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Hvilket skattelandskab ønsker virksomheder?

Sikkerhed, forudsigelighed og stabilitet

 Klare regler og et stabilt og forudsigeligt skatteniveau

 Åbenhed fra myndigheder: vejledninger, afgørelser, revisionsformål

 Bindende forhåndssvar – helst uden for meget bureaukrati

 Fortolkninger

 Værdiansættelser

 Prisfastsættelse

 Alternativ løsningmuligheder ifm. uenigheder (hurtigere proces)

 Beskyttelse fra dobbeltbeskatning
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Hvor er det skattepolitiske bundniveau for 
selskabsbeskatning?
• Satsen

 Hvorfor ikke 0%

 0% selskabsskat er formentligt ikke realistisk i et større demokratisk land.

 De lande, der reelt ingen selskabsbeskatning har, bliver udskældt som 
”skattelylande”.

 Hvad med 10-15%

 De lande, der har en strategi om at tiltrække aktive virksomheder med en lav 
skattesats ligger typisk omkring de 10-12%. De bliver også udskældt som 
”skattelylande”, men oplever ikke nogen større pres internt.

 15-20%+ : Ikke så meget tale om skattely.

• For virksomheder er satsen ikke det vigtigste.
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Det reelle beskatningsniveau

• Jf. DI’s graf, er der i mange lande stor forskel mellem 
selskabsskattesatsen og den effektive skattesats.

• Der kan være mange begrundelser for det:

En manglende revisionsindsats fra myndighederne

Fordelagtige fradrag for forskning og udvikling m.m.

Gode udskydningsmuligheder – straksfradrag, høje 
afskrivningssatser, reserver

Særlige ordninger for patenter, finansiering m.m.

Begrænset omfang af den objektive skattepligt
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Hvad er vigtigt for virksomheders investerings- og 
beliggenhedsbeslutninger?

• Alle virksomheder investerer ud fra nutidsværdien af de 
fremtidige pengestrømme.

 Skat indgår som et negativt beløb efter gældende skatteregler.

 Nutidsværdien reguleres for risici og usikkerheder, herunder 
risikoen for skatteændringer, skatteproces, retssikkerhed m.m.

 Denne regulering kan være ret stor.

• Et lavt reelt beskatningsniveau gør et land mere attraktiv i 
dette regnestykke.

• Manglende retssikkerhed, uklare regler, tvivlsomme 
processer og manglende stabilitet kan fjerne effekten af en 
lav skattesats.
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Hvorfor har danske virksomheder brug for 
dobbeltbeskatningsoverenskomster?

Konkurrencedygtighed

• Danske virksomheder og arbejdspladser er afhængige af det 
globale marked, hvor der konkurreres med udenlandske 
virksomheder

Retssikkerhed

• Klare aftaler skaber stabilitet og forudsigelighed

• I økonomisk mindre udviklede lande fremmer aftaler desuden 
opbygning af skattesystemer og skattemæssig ekspertise, 
hvilket giver grundlag for danske virksomheders investeringer i 
aktivitet og arbejdspladser
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Dobbeltbeskatning

En dansk virksomhed leverer tekniske ydelser til dattervirksomhed  i land B. 
Land B har kildeskat 30% på betaling for tekniske ydelser.

Uden DBO Med DBO Med DBO

Indtægt fra tekniske ydelser 100 100 100
Lønomkostninger (Danmark) -90 -90 -90

Nettoindtjening før skat 10 10 10

Kildeskat 30% 30 0 5
Dansk selskabsskat 2 2 2

Kreditlempelse for udenlandsk skat -2 0 -2

Dansk selskabsskat 0 2 0

Skat -30 -2 -5

Nettoindtjening efter skat -20 8 5
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Tak for opmærksomheden
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