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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvad den foreløbige rapport om beskatning af internet-

virksomheder, som OECD’s generalsekretær Gurría omtalte i sin tale til Økofins ufor-
melle møde i Tallinn den 15.-16. september 2017, mere specifikt kommer til at indeholde, 

og hvordan den danske regering bidrager til dette arbejde. Ministeren bedes desuden re-

degøre for, hvilket mandat G20 har givet OECD i arbejdet med en ny model for beskat-

ning af internetvirksomheder. 

 

Svar 

Beskatningen af digitale virksomheder er et højaktuelt emne i både EU og OECD.  Dan-

mark deltager aktivt i drøftelserne. 

 

I OECD arbejdes der på en foreløbig rapport om beskatning af digitale virksomheder, 

som skal være færdig i april 2018. Det er G20, der har bedt om denne foreløbige rapport. 

Der er tale om en opfølgning på den rapport om adressering af skatteudfordringerne ved 

den digitale økonomi, som OECD offentliggjorde i oktober 2015 som led i skatteundgå-

elsesprojektet om Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Efter planen skal der offent-

liggøres en endelig rapport i 2020. 

 

I 2015-rapporten anerkendtes det, at den digitale økonomi ikke kan adskilles fra den øv-

rige økonomi. Dette skyldes primært, at det er alle former for økonomisk virksomhed, 

der digitaliseres. Det giver derfor ikke mening at tale om en særskilt digital økonomi. Her-

til kommer, at de skatteplanlægningsmodeller, der anvendes af de såkaldte digitale virk-

somheder, ikke er unikke for disse virksomheder. Det fremgår af rapporten, at digitalise-

ringen kan øge risikoen for skatteundgåelse. Rapporten om digital økonomi indeholder 

ingen særlige BEPS-anbefalinger om selskabsbeskatning. 

 

Det forventes, at det i den kommende foreløbige rapport bl.a. vil blive undersøgt, i hvil-

ket omfang BEPS-anbefalingerne på andre områder vil håndtere udfordringerne ved den 

digitale økonomi. Det er særligt anbefalingerne vedr. beskatning af kontrollerede uden-

landske selskaber (såkaldt CFC-beskatning), indførsel af omgåelsesklausul i dobbeltbe-

skatningsoverenskomsterne, opstramning af definitionen af faste driftssteder og opstram-

ning af reglerne om koncerninterne transaktioner (transfer pricing) vedr. immaterielle ak-

tiver, som kan medvirke til at mindske mulighederne for skatteundgåelse.  

 

Herudover forventes det, at der i den kommende foreløbige rapport vil være en beskri-

velse af de mulige tiltag, som lande kan vælge at anvende i national lovgivning som yderli-

gere værn mod skatteundgåelse. Denne beskrivelse vil bl.a. indeholde de tiltag, der er om-

talt i 2015-rapporten, dvs. udvidelse af fast driftsstedsdefinitionen ved betydelig økono-

misk tilstedeværelse, kildebeskatning af visse digitale transaktioner og en digital udlig-

ningsafgift.   


