at opnå det tilsigtede fradrag. 

Forordningen beskriver forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forskningsaktiviteter kan 

eksempelvis være; aktiviteter som har til formål at indhente ny viden, søgen efter og 

evaluering og endelig udvælgelse af forskningsresultaters anvendelsesmuligheder, søge efter 

alternative materialer, anordninger, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.66  

 

Derimod anses udviklingsaktiviteter som værende; udvikling af nye produkter, udvikling og 

konstruering af nye maskiner, udvikling og design af prototyper på værktøjer, der involverer 

ny teknologi.67 Fælles for F&U aktiviteterne er, at der skal indgå et væsentligt 

nyhedselement.68 Derudover skal F&U afdække arbejde foretaget på et systematisk grundlag 

med hensigten at øge eksisterende viden, og anvende denne nye viden til at frembringe 

 
63 Karnov Regnskabs Memo 
64 Karnov Regnskabs Memo 
65 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008, 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale 
regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, 
IAS 38 s. 252 
66 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008, s. 259 
67 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1126/2008,  s. 260 
68 Folketingets redegørelse nr. R 6 (30/11 2018), om forsknings- og innovationsområdet - s. 7  



 29 

innovative anvendelsesområder.69 Helt specifikt kan superfradraget opnås, når der udvikles 

nye forbedrede produkter eller processer. Dette er uafhængigt af, om en anden virksomhed 

har udviklet et lignende produkt.70 De omkostningstyper, som kan danne grundlag for 

superfradraget, er heriblandt løn, råstoffer, leje af lokaler, maskiner, inventar og lignende 

driftsmidler samt omkostninger til forsknings- og udviklingsaktiviteter udført af andre.71 

 

Definitionen kan dog være vanskelig at konkretisere, hvilket ligeledes skyldes hensynet til, at 

fremtidige innovationer, som endnu ikke er opfundet, skal kunne omfattes72. Dette kommer 

ydermere til udtryk i den brede definition i medfør af bemærkningerne til lovforslaget af ”lov 

om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven”.73 Der hersker derfor en vis usikkerhed 

vedrørende definitionsbestemmelsen, og hvorvidt en given virksomhed er omfattet. Det kan 

blandt andet begrundes med, at fradragsordningen er forholdsvis ny, retspraksis er 

begrænset, og der ikke har været en entydig og struktureret proces fra 

skattemyndighedernes side, hvilket understøttes af afhandlingens interview med Ivan 

Poulsen, som er kontorchef hos Skattestyrelsen.74 Ligeledes statuerer en relevant rapport 

udarbejdet af EY fra maj 2019 i denne sammenhæng, at der er en vis usikkerhed knyttet til 

fradragsordningen i LL § 8 B: 

 

”Da der ikke er en klar offentliggjort grænse for F&U, vil der ofte være en vis usikkerhed 

knyttet til vurderingen. Ofte vil det derfor være nødvendigt at indhente et bindende svar for 

at opnå klarhed om superfradraget.” 75 

 

Dommen SKM2019.13.LSR, vedrører udbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger,76 

og behandler i den forbindelse fradragsordning for forsikrings- og udviklingsomkostninger i 

 
69 Danmarks Statistik - Forskning og udvikling 
70 EY rapport, ” Øget skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger” (2019) 
71 EY rapport, ” Øget skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger” (2019) 
72 EY rapport, ” Øget skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger” (2019) 
73 Bemærkning nr. 8 til Lovforslag L.227 (Folketinget 2017-18) 
74 Bilag 2: Interview med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen 
75 EY rapport, ” Øget skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger” (2019) 
76 Parter: Landsskatteretten og H1 A/S (dansk registeret biotech virksomhed), Faktum: Landsskatteretten 
stadfæstede SKAT’s afgørelse, hvorefter selskabet ikke var anset for at være berettiget til at få udbetalt 
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henhold til LL § 8 B. Samtidig berører dommen usikkerheden angående begrebsdannelsen i 

definitionsbestemmelserne. Dommen omhandler virksomheden Selskab H1 A/S, der 

arbejder ”[…]med forskning og udvikling af et produkt, som skal kunne helbrede visse 

kræftsygdomme, og selskabet har gennem årene afholdt betydelige forsknings- og 

udviklingsomkostninger[…].77. Dette uddrag af dommen virker umiddelbart til at omhandle 

forsknings- og udviklingsomkostninger. Dog kan den nærværende virksomhed og dens 

aktiviteter vedrørende patent, ikke anses som værende F&U omkostninger, da 

Skattestyrelsen ikke mener, ”[…]at udgifter til patentansøgning mv. på 316.778 kr. kan indgå 

i beregningsgrundlaget for udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X, idet udgift til 

patenter ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, der kan henføres direkte til 

forsknings- og udviklingsaktiviteten, jf. det anførte i bemærkningerne til lovforslaget til 

ligningsloven.”78 

 

Ovenstående er en blandt flere indikatorer på, hvorledes manglende retspraksis kommer til 

udtryk på området vedrørende forsknings- og udviklingsomkostninger. Det blev ligeledes 

understreget af kontorchef Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen,79 at der ikke er tale om en 

omfattende skattemæssig proces, og at virksomheder blot indberetter deres fradrag for 

F&U-omkostninger. Der forekommer ingen ansøgningsproces i forbindelse med at modtage 

superfradraget. Ivan Poulsen forklarede desuden, at de fra og med marts måned, 2020, 

igangsætter en proces for at indsamle relevante oplysninger fra virksomheder, for at skabe 

et overblik over hvilke virksomheder, der modtager superfradraget.80  

 

I forbindelse med vedtagelsen af LL § 8 B, stk. 4, har skatteministeriet anmodet om 

Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. De har udsendt høringssvar til 

bestemte revisionshuse, foreninger og virksomheder. KPMG har i denne sammenhæng stillet 

 
skatteværdien af udgifter afholdt i forbindelse med patentansøgninger, jf. ligningslovens § 8X, Afgørelse: 
Fordi udgifterne vedrører patentarbejde, som efter forarbejderne til ligningslovens § 8 X ikke er omfattet af 
bestemmelsen, stadfæstes SKAT’s afgørelse, hvorefter der ikke er mulighed for udbetaling af skatteværdien af 
udgifterne.  
77 Dom SKM2019.13.LSR 
78 Dom SKM2019.13.LSR 
79Bilag 2: Interview med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen 
80 Bilag 2: Interview med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen  
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spørgsmålstegn ved definitionen af F&U-omkostninger, og spørgsmålet gik særligt på, om 

omkostninger for innovation af allerede etablerede produkter også er omfattet af disse 

omkostninger.81 Det kan ikke hævdes at skatteministeren besvarede spørgsmålet direkte, 

men henviste til at, “Det er SKAT og i de enkelte sager også domstolene, der i tvivlstilfælde 

fastlægger, hvilke konkrete udgifter til forsøgs- og forskningsaktiviteter der er omfattet af 

bestemmelsen ligningslovens § 8 B.” 82 

 

Den væsentlige pointe, der kan uddrages af ovenstående er, at der mangler en entydig 

retningslinje samt fyldestgørende retspraksis på området. På nuværende tidspunkt er det 

overladt til Skattestyrelsen og domstolen at vurdere, hvilke udgifter der er omfattet af LL § 8 

B, stk. 4, i den enkelte sag.83 Det skal samtidigt ses i lyset af, at superfradraget som 

udgangspunkt er tiltænkt som værende en motiverende og incitamentsskabende faktor til 

forsknings-, forsøgs-, og udviklingsaktiviteter. Modsætningsvist kan det resultere som en 

byrde i de tilfælde, hvor Skattestyrelsen efterfølgende underkender virksomhedens 

superfradrag.84 

 

Der er ofte tale om betydningsfulde og omkostningstunge beløb for virksomheder i 

forbindelse med F&U-omkostninger. Med henvisning til den tidligere omtalte dom 

SKM2019.13.LSR, var der tale om udbetaling af skatteværdien af udviklingsomkostninger, 

hvilket kan have en afgørende betydning for, hvorvidt det er profitabelt for virksomheden at 

forske og udvikle inden for det pågældende område. Der var således i primo 2013 ”[…]afholdt 

i alt gennem årene 6.392.080 kr. i udviklingsomkostninger, der regnskabsmæssigt var 

aktiveret, men skattemæssigt udgiftsført efter reglerne i LL § 8 B, stk. 1.” 

 

Selskab H1 A/S, havde efter ovenstående dom udgiftsført efter LL § 8 B og derved antaget, 

at deres udviklingsomkostninger var fradragsmæssigt omfattet. Ovenstående understreger, 

at der er tale om store udviklingsomkostninger. Selskabet H1 A/S havde siden stiftelsen i år 

 
81 Høring - over forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven – Bilag i L227 – Skatteudvalget 
2017-18 – KPMG’s høringssvar F&U LL § 8 B (bilag 8), 11 April 2018 
82 Skatteministeriet svar på henvendelse (22. maj 2018) – J.nr. 2017-2552  
83 Mortensen, F. N., & Rasmussen., S. H., (2018) 
84 KPMG artikel: ”Skattemæssig behandling af forsøgs- og forskningsudgifter” – Karnov Group 2018 
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2000 ikke haft nogen omsætning, hvilket ligeledes understreger et betydeligt 

usikkerhedselement som forsknings- og udviklingsaktiviteter indebærer. Selskab H1 A/S er 

en mindre virksomhed, der som tidligere nævnt ”arbejder med forskning og udvikling af et 

produkt, som skal kunne helbrede visse kræftsygdomme”.85 Selskabet er afhængig af 

succesen vedrørende det enkelte projekt, og er derfor opsatte på at omkostningsminimere 

for at have kapital til at forsætte forskningen samt udviklingen af produktet.  

 

Det er som nævnt op til Skattestyrelsen og domstolene i de enkelte sager, at tage stilling til 

selve vurderingen af, hvorvidt der er tale om F&U-omkostninger omfattet af LL § 8 B, stk. 1.86 

Da retspraksis endnu ikke er udfyldende på dette område, vil det være optimalt fra et 

virksomhedsperspektiv at skabe en bedre proces samt faste retningslinjer for, hvornår de 

modtager fradrag for disse omkostninger. Virksomheder kan umiddelbart vurdere at være 

omfattet af ligningslovens bestemmelse og derfor regne med at opnå superfradraget, men i 

stedet ende med ikke at være omfattet som i ovenstående eksempel, jf. SKM2019.13.LSR, 

hvilket ofte vil være en omkostningsfuld affære. Ydermere illustrerer ovenstående dom, 

hvornår og i hvilke tilfælde, der kan være tale om afslag i fradragsordningen, jf. LL § 8. B, stk. 

1.  

 

2.2.1  Medicinalindustrien og LL § 8 B, stk. 4 
 
Med afsæt i en rapport fra Dansk Industri87 (herefter DI-rapporten) er det især 

medicinalindustrien, som har mange udgifter til forskning og udvikling. Det kan i denne 

sammenhæng virke naturligt, at det derfor overvejende er medicinalbranchen, der kan drage 

fordel af superfradraget i LL § 8 B, stk. 4. I mangel på imødekommelse af afhandlingens 

aktindsigtsanmodningen fra Skattestyrelsen, kan ovenstående ikke understøttes af praktisk 

branchemæssig indsamlet data. Dog er der en veldokumenteret indikation vedrørende 

muligheden og tilstedeværelsen af selektive foranstaltninger, hvilket belyses nedenfor.  

 

 
85 Dom SKM2019.13.LSR s. 2 
86 Skatteministeriet svar på henvendelse (22. maj 2018) – J.nr. 2017-2552  
87 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s. 12 
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Det kan til dels være problematisk, hvis fradraget selektivt bliver anvendt mest af enkelte 

brancher eller virksomheder, idet der derved opstår en skæv fordeling af statens 

begunstigelse af visse erhvervsmæssige aktiviteter.  

 

Novo Nordisk er en af de virksomheder i Danmark, som har de største investeringer og 

omkostninger i forsknings- og udviklingsaktiviteter.88 Med henvisning til tabellen i bilag 1,89 

illustreres en oversigt over de ti største F&U-virksomheder i Danmark. Novo Nordisk har en 

førende plads i F&U-investeringer på 14,9 mia. kr. Dette beløb overgår de resterende ni 

virksomheder tilsammen. Dette understreger, at medicinalindustrien, og hovedsagelig i 

dette tilfælde, Novo Nordisk, bør have en afgørende interesse i forøgelsen af fradragsordning 

i medfør af LL § 8 B, stk. 4. Den gradvise forøgelse af fradragssatsen kan intensivere Novo 

Nordisk samt andre virksomheders incitament til at investere i F&U i Danmark. Dog kan det 

argumenteres for at være en potentiel unødvendig statsstøtte til visse virksomheder, der i 

forvejen har en enorm omsætning. Det viser sig, at udgifter til forskning og udvikling på 

nuværende tidspunkt fordeler sig primært på de store virksomheder, som fradragsordningen 

derved gavner mest.90 91 Det er dog også disse virksomheder, som umiddelbart skaber mest 

vækst inden for området, og som man forsøger at gavne. Novo Nordisk er en virksomhed 

med en milliardomsætning, hvorfor den burde være i stand til at varetage egne 

virksomhedsaktiviteter, uagtet et eventuelt tilskud fra staten. Den store velfærdsmæssige 

betydning for Danmark skal dog fremhæves, dertil den interesse der foreligger i at skabe 

gode vilkår for forsknings- og udviklingsvirksomheder. 

 

Af bilag 1’s tabel fremgår det, at lidt over halvdelen af virksomhederne (53 %) angiver, at 

lavere omkostninger ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har betydning for placeringen af F&U-

investeringer i udlandet. Analysen viser, hvor afgørende det er for virksomheder at etablere 

sig i et land med lave omkostninger. Det er yderst omkostningstungt at forske og udvikle, og 

den økonomiske ramme har derfor en betydning for de enkelte virksomheder. En øget 

 
88 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s. 12 
89 Se bilag 1. 
90 Lovforslag L227 (Folketinget 2017-18) Udvalgsbehandling – 1. behandling 
91 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s 10 
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fradragssats kan være en hurtig, og nem tilgængelig metode for at gøre et givent land mere 

attraktivt for virksomheder. At skabe kvalificeret arbejdskraft, eller relevante produktions-

vilkår kan være vanskeligt at forbedre på kort sigt, dette er elementer, som tager tid for et 

givent land at udvikle. Derfor kan en forhøjet fradragsordning, som nærværende afhandling 

analyserer, udgøre et nemt tilgængeligt instrument at regulere.    

 

I bemærkningerne til lovforslaget ”Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven”,92 

angives der ikke noget EU-retligt aspekt, hvilket vil blive undersøgt nærmere i afhandlingens 

EU-retlige analyse. Dog kan der opstå en EU-retligt problematik såfremt, der selektivt er 

brancher eller virksomheder, som modtager indirekte statsstøtte gennem fradragsreglerne. 

 

2.3 EU-retten - Forskning og udvikling i EU 

2.3.1 Indledning 
 
Det har siden etableringen tilbage i år 1958 af det indre marked og Den Europæiske Union, 

været en fælles målsætning og årsag bag etableringen, at der skulle skabes en stabil 

økonomisk vækst.93 Det indre marked er grundstenen for den økonomiske vækst i Unionen. 

For at supplere det indre marked, samt at Unionen kan imødekomme målsætningen om 

fælles vækst, er der blevet iværksat forskellige initiativer. Der kan forekomme 

uoverensstemmelse blandt virksomhedernes og statens interesse i at investere i forskning, 

udvikling og innovation (herefter F&U&I), da det er forbundet med omkostninger og en vis 

usikkerhed. Derfor vil finansiel stimulering gennem statsstøtte være katalysator for 

virksomhedernes interesse i at investeringer i F&U&I.    

 

2.3.2  EU-rettens formål med F&U&I 
 
Den Europæiske Union har til formål at fremme videnskabelige og teknologiske fremskridt, 

jf. TEU art. 3, stk. 3. Det er én blandt flere væsentlige formålsbetragtninger i nærværende 

 
92 Bemærkning nr. 8 til Lovforslag L.227 (Folketinget 2017-18) 
93 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU: mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen (1. udg.). 
Jurist- og Økonomforbundet. s. 356 
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afhandling omkring forsknings- og udviklingsomkostninger. Formålet med TEU art. 3, stk. 3, 

har nær relation til unionens målsætning vedrørende at styrke det indre markeds 

videnskabelige og teknologiske grundlag, jf. TEUF art. 179, stk. 1. Denne artikel er en af 

grundstenene for EU’s formålsbetragtning om at skabe økonomisk, teknologisk, innovativ og 

bæredygtig vækst på det indre marked. Yderligere følger EU’s formål angående F&U en lang 

række forskellige sekundære retskilder, hvoraf de vigtigste nævnes som værende: 

Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/201494, Kommissionens meddelelse 201495 og 

Kommissionens meddelelse 2016.96 

 

Ligeledes understøtter EU’s 2020-strategi denne grundlæggende målsætning. 2020-

strategien blev etableret tilbage i 2010 (i forbindelse med finanskrisen), og hensigten var at 

komme økonomisk stærkt ud af den daværende finansielle krise, igennem en fælles indsats 

blandt de europæiske medlemslande.97 Formålet var at skabe en økonomisk 

genopblomstring i Den Europæiske Union, og der blev grundlagt fem overordnede 

målsætninger, som beskriver, hvorledes den fælles ambition skal opfyldes. En af 

målsætningerne var at investere 3 % af bruttonationalprodukt i forskning og udvikling98, 

hvilket tydeliggør betydningen af at fremme dette på nationalt medlemsstatsniveau.   

 

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at Kommissionen har en betydelig indflydelse 

i forhold til, hvilke retningslinjer, der er blevet fastsat i det europæiske konkurrencemæssige 

marked. Der er i nærværende tilfælde fastsat retningslinjer for, at EU skal være 

konkurrencedygtige hvad angår F&U, hvilket kommer til udtryk i 2020-strategien. Det kan 

have en favoriserende effekt, hvor kun bestemte virksomheder, brancher og produktioner 

tilgodeses. Det er i den sammenhæng væsentligt at vurdere om begunstigelse af enkelte 

erhvervsområder, kan forhindre den overordnede fælles målsætning og interesse i EU. 

 
94 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 ”om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108” 
95 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  - 
(2014/C 198/01) 
96 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01) 
97 Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. s. 5 
98 Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. s. 5 
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Der er væsentlig forskel på medlemsstaternes kapacitet, mulighed og vilje i at investere i 

forskning og udvikling. Dertil foreligger der forskellige metoder og incitamenter til at fremme 

F&U, og der kan argumenteres for at være forskellige ordninger og foranstaltninger, der skal 

igangsættes, da medlemslande ikke er ens. 

 

Der er som omtalt tidligere en fælles målsætning i EU angående tilskyndelse af F&U. Et 

afgørende aspekt i finansieringen af F&U, er igennem statslige midler i form af indirekte 

støtte, hvor der eksisterer suverænitet blandt medlemsstaterne, jf. TEUF art. 65. Der 

forekommer derved en modsætning vedrørende den europæiske fælles målsætning, og 

medlemsstaternes individuelle nationale integrering af statsstøtteforanstaltninger. Det kan 

diskuteres, hvorvidt der forekommer et behov for fælles regulering, i tilfælde af den 

skattemæssige suverænitet er til hinder eller problematiserer målsætningen angående 

økonomisk vækst. 

 

Der er en del problematiske forhold vedrørende EU's suverænitet på skatteområdet, 

herunder generel selskabsskat og skattelettelser såsom fradrag, som behandles i nær-

værende afhandling. Et af de omdiskuterede områder anskues i lyset af suveræniteten og 

således i, hvilken grad medlemsstaterne skal beholde deres suverænitet på området for 

fastsættelse og håndtering af skat uden EU’s interaktion. Der er over de seneste 15 år sket 

et fald på 4 % i EU-landenes gennemsnitlige selskabsbeskatning.99 I lyset af manglende fælles 

regler på området, vil der efter alt at dømme forekomme en fortsættelse af dette kapløb 

mod bunden, hvor medlemsstaterne skattemæssigt begunstiger visse virksomheder og 

brancher. EU-landenes forskellige regler på skatteområdet tilskynder den omfattende 

skatteunddragelse i EU-landene, som skønnes at resultere i tabte skatteindtægter i 

størrelsesordenen mellem 533 til 1.000 mia. euro årligt.100 

 

Problematiseringen af medlemsstaters skatteretlige suverænitet har tidligere været fremme 

i søgelyset, i form af sager som Irland og Apple-dommen, hvilket behandles senere i 

 
99 Tænketanken Europa - Notat: Sammen kan EU-lande sikre suverænitet på skatteområdet, 18. september 
2018 
100 Tænketanken Europa - Notat: Sammen kan EU-lande sikre suverænitet på skatteområdet 
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afhandlingen. Dette element er derfor ligeledes et vigtigt aspekt i forbindelse med, at EU 

gerne vil fremme et fælles område, hvilket hovedsageligt bliver gjort gennem 

fradragsordninger.101 Der er dog skatteretlige aspekter, som gør det vanskeligt at skabe 

fælles skatteretlige regler, da EU’s medlemslande er vidt forskellige. 

 

EU har en væsentlig interesse i at fremme F&U&I. Det er en grundlæggende målsætning for 

unionen, hvilket er traktatfæstet i TEUF art. 179, stk. 1, hvor ordlyden af bestemmelsen lyder 

som følger:   

 

Unionen har som mål at styrke sit videnskabelige og teknologiske grundlag ved 

gennemførelse af et europæisk forskningsrum med fri bevægelighed for forskere samt 

videnskabelig og teknologisk viden, at fremme udviklingen af sin konkurrenceevne, herunder 

industriens konkurrenceevne, samt at fremme alle de forskningsaktiviteter, der skønnes 

nødvendige i medfør af andre kapitler i traktaterne.102 

 

Der skal være plads til at virksomhederne kan ”udnytte mulighederne i det indre marked fuldt 

ud, især ved at skabe fri adgang til de enkelte landes offentlige aftaler, ved at fastlægge fælles 

standarder og ved at fjerne juridiske og fiskale hindringer for dette samarbejde”, jf. TEUF art. 

179, stk. 2. Desuden bliver der lagt vægt på støtte til små og mellemstore virksomheder, jf. 

TEUF art. 179, stk. 2, linje 1, hvilket udgør en væsentlig del af den økonomiske og integrerede 

analyse i afhandlingen. 

 

2.4 Statsstøtte & selektivitetskriteriet i TEUF artikel 107  

2.4.1 Indledning 

Statsstøtte omfavner et bredt område og behandler alle former for offentlige aktiviteter, 

som giver en eller flere virksomheder en økonomisk fordel frem for andre, uanset formen.103 

Statsstøtte kan have både positive og negative konsekvenser, og er et omdiskuteret emne i 

 
101 Bilag 5 
102 TEUF art. 179, stk. 1. 
103 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 6 
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EU-retlig sammenhæng. Diskussionen tager ofte udgangspunkt i, hvilken konkurrence-

mæssig indflydelse og indblanding medlemsstaterne bør have i markedet. Der vil altid være 

modstridende holdninger til statsstøtte, da de virksomheder eller brancher, som ikke 

modtager støtten, kan føle sig uretfærdigt behandlet. Statsstøtte forekommer, hvor der 

eksisterer markedsfejl, derfor kan det diskuteres, om der bør gives tilskud til ugunstige og 

ikke effektive produktionsområder. 

 

På den ene side, kan statsstøtte bidrage til at fremme den økonomiske velfærd i samfundet, 

og hjælpe projekter frem, som antageligvis ikke ville være gennemført. På den anden side, 

kan statsstøtte være med til at forvride konkurrencen på det indre marked, og have den 

modsatte effekt. Her kunne et eksempel være, at de begunstigede virksomheder vil sænke 

prisen på deres produkter, og derved besidde en konkurrencemæssig fordel.104 Dette skal 

ses i sammenhæng med den danske regel i LL § 8 B, hvor kun enkelte bestemte virksomheder 

modtager støtte til F&U omkostninger. Det er en væsentlig pointe at fremhæve, at der er 

betydelig forskel på, hvilket fradrag en virksomhed modtager. Derfor er visse virksomheder 

etableret i lande med høje fradrag bedre begunstiget. Det vil naturligvis være en 

konkurrencemæssig fordel, da de i relation til ovenstående kan tilbyde lavere priser.105 

 

Statslige midler, som uddeles til virksomheder, kan være omfattet af TEUF traktatens regler 

om statsstøtte. En lovlig satsstøtte er betinget af godkendelse fra Kommissionen.106 Det 

efterfølgende afsnit 2.4.2 analyserer statsstøttekriterierne i forbindelse med LL § 8 B, stk. 4, 

og vurderer rækkevidden af opfyldelseskriterierne for statsstøtte og den relevante 

fradragsordning for F&U’s omkostninger. 

 

2.4.2 Statsstøtte til F&U&I  

Statsstøtte er som udgangspunkt i strid med de EU-retlige regler. Reglerne angående 

statsstøtte er omfattende og komplekse og der vil i det følgende afsnit, blive klargjort de 

centrale reglerne for statsstøtte i relation til afhandlingens øjemed. Hensigten med TEUF 

 
104 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU s. 19 
105 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU s. 19 
106 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 11 
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artikel 107, stk. 1, er at der ikke skal forekomme statsstøtte, som har en konkurrence-

forvridende effekt på det indre marked.107 Art. 107, stk. 1, lyder som følger:  

 

”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved 

hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, 

uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne.”108 

 

Kommissionen har udformet en definition for en lang række foranstaltninger, som 

kategoriseres som værende statsstøtte. Definitionen omfatter blandt andet direkte 

pengetilskud, skattefritagelser og skattebegunstigelser, fordelagtige renter, statsgarantier, 

blandt mange andre.109 Fradragsordningen i LL § 8 B, stk. 4, defineres som værende 

skattebegunstigelse til visse virksomheder. Det kategoriseres som værende indirekte støtte, 

der kan opnås for virksomheder, der arbejder med forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

 

Hvis en foranstaltning skal anses som værende statsstøtte i EU, skal følgende seks 

kumulative kriterier være opfyldt, jf. art. 107, stk. 1. Der er herved tale om uforenlig 

statsstøtte:110 

 

1) Overførsel af statslige midler/ressourcer til virksomhed 

2) Overførslen kan tilregnes staten 

3) Der er tildelt en økonomisk fordel 

4) Ordningen/foranstaltningen er selektiv 

5) Foranstaltningen/ordningen skal fordreje eller true med at fordreje 

konkurrencevilkårene  

6) Der er tale om samhandelspåvirkning 

 
107 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU s. 20 
108 TEUF artikel 107, stk. 1 
109 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 30 
110 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01), pkt. 5 
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Overordnet set vil enhver foranstaltning, som opfylder de kumulative kriterier efter TEUF art. 

107, stk. 1, kategoriseres som værende statsstøtte.111 Det gælder forudsætningsvist for 

anvendelsen af TEUF art. 107, at den virksomhed, aktivitet eller lignende, som modtager den 

statslige støtte, omfatter en økonomisk aktivitet.112 En overførelse af statsmidler kan derved 

omfatte direkte tilskud og tiltag, der både letter byrder for virksomheder og belaster statens 

budget.113  

 

Den første betingelse vurderes derfor som værende opfyldt, da fradragsordningen til 

forsknings- og udviklingsomkostninger er indbefattet af en skatteordning, som letter den 

økonomiske byrde ved forsknings- og udviklingsomkostninger, og umiddelbart har en 

tilsvarende byrde for statens budget.  

 

Den anden betingelse omhandler, hvorvidt overførelsen kan tilregnes staten.  Som beskrevet 

ovenfor er der tale om en foranstaltning, der letter den økonomiske byrde. Det er folketinget, 

som har foreslået og vedtaget stk. 4 i LL § 8 B, og derfor kan denne foranstaltning uden videre 

diskussion tilregnes staten. Derudover er det den offentlige stat i form af Skattestyrelsen, 

som håndhæver fradragsordningen, hvilket er et ydereligere argument for at overførelsen 

kan tilregnes staten. Denne betingelse er ligeledes opfyldt.   

 

I forlængelse af hvorvidt støtten kan tilregnes staten, kan det markedsøkonomiske 

investorprincip anvendes. Der vil ikke være tale om statsstøtte, hvis en medlemsstat handler 

som en normal markedsinvestor.114 Såfremt medlemsstaten handler som en privat 

markedsinvestor, der handler med profit for øje, opnår den virksomhed, som medlemsstaten 

”investerer i”, ikke en fordel.115 Dette investorprincip kan kritiseres i afhandlingens sammen-

hæng, da det kan skabe en tydelig konkurrenceforvridning på markedet. Det kan give 

virksomheder en stor fordel, hvis blot medlemslandet godtgøre deres støtte med argu-

 
111 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01) 
112 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 11 
113 Dom: C-387/92 Banco, EU:C:1994:100., præmis 13. 
114 Dom: C-482/99, EU:C:2002:294., Stardust Marine 
115 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017),s. 33 
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mentet for at handle som en ”normal” investor. Det markedsøkonomiske investorprincip kan 

anvendes i mange statsstøttemæssige problemstillinger, men på indeværende tidspunkt 

vurderes det for afhandlingens videre analyse, at den anden betingelse forbliver opfyldt. 

 

Den tredje betingelse omhandler, hvorvidt der tildeles en økonomisk fordel. Betingelsen 

betinges ikke af at fordelen nødvendigvis skal udgøre en økonomisk fordel i form af 

kapitaltilskud. Fordele kan ligeledes gives, såfremt virksomheder fritages for skatter og 

afgifter. I henhold til afhandlingens fokus, vurderes denne betingelse er opfyldt uden en 

dybdegående behandling. Det begrundes med, at et fradrag på over 100 % (i indeværende 

periode 130 %) er en tydelig økonomisk fordel til de virksomheder, som modtager støtten.   

 

I den fjerde betingelse skal det undersøges, om støtten begunstiger visse virksomheder eller 

produktioner, eller med andre ord om støtten er selektiv. Denne betingelse berøres kort, da 

der i et senere afsnit vil blive gået i dybden med selektivitetsprincippet. Det kan konkluderes, 

at der er selektive foranstaltninger til stede, da støtten, jf. fradragsordningen i LL § 8 B, kun 

uddeles til visse forsknings- og udviklingsvirksomheder. 

 

Den femte betingelse omhandler, hvorvidt foranstaltningen fordrejer eller truer med at 

fordreje konkurrencen. Denne betingelse er knyttet til selektivitetsprincippet. Det skal for 

denne bemærkes, at der ikke stilles et krav til, at støtten rent faktisk har påvirket kon-

kurrenceforholdene.116 Det vurderes, at fradragsordningen og de forskellige procentsatser i 

medlemslandende har potentialet til at fordreje konkurrencen på det europæiske marked. 

Denne betingelse er hermed opfyldt. 

 

Den sjette og sidste betingelse stiller krav til, at der skal være tale om samhandelspåvirkning. 

Fradragsordningen begunstiger mange forskellige typer virksomheder, som opererer og 

konkurrerer både nationalt og international. Betingelsen er dermed opfyldt. Bestemmelsen 

i TEUF art. 107, stk. 1, finder kun anvendelse, hvis samtlige kumulative betingelser for 

 
116 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 64 Sag T-214/95, Vlaams Gewest mod 
Kommissionen, præmis 67.  
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statsstøtte er opfyldt. På baggrund af en analyse af de seks betingelser sammenholdt med 

afhandlingens undersøgelse af udviklings- og forskningsomkostninger, kan det konkluderes 

at der er tale om statsstøtte.  

 

Fradragsordningen i LL § 8 B, stk. 4, er statsstøtte, da der ydes indirekte statslige midler til en 

begrænset mængde af virksomheder, og alle ikke modtager denne støtte. Der vil i 

afhandlingens efterfølgende afsnit 2.4.2.1. og afsnit 2.4.2.2 fortages en diskussion og analyse 

af, hvorledes den indirekte statsstøtte fordrejer eller truer med at fordreje konkurrence-

vilkårene, og hvorvidt undtagelserne til F&U er tilstrækkelige.  

 

Der kan forekomme statsstøtte, som er foreneligt med EU-retten, her er der tale om både 

traktatfæstede og ikke traktatfæstede undtagelser, hvilket bliver behandlet yderligere i 

afhandlingens afsnit 2.4.2.2. Både de traktatfæstede og ikke traktatfæstede undtagelser, der 

berører F&U-omkostninger, og hvor TEUF art. 107, stk. 2-3, den generelle gruppe-

fritagelsesforordning117 og Kommissionens meddelelse vedrørende ”Rammebestemmelser 

for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”118 anvendes som EU-retlig kilder, vil 

blive analyseret.  

 

2.4.2.1  Selektivitet for F&U&I i forbindelse med LL § 8 B, stk. 4 

I dette afsnit vil det blive analyseret, hvorledes den omtalte statsstøtte i form af LL § 8 B, stk. 

4, begunstiger visse virksomheder, brancher, produktioner etc. og dermed kan karakteriseres 

som værende en selektiv ordning. En statsstøtteforanstaltning er selektiv, hvis den ”[...] 

fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse 

virksomheder eller visse produktioner [...]”, jf. TEUF art. 107, stk. 1.  

 

Som beskrevet ovenfor gennemgås seks kumulative kriterier for at vurdere, hvorledes der er 

tale om statsstøtte. Eksempelvis kan der være statueret en begunstigelse, som skaber en 

 
117 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 – om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 
118 Kommissionens meddelelse (2014/C 198/01) ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og 
udvikling og innovation”  



 43 

fordel for virksomheder, der er tale om statslige midler og støtten kan tilregnes staten. 

Herefter skal det undersøges, om begunstigelsen tildeles visse virksomheder eller sektorer, 

nærmere bestemt hvorledes ordningen er generel eller selektiv.119 Sondringen mellem den 

selektive og generelle statsstøtteordning er afgørende, da man herved definerer den 

selektive statsstøtteordning. Selektive statsstøtteordninger kan kun eksistere, hvis de er 

foretaget i samarbejde med Kommissionen, eller hvis de forinden er godkendt af 

Kommissionen, og Kommissionen finder den relevante statsstøtte forenelig med det indre 

marked.120 

 

En generel statsstøtteordning, kunne eksempelvis være en skatteordning, hvor alle 

virksomheder er omfattet, hvilket som udgangspunkt vil være foreneligt med EU-retten.121 

Selskabskatten i Danmark (22 %) vurderes som værende generel, idet den dækker over den 

skat, som alle virksomheder, der opererer i Danmark, skal betale til staten. I afhandlingens 

tilfælde er der ikke tale om en generel ordning, da det kun er visse omkostninger, som er 

omfattet af LL § 8 B, og derved kun visse virksomheder, som kan modtage superfradraget. 

Derfor skal det vurderes, om den relevante støtteordning kendetegnes som værende en 

selektivordning. Begrebet vil analyseres mere dybdegående i lyset af EU’s meddelelse fra 

2016 om ”begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1”.122 Her anslås en materiel selektiv 

foranstaltning som værende: ”[…]en foranstaltning, der kun finder anvendelse på visse 

(grupper af) virksomheder eller visse økonomiske sektorer i en bestemt medlemsstat. 

Materiel selektivitet kan fastslås de jure eller de facto.”123  

 

Der er i afhandlingens tilfælde tale om en materiel selektiv foranstaltning, da den relevante 

fradragsordning efter LL § 8 B, finder anvendelse på bestemte typer af omkostninger. De 

virksomheder, som har disse omkostninger er omfattet af statsstøtten, og kan som tidligere 

nævnt kategoriseres som F&U&I virksomheder. Den procesmæssige usikkerhed samt 

 
119 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 54 
120 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, s. 160 
121 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, 160 
122 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01) 
123 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01), pkt. 120, s. 27  
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sparsomme retspraksis på området er ovenfor behandlet og analyseret, da det er usikkert, 

hvornår virksomheder er omfattet af ordningen. Derved har det med indførelsen af 

superfradraget i medfør af LL § 8 B, stk. 4, fremhævet betydningen af definitionen af, hvad 

der er henholdsvis forskning og udvikling. Beskrivelsen vedrørende materiel selektivitet 

vurderes at være i overensstemmelse med afhandlingens indsnævring, hvorfor det skal 

analyseres, hvorvidt der er tale om selektivitet i form af fradrag for F&U, og om det er de-

jure eller de-facto: 

 

”De facto-selektivitet kan være resultatet af betingelser eller barrierer, som er pålagt af 

medlemsstaterne, og som forhindrer visse virksomheder i at drage fordel af foranstaltningen. 

Hvis f.eks. skattemæssige foranstaltninger (f. eks. skattefradrag) […]”124 

 

Ovenstående formulering understøtter afhandlingens påstand og fundament for analysen, 

at der er selektive foranstaltninger til stede, og at disse faciliteters igennem LL § 8 B, stk. 4. 

Der vil i afsnit 2.4.2.2. blive analyseret bestemmelsens forenelighed med EU-retten.  

 

2.4.2.1.1  Selektivitetstesten  

Selektivitetstesten er udformet af EU-domstolen, og anvendes som et værktøj i vurderingen 

af forskellige former for selektiv statsstøtte, samt til at fyldestgørende beskrive den selektive 

ordning. Selektivitetstesten udspringer fra EU-domstolens praksis,125 og anvendes i afhand-

lingen for at fastlægge selektivitet i den konkrete situation. 

 

I afhandlingens tilfælde er der tale om fradrag for F&U omkostninger, og da dette er en 

foranstaltning, der vedrører skattemæssige foranstaltninger, har testen tre-trin.126   

 

De tre trin lyder som følger:127 

 
124 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01), pkt. 122, s. 28. 
125 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, s. 170 
126 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, s. 170 
127 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01), pkt. 128 
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1) Først skal det fastslås, hvad den almindelige ordning er 

2) Dernæst må det konstateres, om statsstøtteforanstaltningen udgør en fravigelse fra 

denne almindelige ordning 

3) Til sidst, hvis støtten udgør en undtagelse og lader til at være selektiv, skal det 

fastslås, om undtagelsen er begrundet i den (almindelige) ordnings karakter eller 

generelle opbygning 

 

Hvad angår det første trin skal det fastlægges, hvad den almindelige ordning er. 128 Den 

normale ordning vurderes som værende den generelle fradragsordning, og omfatter fuldt 

fradrag for udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, jf. LL § 8 B, stk. 1, 

linje 1. Her kan det fortolkes ud fra ordlyden af selve lovteksten ”fuldt fradrag”, at der menes 

100 % fradrag for de omkostninger, som er tilknyttet forskning og udvikling. Hermed er det 

fastslået, hvad den almindelige ordning er i afhandlingens forstand.  

 

Dernæst skal det afgøres om statsstøtteforanstaltningen udgør en fravigelse fra den ovenfor 

omtalte almindelige fradragsordning. Det vurderes, at fradragsordningen i LL § 8 B, stk. 4, er 

en fravigelse af den almindelige ordning, da der igennem denne ordning gives mere 100 % i 

fradrag. På nuværende tidspunkt129 gives der 130 % i form af den midlertidige ordning, som 

slutter i år 2021.130 Derudover kan det tolkes ud fra ordlyden af betegnelsen ”superfradrag”, 

at der er tale om en ekstraordinær ordning, som eventuelt kun visse virksomheder kan gøre 

krav på. At få mere en 100 % i fradrag er ud over det sædvanlige i skattemæssig forstand, 

hvilket blandt andet er årsagen til, at ordningen danner grundlag for en selektivitetsanalyse. 

Det kan heraf konkluderes, at ordningen umiddelbart lader til at være selektiv. 

 

Til slut, hvis ordningen udgør en undtagelse og derfor umiddelbart fremstår selektiv, skal det 

undersøges, om undtagelsen er begrundet i den almindelige ordning. Dette trin berøres kort, 

da der i nedenstående afsnit vil blive foretaget en analyse af ordningens forenelighed 

 
128 Kommissionens meddelelse ”om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde” - (2016/C 262/01), pkt. 128, linje 1 
129 PWC - Skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i perioden 2020-2021, 16. juni 2020 
130 PWC - Skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i perioden 2020-2021, 16. juni 2020 
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vedrørende statsstøtte og selektivitet. Det kan i visse tilfælde være, at en given statsstøtte 

er forenelig med det indre marked i medfør af artikel TEUF 107, stk. 2 og 3. Det kan kort 

statueres, at ordningen, som hjemles i LL § 8 B, stk. 4, er begrundet i legitime hensyn, som 

blandt andet udledes af forordningen (EU) Nr. 651/2014131 samt undtagelsen i TEUF art. 107, 

stk. 3, litra c. På trods af foreneligheden af statsstøtte til forskning, udvikling og innovation 

er der interessante elementer, som skal inddrages med hensyn til den 

konkurrenceforvridende effekt. Da det er statsstøttereglernes formål at forhindre 

konkurrencefordrejning på det indre marked, er det interessant at undersøge, hvorvidt 

reglerne skaber den mest optimale konkurrencesituation. 

 

Delkonklusion 

Selektivitetskriteriet har i EU-retlig sammenhæng været genstand for megen diskussion i 

forhold til medlemslandenes skatte- og afgiftsmæssige foranstaltninger.132 Problematikken 

opstår blandt andet ved, at medlemslande har friheden til selv at vælge og udforme 

skattesystemet på den måde, de mener er mest hensigtsmæssig og fordelagtig for den 

pågældende medlemsstat. De kan tilpasse skattesystemet, efter at sikre provenu, beskatte 

forskellige aktiviteter, give incitament for bestemt adfærd, modvirke skatteunddragelse og 

meget mere.133 Dog kan det være vanskeligt at gennemskue, hvilke situationer, som giver en 

reel fordel til virksomheder, produktioner og brancher, og som derfor er omfattet efter TEUF 

art. 107, stk. 1, hvor den forskellige behandling af virksomheder blot er en afledning af 

forskellige situationer, og derfor skal behandles forskelligt.  

 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at støtteordningen i LL § 8 B, stk. 4, er selektiv og 

adskiller sig fra den generelle fradragsordning. Dog findes der visse undtagelser, som hjemles 

i TEUF art. 107, stk. 2 og 3, som er forenelige med det indre marked. Ved anvendelsen af 

selektivitetstesten skabes der en dybere forståelse af de selektive egenskaber ved 

fradragsordningen i medfør af LL § 8 B, stk. 4. Imidlertid skal der tages hensyn til undtagelser 

 
131 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 – om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 
132 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, s. 160 
133 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, s. 160 
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og legitime hensyn, da ordningen omhandler forskning, udvikling og innovation, og derfor 

kan konklusionerne videreføres til en yderligere analyse i balancetesten nedenfor i afsnit 

2.4.2.2.  

 

2.4.2.2 Vurdering af balancetesten for EU-rettens forenelighed 

Det vil i nærværende afsnit blive behandlet, hvorledes statsstøtten i form af 

fradragsordningen i LL § 8 B, stk. 4, er forenelig med EU-retten. Dette bliver anskuet ved 

anvendelse af balancetesten, som undersøger, hvorledes støttens positive og negative 

effekter afvejes overfor hinanden.134 Kommissionen udarbejdede en statsstøttetest bedre 

kendt som ”balancetesten” i år 2005, for at afveje en støttes positive og negative virkninger 

og for at kunne konkludere foreneligheden med det indre marked.135 Støtten er alene 

forenelig med det indre marked, såfremt støttens positive effekter er større end de negative, 

eller som et minimum opvejer dem. Dertil indeholder testen en undersøgelse af, hvorledes 

støtten er nødvendig og proportional.136 

 

Kommissionen anvender følgende kriterier, til at vurdere om støttens positive effekter 

opvejer de negative:137 

 

1) Støtten skal bidrage til opfyldelsen af mål af fælles interesse. 

2) Statsstøtte skal være et velegnet politisk instrument, som besidder det formål at rette 

op på en given markedsfejl. 

3) Hvorvidt støtten er velegnet, vurderes blandt andet ud fra, 1) om støtten tilskynder 

støttemodtageren til at ændre adfærd, og 2) om støttens størrelse er rimelig i forhold 

til den forventede adfærdsændring.138  

4) Vurdering af nødvendighed og proportionalitet indgår i Kommissionens undersøgelse 

af, hvorledes støtten er velegnet. 

 
134 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 77 
135 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, S.332 
136 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU, s. 333 
137Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017),s. 77 
138 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 78 



 48 

5) Til sidst analyseres det ud fra Kommissionen synspunkt, om støttens overordnede 

effekt er positiv, eller om støtten har negative effekter i form af konkurrence-

fordrejning og samhandelspåvirkning, som opvejer de positive effekter. 

Hvis betingelserne er opfyldt, afvejer Kommissionen afslutningsvis støtteforanstaltningens 

positive virkninger med hensyn til opfyldelsen af et mål af fælles interesse mod dens 

potentielle negative virkninger.139  

 

For det første skal støtten bidrage til opfyldelse af målet for fælles interesse. EU-

Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling 

og innovation” fra 2014,140 beskriver, hvordan statens indgriben skal bidrage til intelligent, 

bæredygtig vækst, jf. præambel 4, linje 1. Det er en del af 2020-strategien at skabe 

økonomisk vækst i de europæiske medlemsstater igennem F&U&I. Derved kan der skabes 

økonomisk stabilitet i EU, så medlemslande bedre kan håndtere kriser, såsom finanskrisen 

tilbage i år 2009 og Corona-krisen i år 2020. ”Derfor kan statsstøtte til F&U&I være forenelig 

med det indre marked, hvis den kan forventes at afhjælpe markedssvigt ved at fremme 

virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse[…]”.141 Den relevante 

fradragsordning, som hjemler i LL § 8 B, stk. 4, er foreneligt med det indre marked, da den 

begunstiger forsknings- og udviklingsvirksomheder. Dog er der tvivl vedrørende ordlyden: 

”at afhjælpe markedsvigt ved at fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælles-

europæisk interesse[…]”.142 Fradragsordningen fremmer vilkår i Danmark ved at gøre det 

billigere for virksomheder at forske og udvikle. Det er dog usikkert, hvordan det samtidig 

fremmer en fælleseuropæisk interesse. Det kan have interesse samt positiv indflydelse for 

nogle dele af det indre markeder, men der vil muligvis være medlemslande, som vil svækkes 

i deres mulighed, for at tiltrække virksomheder, da de fravælges. 

 

 
139 Poulsen, Sune, T. (2015), Statsstøtteret i EU,  s. 333 
140 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01) 
141 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01), s. 3 
142 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01), s. 3 
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På trods af ovenstående betragtninger, fortolkes det på baggrund af det første kriterie at 

omhandle en fælles interesse på nationalt niveau. Det vurderes, at LL § 8 B, stk. 4, overordnet 

set bidrager til fælles interesse i Danmark, da det kommer mange parter i samfundet til gode 

herunder forbrugere og virksomheder. Det styrker virksomhedernes incitament til at forske, 

udvikle og innovere, hvilket skaber fælles interesse og forbedrer samfundsvelfærden. Det 

andet kriterie, som omhandler støttens velegnethed til at rette op på markedsfejl, kan delvist 

siges at være opfyldt. Fradragsordningen jf. LL § 8 B, stk. 4, er et velegnet instrument til at 

stimulere investeringslysten i F&U, men der er igennem den tidligere omtalt DI-rapport 

ligeledes givet udtryk for, at dette fradrag for nogle virksomheder ikke har den helt afgørende 

betydning for deres initiativ i F&U-investeringer. 143 Der er andre faktorer, som har større 

betydning. 

 

Det tredje kriterie har en vis sammenhæng med det foregående, idet de begge omhandler 

en vurdering af, hvorledes statsstøtten er velegnet. Fradragsordningen tilskynder delvist 

modtagerne til at ændre deres adfærd og investere mere i forskning og udvikling. Dette kan 

diskuteres ud fra en fortolkning af synspunkterne fra bemærkningerne fra første behandling 

af lovforslaget L 227 og DI-rapporten. I behandlingen af lovforslaget understreges det fra et 

partimedlem, at analysen fra DI-rapporten beskriver, at skatteforholdene ikke fungerer som 

barriere i forhold til at investere i F&U, men det er helt andre forhold som er gældende.144 

Det er ligeledes tvivlsomt, hvorledes størrelsen af fradraget er rimeligt, hvad angår 

adfærdsændringerne. Det er meget varierende, hvor store fradrag de enkelte virksomheder 

får, deraf hvilken betydning det har for virksomhederne. Overordnet set fremmer fradraget 

dog de fleste virksomheder i at fortage F&U-investeringer, hvilket også er formålet bag 

ordningen. 

 

Det fjerde kriterie, som omhandler vurderingen af nødvendigheden og proportionaliteten af 

støtten, er ligeledes tvivlsom i afhandlingens kontekst. Der findes argumenter for og imod, 

hvorledes fradraget i LL § 8 B, stk. 4, er nødvendig og har den tilsigtede virkning. Dog har 

 
143 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s. 12  
144 1. Behandling af lovforslaget L.227 – s. 10 
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fradraget for F&U et mål om fælles interesse i EU og i medlemsstaterne, derfor godtages 

dette, hvilket behandles yderligere nedenfor. 

 

Ved femte og afsluttende kriterie skal det vurderes ud fra Kommissionens synspunkt, 

hvorvidt fradragsordningens afledte effekt er overvejende positiv. Kommissionen har ved 

udformningen af den generelle gruppefritagelsesforordning bestemt, hvilke typer støtte, 

som opfylder kriterierne til balancetesten, disse fremgår af forordningens præambel 1.145 

Støtte, som indgår i den generelle gruppefritagelsesforordning, behøver som udgangspunkt 

ikke at godkendes af Kommissionen,146 men det anbefales, at ordninger, der besidder en 

konkurrenceforvridende effekt, bør behandles og undersøges af Kommissionen. Det viser sig, 

at i alt 25 EU-lande på nuværende tidspunkt benytter skattemæssige incitamenter til at 

fremme investering i F&U.147 Derfor er det en anbefaling, at Kommissionen tager stilling til 

de enkelte, og vurderer om de overholder principperne, hvad angår nødvendighed og 

proportionalitet.  

Der kan nemt forekomme indviklede nationale skattemæssige konstruktioner, som skaber 

konkurrencefordrejning og samhandelspåvirkning. Dette er tilfældet i sagen om selskabs-

beskatning af Apple i Irland, der analyseres i nedenstående afsnit 2.6. 

 

Statsstøtte til F&U&I vil først og fremmest kunne undtages efter TEUF art. 107, stk. 3, litra b) 

og litra c). I henhold til undtagelse, skal Kommissionen vurdere hvorvidt statsstøtten er af 

fælleseuropæisk interesse, eller at den fremmer udviklingen af visse erhvervsgrene i 

Unionen. Støtten vil være forenelig med det indre marked, hvis støtten ikke ændrer 

samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse, jf. Kommissionens 

meddelelse 2014, præambelbetragtning 5.148 

 

 
145 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 – om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, præambel 1, s. 1. 
146Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017) ,s. 78 
147 EU-Kommissionen. (2017). Europæisk Semester Temablad – Skatter og afgifter, s. 14. 
148 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01), pkt. 5, s. 3 
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Afslutningsvist understreges det, at støtte til F&U ligeledes er omfattet af den generelle 

gruppefritagelsesforordning, hvilket fremgår af forordningens præambel 1, samt art. 25, stk. 

1, som citerer følgende: 

 

”Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter er forenelig med det indre marked efter 

traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 

3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.” 149 

 

Der er i afhandlingens tilfælde tale om en fælles fradragsordning, som skal styrke forskning 

og udvikling i Danmark og ikke kun enkelte projekter. Dog kan gruppefritagelses-

forordningens artikel 25 anvendes som fortolkningsbidrag i lyset af EU’s målsætning om at 

fremme og legitimere statsstøtte til disse typer af aktiviteter. Det er værd at bemærke, at 

forordningens art. 25, stk. 5, beskriver, at støtteintensiteten højest må udgøre 100 %. 

Forordningen er fra år 2014, og holdningen til skattemæssige fradragsordninger har ændret 

sig over tid. Det er dog interessant at sammenligne forordningens art. 25, stk. 5, med de 

nuværende fradragsordninger, som ligger langt over 100 %. Dette understreger, at der er 

tale om en ordning i LL § 8 B, stk. 4, på 130 %, som er uden for det normale i forhold til 

skattemæssig begunstigelse af visse virksomheder. 

 

Delkonklusion 

De ovenstående 5 kriterier i balancetesten er foretaget og bidrager til at undersøge 

hvorledes en statsstøtteordning skal godkendes og kan erklæres forenelig med det indre 

marked. Balancetesten inkluderer de positive og negative konsekvenser af LL § 8 B, stk. 4, og 

tydeliggør den samfundsmæssige interesse i F&U. Det kan på baggrund af testen 

konkluderes, at støttens positive effekter opvejer de negativer, og at fradragsordningen 

derved er forenelig med EU’s indre marked. Afslutningsvist kan det konkluderes at selektiv 

statsstøtte til F&U er undtaget på baggrund af den traktatfæstede undtagelse i TEUF 107, 

stk. 3, samt af art. 25 i gruppefritagelsesforordningen. 

 
149 Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 – om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, art. 25 (forenelighed F&U) 
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2.5 Kontrol samt tilbagebetaling af statsstøtte TEUF art. 108 
Kommissionen har i nyere tid foretaget modernisering af statsstøttepolitikken, og har 

igennem en lovgivningspakke skærpet medlemslandes ansvar og øget samarbejdet mellem 

Kommissionen og medlemsstaterne i forhold til håndhævelse af statsstøttereglerne.150 

 

I forlængelse af ovenstående bliver der løbende foretaget kontrol og undersøgelse af EU-

medlemslandenes statsstøtteordninger. Dette bliver gjort af både medlemsstaterne selv 

samt Kommissionen, som overvåger støtteordninger i de relevante medlemsstater, jf. TEUF 

art. 108, stk. 1. Den løbende kontrol og undersøgelse af statsstøtte i forskellige 

medlemslande er med henblik på at vurdere, hvorvidt de forskellige ordninger og 

foranstaltninger er forenelige med EU-retten. Som tidligere nævnt i afhandlingen er der 

forskel på medlemslandendes skattemæssige ordninger med hensyn til at fremme F&U&I og 

derved komme nærmere på EU’s fælles målsætning.151 Det er essentielt for Kommissionen 

at have fastlagt en overordnet målsætning, således at lovlig statsstøtte foretages under 

korrekte konkurrencevilkår for alle medlemslande. Derfor er et afgørende aspekt at 

gennemgå proceduren angående vedtagelse af statsstøtte i de enkelte medlemsstater. 

Kommissionens hovedformål med at udføre den omtalte kontrol er at undersøge, hvorvidt 

de enkelte medlemslandende foretager ulovlig statsstøtte. Dertil biddrager det til 

gennemsigtigheden i det indre marked, samt minimering af muligheden for konkurrence-

forvridende tilstande.  

 

Europa-Kommission har defineret forskellige foranstaltninger inden for F&U&I området, 

hvortil statsstøtte under visse betingelser kan forekomme foreneligt med det indre 

marked.152 Her er støtte til F&U-projekter153 identificeret som værende foreneligt med det 

 
150 Meddelelse 2019 - Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 1, s. 2. 
151 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01), pkt. 1, s. 2. 
152 Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01), pkt. 12, s. 4. 
153  Kommissionens meddelelse ”Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation”  
(2014/C 198/01), pkt. 12, litra a, s. 4. 
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indre marked, hvor støttemodtageren som falder ind under medlemslandets ordning, kan 

være berettiget til at modtage en legitim statsstøtte, jf. Meddelelse 2014, pkt. 12, litra a.  

 

Set i lyset af at F&U&I vurderes som en undtagelsesforanstaltning i forhold til statsstøtte, er 

kontrollen af virksomheders aktiviteter stadig yderst aktuel. Der er tidligere i afhandlingen 

blevet nævnt forskellighed i medlemslandenes fradragsordninger, hvilket understreger 

behovet for, at Kommissionen løbende foretager undersøgelser af de aktiviteter, som finder 

sted i de enkelte medlemslande. Der kan være stor forskel på medlemsstaters ordninger 

angående stimulering af F&U&I,154 hvorfor det kan være vanskeligt at sammenligne 

ordningerne én til én. Dette er ydereligere en grund til, at virksomhederne i de enkelte 

medlemsstater skal overholde og indrette sig efter de retningslinjer, som Kommissionen 

eksempelvis har beskrevet i 2020-strategien.155  

 

Fremgangsmåden af statsstøttekontrollen fungerer således, at Kommission skal underrettes 

vedrørende enhver påtænkt indførelse eller ændring af støtteforanstaltninger. Dette skal 

gøres i tide, så Kommissionen kan bidrage med bemærkninger, jf. TEUF art. 108, stk. 3. Hvis 

Kommissionen ikke bliver underrettet på forhånd, vil der være tale om uforenelig støtte, da 

de ikke har fået mulighed for godkendelse af foranstaltningen.156 Dette betyder, at 

Kommissionen har enekompetence i vurderingen af, om en given statsstøtte er forenelig 

med det indre marked, jf. art. 108, stk. 2.157 Ifølge TEUF art. 108, stk. 3, forbyder bestem-

melsen EU-lande at igangsætte statsstøtteforanstaltning inden Kommissionen har besluttet 

og vedtaget en endelig afgørelse af foreneligheden med det indre marked, hvilket betegnes 

som den såkaldte ”standstill-forpligtelse”.158 

 

 
154 Bilag 4  
155 2020-strategien s. 12 ” Kommissionens meddelelse – EU 2020 ”En strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst” 
156 Meddelelse 2019 - Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 11, s. 3. 
157 Meddelelse 2019 - Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 11, s. 3. 
158 Meddelelse 2019 - Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 12, s. 3. 
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Hvis et medlemsland igangsætter en statsstøtteforanstaltning uden at meddele det til 

Kommissionen, kan der opstå en risiko for, at en national domstol på baggrund af en klage 

vil kræve støtten tilbagebetalt.159 Kommissionen skal også tydeligt påvise overfor den 

relevante medlemsstat, at den ulovlige støtte er uforenelig med det indre marked, førend 

der kan stilles krav om tilbagebetaling,160 jf. dommen Frankrig mod Kommissionen (Boussac), 

C-301/87.161 

 

I relation til afhandlingen, hvor der er tale om en fradragsmæssig støtteordning, skal de 

virksomheder, der har haft en fordel af støtteordningen, identificeres. Herefter skal 

medlemsstaten kræve en tilbagebetaling af støtten hos de pågældende virksomheder.162 

Ved tildeling af statsstøtte i forbindelse med skattefradrag forholder det sig således, at 

”genoprettelse af den oprindelige situation betyder, at man så vidt muligt går tilbage til den 

situation, der ville have foreligget, hvis de pågældende transaktioner var blevet gennemført 

uden tildeling af skattenedsættelsen”, jf. præmis 117 i dom; Unicredito Italiano, C-148/04.163 

Derved er et centralt formål med tilbagebetaling at kunne genoprette den pågældende 

situation, inden støtten blev udstedt.164  

 

En væsentlig årsag til at beskrive kontrollen og dertil at fortolke på tilbagebetalingsordningen 

er Unionens formål med tilbagebetaling, som kan bidrage til at genoprette situationen, som 

var gældende på det indre marked, inden støtten var gældende i medlemsstaten.165 Dette er 

væsentligt, da den aktuelle fradragsordning, som finder hjemmel i LL § 8 B, stk. 4, kan være 

en ordning, der muligvis kan trækkes tilbage, grundet dens nylige indførelse samt 

forskelligheden af skattemæssige ordninger blandt medlemslande.166 En mulighed kunne 

 
159 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017),s. 163 
160 Meddelelse 2019 - Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 13, s. 3. 
161 Dom: Frankrig mod Kommissionen (Boussac), C-301/87, ECLI:EU:C:1990:67, præmis 8-23 
162 Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 96, s. 15. 
163 Dom: Unicredito Italiano, C-148/04, ECLI:EU:C:2005:774, præmis 117. 
164 Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 16, s. 4. 
165 Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte 
(2019/C 247/01), pkt. 16, s. 4. 
166 Bilag 4: viser medlemslandes fradragssatser  
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være at skabe en øget fællesretlig, forenelig og entydig fradragsordning, som skaber lige 

vilkår for medlemslandene og derved minimere det konkurrenceforvridende element. Dette 

har til gengæld også sine begrænsninger, da det er nærmest umuligt at skabe fælles regler 

på skatteområdet.   

 

2.6 Apple-dommen ”Statsstøtte ydet af Irland til fordel for Apple” - 

SA.38373 

Der har i længere tid været fokus på medlemsstaternes skatteordninger167 og hertil 

foreneligheden med EU-retten. Derfor er der truffet flere afgørelser, hvor 

selektivitetskriteriet er lagt til grund for skattefordele, der er uforenelige med Unionens 

statsstøtteregler, hvilket Apple-dommen omhandler.168 Afhandlingen vil ikke gå i dybden 

med det skattetekniske bag ordningen, som ligger til grund mellem Irland og Apple, da dette 

er transfer pricing orienteret, og derfor ikke aktuelt for afhandlingens statsstøtte- og 

selektivitetsbehandling. 

 

Apple-dommen omhandler Kommissionens påstand om, at Irland har givet Apple ulovlig 

statsstøtte ved at lade Apple slippe billigt i skat. Der er tale om en selektiv behandling, hvor 

Apple betalte en effektiv selskabsskat på 1 % af sit europæiske overskud i år 2003 og helt ned 

til 0,005 % i år 2014. Irlands selskabsskat er på 12,5 %, hvilket tydeligt indikerer, at Apple har 

modtaget selektive fordele. Dette fordrejer konkurrencen, og giver en virksomhed som Apple 

fordelagtige vilkår fremfor andre virksomheder. Kommissionen kræver, at Irland skal 

opkræve Apple at betale de ubetalte irske skatter for op til 13 mia. EUR for årene 2003-2014, 

forhøjet med renter.169 

 

 
167 Statsstøttehåndbogen (udarbejdet af erhvervsministeriet 2017), s. 56-57 
168 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 af 30. august 2016 om statsstøtte SA.38373, C/2016/5605. 
169 EU-kommissionens pressemeddelelse - Statsstøtte: Irland gav Apple ulovlige skattefordele for op til 13 mia. 
EUR, 30. august 2016 
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EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtalte i sagens sammenhæng 

følgende:170 

"Medlemsstaterne må ikke give skattefordele til udvalgte virksomheder — det er ulovligt i 

henhold til EU's statsstøtteregler. Kommissionens undersøgelse har konkluderet, at Irland gav 

Apple ulovlige skattefordele, så virksomheden gennem mange år kunne betale væsentligt 

mindre i skat end andre virksomheder.”171 

 

Denne udtalelse er en kort opsummering af sagen vedrørende Apple og Irland, men der er 

legitime omstændigheder, som kan gøres gældende, og er interessante at undersøge 

nærmere. Det interessante ved Apple-dommen er, at Irland støtter op om Apple, og at de 

sammen vil forsøge at annullere EU’s tildelte skattesmæk på 13 mia. EUR til Apple. Irland 

støtter derved Apple i, ikke at skulle betale den nævnte skatteregning til den irske stat, 

hvilket som udgangspunkt virker besynderligt. 

 

Den irske regering mener, at EU’s skattemyndigheder med Margrethe Vestager i spidsen, har 

foretaget et uretmæssigt indgreb i landets suverænitet og overtrådt sin bemyndigelse på 

skatteområdet. Den irske skattemyndighed Irish Revenues mener ikke, at Kommissionen 

udtrykkeligt har påvist en selektiv behandling af Apple, eftersom Irish Revenues vurdering i 

sagen var i overensstemmelse med sædvanlig administrativ praksis, hvilket ligeledes 

bekræftes af Apples bemærkninger.172  

 

I forbindelse med selektivitet mener Irland ikke, at Kommissionen har foretaget en korrekt 

selektivitetsanalyse, jf. bemærkning 198 i dommen. Irland understreger, at Kommissionen 

aldrig har fastslået, at ASI og AOE (Apple-koncernen) er blevet behandlet gunstigere end 

andre filialer.173 Derfor kan det udledes ud fra Irlands og Apples bemærkninger i sagen, at de 

ikke mener, at der er tale om selektivitet, da den irske skattemyndighed har foretaget den 

 
170 E EU-kommissionens pressemeddelelse - Statsstøtte: Irland gav Apple ulovlige skattefordele for op til 13 
mia. EUR, 30. august 2016 
171 EU-kommissionens pressemeddelelse - Statsstøtte: Irland gav Apple ulovlige skattefordele for op til 13 mia. 
EUR, 30. august 2016 
172 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 - Apple-dom, bemærkning 177, s. 44 
173 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 - Apple-dom, bemærkning 198, s. 48 
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korrekte skønsbeføjelse omkring objektive kriterier vedrørende skattesystemet, jf. 

bemærkning 166 i Apple-dommen.174 

 

Som tidligere nævnt fastslår Kommissionen, at der er tale om ulovlig statsstøtte, idet der er 

tale om selektive foranstaltninger, fordi Irland har givet en skattefordel udelukkende til 

Apple. Fordelen består i, at Apple gennem mange år har betalt en minimal procentsats i skat 

sammenlignet med andre virksomheder i Irland. Statsstøtte betragtes forenelig med det 

indre marked, hvis den indgår i en af kategorierne i TEUF art. 107, stk. 2 eller 3.175 Det er 

pålagt den enkelte medlemsstat at bevise, hvorvidt den givne statsstøtte er forenelig. 

Hverken Irland eller Apple har fremlagt en begrundelse for den selektive foranstaltning, selv 

om bevisbyrden påhviler medlemsstaten, jf. bemærkning 405 i dommen. Kommissionen 

konkluderer, at Apple er givet en selektiv fordel, som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene, hvilket kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne, jf. TEUF 

art. 107, stk. 1.176 

 

Det bemærkes i dommens betragtning 222 og 415, at der er tale om statsstøtte i form af 

driftsstøtte til Apple. Normalt anses en sådan støtte ikke foreneligt med det indre marked, 

jf. TEUF art. 107, stk. 3, litra c.177 Dette står i modsætning til ordningen skitseret i LL § 8 B, 

stk. 4, hvor det tidligere blev konkluderet at fradragsordningen er i overensstemmelse med 

netop denne undtagelsesbestemmelse. Det er en forudsætning at fradragsordningen 

fremmer udviklingen af visse erhvervsgrene, mere specifikt forsknings- og 

udviklingsvirksomheder. 

 

Delkonklusion 

Formålet med inddragelsen af Apple-dommen er at vurdere nogle af de legitime hensyn som 

Irland mener retfærdiggør deres statsstøttes begunstigelse af Apple. Ydermere er det for at 

give et praktisk eksempel på Kommissionens behandling af selektivitetskriteriet, hvilket kan 

 
174 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 - Apple-dom, bemærkning 166, s. 41 
175 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 - Apple-dom, bemærkning 419, s. 102 
176 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 - Apple-dom, bemærkning  414, s. 101. 
177 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1283 - Apple-dom, bemærkning  421, s. 102. 
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drages til sammenligning i forbindelse med LL § 8 B, stk. 4. Den afgørende forskel mellem 

selektivitetskriteriet i Apple-dommen og LL § 8 B, stk. 4, er, at fradragsordningen besidder 

legitime samfundsmæssige hensyn. Det er hensigten at fremme forskning og udvikling, 

hvilket kommer både virksomheder, forbrugere samt medlemsstater i EU til gode. Irland og 

Apple fremlægger deres argumenter for, at Irland ikke begunstiger Apple med ulovlig 

statsstøtte, men deres begrundelse er mere funderet på baggrund af skattetekniske hensyn, 

som de mener retfærdiggør Apples lave skattesats. Dommen understreger, hvor vanskeligt 

det kan være at gennemskue skatteforanstaltninger i medlemslande, men samtidig 

tydeliggør dommen hensyn som er til stede i fradragsordningen, jf. LL § 8 B, stk. 4, og er uden 

tvivl funderet på et legitimt grundlag og understreger derved foreneligheden med EU-retten. 

 

Afslutningsvist skal det nævnes, at Apple og Irland vandt den omtalte sag ved EU-domstolen 

den 15. juli 2020,178 hvor Kommissionen havde fastlagt, at de irske myndigheder skulle 

indkræve mere end 13 mia. EUR i skat. Det virker umiddelbart som en besynderlig afgørelse, 

at en virksomhed som Apple kan betale helt ned til 0,005 % i skat. Dette understreger, at 

nogle virksomheder lovligt kan benytte sig af EU-skattely lande såsom Irland, og betale 

minimalt i skat. 

2.7 Juridisk konklusion 

Fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger medfører en række positive elementer, 

og er først og fremmest et tilgængeligt politisk instrument til at fremme F&U i forbindelse 

med en fælles EU-retlig målsætning om økonomisk vækst. Det er desuden blevet fastslået, 

at EU har til formål at fremme F&U, jf. TEU art. 3, stk. 3, hvilket ligeledes kommer til udtryk i 

2020-strategien.  

 

Ovenstående juridiske analyse undersøger, hvorledes fradragsordningen i LL § 8 B, stk. 4, er 

forenelig med EU-retten i forbindelse med statsstøtte og selektivitetskriteriet. Det kan i 

denne sammenhæng konkluderes, at fradragsordningen er forenelig med EU-retten og ikke 

 
178 Press release No 90/20 - Judgment in Cases T-778/16, Ireland v Commission, and T-892/16, Apple Sales 
International and Apple Operations Europe v Commission 
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udgør ulovlig statsstøtte. Ud fra analysen kan det fastlægges, at bestemmelsen muliggør en 

selektiv fordel, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og påvirker 

samhandlen mellem medlemslandene. 

 

Det er blevet statueret gennem en fortolkning af forsknings- og udviklingsomkostninger, at 

der medfølger en vis vanskelighed i fortolkningen af definitionsbestemmelsen i LL § 8 B, stk. 

1, herunder rækkevidden af, hvornår en virksomhed er omfattet af bestemmelsen. Denne 

usikkerhed blev belyst gennem retspraksis i form af dommen SKM2019.13.LSR. Det kan 

konkluderes, at der fra skatteministeriets side bør udformes klare og fyldestgørende 

retningslinjer, der i fremtiden undgår tvivlstilfælde, som er tilfældet på nuværende tids-

punkt. Hvorledes disse retningslinjer bliver en realitet, samt fastlæggelsen af den omtalte 

skattemæssige proces beskrevet af Ivan Poulsen,179 vil kun tiden vise. 

 

Det er vist ved en analyse af de seks kumulative betingelser for statsstøtte, at der er tale om 

en statsstøtteforanstaltning i medfør af LL § 8 B, stk. 4. Dog er det efterfølgende konkluderet, 

at LL § 8 B, stk. 4, er forenelig med EU-retten på baggrund af de legitime hensyn gennemgået 

i afsnit 2.4.2.2. Dette er blevet belyst gennem en dybdegående analyse af statsstøtte- og 

balancetesten, samt selektivitetens tre-trinstest. En af de mærkbare legitime hensyn, som 

bidrager til foreneligheden, er hjemlet i TEUF art. 107, stk. 3, litra c, samt den generelle 

gruppefritagelsesforordning. I den forbindelse opstår et yderligere spørgsmål om, hvorvidt 

Kommissionen og EU skal besidde en afgørende magt i forhold til at bestemme ”retningen” 

for EU’s medlemslande. Til dette kan det konkluderes, at der er tale om en stor 

markedsinteraktion, idet statsstøtte begunstiger visse virksomheder, og derved muliggør en 

fordrejning af konkurrencen, da kun bestemte virksomheder og sektorer stimuleres. 

 

Domsanalysen af Apple-dommen bidrager med væsentlige pointer angående de legitime 

hensyn, hvor der forekom divergerende hensyn i selektivitetsbedømmelsen. Hertil er der 

udledt at forskellen mellem selektivitetsbedømmelsen i Apple-dommen og LL § 8 B, stk. 4, 

 
179 Bilag 2: Interview med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen 



 60 

er, at fradragsordningen besidder legitime velfærdsmæssige hensyn, som gavner 

virksomheder, forbrugerne og EU som samlet markedsunion. 
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse 

3.1 Indledning 

For konkurrencen mellem medlemslandene i EU er skattesatserne et særligt omdiskuteret 

emne. Dette skyldes det overordnede sammenfald mellem EU’s formål om at styrke den 

indre markedsbalance samt den økonomiske position på verdensplan, og den suverænitet 

som medlemslandene besidder på skatteområdet hver især. At medlemslandene er givet 

denne suverænitet, svækker til dels det overordnede formål, da der ikke kan eksistere en 

perfekt balance blandt medlemsstaterne, når de hver især sætter forskellige satser. Som 

modsvar til dette er der gennem tiden sket en skærpelse på området, som blandt andet gør 

sig til kende gennem selektivitetsprincippet, hvilken ses gennemgået i den juridiske analyse. 

Der bliver slået hårdt ned på tiltag fra regeringer ved tiltag som statsstøtte, hvilket strider 

imod EU-traktatens formål. Derfor er det en udfordring for medlemsstaterne at fremme visse 

virksomheder samt industrier frem for andre. Det er ikke en statsøkonomisk hemmelighed, 

at det er til stor gavn at have store omsætningsrige virksomheder skattepligtigt placeret i sin 

medlemsstat. Det kan resultere i et ”race to the bottom”,180 i et forsøg på at tiltrække nye 

virksomheder til landet, men det kan også medføre unødvendige tilskud til visse virk-

somheder, heriblandt de helt store.  

 

Det vil i dette kapitel analyseres, hvordan markederne bliver påvirket af det ekstra fradrag. 

Analysen vil blive foretaget i lyset af neoklassisk teori, som herigennem vil angive, hvordan 

markedet bør indrettes, antallet af virksomheder markedet bør bestå af og hvilken størrelse 

af virksomheder markedet bør have. Det er et spørgsmål om, hvor stor en indgriben 

regeringen bør foretage på markedet, og hvor meget markedet bør få overladt til sig selv. 

 

 
180 Når to virskomheder underbyder hinanden til deres marginale omkostninger bliver nået –  
Christensen, L., & Rasmussen, J. H. (Eds.) (2013). Microeconomics: HA PRO. Pearson Education Ltd, s. 349 
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3.1.1 EU’s indflydelse på medlemsstaternes tiltag for udvikling- og 

forskningsomkostninger 

Til at sætte afhandlingen i et større perspektiv skal det konstateres, at EU’s medlemsstater 

samlet brugte ca. 320 milliarder euro i forskning- og udviklingsomkostninger i år 2017. Disse 

omkostninger udgjorde 2,06 % af det samlede BNP i EU. Det er blandt andet den overordnede 

opfordring og støtte EU giver, som leder til disse høje omkostninger. Til sammenligning er 

det dog mindre end USA og Kinas gennemsnitlige udgifter til F&U-omkostninger.181 Dette 

element kan derfor også ses som en motivation for, hvorfor EU søger at fremme 

innovationen. Som bemærket i det juridiske kapitel er det i flere artikler i Traktaten om Den 

Europæiske Unions Funktionsmåde182 bestemt og anbefalet, at ”opmuntre den i hele 

Unionens virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, forskningscentre og 

universiteter i deres indsats for forskning og teknologisk udvikling af høj kvalitet”. Som følge 

af EU’s såkaldte ”opmuntring” og i forbindelse med den tildelte suverænitet, der foreligger 

på skatteområdet, er resultaterne divergerende. Som angivet i bilag 4 ses det, hvilke 

skattesatser og særligt initiativer, som EU’s medlemsstater har taget. Med henvisning til 

bilaget har omkring halvdelen af medlemsstaterne vedtaget et fradragstiltag for at fremme 

udvikling- og forskningsomkostninger.183 Til trods for de ellers samlede 2,06 % af EU’s BNP 

blev brugt på F&U-omkostninger, er det langt fra målet, da der ønskes en stigning til 3 % 

samlet af EU’s BNP.184 

 

Til at bidrage til EU-Kommissionens indblik i det regulerede marked, er det nødvendigt at 

indsnævre analysen til enkelte virksomheder, der opererer på markedet. Dette skal bidrage 

til forståelsen af de tiltag, der bliver indført, og hvordan det særligt højere fradrag påvirker 

enkelte virksomheder og adgangsbarrierer.  

 

 
181 Bilag 6 
182 Nærmere bestemt artikel 173 og 179 
183 EUROSTAT. (8. June 2020). R & D expenditure. Eurostat Press Office. 
184 EUROSTAT - First estimates of Research & Development expenditure - 5/2019 - 10 January 2019  
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3.2 Konkurrencen på det indre marked 

Som den pandemiske Covid-19-virus spredes i verden, gør forskere, virksomheder og 

universiteter deres ypperste for at finde en effektfuld kur mod virussen. Med afsæt i denne 

virus vil det i følgende afsnit blive klarlagt, hvordan markedet er udformet, og hvilke spillere 

der er på markedet. Det antages for afhandlingens harmoni, relevans og forståelse, at 

virksomheden Novo Nordisk søger at finde en vaccine for Covid-19 på medicinalmarkedet. 

Rationalet bag denne antagelse udspringer fra den økonomiske problemformulering, som 

sætter spørgsmålstegn ved, om et større omkostningsfradrag for F&U-omkostninger kan 

forvride konkurrencen på det indre marked. Idet der tages udgangspunkt i en virksomhed, 

som arbejder i en innovationsrig branche med særligt store F&U-omkostninger, er det muligt 

at give en retvisende analyse af, hvordan en virksomhed på et innovationsrigt marked 

optræder efter at have modtaget et subsidie. Derudover er det muligt at se, hvordan 

konkurrencen bliver påvirket, når en spiller på markedet modtager et subsidie, som en 

modspiller ikke modtager, såvel som når en større virksomhed modtager sammenlignet med 

en lille og mellemstor virksomhed185.  

 

Analysen tager udgangspunkt i 2 givne markeder med Novo Nordisk som en stormagt. Forud 

for analysen er der i det nedenstående opstillet følgende antagelser: 

3.2.1 For afhandlingens indledende forståelse og i forbindelse med at undersøge markedet 

under diverse markedsstrukturer antages det, at markedet er et duopol. Det antages 

at Novo Nordisk har én konkurrent, som vil være et duplikat af Novo Nordisk. Denne 

virksomhed vil blive kaldt ”Sovo Sydlig”. Disse virksomheder vil således optræde på 

det samme marked med samme produkt, og blive set på under to forskelligt givne 

forhold; med og uden et subsidie. Novo Nordisk vil være omfattet af det nye tiltag i 

Danmark med et superfradrag på 130 %186 for F&U-omkostninger. Sovo Sydlig vil have 

et almindeligt standardfradrag på 100 % for F&U-omkostninger, som der tidligere var 

givet på markedet. Dette nye marked vil blive analyseret, hvoraf de økonomiske 

effekter vil blive målt for de respektive virksomheder. 

 
185 Herefter SMV 
186 Grossisen Federspiel - Lovforslag om forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling er sendt i høring 
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3.2.2 Det næstgivne samt fortsættende markedsforhold for afhandlingen vil være 

markedet med Novo Nordisk som monopolist. Der vil blive taget udgangspunkt i den 

markedsposition, som Novo Nordisk besidder på Insulin-markedet, hvilket er præget 

af, at Novo Nordisk er den største spiller. Dertil opererer der få mindre virksomheder 

såsom Lilly, AstraZeneca mf.187. Dette marked afspejler medicinalbranchen som den 

kendes i dag og læner sig tilnærmelsesvis op ad det marked, der søges undersøgt, da 

det er en særlig innovationsrig branche. Det vil herigennem blive analyseret, hvordan 

adgangsbarrierer til markedet bliver påvirket under et monopol, og hvordan 

forskning og udvikling særligt bliver påvirket. Det skal slås fast, at der for neoklassisk 

teori tilstræbes et marked med fuldkommen konkurrence, og det vil derfor slutteligt 

blive vist, hvordan markedsvelfærden ændres under fuldkommen konkurrence, samt 

hvordan incitamentet til at forske og udvikle bliver stimuleret.  

 

3.3 Herfindahl-Hirschman indekset 

Det er særligt vigtigt for strukturen af afhandlingen at definere markedskoncentrationen, og 

Herfindahl-Hirschman indekset (HHI) vil i denne sammenhæng blive analyseret for at 

kalkulere og fastlægge den reelle konkurrence på markederne. Det bliver således afgjort, om 

der er tale om et marked med mange virksomheder, og potentielt tale om fuldkommen 

konkurrence eller der er at gøre med et marked med få virksomheder eller en enkelt stor 

markedsmagt, og derfor potentielt monopolistisk konkurrence.  

 

For at benytte skalaen og udregne værdien, som skal benyttes til at definere 

markedskoncentrationen, er det nødvendigt at angive de specifikke markedsandele for 

virksomhederne.  

 

Som det blev klarlagt i ovenstående afsnit, er der tale om 2 typer af markeder. Derfor vil HHI-

indekset følgende blive foretaget på vegne af begge. 

 

 
187 Novo Nordisk (Februar, 2020). Investor presentation. S. 7 
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3.3.1 Markedet under duopol 

Det blev i ovenstående afsnit 3.2 fremhævet, at der blev antaget at eksistere 2 virksomheder 

på markedet: Novo Nordisk og Sovo Sydlig. Denne antagelse tages videre i diskussionen af 

markedet under duopol. For at udregne HHI-indekset, skal det bestemmes, hvor stor en 

markedsandel de hver især besidder. Da de er identiske, er der således tale om to 

virksomheder, som hver har 50 % af markedet. Værdien for HHI kan udregnes på følgende 

måde: 

 

𝐻𝐻𝐼 = 50" + 50" = 5.000 

 

Værdien for HHI og markedskoncentrationen er således 5.000, hvilket angiver et klart 

oligopolistisk marked, og dette vil være udgangspunktet igennem den første del af det 

økonomiske afsnit. 

 

3.3.2 Markedet med Novo Nordisk som monopolist 

Det næste marked og samtidig det marked, der bliver lagt til grund for resten af afhandlingen, 

består af Novo Nordisk og yderligere få virksomheder, som hver har mindre markedsandele. 

Samlet set kan markedet vises i nedenstående tabel:188 

 

Virksomhed Markedsandel 

Novo Nordisk 71,5 % 

Lilly 15,8 % 

AstraZeneca 9,6 % 

Resterende virksomheder 3,1 % 

 

Værdien for HHI kan således udregnes for dette marked: 

𝐻𝐻𝐼 = 71,5" + 15,8" + 9,6" + 3,1" = 5.463,7 

 

 
188 Bilag 5: Beregninger samt datakilde 
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Værdien for HHI er i afhandlingens andet marked på 5.563,7, hvilket angiver en værdi på over 

5.000. Når en virksomhed udregnes til en HHI-værdi på over 5.000, vil der altid være tale om 

én virksomhed, som har over halvdelen af markedet. Idet der er tale om en virksomhed, der 

besidder 71,5 % af markedsandele, er der derfor tale om en virksomhed med en 

dominerende stilling. Det kan på baggrund for det høje HHI-indeks og i sammenhæng med, 

at de øvrige virksomheder besidder en lille markedsandel, konkluderes at der tale om et 

monopolistisk marked, hvor virksomheden Novo Nordisk har majoriteten af markedet.189 

 

3.4 Cournot og effekten af et subsidie 

Et subsidie har til formål at omfordele ressourcer for at ændre en økonomisk aktivitet eller 

opnå en adfærd på en "mere ønskelig" måde end, hvad der ellers ville være hændt. Derfor 

kan det offentlige regulere et økonomisk tilskud og reducere salgsprisen på en given vare. 

Dette leder til spørgsmålene om, hvad der er mest effektivt og økonomisk forsvarligt.190 

Følgende model viser, hvordan et marked kan blive påvirket af et subsidie som fx højere 

fradragssatser. Tallene er fiktive og blot inddraget for at give et eksempel.  

191 

 
189 Sag 62/86: AKZO mod Kommissionen, dom af 3.7.1991, Sml. 1991, 1-3359, præmis 60. 
190 Industrial Policy and the World Trade Organization, S. 113 
191 Egen fremstilling på baggrund af model fra Dutta, P. K. (1999). Strategies and games: theory and practice. 
MIT press., s. 79 
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Som det blev klarlagt i afsnit 5.2.1 ved anvendelse af HHI-indekset, er der for dette marked 

tale om et oligopol med Novo Nordisk og Sovo Sydlig. Til at påvise de økonomiske følger af 

skattelempelsen på forsknings- og udviklingsområdet benyttes Cournots model på markedet 

med disse spillere. Denne ligevægtsmodel benyttes til at belyse virksomheders økonomiske 

incitamenter og adfærd, når der er tale om en virksomhed, der modtager en selektiv 

fordel.192  

 

De to virksomheder konkurrerer på samme marked, og producerer et homogent produkt. 

Derfor vil virksomhederne have identiske markedsprisfunktioner: 

𝑃(𝑄) = 𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑄193 

 

For pågældende ligning er Q den samlede mængde produceret af både Novo Nordisk og Sovo 

Sydlig:	𝑄 = 𝑄% + 𝑄". 

 

På baggrund af virksomhedernes omkostningsfunktioner beslutter virksomhederne 

samtidig, hvor meget der skal produceres. Det er for afhandlingen antaget, at begge 

virksomheder kender til hinandens fradragssatser,194 og virksomhederne således har 

komplet information, hvilket kan benyttes til at give deres ”best response”195 til den 

konkurrerende virksomheds produktionsmængde. 

 

Resultatet af superfradraget gør, at virksomheden Novo Nordisk med det større fradrag, har 

en mindre MC end Sovo Sydlig, hvilket kan opstilles som følger: 

𝑀𝐶&' = 𝑐 + 𝑇, 𝑇 < 0 

𝑀𝐶() = 𝑐 

 

Af ovenstående ligninger angiver c = kostprisen for begge virksomheder og T = Den 

besparelse i form af tillæg virksomhederne modtager ved omkostninger for udvikling og 

 
192 Dutta, P. K. (1999)., s. 76 
193 Dutta, P. K. (1999)., s. 76 
194 Fradragssatser er offentligt kendt 
195 Dutta, P. K. (1999)., s. 78 
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forskning. Det skal her overordnet fortolkes, at et større fradrag giver en mere lempelig 

skattebetaling, hvilket har en direkte tilknytning til omkostningerne. En forskellig 

fradragssats skaber derfor asymmetri i markedet.  

 

Alle yderlige aspekter end forsknings- og udviklingsomkostningerne anses for at være ens for 

virksomhederne, og det er derfor kun disse omkostninger, der påvirker den marginale 

kostpris.  

 

Virksomhederne skal fastsætte en produktionsmængde for den samlede mængde, hvilket 

bliver fastlagt ud fra den konkurrerende virksomheds mængde, og derved gives 

virksomhedens best response herpå. Når denne er fastsat, kan markedsprisen fastlægges. 

Virksomhederne optræder på markedet på baggrund af neoklassisk teori, hvorfor de er 

rationelle og maksimerer deres profit efter deres omkostningsfunktion: TC = C-Q. 

 

Virksomhederne har komplet information og det er således muligt at finde en Cournot-Nash 

ligevægt, hvilket er virksomhedernes best response til hinanden. Ligevægten kan findes 

trinvis, hvor det første trin er profitmaksimeringsproblemet, som er illustreret ved denne 

ligning: 

𝑀𝑎𝑥	𝜋%(𝑄) = [𝑎 − 𝑏(𝑄% − 𝑄") − 𝑐] ∗ 𝑄%196 

 

Udtrykket skal hernæst differentieres ved førsteordensbetingelsen:  

 
 

Dette kan således bruges som standardformlen for at finde virksomhedernes 

reaktionsfunktioner: 

𝑄* =
𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑄+ − 𝑐

2𝑏  

 

 
196 Dutta, P. K. (1999)., s. 336 
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Denne videreudvikles med et ekstra aspekt af en fradragsrabat = e, og kan dernæst give 

reaktionsfunktionen for Novo Nordisk (𝑄%): 

𝑄% =
𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑄" − 𝑐 − 𝑡

2𝑏 =
𝑎
2𝑏 −

𝑄"
2 −

𝑐
2𝑏 −

𝑡
2𝑏 

 

Dette sker ligeledes for den konkurrerende virksomhed, Sovo Sydlig (𝑄"), dog uden en 

fradragsrabat:  

𝑄" =
𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑄% − 𝑐

2𝑏 =
𝑎
2𝑏 −

𝑄%
2 −

𝑐
2𝑏 

 

Det er for det ovenstående således blevet muligt at udlede de to virksomheders 

reaktionsfunktioner, og dette skæringspunkt giver Cournot-Nash ligevægten for Novo 

Nordisk og Sovo Sydlig. Den perfekte kombination og skæringspunkt herfor kan findes ved at 

indsætte den ene virksomheds reaktionsfunktion i den anden virksomheds 

reaktionsfunktion, og herefter reducere den overordnede ligning. 

 

Ligningerne bliver opstillet og sat ind i hinandens ligninger og beregnet: 
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Alle Q bliver isoleret og dernæst reduceret: 
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𝑸𝑵𝒐𝒗𝒐 =
𝒂-𝒄-𝟐𝒕
𝟑𝒃

                    𝑸𝑺𝒐𝒗𝒐 =
𝟐𝒂-𝒂-𝒄5𝒕

𝟑𝒃
 

 

Best response funktionerne er hermed fundet, og det kan fra dette stadie vurderes, at Novo 

Nordisks mængde er større end Sovo Sydlig i ligevægt: 

𝑄@ABA	> 𝑄(ABA Û 𝒂-𝒄-𝟐𝒕
𝟑𝒃

 > 𝟐𝒂-𝒂-𝒄5𝒕
𝟑𝒃

 

Ydermere kan det illustreres, hvordan denne ekstra mængde, der bliver produceret, påvirker 

profitten for de to virksomheder. Beregninger for dette kan nærmere ses i bilag 3, og samlet 

set giver det Novo Nordisk en positiv effekt, hvorfor virksomheden producerer og tjener 

mere sammenlignet med Sovo Sydlig i ligevægt.  

197 

 
197 Egen fremstilling med inspiration fra Dutta, P. K. (1999). s. 334 
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Det kan på baggrund af beregningerne og ud fra ovenstående tabel konkluderes at i et 

duopolt marked, ses den virksomhed, som modtager et subsidie, at få en fordel på markedet. 

Novo Nordisk producerer mere, og dets profit er derfor højere end Sovo Sydlig. Det ekstra 

store fradrag letter omkostningerne for denne virksomhed i en sådan grad, at det vil være 

konkurrenceforvridende på det indre marked.  

 

3.5 Et skiftende marked  

3.5.1 Monopol 

Der vil for resten af afhandlingen, økonomisk samt integreret, blive taget udgangspunkt i 

markedet, som det ses beskrevet under afsnit 3.3.2, hvor Novo Nordisk er monopolist. Ved 

rene monopoler anerkendes det, at beslutninger vedrørende produktion har en mærkbar 

indflydelse på prisen. Spillerne på dette marked har derfor en særlig magt over prisen, og 

den udbudte mængde.198 

 

Til at beskrive netop dette marked, hvor der er tale om få små producenter og en stor 

producent, vil det stå klart at monopolisten, Novo Nordisk, vil kunne fastsætte netop den 

pris de ønsker, og hertil vil forbrugerne efterspørge en given mængde. Således vil mængden 

rykke sig langs efterspørgselskurven, alt afhængigt af, hvilken pris monopolisten vælger. 

Dette ses illustreret i nedenstående figur. Figuren er ikke illustreret på baggrund af bestemt 

data, og tallene er derfor antagelser, som udgør et meget neutralt marked. Et sådan neutralt 

marked er blevet valgt, da det søges at belyse et superfradrags påvirkning på markedet så 

generelt som muligt. Efterspørgselsfunktionen er derfor midt imellem elastisk og 

inelastisk.199 Dette kaldes også for unitary elastic demand,200 hvilket angiver en elasticitet på 

-1. En sådan elasticitet resulterer i, at hvis prisen stiger 1 % vil mængden tilsvarende falde 1 

%.  

 

 
198 Scherer, F.M. and Ross, David. (1990). Industrial Market Structure and Economic Performance. University 
of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepre-neurial Leadership Historical Research Reference in 
Entrepreneurship., s. 17 
199 Cabral, Luis M. B. (2000), Mit Press Ltd: Introduction To Industrial Organization, s. 16 
200 Leslie Christensen, Jens Helmer Rasmussen, Microeconomics, s. 48 
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Der arbejdes ud fra en neoklassisk tankegang, hvorfor Novo Nordisk vil profitmaksimere. 

Dette gør, at prisen vil være relativt højere end de marginale omkostninger alt efter den givne 

efterspørgsel, og ud fra denne vil Novo Nordisk profitmaksimere.201 Resultatet heraf vil 

således gøre, at den marginale indtjening skal være mindst ligeså høj som den marginale 

omkostning for den næste overførsel, hvilket kendes fra mikroøkonomisk teori: 𝑀𝐶 = 𝑀𝑅.202 

Dette tager sit udspil og ender ud i følgende model: 

 

203 

 

Det ses tydeligt, at CS, PS og DWL er fordelt i tre felter af forskellige størrelser, hvilket har 

hver deres betydning for markedet. 

 

Et af de mindre områder er forbrugeroverskuddet, hvilket er defineret som den difference, 

der er mellem forbrugerens reservationspris og den pris varen har.204 Forbrugeren er den 

 
201 Knudsen, C. (1994),: Økonomisk Metodologi bind 1, s. 58 
202 Christensen, L. Microeconomics, s. 243. 
203 Egen fremstilling 
204 Cabral, Luis M. B., Introduction To Industrial Organization s. 16 
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almene køber af varen i samfundet, og når dette område er af samme størrelse som 

dødvægtstabet under en efterspørgselsfunktion med unitary elastic demand, er der en stor 

del velfærd, som samfundet går glip af. Det ses at producentoverskuddet udgør det største 

areal. Dette overskud afspejler Novo Nordisks profit, og udgør prisdifferencen mellem 

markedsprisen og den marginale pris multipliceret med mængden. Mængden er relativ stor 

og er et resultat af det monopol, Novo Nordisk besidder på markedet. 

 

Der skal derfor særligt bides mærke i det store dødvægtstab. Idet virksomheden sætter sin 

pris over de marginale omkostninger, påvirker det forbrugerens adfærd til at købe mindre 

end den konkurrencedygtige mængde, og der vil derfor blive skabt et dødvægtstab for 

samfundet.205 Det kan derfor konkluderes at der er en stor del af markedet, som mangler at 

blive udnyttet og effektiviseret.  

 

3.5.2 Fuldkommen konkurrence og optimering af velfærden 

Regeringen vil ofte foretage en regulering af et marked, når det er muligt at skabe større 

samfundsmæssig efficiens ved blandt andet at mindske dødvægtstabet. I en case som 

ovenstående, hvor Novo Nordisk kan foretage monopollignende priser, vil et subsidie blot 

forstørre dette dødvægtstab, hvilket ikke vil gavne velfærden med henblik på 

dødvægtstabet. Det påvirker ikke blot det samfundsmæssige dødvægtstab, men skaber også 

større adgangsbarrierer, således at markedsstrukturen forbliver et monopol. Disse 

adgangsbarrierer vil senere blive belyst i afsnit 3.7, men for netop dette afsnit, skal det 

illustreres, hvordan markedet ville blive optimeret når det går fra at være monopol til at være 

et marked med fuldkommen konkurrence, som det ved neoklassisk teori søges at opnås. Et 

sådant marked kan opfyldes i helt særlige tilfælde og bærer især præg af åbne 

adgangsbarrierer. 

 
205 Christensen, L. Microeconomics, s. 249 
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For at ovenstående tilfælde og model kan finde sted, skal der som sagt være visse betingelser 

opfyldt. Det er ikke tænkeligt, at markedet vil afspejle modellen, men den er retvisende for, 

hvad angår at belyse, hvordan et marked optimalt kan udnyttes, og hvordan det rent 

samfundsøkonomisk søges at blive nået. For at resultatet kan blive som ovenstående, er det 

nødvendigt, at der er tale om et homogent produkt, og spillerne fastsætter deres pris 

samtidig. Ydermere skal efterspørgslen være lineær og alle konkurrenter på markedet skal 

have samme marginale omkostning for produktionen af produktet.206 Da produktet vil være 

en perfekt substitut til hinanden uanset, hvilken producent, der er at gøre med, vil 

forbrugerne agere rationelt og profitmaksimerende ved at vælge det billigste produkt. 

Således vil konkurrenterne byde under hinanden, og dødvægtstabet vil reduceres indtil 

prisen bliver sat lig MC for virksomhederne. Det såkaldte race to the bottom.207 

 

Idet dødvægtstabet ikke er eksisterende, overgår overskuddet ubeskåret til forbrugerne, og 

markedet vil her være komplet optimeret for samfundsvelfærden. Dog er det som tidligere 

 
206 Cabral, Luis M. B. Introduction To Industrial Organization s. 102 
207 Christensen, L. Microeconomics, s. 349 
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nævnt ikke tænkeligt, at dette kan opnås til fulde. Der er flere grunde til, at dette ikke er helt 

realistisk, og særligt en af grundene til dette er, at virksomhederne ikke vil eksistere på 

markedet, når der ingen profit vil være at hente for dem.  

 

Samlet set kan det ud fra denne markedsanalyse erkendes, at der under et monopol, vil være 

en stor del af velfærden, der går tabt. Det er derfor ikke aspektet, at virksomhederne på 

markedet har stort producentoverskud, men blot at det er usundt, når der er en stor 

efterspørgsel på markedet, som ikke bliver dækket.208 Dette afsnit er inddraget i analysen, 

for at give et indblik i de markedsstrukturer, der søges belyst i det økonomiske kapitel. 

Yderligere vil det også blive som baggrund for den retsøkonomiske analyse.  

 

3.6 Forskning og udvikling som element til at påvirke konkurrence 

Det er hidtil i den økonomiske analyse blevet gennemgået, hvordan konkurrencen påvirkes 

under de forskellige markedsstrukturer. Et særligt aspekt, som er afgørende for netop denne 

afhandling er, hvorledes forskning og udvikling i sig selv påvirker markederne, og ikke blot 

hvordan et fradrag for disse kan påvirke dem. Dette afsnit vil således belyse, hvordan 

udvikling og forskning af produkter og produktionsprocesser kan påvirke konkurrencen samt 

konkurrencestrukturen på markedet.  

 

Inden for denne problemstilling kan Joseph Schumpeters teori kaldet ”Erstatnings-

effekten”209 anvendes. Teorien bygger på en omkostningsoptimering af produktionen 

igennem forskning og udvikling. Han er ikke af neoklassisk overbevisning, og finder ikke en 

markedsstruktur som fuldkommen konkurrence ideel. Derimod mener han, at et marked 

midt imellem er optimalt. Således kan der være tale om store virksomheder, som har 

størstedelen af markedsmagten samtidig med, at der eksisterer en konstant trussel fra 

innoverende konkurrenter, som ind- og udtræder af markedet.  

 

 
208 Cabral, Luis M. B. Introduction To Industrial Organization s. s. 189 
209 Cabral, Luis M. B. Introduction To Industrial Organization s. s. 294 
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For denne afhandling, kan effekten af innovation, forskning og udvikling illustreres ved at 

analysere markedet med Novo Nordisk og dets konkurrenter. Virksomhederne har en 

marginal omkostning for produktionen af et produkt, og denne MC er ens for alle 

virksomhederne på markedet, hvilket også blev gennemgået under afsnit 3.5.2. Joseph 

Schumpeter’s teori fokuserer på, at igennem forskning og udvikling er det muligt at minimere 

MC for den givne produktion ved at optimere denne omkostning igennem forskning og 

udvikling. Således antages det at MC går fra MC1 til MC2, hvor MC1 > MC2. Et eksempel på 

denne situation vil blive præsenteret senere i dette afsnit.  

 

Det blev under fuldkommen konkurrence fastlagt, at alle virksomhedernes profit var 0, når 

prisen slutteligt er lig MC. Til dette viser Joseph Schumpeter sin skepsis, hvilken begrundes 

med: ”Perfect competition is not only impossible but inferior, and has no title to being set up 

as a model of ideal efficiency”.210 Dette skyldes, at i statisk forstand er perfekt konkurrence 

den mest effektive markedsstruktur, da den maksimerer social velfærd. Men da et marked 

ikke er statisk, men derimod dynamisk i alle tilfælde, er det ikke ideelt. Forskning og udvikling 

er med til at bidrage til denne dynamik, der vil opstå i markedet. 

 

Såfremt en innoverende virksomhed skulle opnå en lavere MC, kan denne sætte en lavere 

pris end konkurrenterne, og derfor udbyde en kostpris på markedet til MC2 eller lige over for 

at erhverve profit. De andre konkurrerende virksomheder som Novo Nordisk vil i dette 

tilfælde fortsat have en marginal omkostning på MC1, og vil ikke have muligheden for at 

matche denne pris, da det vil gå under deres MC.211 Markedet overgår i dette tilfælde til den, 

der udbyder den laveste pris. Der skabes derfor et incitament for en virksomhed som Novo 

Nordisk til at innovere under et marked med høj konkurrence sammenlignet med et marked, 

hvor monopolisten selv kan prissætte, og ikke har den samme risiko for indtrængende 

konkurrenter.212 En virksomhed med stor markedsmagt, som Novo Nordisk, vil ikke pålægges 

den samme trussel. Det er essensen bag Erstatningseffekten, og er overordnet en indikation 

på, at store markedsmagter har et lavere incitament til at innovere under et monopol, da 

 
210 Cabral, Luis M. B. Introduction To Industrial Organization s. 293 
211 Cabral, Luis M. B. Introduction To Industrial Organization s. s. 294 
212 Melissa Goodwin, Firm Size and R&D, s. 4 
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behovet for innovation ikke er nødvendigt, og omkostningsrisikoen derfor heller ikke vil være 

det værd. I kontrast hertil er det meget usandsynligt, at de mindre virksomheder kan komme 

ind på markedet, og de har derfor meget at tabe ved at forske og innovere og forsøge på 

dette. Schumpeter taler ydermere for, at en monopolvirksomhed som Novo Nordisk kan 

udnytte det store producentoverskud, og sikre sin position igennem forskning og udvikling. 

Disse investeringer ses dog ikke at blive foretaget i en særlig stor grad, hvis der ikke potentielt 

foreligger en mulig konkurrent til dem. Skulle der være en konkurrent under et marked med 

stor konkurrence, har Novo Nordisk derfor et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb til at 

foretage disse investeringer i forskning og udvikling, hvilket taler for, at når de i denne 

situation foretager investeringerne, så bliver det også gjort i en særlig stor grad.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående både diskuteres for og imod, hvad der balancerer 

markedet med forskning og udvikling. Dog kan det konkluderes, at et marked som enten er 

et monopol eller en ren fuldkommen konkurrence ikke er optimalt eller realistisk, i lyset af 

at skulle skabe større incitament for forskning og udvikling. Det er således en balance 

imellem begge markeder, der søges at blive fundet. Følgende afsnit omkring 

adgangsbarrierer vil undersøge problemstilling om et marked i balance, da det særligt er 

disse barrierer, der ses at påvirke balancen og incitamentet til at forske og udvikle. 

 

3.7 Adgangsbarrierer 

Det kan for et marked være til stor gavn at have åbne og frie adgangsbarrierer. Det kan blandt 

andet medføre et ophør af de traditionelle mønstre, som foreligger for en bestemt 

markedsstruktur. Dette kan afvikle dominerende virksomheder, bidrage med ny teknologi og 

ikke mindst føre til mere konkurrencedygtige priser.213 Det skal derfor vurderes om der 

foreligger store adgangsbarrierer på markedet med Novo Nordisk som monopolist, og 

hvorledes disse adgangsbarrierer er optimale for markedet. 

 

 
213 Geroski, P. Barriers to Entry and Strategic Competition, s. 1 
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Til trods for den europæiske synsvinkel for afhandlingen skal det bemærkes, at adskillige 

amerikanske professorer særligt er anerkendt for deres teorier omkring adgangsbarrierer. 

Navnlig Chicago-skolen har været fremtræden, og været grundlaget for USA’s retning inden 

for reguleringen af disse regler. Det blev fra denne skole gjort klart, at et marked vil fungere 

bedst, hvis konkurrencen er frit stilet og den statslige indgriben derfor er begrænset. I EU ses 

der relativt anderledes på dette. Endvidere bør den statslige indgriben i langt højere grad ske 

for at stabilisere markedet og sørge for det er konkurrenceeffektivt. Denne retning er i højere 

grad præget af Harvard-skolens opfattelse, som taler for at fuldkommen konkurrence vil 

være yderst uopnåeligt.214 Der bliver i denne sammenhæng set nærmere på markeds-

koncentrationen, som igennem HHI-indekset for dette marked blev fundet højt. I lyset af 

Harvard-skolen ses adgangsbarriererne også som et nøgleelement i forbindelse med 

markedets konkurrence og innovation, hvorimod teorien for Chicago-skolen bygger på det 

modsatte. Her skal konkurrencen være åben, også selvom der er tale om et koncentreret 

marked. Nye virksomheder skal nemt kunne indtræde på det pågældende marked og skærpe 

konkurrencen yderligere, og vil ifølge denne teori føre til det bedste resultat for 

markedsvelfærden.215 Når markedet er skruet sammen på denne vis, som beskrevet lige 

ovenfor, mener Chicago-skolen, at der akkurat ikke behøver at komme flere konkurrenter på 

markedet, og presse på markedet. Selve muligheden for, at der kan komme nye konkurrenter 

nemt til, vil skærpe konkurrencen for de etablerede virksomheder, og derved sikre 

konkurrencedygtige priser og muligheder for en øget velfærd. 

 

Denne selvregulerende effekt, som Chicago-skolen taler for, stammer fra Adam Smith, og 

hans omtalte teori ”den usynlige hånd”.216 Den usynlige hånd vil skabe balance for udbud og 

efterspørgsel, men kan samtidig kun eksistere ved antagelsen om et marked med 

fuldkommen konkurrence. Ved fuldkommen konkurrence, som set kritiseret i afsnit 3.5.2, vil 

der forekomme et minimalt dødvægtstab. Chicago-skolen har i sammenhæng med denne 

kritik taget afsæt i denne, og udviklet teorien om et konkurrenceudsat marked.217 Her er 

 
214 Barriers to Entry and Strategic Competition, s. 12 
215 Barriers to Entry and Strategic Competition, s. 10 
216 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 432  
217 Barriers to Entry and Strategic Competition, s. 14 
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adgangs-barriererne særligt i fokus, idet det antages, at der ingen adgangsbarrierer 

eksisterer. Dette vil give nye potentielle spillere på markedet incitament til at forsøge at 

indtræde på markedet, og medføre at markedet kontinuerligt vil blive udsat for ”hit-and-run-

competitors”.218 Det skal i denne sammenhæng forstås, at der rent teoretisk vil komme nye 

konkurrerende virksomheder på markedet, som udsætter Novo Nordisk for konkurrence, 

hvis Novo Nordisk tager monopollignende priser. En indtrædende konkurrent på markedet 

kan tage en mindre pris, og derfor indtage store markedsandele, da forbrugerne i lyset af 

neoklassisk teori er profitmaksimerende, og derfor vil søge mod den laveste pris. Som 

tidligere kommenteret er blot selve tanken om en potentiel indtræder tilstrækkeligt til at 

kontrollere markedet således, at der ikke bliver taget monopollignende priser, da 

virksomheden ellers ved, at en ny konkurrent nemt kan tage markedsandele.  

 

Det kan i ovenstående sammenhæng klassificeres, at der under et marked med meget åbne 

eller meget få adgangsbarrierer kan eksistere monopollignende markedskoncentrationer, 

som samtidig også har priser, der minder mere om priser under fuldkommen konkurrence, 

hvilket typisk ikke ses under monopollignende markeder.  

 

Det bør derfor analyseres om markedet indeholder store adgangsbarrierer, som mindsker 

muligheden for, at der kan eksistere et ”konkurrenceudsat marked”. Er dette tilfældet, bør 

der ses nærmere på den regulering, der finder sted, og hvorledes disse adgangsbarrierer kan 

mindskes. Fradraget som bliver bestemt fra regeringens side, tildeles alle typer af 

virksomheder med F&U-omkostninger. Det kan derfor argumenteres, at når et stort selskab 

som Novo Nordisk modtager et superfradrag på 130 % for deres 14,2 mia. kr. F&U-

omkostninger,219 at det herigennem påvirker adgangsbarriererne. Dette er et fradrag, som 

de kan udnytte og skabe profit med, og indirekte udnytte mod potentiel konkurrence.   

 

 
218 Baumol, William J., Panzar, John C., & Willig, Robert D. (1983). Contestable Markets: An Uprising in the 
Theory of Industry Structure: Reply. American Economic Association. (Vol. 73, No. 3). pp. 491-496, s. 493 
219 Novo Nordisk - Investor presentation 2020, s. 14 
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I det pågældende innovationsrige marked må det anskues, at der foreligger visse større sunk 

costs.220 Dette vil altid være en adgangsbarriere, og alt efter hvor stor denne omkostning er, 

vil det derefter påvirke de frie barrierer og anskuelsen om, at der kan eksistere et 

konkurrenceudsat marked. Idet der er tale om en virksomhed, der har med forsknings- og 

udviklingsaktiviteter at gøre i en sådan kaliber, må det også antages, at der er visse store 

økonomiske omkostninger ved at starte virksomhed, og indtræde på et marked mod Novo 

Nordisk. Dette mindsker muligheden for mængden af hit-and-run virksomheder, som vil gøre 

sig gældende, da det kan medføre adskillige tab. Udover den adgangsbarriere, der eksisterer 

igennem etableringsomkostningerne, vil det i øvrigt for en virksomhed i denne kategori være 

oplagt at overveje den mulige profit, der kan indtjenes. Da der er tale om et højere fradrag 

på 130 %, er det således muligt for nyetablerede virksomheder at skabe en gevinst af de 

omkostninger, der kan være i opstartsfasen. Lykkedes det virksomheden at bryde 

adgangsbarriererne og indtræde på markedet, kan det ekstra fradrag skabe en yderligere 

profit, sammenlignet med et marked uden superfradrag. Dette er dog ikke relevant på kort 

sigt, men vil blot være en mulighed, hvis der dannes succes på markedet.  

 

Modsætningsvist kan det højere fradrag påvirke den nyetablerede virksomhed negativt. 

Dette kan skyldes, at de allerede veletablerede virksomheder på markedet kan have lettere 

ved at udnytte fradraget. De kan potentielt sænke deres priser på kort sigt, da de allerede er 

veletableret på markedet og derigennem kan medregne det fradrag de modtager i det 

nuværende år og for den i forvejen genererede profit. Disse virksomheder vil ikke på et 

sådant marked kunne indtræde og exit igen uden væsentlige store etableringsomkostninger. 

Velvidende dette som nyetableret virksomhed, kan det afskrække disse, og hit-and-run 

virksomhederne vil derfor utænkeligt forsøge at indtræde på markedet uden en væsentlig 

større kapital som støtte hertil.   

 

Det må altså konkluderes, at der foreligger omfattende adgangsbarrierer på markedet med 

Novo Nordisk som monopolist. Markedet er derfor ikke præget af hit-n-run competitors, som 

 
220 En omkostning, der ikke kan genoprettes som bl.a. etableringsomkostninger. Se Chrstensen, L. 
Microeconomics. s. 251. 
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Chicago-skolen argumenterer for at være et afgørende aspekt under et konkurrenceudsat 

marked. Markedet er derfor ikke under et konstant pres, og det er på baggrund af disse 

adgangsbarrierer ikke muligt for en mindre indtrædende virksomhed at komme på markedet 

og udfordre Novo Nordisk. Den statslige indgriben på området ses desuden at forstærke 

store virksomheder som Novo Nordisk i en højere grad ved at give superfradrag, da det 

skaber større adgangsbarrierer til potentielle konkurrenter. I normal EU-regi skal et statsligt 

indgreb stabilisere markedet, og ikke skabe større adgangsbarrierer. 

 

3.8 Økonomisk konklusion 

Det kan på baggrund af de forskellige markedstyper og analyser konkluderes, at fradraget 

påvirker det innovationsrige medicinalindustris marked. Dette blev først og fremmest vist 

gennem en Cournot-Nash-ligevægtsanalyse, hvor en spiller i et duopolistisk marked modtog 

et subsidie, som fordrejede konkurrencen, da det medførte merkant lavere produktions-

omkostninger, hvilket var til særlig gavn for den pågældende virksomhed. Dette ledte videre 

til, hvordan andre markedsstrukturer blev påvirket af superfradraget. 

 

I lyset af afsnit 3.5.2, blev det analyseret, hvorledes konkurrencen blev påvirket under et 

skifte fra monopol til et marked med fuldkommen konkurrence. Det kan konkluderes, at et 

subsidie indirekte påvirker MC for den innoverende virksomhed. Det blev ligeledes slået fast, 

at et incitament til at forske og udvikle er særligt større under høj konkurrence med flere 

spillere, end når der blot er én virksomhed på markedet. Det kan samtidig have en stor effekt 

på dødvægtstabet, når der ikke er høj konkurrence, hvilket blandt andet skyldtes de høje 

adgangsbarrierer.  

 

Det kan samlet set konkluderes, at incitamentet til at forske og udvikle i høj grad kan 

optimeres. Markedsstrukturerne bliver hurtigt monopoliseret, hvilket leder til en mindre 

hård konkurrence, og ligeledes et mindre incitament til at forske, udvikle og innovere. 

Reguleringen kan derfor konkluderes at være et essentielt aspekt for problematikken, idet 

det er påvist at have en betydelig påvirkning. Med den rette regulering kan konkurrencen 

skærpes, og føre til et mere optimalt resultat for velfærden, men det kan også føre til et 
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dårligere resultat. Derfor er der behov for en tilpasset regulering for det anliggende, hvilket 

vil blive analyseret i det integrerede kapitel af afhandlingen.  
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Kapitel 4 – Integreret analyse 

4.1. Indledning  

For besvarelsen af den integrerede problemformulering skal det undersøges, om regulering 

kan udformes således, at det skaber størst samfundsmæssig velfærd i EU. Da afhandlingen 

betragter EU som en samlet produktionsfunktion, er formålet at skabe den tilstand, som har 

størst efficiens for alle medlemslandene samlet set. Afhandlingens integrerede kapitel søger 

derfor at undersøge, hvordan EU-Kommissionen kan regulere fradrag for F&U-omkostninger 

således, at der opnås samfundsøkonomisk efficiens i et konkurrencemæssigt perspektiv. 

 

Det kan på baggrund af den økonomiske analyse fastslås, at der eksisterer en ubalance på 

afhandlingens eksemplificerede marked i EU med Novo Nordisk som monopolist. Det er af 

dette marked og af den økonomiske analyse blevet udledt, at der forekommer et 

dødvægtstab, som følge af de monopolistiske tilstande. For det integrerede afsnit bliver det 

omtalte marked anvendt som en generalisering for øvrige innovationsrige brancher, hvilke 

søges at blive fremmet som helhed. Til at gøre dette og øge velfærden i EU skal 

dødvægtstabet formindskes, og dette ses gjort ved at udforme alternativ regulering med 

henblik på superfradrag for F&U-omkostninger. 

 

Til trods for, at der i den økonomiske analyse blev fundet markedsfejl for superfradraget, 

kunne den juridiske analyse konkludere, at støtten er forenelig med statsstøttereglerne og 

selektivitetskriteriet i EU-retten. Der er derfor tale om to modstridende aspekter, hvilket 

leder op til et alternativt forslag, der søges fundet i krydsfeltet af jura og økonomi.  

 

Den retsøkonomiske analyse vil blive anskuet fra et spilteoretisk synspunkt, hvor pareto-

optimalitet og Kaldor-Hicks efficiens inddrages. Denne betragtning benyttes til at vurdere, 

hvad der skaber mest samfundsvelfærd for EU. Kapitlet rundes af med en inddragelse af 

teorien om ”de lege ferenda”, for at diskutere, hvordan den optimale regulering bør være.221 

  

 
221 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 445 
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4.2. Økonomi/retsøkonomisk teori - spilteori  
Det er i den økonomiske analyse blevet påvist, at konkurrencen blandt SMV’er og store 

virksomheder særligt spiller en stor rolle i forbindelse med virksomheders profit på markedet 

og det incitament der skabes for F&U-investeringer. Alt efter hvilket fradrag, der bliver givet 

af medlemsstaten påvirkes dette aspekt, og giver virksomhederne et givent payoff. Det 

pågældende payoff afspejler virksomhedens nytte, når de innoverer, deltager i konkurrencen 

og derved er aktive på markedet. Omvendt angiver payoff’et også, når virksomhederne ikke 

innoverer og er aktive. 222 

 
222 Spilmatrixernes payoff er angivet på baggrund af den økonomiske analyse og er derfor af egen fremstilling. 
Det bestemmes at det maksimale payoff er 7 og 10 alt efter om der gives et superfradrag på markedet. Dette 
argumenteres på baggrund af den ekstra fordel spillerne modtager ved fradraget. Det blev klarlagt at store 
virksomheder med monopolstatus påvirker SMV’er i højere grad en SMV’er påvirker store, hvilket afspejles af 
den sprede der er blevet bestemt i payoff’ene.  
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Dette er illustreret igennem fire spilmatrixer, som ses i ovenstående figurer. Det er særligt 

adgangsbarriererne, der er i fokus, da højere adgangsbarrierer minimerer sandsynligheden 

for flere potentielle og konkurrerende virksomheder på markedet.  

 

Yderligere afspejler alle fire matrixer et givent incitament til at forske og udvikle. På baggrund 

heraf kan EU-Kommissionen forudse, hvordan virksomheder vil agere på markedet, og på 

dette grundlag vurdere, hvilken fradragssats, der er mest optimal for samfundet. 

 

Der skal ud fra de fire opstillede matrixer ses nærmere på de dominerende strategier for den 

store virksomhed og for SMV’en.223 Det vil herigennem blive undersøgt, hvor der eksisterer 

pareto-optimalitet og om der foreligger Pure strategy Nash equilibrium (PSNE) for de givne 

matrixer. Til at undersøge PSNE og om der er tale om dominerende strategier isoleres en 

strategi for modspilleren og herigennem findes, hvilken strategi spilleren vil vælge i kontrast 

til modspillerens valg.224 Dette er illustreret ved en stjerne ud fra, hvilken strategi og payoff 

spilleren vil få i de fire matrixer.225 Det kan ses under tre af de givne fradragssatser, at det 

dominerende valg samt PSNE foreligger, når virksomhederne innoverer. Dette gælder for 

standardfradrag til alle virksomheder, 130 % fradrag til alle virksomheder og 130 % fradrag 

til SMV’er. Det er kun under situationen, 130 % fradrag til store virksomheder, hvor SMV-

virksomheden ikke vil deltage i konkurrencen, og den store virksomhed vil således få hele 

markedet og profitten.  

 

Kriteriet for pareto bygger på en situation, hvor en spiller ikke bliver stillet bedre, uden en 

anden bliver stillet dårligere. Pareto-optimale tilstande findes, når blot én af virksomhederne 

vælger at innovere. Dette er gennemgående for alle matrixer bortset for matrix C. For matrix 

C er der ikke tale om pareto-optimalitet, når store virksomheder får et superfradrag, og 

begge virksomheder innoverer. For matrix C, hvor den store virksomhed modtager et 

superfradrag, bliver SMV’en særligt stillet dårligere, hvis den vælger at innovere, når den 

 
223 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2, s. 92 
224 Dutta. 1999, s. 71. 
225 Dutta. 1999, s. 129 
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store spiller innoverer. Det kan på baggrund af pareto-optimaliteten og PSNE argumenteres, 

at det særligt er matrix C, der skiller sig ud. 

 

Det ses fælles for alle spilmatrix, at når den ene virksomhed vælger at innovere på markedet, 

påvirker dens eksistens modspillerens payoff. Det kan ses, at payoff for begge virksomheder 

er 7, når der ikke er en innoverende konkurrent på markedet og der ikke gives et 

superfradrag. Således vil den innoverende virksomhed modtage hele markedets profit. Når 

regeringen vælger at give et superfradrag, kan det ses, at det samlede maksimale payoff 

stiger fra 7 til 10. Dette er resultatet af, at virksomhederne får en ekstra støtte, og i den 

forbindelse en højere profit.  

 

Det kan endeligt sammenlignes, hvor stor en påvirkning fradraget har på SMV’en, når begge 

enten modtager/ikke modtager fradrag. Når virksomhederne ikke modtager et fradrag, ses 

påvirkningen fra den store virksomhed på SMV’en ikke i en ligeså høj grad, som når begge 

modtager et fradrag. Dette skyldes, at fradraget skaber en højere adgangsbarriere, som det 

også blev konkluderet i afsnit 3.7. Det gavner således indirekte den store virksomhed, og 

således bliver konkurrencen gjort mere vanskelig for SMV’en.  

 

4.2.1 Kaldor Hicks 

Som det blev bestemt i den økonomiske delkonklusion, bliver markedsstrukturen påvirket af, 

hvilke tiltag regeringen foretager. Superfradraget har en effekt på konkurrencen, og derved 

også en effekt på incitamentet og engagementet for virksomhederne til at forske og udvikle. 

Det skal i denne sammenhæng tolkes, at incitamentet skabes igennem koncentrationen af 

konkurrence og balancen på markedet. EU kan påvirke dette, og alt afhængigt af, hvilken af 

de fire matrixer, der gør sig gældende på markedet, vil det skabe et givent incitament til at 

forske og udvikle. Der er derfor opstillet en model, som på baggrund af de fire matrixer 

angiver, hvilken grad af incitament, der bliver skabt på markedet, når der vælges enten 

matrix A, B, C eller D.  
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Incitament	til	at	innovere	
EU’s	optimalitet	

 
Matrix A 

 
Under middel 

incitament 

 
Matrix B 

 
Middel  

incitament 
 

Matrix C 
 

Lavt 
incitament 

 
Matrix D 

 
Højt  

incitament 

 

Kaldor Hicks-kriteriet kan som betragtning vurdere, hvilket scenarie der er 

samfundsøkonomisk optimalt.226 Her bliver der set på den samlet bedste forbedring for 

samfundet, hvilket pareto-optimalet ikke berører. Der skal særligt ses nærmere på det 

akkumulerede payoff i forbindelse med Kaldor Hicks-kriteriet. Dette kan som eksempel ses, 

når en parts fortjeneste opvejer en anden parts tab. For matrix A, B og C er det muligt at 

opnå et samlet payoff på 10 for virksomhederne. Disse matrixer er derfor relevante i lyset af 

pareto-optimalitet, da de alle opfylder Kaldor Hicks-kriteriet og giver størst samlet nytte til 

virksomhederne. Det skal i samfundsøjemed derfor besluttes, hvilken der er mest Kaldor 

Hicks-optimal. Under matrix D får begge virksomheder 5 i payoff, hvilket må angive en vis 

form for balance i markedet. Tidligere er det blevet fremhævet, at under et balanceret 

marked med høj konkurrence, vil der være tale om størst muligt incitament til at innovere.  

 

Det kan på dette grundlag, og ud fra EU-Kommissionens synsvinkel vurderes, at det derfor vil 

være bedst for samfundet at vælge matrix D og give superfradrag til SMV’er. Grundet den 

hårdere og mere balancerede konkurrence opnås der et højere incitament til at innovere, 

hvilket skaber flere investeringer i F&U, som er selve målet for EU.  

 

 

 
226 Eide, Erling; Stavang, Endre (2008), Cappele Akademisk Forlag: Rettsøkonomi. s. 112 
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4.3. Retspolitisk analyse  

Nærværende afsnit tager udgangspunkt i retspolitikken. Analysen tager afsæt i Alf Ross’ teori 

”de lege ferenda”, som angiver, hvorledes regulering bør være i forbindelse med at skabe 

den mest optimale samfundsvelfærd.227 Fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger, 

er ikke reguleret i EU-retten, da der er skattemæssig suverænitet i medfør af TEUF art. 65. 

Derved forekommer skatteregulering for fradrag på dansk nationalt niveau til udtryk i 

fradragsordningen fra LL § 8 B, stk. 4. 

 

4.3.1. De lege ferenda  

Kommissionen har et ønske om at optimere den nuværende regulering, og det kan i denne 

sammenhæng være vanskeligt at ændre de gældende statsstøtteregler. EU’s 

statsstøtteregler er nemlig traktatfæstede i TEUF artikel 107 og 108, og det vil være 

omfattende at foretage ændringer af disse. Dertil er det anskuet, hvorledes en 

hensigtsmæssig løsning kan være, at Kommissionen udformer og fremsætter retningslinjer 

for EU’s medlemslande og angiver, hvordan de skal regulere statsstøtte i form af 

fradragsordninger til F&U, og derved skabe klarhed over området. Dog er disse retningslinjer 

i form af eksempelvis meddelelser, henstillinger, udtalelser fra Kommissionens side ikke 

retligt bindende,228 hvorfor det ikke betragtes som værende den optimale metode for at 

fremskynde EU’s medlemslande i at fremme rammevilkårene for F&U til SMV’er. Det 

vurderes på baggrund af Kommissionens synsvinkel at være hensigtsmæssigt at foretage 

ændring i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014, bedre kendt som gruppe-

fritagelsesforordningen. Argumentationen for at foretage en ændring heri er, at 

gruppefritagelsesforordningen omhandler, hvorvidt at EU-Kommissionen vurderer stats-

støtte som værende foreneligt med det indre marked. På denne baggrund konkluderes det 

at være hensigtsmæssigt at tilføje en ny artikel, som behandler, hvordan medlemslandene 

bør fremme fradrag for omkostninger til F&U rettet mod SMV’er. 

 

 
227 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s. 446 
228 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017), s.108 
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Nedenstående afsnit 4.3.2. vil indeholde det konkrete forslag fra Kommissionen til en 

ændring og tilføjelse af en ny artikel i gruppefritagelsesforordningen: ”Kommissionens 

forordning (EU) nr. 651/2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 

marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108”. Nærmere bestemt er der tale om 

tilføjelse af en ny artikel 26, som bør implementeres for at skabe den mest optimale 

samfundsmæssige velfærd i EU. Dette bliver gjort ved at optimere konkurrencen i markedet, 

og fremme konkurrencesituationen for små og mellemstore virksomheder. 

 

Det retspolitiske lovforslag er udformet på baggrund af den Kaldor Hicks-efficiente analyse. 

Hertil er det udledt at støtte til SMV’er skaber størst samfundsvelfærd, da konkurrencen 

bliver stimuleret. Det kan på denne baggrund udledes at være samfundsmæssigt optimalt at 

udforme lovgivning således, at det fremmer udviklingen for SMV’er der arbejder med F&U 

aktiviteter. 

 

4.3.2. Kommissionens forslag til ændring i gruppefritagelsesforordningen 

I forlængelse af ovenstående afsnit 4.3.1, præsenteres afhandlingens løsningsforslag for den 

integrerede problemformulering igennem tilføjelsen af artikel 26 i gruppe-

fritagelsesforordningen. Den nærværende afhandling foretages som nævnt ud fra 

Kommissionens synsvinkel, der besidder en såkaldt initiativret. Derfor bliver artikel 26 

udformet som et lovforslag, der efterfølgende kan diskuteres, ændres og evt. vedtages i 

samarbejdet med Ministerrådet og Parlamentet.  

 

Grundlaget for at Kommissionens forslag vedrørende en ny artikel netop bliver art. 26, 

skyldes at den således bliver tilføjet til afdeling 4 i gruppefritagelsesforordningen, som har 

følgende overskrift ”Støtte til forskning, udvikling og innovation”.229 Dette er 

hensigtsmæssigt, da artikel 26 skal omhandle hvorledes forskning, udvikling og innovation 

fremmes for SMV’er. Artikel 25 er gruppefritagelsesforordningens første bestemmelse i 

afdeling 4, og omhandler ”Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter”, og regulerer, 

 
229 Bestemmelsen indsættes i: Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 ”om visse kategorier af støttes 
forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108” 
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hvorledes støtte til forsknings- og udviklingsprojekter er forenelig med det indre marked 

efter traktatens artikel 107, stk. 3. Derfor er det vurderet som værende hensigtsmæssigt at 

Kommissionens lovforslag netop bliver implementeret herefter.  

 

I gruppefritagelsesforordningen eksisterer der et bilag 1, hvilket blandt andet indeholder en 

definitionsbestemmelse af SMV’er. Afhandlingens ændringsforslag vil både indeholde en ny 

artikel 26, og en yderligere tilføjelse til bilag 1, som uddyber hvad en konkurrenceforvridende 

foranstaltning indebærer. Kommissionens gruppefritagelsesforordning artikel 26 og tilføjel-

sen til bilag 1 lyder som følger: 

 

Artikel 26 

Støtte til forsknings- udviklingsomkostninger for SMV’er 

1. Støtte til forsknings- og udviklingsomkostninger til SMV’er er forenelig med det indre 

marked, jf. TEUF artikel 107, stk. 3, og endvidere fritaget for anmeldelsespligt, jf. TEUF 

art. 108, stk. 3. 

2. Det er EU’s formål at fremme forskning og udvikling, navnlig hos SMV’er. 

3. Medlemsstaters støtte til store virksomheder er forenelige med det indre marked, hvis 

denne støtte ikke forværrer den konkurrencemæssige situation for SMV’er. Bilag 1 art. 

4, uddyber hvorledes der er tale om konkurrenceforvridende foranstaltninger ved 

begunstigelse af store virksomheder. 

Bilag 1 

Artikel 4 

Konkurrenceforvridende foranstaltninger  

1. Der er tale om en konkurrenceforvridende foranstaltning, når en markedsdeltager 

modtager en støtte, der kan udnyttes til at bevare særlig stor markedsmagt eller få 

uhensigtsmæssig større markedsmagt på det indre marked. 

2. En udnyttelse af støtte fra staten består i: 

a. Hvis en markedsdeltager ved hjælp af støtten, kan udnytte denne til at føre 

aggressiv prisstrategi, hvilket kan udkonkurrere øvrige markedsdeltagere, da 

disse ikke vil være i stand til effektivt at konkurrere på denne pris.  
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b. Hvis en markedsdeltager kan begrænse øvrige deltagere fra at deltage på 

markedet, og således mindske koncentrationen af konkurrence igennem høje 

adgangsbarrierer. 

 

4.3.3. Retfærdiggørelsen af lovforslag 

I forlængelse af ovenstående og i forbindelse med den nye artikel 26 i 

gruppefritagelsesforordningen opstår der et yderligere spørgsmål vedrørende selektivitet. 

Der kan på baggrund af artiklen opstå en problematik angående, hvorvidt Kommissionens 

lovforslag favoriserer SMV’er fremfor store virksomheder. Dette kan i og for sig være 

selektivt, og det skal derfor undersøges, om det kan retfærdiggøres ved at være foreneligt 

med det indre marked. 

 

Tidligere konkluderet i den juridiske analyse i afsnit 2.4.2.2 foreligger der undtagelser til 

statsstøtte af F&U, som derved er foreneligt med EU-retten. Det skal i forlængelse heraf 

vurderes, hvorvidt det er i overensstemmelse med EU-rettens statsstøtte og selektivitets-

princippet at udforme regulering, som favoriserer SMV’er. 

 

Det fremgår af EU’s traktatfæstede principper og formål, at medlemsstater skal styrke det 

videnskabelige og teknologiske grundlag for forskning, udvikling og innovation, herunder 

især for små og mellemstore virksomheder, jf. TEUF art. 179, stk. 2. I øvrigt fremgår det 

ligeledes, at Unionen og medlemsstaterne skal forsøge at ”[…] fremme et klima der gunstigt 

for initiativer og udvikling af virksomheder overalt i Union, navnlig hos små og mellemstore 

virksomheder”, jf. TEUF art. 173, stk. 1. De traktatmæssige formålsbestemmelser 

understeger væsentligheden i at fremme F&U&I hos især SMV’er, hvilket afhandlingens 

lovforslag i form af artikel 26 i gruppefritagelsesforordningen, netop er løsningen på. Med 

udarbejdelsen af artikel 26 tilstræber Kommissionen at skabe et miljø der fremmer 

konkurrenceforholdene for de mindre virksomheder. 

 

I forbindelse med artikel 26 og dens forenelighed med EU-rettens regler om statsstøtte og 

selektivitet, kan det afslutningsvist argumenteres, at gruppefritagelsesforordningen flere 
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gange tydeliggør væsentligheden af at fremme og forbedre konkurrencevilkårene for 

SMV’er. Det er ofte store og veletablerede virksomheder, der har muligheden og kapaciteten 

til at forske, udvikle og innovere, og derfor skal der også skabes gunstige vilkår for SMV’er. 

Dette er også præciseret i præambel 46 i gruppefritagelsesforordningen nedenfor: 

 

”SMV'er kan have vanskeligt ved at få adgang til ny teknologisk udvikling, teknologioverførsel 

og højt kvalificeret personale. Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, støtte til 

gennemførlighedsundersøgelser og innovationsstøtte til SMV'er […] bør derfor på visse 

betingelser være fritaget for anmeldelsespligten.” 

 

Præambel 46 er én blandt flere præambelbetragtninger i forordningen, som skildrer det 

legitime hensyn omkring at begunstige SMV’er i form af forskning- og udviklingsstøtte. Dertil 

vurderes ovenstående at være nøjagtigt rammende for argumentationen af, hvorvidt 

Kommissionens tilføjelse af artikel 26 er forenelig med EU-rettens regler om statsstøtte og 

selektivitet. 

 

4.3.4. Vanskeligheden ved ændring af gruppefritagelsesforordningen 

Der kan forekomme udfordringer i forbindelse med Kommissionens ændringsforslag til den 

generelle gruppefritagelsesforordning og implementering af artikel 26.  

 

Som beskrevet i ovenstående afsnit 4.3.3., hvor SMV’er modtager ekstraordinær støtte, kan 

dette være en selektiv foranstaltning til fordel for de SMV’er. Det må antages, at de store 

virksomheder, eksempelvis Novo Nordisk, der ikke modtager støtten, kan have mindre 

incitament til at forske og udvikle. Derudover kan der opstå en risiko for, at virksomheder 

evt. flytter deres F&U-faciliteter uden for EU, såfremt de kan modtage højere fradrag. 

 

Ydermere kan de store virksomheder, der betaler meget i skat, samt bidrager til 

velfærdsstaten se sig uretfærdigt behandlet, da de ikke modtager det samme fradrag som 

mindre virksomheder. Det kan argumenteres for, at de store virksomheder har de største 

udgifter til F&U, og derfor bør modtage et større beløb til at udføre deres aktiviteter. Dertil 
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kan der være andre negative effekter, som udspringer fra det forslag som Kommissionen har 

udformet. Dog må det overordnet argumenteres, at kunne godtgøres, da det vil være i EU’s 

forenede interesse at skabe balance i markedet, som i sidste ende fører til størst vækst inden 

for forskning og udvikling.  

 

4.4. Integreret konklusion 

Formålet med den integrerede analyse, var at undersøge, hvorledes EU-kommissionen bør 

udforme en regulering, således, at det skaber samfundsøkonomisk efficiens i konkurrence-

mæssig henseende. 

 

Det er gennem den retsøkonomiske analyse konkluderet, at statsstøtte til SMV’er vil skabe 

størst samfundsmæssig velfærd. Artikel 26 i gruppefritagelsesforordningen er udformet ud 

fra dette formål, og angiver hvordan det retspolitisk er muligt at udforme regulering til at 

fremme incitamentet til at innovere, forske og udvikle. I det konkrete tilfælde resulterer 

artikel 26 i, at medlemslande ændrer deres nationale fradragsordninger således, at de tager 

højde for at fremme SMV’er. I konteksten af dansk regulering vil det resultere i en ændring 

af LL § 8 B, stk. 4, som efter forordningsændringen skal indebære en specifik støtte til SMV’er, 

eller på sin vis sætte et loft på fradragets størrelse, således det ikke kan udnyttes af store 

virksomheder og skabe en konkurrenceforvridende situation. 
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Kapitel 5 – Konklusion  
  

EU har en målsætning om at fremme innovation, forskning og udvikling. Afhandlingen har 

belyst EU's vanskeligheder ved at nå denne målsætning og derved at skabe en stærk 

markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. Det europæiske marked bliver konstant 

konfrontereret med forandringer, hvilket både skaber muligheder og udfordringer, som 

Unionen samlet skal håndtere på bedste vis. 

  

Afhandlingen udspringer af den juridiske problemformulering med afsæt i fradragsordningen 

i LL § 8 B, stk. 4. Det konkluderes, at fradragsordningen i LL § 8 B, stk. 4, er indirekte 

statsstøtte, som kun gives til forsknings- og udviklingsvirksomheder omfattet af fradrags-

ordningen. Denne ordning tildeler derfor virksomheder en selektiv fordel. Gennem en 

analyse vurderes den selektive fordel at være undtaget, da forskning og udvikling fremmer 

samfundsvelfærden i den pågældende medlemsstat. På grundlag af afhandlingens analyse af 

de traktatfæstede undtagelser, præambler samt artikler fra gruppefritagelsesforordningen, 

konkluderes fradragssatserne i LL § 8 B, stk. 4, at være forenelig med de primære EU-retlige 

regler vedrørende statsstøtte og selektivitet.  

 

Det kan ud fra den økonomiske analyse konkluderes, at fradraget har en stor påvirkning på 

markedsstrukturen. Dette blev tydeliggjort igennem anvendelsen af Cournot-Nash-

ligevægtsanalysen, hvor det blev vist at et subsidie fordrejer konkurrencen.  Dernæst kan det 

konkluderes, at et marked med en monopolist påvirker markedsdeltagernes incitament til at 

innovere, forske og udvikle. Regler kan fungere som et normativt adfærdsregulerende 

redskab, hvilket afhandlingen konkluderer og tager i betragtning. Den økonomiske 

markedsstruktur i EU påvirkes af den EU-retlige regulering og den enkelte medlemsstats 

implementering af denne regulering, hvorfor det er et hensigtsmæssigt styringsredskab til at 

rette op på økonomiske markedsfejl. Det blev fremhævet, at der foreligger en økonomisk 

ubalance med høje adgangsbarrierer til markedet, hvorved der skabes et dødvægtstab. Den 

optimale markedsstruktur fra et økonomisk perspektiv ses derfor at være et marked med en 

monopolist, hvor der stadig er høj konkurrence, og dødvægtstabet således formindskes. Det 

argumenteres yderligere på baggrund af afsnit 3.6 samt 3.7, hvor innovation vises at blive 
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fremmet i højeste grad, når en monopolist konstant er ”truet” af innoverende markeds-

konkurrenter. 

  

Den retsøkonomiske analyse konkluderer, hvorledes den efficiente samfundsmæssige 

konstruktion i EU bør udformes. Dette blev belyst ved fire spilmatrixer, som tydeliggjorde 

forskellige markedssituationer med tilsvarende forskellige incitamenter til at forske og 

udvikle. Det kan konkluderes, at de dominerende strategier, de pareto-optimale situationer 

og PSNE overvejende blev fundet ved at innovere. Resultaterne blev vurderet ud fra en 

Kaldor-Hicks betragtning, hvilket tydeliggjorde den optimale fradragssats for samfunds-

økonomien. Det kan konkluderes, at det samfundsmæssige optimum opnås ved at give 

superfradraget til SMV’er. Derfor bør EU-Kommissionen indføre regulering, der tilsigter at 

støtte F&U for SMV’er, hvilket leder videre til den retspolitiske analyse. 

  

Afhandlingens retspolitiske tilgang har bidraget til at udlede den optimale regulering for EU-

Kommissionen, da de besidder en initiativret, og har eneret til at fremsætte lovforsalg til 

retsakter. Da afhandlingen har EU-Kommissionen som synsvinkel, blev der på baggrund af 

den retsøkonomiske konklusion, udformet et lovforslag i form af en ny artikel i 

gruppefritagelsesforordningen. Grundet markedsfejl skal der ske en optimering af, hvordan 

EU kan tilsikre virksomheders incitament til at forske og udvikle. For at imødekomme 

incitamentet, foreslår afhandlingen at implementere artikel 26 i gruppe-

fritagelsesforordningens afdeling 4. Artiklen blev gennem en analyse af selektivitet vurderet 

til at være forenelig med EU-rettens regler om statsstøtte og selektivitet. Implementeringen 

af artiklen blev vurderet til at indebære ulemper i lyset af selektivitet til fordel for SMV’er, 

da det kan begrænse store markedsdeltageres incitament til at innovere. Dette begunstiger 

store virksomheders motivation til at overføre deres F&U-faciliteter uden for EU, hvorfor EU 

potentielt kan miste store innovationsrige investeringer. Dog kan implementeringen 

konkluderes at godtgøres, idet EU’s forenede interesse i at skabe en balance i markedet 

opfyldes, når SMV’er modtager et selektivt superfradrag. Dette vil i sidste ende føre til størst 

vækst inden for forskning og udvikling, hvilket vil bidrage til den samlede markedsposition 
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for EU blandt de øvrige verdensmagter, hvor EU på sigt vil kunne foretage flere investeringer 

i F&U, end USA og Kina per indenlandsk bruttoudgift.230 

 
230 Bilag 6 
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Perspektivering  

Det har for afhandlingens omfang været nødvendigt at foretage en række antagelser, hvilket 

har udeladt visse områder, som kunne have bidraget til afhandlingens analyseniveau. Særligt 

gør et af disse områder sig gældende, når der ses nærmere på en analyse af de komparative 

fordele EU deler blandt dets medlemslande. Det er muligt at anskue EU’s marked fra et 

økonomisk perspektiv, herunder at undersøge, om det er mere fordelagtigt at lade visse 

lande og områder stå for investeringer i F&U.  

 

I afhandlingen betragtes EU-landene som værende en samlet produktionsfunktion. Dette vil 

sige, at Unionen betragtes som værende én samlet enhed, der har til hensigt at skabe den 

største økonomiske værdi samlet set. Derved kan det være fordelagtigt, at nogle EU-lande 

påtager sig visse former for produktionsområder, da de besidder en komparativ fordel i 

forhold til at forske og udvikle på et højt niveau. Eksempelvis kan der ses nærmere på de 

nordiske lande, som har en udviklet velfærdsstat på et højere niveau sammenlignet med 

andre Syd- og Østeuropæiske lande.231 Dette afspejler ligeledes værdien af investeringer i 

F&U, hvor de nordiske lande er i toppen.232 Der kan forekomme en politisk overbevisning 

omkring, hvorvidt alle skal være lige, men denne holdning er ikke altid hensigtsmæssig, når 

der skal skabes et optimalt samfundsøkonomiske resultat. Her kan det være en fordel at 

begunstige bestemte lande og produktionsområder, da de har en konkurrencemæssig og 

komparativ fordel, hvilket vil være til gavn for EU som en samlet enhed.    

 

Dertil er der et element i at vurdere konkurrencen på kort og lang sigt. Hvis man intensiverer 

processen og udelukkende fremmer de medlemsstater og virksomheder som er mest 

produktions- og konkurrencedygtige, har det en stor samfundsøkonomisk værdi på kort sigt. 

Derimod opstår risikoen for at skabe en konkurrencemæssig ubalance på lang sigt, hvilket 

kan have en negativ samfundsøkonomisk effekt for EU som en samlet produktionsfunktion.  

 
231 Public Finance and the American Economy, s. 29 
232 Bilag 6 
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Ydermere opstår der en problematik, da virksomheder placerer deres forsknings- og 

udviklingsaktiviteter, hvor det er mest fordelagtigt.233 Af denne grund er det væsentligt for 

lande at investere målrettet for at tiltrække attraktive virksomheder, der gavner landet 

samfundsøkonomisk. Hvis Danmark skal være konkurrencedygtig, og være en efterspurgt 

destination for etablering af F&U virksomheder, er det essentielt med gode rammevilkår for 

disse virksomheder.234 På nuværende tidspunkt foretager danske virksomheder flere 

investeringer i F&U i udlandet, end udenlandske virksomheder foretager i Danmark.235  

 

For etableringen af tilskud til F&U efterstræber EU flere aspekter. EU vil på den ene side 

biddrage til stimuleringen af forskning, udvikling og innovation,236 og herved kan et fradrag 

til F&U skabe en konkurrencefordel, som ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. På den 

anden side tilstræber EU at støtte bestemte konkurrencedygtige erhvervs- og 

produktionsområder. Navnligt de lande, som har en komparativ fordel, da det er mest 

hensigtsmæssigt for samfundsvelfærden samt for EU’s globale position. Aspektet om 

komparative fordele kan derfor være nyttigt for EU at udnytte, hvorfor det videre kan være 

vanskeligt at argumentere imod denne selektivitet. Perspektiveringen til dette aspekt ses 

også foretaget i forbindelse med at bidrage til forståelsen for, hvor svært skatteområdet er 

at regulere fra EU’s side.  

  

 
233 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s.1 
234 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s.1 
235 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV.  s.9  
236 Europa-Kommissionen hjemmeside - Resultattavler for innovation 2019: Fremgang i 
innovationsresultaterne for EU og dets regioner, 2019 
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Bilag 
 

Bilag 1 
Danmark tilbage på vidensporet model. 
 

237 
 
 

 
237 Danmark Dansk Industri. (2018). Danmark tilbage på vidensporet IV. s. 12 
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Bilag 2 
Aktindsigt 
 
Aktindsigt i skat (interview, e-mail mm.) Interview med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen 
 
Da der ikke er en klar offentliggjort grænse for hvornår man er omfattet F&U, vil der ofte 
være en vis usikkerhed knyttet til vurderingen. Ofte vil det derfor være nødvendigt at 
indhente et bindende svar for at opnå klarhed om superfradraget.238 I denne sammenhæng 
har vi kontaktet SKAT, for at erhverve aktindsigt i relevante data/analyser/dokumenter, og 
derved få en indsigt i hvordan processen vedrørende ansøgningen for superfradraget er, 
samt hvilke virksomheder og brancher som modtager dette.  
 
(Se mail til SKAT fra Wallin) 
 
E-mail til Skat vedr. aktindsigt 
 
Kære SKAT, 
 
Vi udarbejder speciale vedrørende "Fradrag ved forsknings- og udviklingsomkostninger" med 
udgangspunkt i Ligningsloven § 8 B, stk. 4, hvilken angiver, at der gives en gunstigt fradrag ved 
ovenomtalte omkostninger. 
 

1. Under henvisning til offentlighedsloven (OFL) § 7 stk. 1. anmoder vi om aktindsigt i 
dokumenter og eller dataudtræk, jf. OFL § 11 i materiale, der belyser, hvilke brancher 
og/eller virksomheder/selskaber samt andre juridiske enheder, der fra januar 2018 til dags 
dato har opnået fradrag, jf. Ligningsloven § 8 B, stk. 4. 
 

2. Ligeledes anmodes der om aktindsigt, jf. ovenstående vedr. afslag herfor. 
 

3. Videre anmodes der om aktindsigt i, hvor mange penge, der er blevet udbetalt igennem det 
øgede fradrag. 

 
Såfremt ovenstående giver anledning til yderligere identifikation af de nærværende anmodninger, 
eller der er behov for yderligere identifikation af dokumenterne, kan jeg kontaktes på telefon 
22784818, jf. OFL §9.    
 
Mvh. 
Oliver Jansen & Andreas Vedtofte 
Stud.merc.(jur.) 
 
 
Svar fra SKAT vedr. aktindsigt 
Hej Andreas og Oliver 
  
I har indsendt en anmodning om aktindsigt omkring fradrag for Forsknings- og 
udviklingsomkostninger. 

 
238 EY rapport, ” Øget skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger” (2019). 
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Jeg har forsøgt at ringe til jer for at drøfte anmodningen – men det er ikke lykkedes mig at komme 
igennem på det telefonnr. Som I har oplyst (22784818). 
  
Det forholder sig sådan at vi som hovedregel ikke er i besiddelse af de ønskede oplysninger – men 
jeg ville gerne lige forklare lidt om baggrunden mv. 
  
Har I et andet telefonnr. Eller kan I ringe til mig i løbet af ugen. Vi kan eventuelt aftale et tidspunkt 
hvor vi kan ringe sammen. 
  
Venlig hilsen 
  
Ivan Poulsen 
Kontorchef 
SP 02 - Processer selskab 
  
+45 72 37 32 42 
Ivan.Poulsen@SKTST.DK 
  
 
 
Telefonopkaldet med Ivan Poulsen fra Skattestyrelsen 
 
Transskriberet interview angående aktindsigt i LL § 8 B, stk. 4, med Ivan Poulsen fra 
skattestyrelsen, d. 9 marts 2020. 
 
 
Hej det er Ivan Poulsen fra skattestyrelsen. 
 
IVAN: 
I vil gerne have aktindsigt i dataudtræk/dokumenter der belyser hvilke brancher og eller 
virksomheder der har opnået fradrag inden for LL § 8 B, stk. 4. 
 
 
IVAN:  
Det der er problemet, er at oplysningerne ikke er tilgængelige. Selv om vi havde disse 
oplysninger måtte vi ikke give jer dem.  
 
O&A 
Kan vi få nogle oplysninger eller noget data fra jer? 
Ivan: 
Vi ved ikke hvilke fradrag der er taget fra LL § 8 B, stk. 4. De oplysninger har vi ikke. Det vil 
kræve at man tog fat i selskabers regnskaber, og så på det. 
 
O&A 
Hvis man som virksomhed gerne vil have dette fradrag, er det noget man manuelt 
indtaster, uden at indsende en ansøgning om at få det? 
Ivan:  
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Fradraget foregå på en lidt anden måde end for personer. Selskaber har vi ikke oplysninger 
på. Vi laver det som man i gamle dage kaldte selvangivelse. Et selskab starter med at tager 
deres overskud fra det officielle regnskab. Så starter de med det, overskud før skat. 
Derefter regulerer de med de tekniske reguleringer, ud fra deres regnskab.  
 
O&A: 
Vi havde forestillet os at der fandtes en ansøgning for superfradraget? Hvordan 
virksomheder kan klassificere deres oplysninger som F&U. 
Ivan: 
Nej vi har ikke disse oplysninger. Der er kommet en bestemmelse om at man kan få 
superfradrag. I den sammenhæng arbejder vi på en proces. Arbejder på at få nogle 
oplysninger ind i et oplysningsskema, som gør at vi kan holde bedre styr på superfradrag 
som bliver givet ud. Der kommer en ændring fra marts måned 2020. Da vi vil blive spurgt 
hvor meget, det ca. har kostet at give dette superfradrag. Så derfor igangsættes processen 
først nu!  
 
O&A 
Hvordan kan det være i ikke har disse informationer? 
Ivan: 
Det er næsten lige meget hvad du spørger om, så har vi ikke disse oplysninger. Fordi at det 
skriver virksomhederne ikke, de skriver bare deres overskud. De giver dog nogle 
oplysninger men ikke mange som vi har. 
O&A 
Vi troede at man skulle igennem nogle kriterier for at kunne modtage superfradraget. 
Ivan 
Der er ikke krav om ansøgning. Man trækker det bare fra simpelthen. 
O&A 
Man har ikke noget tal på det fra jeres side. Hvad der er givet osv. 
Ivan 
Nej. Det vi har gjort, er at de er ved at sætte et felt på. Det er en proces som er i gang med 
at blive lavet det i nævner. Det betyder blot at de skal oplyse det, men ikke søge om stadig. 
Så måske om nogle år har vi de oplysninger i efterspørger. 
O&A 
Så er der ikke andet. Vi kan ringe på dette nummer, hvis der kommer nogle spørgsmål 
løbende? 
Ivan 
Ja det kan i bare gøre. 
 
E-mail Svar – Ivan Poulsen SKAT 
Hej Oliver og Andreas 
  
Vedlagt finder i en opgørelse over udbetalinger i antal og kr. 
  
Jeg håber I kan bruge den. 
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Det er det som vi har og kan udlevere til jer som svar på jeres forespørgsel om 
Skattekreditordningen. 
  
I er selvfølgelig velkomne til at stille yderligere spørgsmål og så vil jeg besvare dem - hvis jeg kan - 
eller finde en kollega der kan. 
  
Vi kan ikke oplyse om tal på selskabsniveau på grund af vores tavshedspligt. Endvidere vil jeg lige 
gøre jer opmærksom på at for sambeskattede selskaber er der kun administrationsselskabet 
(moderselskabet) der kan lave en ansøgning på hele koncernen. I disse tilfælde ved vi ikke hvilke 
selskaber, der har afholdt forskningsudgifterne eller har haft underskuddet, idet koncernen opgøres 
samlet set med hensyn til skattekreditordningen. 
  
Afslutningsvis kan jeg oplyse at vi ikke er i besiddelse af tal på selskaberne forsknings- og 
udviklingsomkostninger. 
  
Venlig hilsen 
 
Ivan Poulsen 
Kontorchef 
SP 02 - Processer selskab 
  
+45 72 37 32 42 
Ivan.Poulsen@SKTST.DK 
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Bilag 3  
Profitten under Cournot. 
Til at finde prisen for virksomhederne vil den tidligere nævnte markedsprisfunktion tages i 

brug: 

Først skal den samlede mængde for virksomhederne findes: 

𝑄 = 𝑄% + 𝑄" =
𝑎 − 𝑐 − 2𝑡

3𝑏 +
2𝑎 − 𝑎 − 𝑐 + 𝑡

3𝑏 =
2𝑎 − 𝑡 − 2𝑐

3𝑏  

Hernæst kan markedsprisfunktionen benyttes: 

𝑃(𝑄) = 𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑄 
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Videre kan denne teoretiske prissætning bruges til at finde profitten for virksomhederne: 

Sovo Sydlig: 

𝜋() = (𝑃(𝑄) − 𝑐) ∗ 𝑄() 	

 

𝜋() = LJ
1
3𝑎 +

2𝑐
3 +

𝑡
3K − 𝑐M ∗ J

2𝑎 − 𝑎 − 𝑐 + 𝑡
3𝑏 K 

Novo Nordisk: 

𝜋&' = (𝑃(𝑄) − 𝑐 + 𝑡) ∗ 𝑄&' 	

 

𝜋&' = LJ
1
3𝑎 +

2𝑐
3 +

𝑡
3K − (𝑐 + 𝑡)M ∗ J

𝑎 − 𝑐 − 2𝑡
3𝑏 K	

239 

 

 
239 Dutta, P. K. (1999)., s. 336 
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Bilag 4 

 

 
240 (Corporate - Tax credits and incentives): https://taxsummaries.pwc.com/denmark/corporate/tax-credits-
and-incentives, besøgt d. 3 april 2020 

Land Virksomhedsskattesats Tax deduction rate 

Belgien 29% Skattekredit - Udskyde en procent af skatten 

Bulgarien 10% N/A 

Cypern 12,50% N/A 

Danmark 22% 110% 

Estland 20% N/A 

Finland 20% 100% eller konverteres til aktiver 

Frankrig 33,30% 30% skattekredit på F&U-omkostninger 

Grækenland 24% N/A 

Holland 25% Nedsat beskatning på lønindkomst 

Irland 12,50% N/A 

Italien 24% N/A 

Kroatien 18% N/A 

Letland 20% N/A 

Litauen 15% N/A 

Luxembourg 27% N/A 

Østrig 25% 114% 

Polen 19% Mindskning af skattebetaling for SME-virksomheder 

Portugal 21% N/A 

Rumænien 16% 150% 

Slovakiet 21% 200% 

Slovenien 19% 100% så længe virksomhed er reg i Slovenien 

Spanien 25% Nedsat beskatning på lønindkomst 

Sverige 22% Nedsat beskatning på lønindkomst 

Tjekkiet 19% 110% ekstra som danmark 

Tyskland 30% Nedsat beskatning på lønindkomst 

Ungarn 9% N/A 

Μalta 35% N/A240 
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Bilag 5  
Investor presentation Full year 2018 – Novo Nordisk 

 

241 

Beregning til at udregne markedsandele: 100 % - 71,5 % +15,8 % +9,6 % = 3,1 %  

 
241 Novo Nordisk (Februar, 2020). Investor presentation, s. 7 
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Bilag 6 
Gross domestic expenditure on R&D. 

242 

 
242 EUROSTAT. (8. June 2020). R & D expenditure. Eurostat Press Office 


