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Generaladvokaternes rolle

• 11 generaladvokater 

• Generaladvokaten skal fuldstændig upartisk og 
uafhængigt offentligt fremsætte begrundede 
forslag til afgørelse af de sager, som i henhold til 
statutten for Den Europæiske Unions Domstol 
kræver hans medvirken (TEUF art. 252)

• Kun nye retsspørgsmål 

• A second opinion that is in fact delivered first
- Professor Hartley



Statsstøttesager ved EU-Domstolen

Årsrapporten 2017

Retten
• 895 afsluttede sager i alt 
• 256 sager om statsstøtte

Domstolen
• 699 afsluttede sager i alt
• 86 sager om konkurrence- og statsstøtteret



Art. 107, stk. 1 TEUF

Betingelser for statsstøtte

• En statslig foranstaltning eller støtte som ydes ved hjælp af statsmidler
• Samhandelspåvirkning
• Selektiv fordel
• Fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen



Statsmidler 

Statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler

• Ydes direkte eller indirekte ved hjælp af statsmidler

• Kan tilregnes staten 

Kan en købsforpligtelse være ”støtte”?

• Offentlig kontrol over midlerne

• Købsforpligtelse finansieret af et privat selskabs egne 
midler



Offentlig kontrol over midlerne 

C-262/12 – Association Vent de Colère!
• Kompensationsordning for meromkostninger ved køb af vindenergi
• Finansieret ved obligatoriske bidrag fra forbrugerne til den offentlige administration

C-482/99 – Frankrig mod Kommissionen (”Stardust Marine”) 
• Lån, garantier og kapitaltilførsel ydet af datterselskab til Crédit Lyonnais
• 80 % aktier og 100 % stemmerettigheder i Crédit Lyonnais tilkom den franske stat
• Bestyrelsesformanden og 2/3 af direktionen udnævnt af den franske stat

C-206/06 – Essent Netwerk Noord
• El-kunder pålagt pristillæg
• Overdragedes til et af lovgiver udpeget selskab ejet af fire el-producenter for at 

dække disses ikke-markedskonforme omkostninger



Købsforpligtelse finansieret af et 

privat selskabs egne midler

C-379/98 – PreussenElektra AG
• Private el-forsyningsvirksomheder forpligtet til at 

købe elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fastsatte mindstepriser højere end markedsprisen

• Finansiel byrde til fordeling mellem el-
forsyningsvirksomheder og private selskaber



Købsforpligtelse finansieret af et 

statsejet selskab
Hvad hvis købsforpligtelsen finansieres af et privat selskabs egne midler – men selskabet 
ejes af staten?

C-329/15 – ENEA 
• Privatretligt selskab ejet af den polske stat (salg og produktion af energi)
• Underlagt forpligtelse til at sælge 15 % energi fra kraft-varmeproduktion
• Nåede 14,596 % og pålagdes en bøde
• Prisen for kraft-varmeproduceret el var 46-75 % højere end gennemsnitsprisen
• Statsstøtte til kraft-varmeværkerne?

Domstolens dom
• Ingen administration af statsmidler – finansieret ved selskabets egne midler
• Købsforpligtelsen gjaldt alle energiformidlere – uanset ejerforhold
• ENEAs beslutninger forretningsmæssigt motiveret
• Staten som hovedaktionær eller som lovgiver?

Forslag til afgørelse
• Staten og ENEA havde modstridende interesser 
• Konsekvensbetragtninger



Selektivitet

Art. 107, stk. 1 TEUF ”[…] ved at begunstige visse 
virksomheder eller visse produktioner[…]”

i forhold til andre virksomheder, der befinder sig i en 
tilsvarende faktisk og retlig situation.



Selektivitet - skattefordele

Generelle eller selektive foranstaltninger?

Tre-trinstest

i. Identifikation af den almindelige/normale skatteordning (referencesystemet)

ii. Differentiering mellem erhvervsdrivende i en sammenlignelig faktisk og retlig 
situation? (hvis ja, umiddelbart selektiv)

iii. Er differentieringen begrundet i karakteren eller den almindelige opbygning af 
den ordning, foranstaltningen er en del af? (hvis ja, ikke selektiv)



Selektivitet - skattefordele

De forenede sager C-20/15 P og C 21/15 P - Kommissionen mod World Duty Free Group

• Afskrivning af goodwill fra erhvervelse af mindre kapitalandele i udenlandske selskaber

• Kommissionen - statsstøtte
◦ Begunstiger virksomheder, der erhverver kapitalandele i udenlandske selskaber 

og ikke i spanske selskaber (sammenligelig situation)

• Retten - annullation af Kommissionens afgørelse. 
◦ Tilgængelig for alle virksomheder – en kategori af økonomiske transaktioner
◦ Kommissionen ikke identificeret særligt begunstigede – ingen selektivitet 



Domstolens dom i World Duty Free 

Group
De forenede sager C-20/15 P og C 21/15 P - Kommissionen mod World Duty Free Group 
(Store Afdeling)

• Domstolen - ophævelse og hjemvisning af Rettens dom
◦ Forkert anvendelse af selektivitetsbetingelsen
◦ Intet særligt identifikationskrav
◦ Afgørende: de pågældende virksomheder placeres i en mere fordelagtig situation
◦ Ordningen kan være selektiv, selv når

• den væsentligste betingelse for at opnår fordel består i en 
økonomisk/finansiel transaktion, eller

• foranstaltningen finder anvendelse på alle nationale virksomheder uanset 
aktivitet

Retten burde derfor have undersøgt, om Kommissionen havde godtgjort 
foranstaltningens diskriminerende karakter.

• Domstolen gentager tre-trinstesten
• Se dog præmis 56 vedr. undtagelse fsva. generelle foranstaltninger



Verserende sag: Andres mod 

Kommissionen
C-203/16 P – Andres mod Kommissionen (verserende sag)

• Tysk skatteordning – mulighed for at fremføre underskud ved sanering af kriseramte 
virksomheder

• Metode for afgrænsning af almindelig/normal skatteordning (referencesystemet)

Kommissionens statsstøttemeddelelse
• Beskatningsgrundlag – skattepligtig person – skattepligtens indtræden – skatteprocenten

Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse
• Manglende præcision af fastlæggelsen af referencesystemet i retspraksis
• Domstolen har en bred tilgang, der tager hensyn til alle relevante lovbestemmelser som 

en helhed (World Duty Free – det spanske skattesystem som en helhed)



Verserende sag: Andres mod 

Kommissionen
C-203/16 P – Andres mod Kommissionen
Den almindelige ordning

• Udgangspunkt: Alle virksomheder har ret til at fremføre underskud opstået i ét skatteår 
til et senere skatteår

• Undtagelse: Muligheden for underskudsfremførsel begrænses ved erhvervelse af > 25 % 
eller mere af et selskabs kapitalandele

• Undtagelse til undtagelse: Ingen fortabelse af underskud  hvis erhvervelsen sker med 
henblik på sanering af den erhvervede virksomhed (”saneringsklausul”)

Hvad er den almindelige ordning?

Retten
• Fortabelse af underskud ved en væsentlig ændring af ejerforholdene

Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse
• Hovedregel, undtagelse og undtagelsen til undtagelsen en del af samme regelsæt
• Kvalificering som hovedregel eller undtagelse ikke afgørende
• Rettens dom bør annulleres



Ny verserende sag

Tyske skatteregler om beskatning ved erhvervelse af fast ejendom

• HR: Erhvervelse af fast ejendom i Tyskland er skattepligtig
• U: Erhvervelse i forbindelse med omdannelse mellem kontrollerende og kontrolleret 

selskab (tids- og ejerskabsmæssige betingelser)

Statsstøtte i henhold til art. 107, stk. 1 TEUF?

C-374/17 – A-Brauerei (verserende sag)
• Et helejet datterselskab fusioneres ind i moderselskab
• Skal der pålægges afgift ved moderselskabets ”erhvervelse” af datterselskabets 

ejendomsbesiddelser?



• Domstolens procesreglement art. 181

• Ingen ny prøvelse – kassationssystem 

• Angive retlige fejl i den indankede dom og evt. i Kommissionens afgørelse

• Faktum 

◦ Udgangspunkt: Ingen prøvelse

◦ Undtagelse: (Åbenbar) urigtig gengivelse af faktiske omstændigheder 
(”dénaturation”) 

Ankesager

16



Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden


