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I alt:

77 domme fra EU-Domstolen og Retten

og

283 afgørelser fra Kommissionen

11. NOVEMBER 2019

OVERBLIK OVER DET SENESTE ÅRS STATSSTØTTEPRAKSIS FRA EU

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 
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Statens involvering
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DOMME FRA EU-DOMSTOLEN (13 DOMME)

11. NOVEMBER 2019

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.

C-505/18 COPEBI C-387/17 Fallimento Traghetti del Mediterraneo

C-706/17 Achema m.fl. C-374/17 A-Brauerei

C-659/17 Azienda Napoletana Mobilità C-349/17 Eesti PagaR

C-654/17 P Bayerische Motoren Werke mod Kommissionen og Freistaat Sachsen C-93/17 Kommissionen mod Grækenland

C-598/17 A-Fonds C-622/16 P Scuola Elementare Maria Montessori mod Kommissionen

C-544/17 P BPC Lux 2 m.fl. mod Kommissionen C-405/16 P Tyskland mod Kommissionen

C-492/17 Rittinger m.fl.
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DOMME FRA RETTEN (64 (!) DOMME)

11. NOVEMBER 2019

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.

T-778/17 Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen

T-754/17 Chambre de commerce og d'industrie métropolitaine 

Bretagne-Ouest (port de Brest) mod Kommissionen

T-747/17 UPF mod Kommissionen

T-738/17 STIF-IDF mod Kommissionen

T-728/17 Marinvest og Porting mod Kommissionen

T-696/17 Havenbedrijf Antwerpen og Maatschappij van de 

Brugse Zeehaven mod Kommissionen

T-674/17 Le Port de Bruxelles og Région de Bruxelles-Capitale 

mod Kommissionen

T-673/17 Port autonome du Centre og de l'Ouest m.fl. mod 

Kommissionen

T-578/17 a&o hostel and hotel Berlin mod Kommissionen

T-330/17 Ceobus m.fl. mod Kommissionen

T-309/17 Optile mod Kommissionen

T-292/17 Région Île-de-France mod Kommissionen

T-291/17 Transdev m.fl. mod Kommissionen

T-289/17 Keolis CIF m.fl. mod Kommissionen

T-217/17 FVE Holýšov I m.fl. mod Kommissionen

T-135/17 Scor mod Kommissionen

T-100/17 BTB Holding Investments og Duferco Participations Holding 

mod Kommissionen

T-20/17 Ungarn mod Kommissionen

T-894/16 Air France mod Kommissionen

T-865/16 Fútbol Club Barcelona mod Kommissionen

T-836/16 Polen mod Kommissionen

T-791/16 Real Madrid Club de Fútbol mod Kommissionen

T-766/16 Hércules Club de Fútbol mod Kommissionen

T-720/16 ARFEA mod Kommissionen

T-679/16 Athletic Club mod Kommissionen

T-417/16 Achemos Grupė og Achema mod Kommissionen

T-282/16 Inpost Paczkomaty mod Kommissionen

T-165/16 Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

T-131/16 Belgien mod Kommissionen

T-98/16 Italien mod Kommissionen

T-79/16 Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters m.fl. mod 

Kommissionen

T-77/16 Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

T-53/16 Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

T-760/15 Nederlandene mod Kommissionen

T-755/15 Luxembourg mod Kommissionen

T-722/15 Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns 

mod Kommissionen
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DOMME FRA RETTEN (64 (!) DOMME) – FORTSAT

11. NOVEMBER 2019
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Skat og afgifter –
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T-683/15 Freistaat Bayern mod Kommissionen

T-631/15 Stena Line Scandinavia mod Kommissionen

T-630/15 Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland 

mod Kommissionen

T-624/15 European Food m.fl. mod Kommissionen

T-591/15 Transavia Airlines mod Kommissionen

T-492/15 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen

T-373/15 Ja zum Nürburgring mod Kommissionen

T-353/15 NeXovation mod Kommissionen

T-284/15 AlzChem mod Kommissionen

T-165/15 Ryanair og Airport Marketing Services mod 

Kommissionen

T-121/15 Fortischem mod Kommissionen

T-111/15 Ryanair og Airport Marketing Services mod 

Kommissionen

T-793/14 Tempus Energy og Tempus Energy Technology mod 

Kommissionen

T-664/14 Belgien mod Kommissionen

T-386/14 

RENV

FIH Holding og FIH mod Kommissionen

T-167/13 Comune di Milano mod Kommissionen

T-406/11 Prosegur Compañía de Seguridad mod Kommissionen

T-405/11 Axa Mediterranean mod Kommissionen

T-399/11 

RENV

Banco Santander og Santusa mod Kommissionen

T-388/11 Deutsche Post mod Kommissionen

T-239/11 Sigma Alimentos Exterior mod Kommissionen

T-227/10 Banco Santander mod Kommissionen

T-219/10 

RENV

World Duty Free Group mod Kommissionen

T-207/10 Deutsche Telekom mod Kommissionen

T-202/10 

RENV II

Stichting Woonlinie m.fl. mod Kommissionen

T-129/07 Irland mod Kommissionen

T-119/07 Italien mod Kommissionen
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TAX-RULING STATUS

KOM har anket sagen mod Belgien

Derudover udestående annullationssøgsmål: >50

Formelle undersøgelsesprocedurer: 4

Medlemsstaterne Kommissionen
Domme af 14. februar 2019, T-131/16 og T-263/16

Belgien/Magnetrol
Domme af  24. september 2019, T-755/15 og 759/15

Luxemburg/Fiat
Dom af  24. september 2019, T-760/15 og T-636/16 

Holland/Starbucks

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.



bruges i stedet 

283 ENDELIGE AFGØRELSER FRA KOMMISSIONEN I PERIODEN 10. OKTOBER 
2018 TIL 5. NOVEMBER 2019* 

11. NOVEMBER 2019

7 af disse 

vedrørende 

Danmark** 

* Tallet er behæftet med nogen usikkerhed, idet Kommissionens søgesystem synes at inkludere nogle, men ikke alle, afgørelser om indledning af den formelle 

undersøgelsesprocedure i søgninger på endelige afgørelser.

** Femern-afgørelsen af 14. juni 2019 er alene en afgørelse om indledning af den formelle undersøgelsesprocedure, men den er klassificeret i Kommissionens 

søgesystem som en endelig afgørelse.
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bruges i stedet 

OFFENTLIGGJORTE MEDDELELSER OM BRUG AF GBER I DANMARK SIDEN SIDST

11. NOVEMBER 2019

45 offentliggjorte 
meddelelser om dansk 

statsstøtte efter GBER

2017 2018 2019

21 29 45
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bruges i stedet 
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Fortsat
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AT INDLEDE ELLER IKKE AT INDLEDE
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HVORNÅR SKAL DEN FORMELLE 
UNDERSØGELSE INDLEDES?

Procedureforordningen (Rfo 2015/1589)

Artikel 4, stk. 4:

”Konstaterer Kommissionen efter en foreløbig undersøgelse, at en anmeldt foranstaltning giver 

anledning til tvivl om, hvorvidt den er forenelig med det indre marked, træffer den afgørelse om 

at indlede proceduren efter artikel 108, stk. 2, i TEUF (»afgørelse om at indlede den formelle 

undersøgelsesprocedure«)”.

• ”Eksklusiv karakter”

• Pligt til at indlede – intet skøn

• Objektivt begreb 

”…Såfremt der forelå sådanne vanskeligheder, kan nævnte beslutning nemlig alene af denne

årsag annulleres, fordi der ikke er foretaget den kontradiktoriske og uddybende undersøgelse,

der er fastsat i EF-traktaten, uanset om det ikke [er] godtgjort, at Kommissionens

grundlæggende vurderinger [er] behæftet med retlige eller faktiske fejl.”

T-359/04, British Aggregates, præmis 58
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At indlede … … eller ikke at indlede

Interesserede parter skal høres. Interesserede parter kan anfægte 

manglende formel undersøgelse – lav 

søgsmålstærskel.

Forlænger processen. Stand still. Kortere proces, men risiko for, at den 

formelle undersøgelse alligevel skal indledes 

– efter retssag – dvs. processen kan blive 

yderligere forlænget.

Informationsudveksling kan flyttes til den 

formelle undersøgelse.

Stand still mellem annullation og ny endelig 

afgørelse – nationale retsmidler (NB: 

National dommer bundet af Kommissionens 

”tvivl” når formel undersøgelse åbnes, jf. C-

284/12 Lufthansa).

Afgørelsen bliver mere robust.
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OVERSIGT OVER DOMME OM ÅBNING AF DEN FORMELLE UNDERSØGELSE

11. NOVEMBER 2019

Sag Anbringender Grundlag Tvivl?

Dom af 15. oktober 2018, T-79/16, Vereniging 

Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG)

Alvorlige vanskeligheder - Længden af/forhold vedrørende den foreløbige

undersøgelse

- Anmeldelse af ny ordning midt i forløbet

- Atypisk definition af SGEI

Ja

Dom af 11. november 2018, T-793/14, Tempus Alvorlige vanskeligheder/undladt at fjerne al 

tvivl

- Længden af/forhold vedrørende 

prænotifikationsproces

- Betydelig, kompleks og ny foranstaltning

Ja

Domme af 13. december 2018

T-630/15, Scandlines mod Kommissionen

T-631/15, Stena Line mod Kommissionen

Utilstrækkelige eller ufuldstændige 

undersøgelser

- Uklarhed omkring beregninger Ja

Domme af 19. juni 2019

T-373/15, Ja zum Nürburgring 

T-353/15, NeXovation

Utilstrækkelige eller ufuldstændige 

undersøgelser

- Manglende gennemsigtighed i salgsproces

- Foranstaltninger, der ikke var omfattet af klage, er

ikke undersøgt

Nej

Dom af 12. september 2019, T-417/16, Achema Ikke søgt eller undersøgt alle relevante 

oplysninger

- Forkert faktum

- Klage
Nej

Femern-dommene

Dom af 10. april 2019, T-388/11, Deutsche Post – åbning af den formelle undersøgelse, jf. artikel 108(2) TEUF, ikke 

begrundet godt nok af Kommissionen

Nürburgring-dommene
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Se også:

SIDE 15



VAR RETTEN LIDT ”EKSTRA HÅRD” I TEMPUS?

11. NOVEMBER 2019

Sag Dato Rettens test Grundlag Alvorlige 

vanskeligheder?

T-79/16, VGG 15. oktober 2018 “94 … an applicant …must adduce evidence of doubts as to that compatibility…”

“95 That evidence may be based on a body of consistent evidence…”

- Længden af/forhold

vedrørende den foreløbige 

undersøgelse

- Anmeldelse af ny ordning midt 

i forløbet

- Atypisk foranstaltning

Ja

T-793/14, Tempus 15. november 2018 “67…[The applican has] the burden of proof, which it can discharge by reference to a body of consistent 

indications, concerning, first, the circumstances and the length of the preliminary examination procedure and, 

second, the content of the contested decision…” 

Ref til T-388/03: ”may discharge that burden of proof by reference to a body of consistent evidence”

Commission must eliminate ”all doubt” (70)

- Længden af/forhold

Vedrørende

prænotifikationsproces

- Betydelig, kompleks og ny

foranstaltning

Ja

T-630/15, Femern 13. december 2018 “138 if [the preliminary investigation] does not enable the Commission to overcome all the difficulties…”

“The applicant bears the burden of proving the existence of serious difficulties and may discharge that burden 

by reference to a body of consistent evidence”

- Uklarhed omkring beregninger Ja

T-373/15, 

Nürburgring

19. juni 2019 ”113…reference to a body of consistent evidence”

“114…the measure at issue raises doubts”

- Manglende gennemsigtighed i

salgsproces

- Foranstaltninger, der ikke var

omfattet af klage, er ikke

undersøgt

Nej

T-417/16, Achema 12. september 2019 “…proof that can take the form of a consistent body of evidence” - Forkert faktum

- Klage

Nej

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip
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SIDE 16



1. Varighed af drøftelser ml. MS og KOM 

samt omstændigheder ved vedtagelse 

af afgørelsen

2. KOM’s vurdering af 

efterspørgselsstyringsrolle på 

kapacitetsmarkedet

3. Forskelsbehandling af 

efterspørgselsstyring (1-årige 

kontrakter)

4. Manglende supplerende vederlag for 

begrænsningerne af tab i transmission 

og distribution

T-793/14 TEMPUS

11. NOVEMBER 2019

Anbefaling om 

behov for kapacitet

Det Forenede Kongeriges regering

Auktioner om reservekapacitet

Fastlæggelse af vederlag 

(der opkræves fra el-leverandører)

Kapacitetsmarkedet i Storbritannien 

og Nordirland

Aftaler af varighed på 

3-15 år afhængigt af

kapitalomkostninger

Leverer efterspørgselsstyring

Aftaler af 1 års 

varighed, da ingen 

kapitalomkostninger

Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi

2014-2020

”226. Foranstaltningen bør være åben og give

tilstrækkelige incitamenter for både nuværende og

fremtidige producenter og for operatører, der anvender

substituerbare teknologier, herunder løsninger med

fleksibelt forbrug eller lagring på efterspørgselssiden.”
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siden sidst
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ikke at indlede

Temperatur på 
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Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip
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Fastlægger behov 

for kapacitet

Momenter i Rettens vurdering:
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HVAD KAN SAGSØGEREN GØRE GÆLDENDE?

11. NOVEMBER 2019
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siden sidst
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ikke at indlede
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decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.

1. Forhold vedrørende 

prænotifikationen

2. Forhold vedrørende 

notifikationen

3. Forhold vedrørende                                                      

den trufne afgørelse

• Varighed (?)

• Indhold

• Varighed

• Omstændigheder omkring vedtagelse af 

afgørelsen

• Omfanget af undersøgelsesområdet

• Sagens kompleksitet

• Ny foranstaltning (Tempus)

Kommissionen har

• udført ”utilstrækkelige eller 

ufuldstændige” undersøgelser 

• undladt ”omhyggeligt og upartisk” at 

”søge og undersøge” alle relevante 

oplysninger

• undladt at fjerne tvivl/al tvivl 

(Tempus)

SIDE 18



16. marts 2009

• De danske myndigheder 
notificerede 
projekteringsloven og -fasen 
til Kommissionen.

13. juli 2009

• Kommissionens afgørelse i 
sag N 157/2009 
(‘planlægningsafgørelsen’)

• Kommissionen besluttede 
ikke at rejse indsigelse mod 
finansieringen af 
planlægningsfasen, da den 
”efter Kommissionens 
opfattelse formentlig ikke 
udgør statsstøtte som 
omhandlet i EF-traktatens 
artikel 87, stk. 1, og at de 
under alle omstændigheder 
er forenelige med 
fællesmarkedet”.

22. december 2014

• De danske myndigheder 
notificerede anlægs- og 
driftsloven til Kommissionen.

23. juli 2015

• Kommissionens afgørelse i 
sag SA.39078 vedr. 
projektering, anlæg og drift 
(‘anlægsafgørelsen’). 

• Kommissionen besluttede 
ikke at modsætte sig 
finansieringen af A/S 
Femern Landanlæg og 
Femern A/S, idet 
foranstaltningerne, der ydes 
A/S Femern Landanlæg, 
ikke udgør statsstøtte, og 
foranstaltningerne, der ydes 
Femern A/S, såfremt de 
udgør statsstøtte, under alle 
omstændigheder vil være 
forenelige med de indre 
marked.  

10. november 2015

• Scandlines og Stena Line 
indbragte Kommissionens 
anlægsafgørelse for Retten 
(T-630/15 og T-631/15).

13. december 2018

• Retten afsagde domme i T-
630/15 og T-631/15 og 
annullerede Kommissionens 
anlægsafgørelse. 

14. juni 2019

• Kommissionens afgørelse 
om at indlede den formelle 
undersøgelsesprocedure.

11. NOVEMBER 2019

T-630/15 FEMERN – ANNULLATION OG ÅBNING AF DEN 

FORMELLE UNDERSØGELSE

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.
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OVERVEJELSER

• Skal længden og forløbet af (præ)notifikationsprocessen indgå i Kommissionens tvivl?

• Proces hvor MS og Kommissionen ”finder hinanden”

• Diskussion af mulige forenelighedshjemler

• Justeringer af foranstaltningen mhp at gøre støtten forenelig

• Skal sagsøgeren fremlægge beviser eller indicier?

• Er det nok, at sagen er kompleks, eller foranstaltningen ikke er set før?

• Hvordan skal praktiske udfordringer, når afgørelsen er annulleret, håndteres?

11. NOVEMBER 2019

Vil Kommissionen åbne flere formelle procedurer i fremtiden 

– og hvordan?

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.
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TEMPERATUR PÅ DECENTRALISERINGEN

11. NOVEMBER 2019
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HAR GBER DEN VIRKNING, SOM KOMMISSIONEN HAVDE 
TILTÆNKT?

2015 2016 2017 2018 2019, 5/11

2532 1698 1639 1906 2005

11. NOVEMBER 2019
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Antal meddelelser om støtte tildelt i henhold til GBER 2014-2020, alle medlemsstater

2009 2010 2011 2012 2013

516 1050 465 420 359

Antal meddelelser om støtte tildelt i henhold til GBER 2008-2013, alle medlemsstater
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DOM AF 15. MARTS 2019, C-349/17, EESTI PAGAR

• Gruppefritaget støtte til køb af anlæg til produktion af form- og 

toastbrød.

• Manglende incitamentseffekt, dvs. støtten var tildelt i strid med 

artikel 108, stk. 3, TEUF.

• Præjudicielle spørgsmål:

i. Pligt til tilbagesøgning

ii. Berettigede forventninger

iii. Forældelsesfrist  

iv. Renter

11. NOVEMBER 2019
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i. PLIGT TIL TILBAGESØGNING

11. NOVEMBER 2019

”89 Domstolen har…udledt, at de nationale retter over for borgerne skal sikre, at der drages alle konsekvenser

af en tilsidesættelse af artikel 108, stk. 3, sidste punktum, TEUF, i henhold til national ret, såvel med hensyn til

gennemførelsesretsakternes gyldighed som med hensyn til tilbagesøgning af den finansielle støtte […]

90 Alle EU-retlige bestemmelser, der opfylder de nødvendige betingelser for at have direkte virkning,

forpligter alle myndigheder i medlemsstaterne, dvs. ikke alene nationale domstole, men også alle

administrative organer, herunder decentrale myndigheder, og disse myndigheder er forpligtede til at anvende

dem [...]

92 […] når en national myndighed konstaterer, at støtte, som den har tildelt i medfør af forordning

nr. 800/2008, ikke opfylder de fastsatte betingelser for at være omfattet af fritagelsen fastsat i denne

forordning, påhviler det denne myndighed mutatis mutandis at overholde de samme betingelser som de i

nærværende doms præmis 89 anførte, herunder pligten til på eget initiativ at tilbagesøge den ulovligt tildelte

støtte.”
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ii. BERETTIGEDE FORVENTNINGER

”104 Det følger af Domstolens faste praksis, at princippet om beskyttelse af den

berettigede forventning ikke kan påberåbes over for en præcis bestemmelse i en

EU-retsakt, og den omstændighed, at en national myndighed, der anvender EU-

retten, har handlet i strid hermed, kan ikke skabe en berettiget forventning hos en

erhvervsdrivende om en behandling, der strider mod EU-retten.”
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ii. BERETTIGEDE FORVENTNINGER,
DOM AF 29. JULI 2019, C-654/17 P, BMW

• ”145 I denne forbindelse skal det i øvrigt påpeges, at det ifølge Domstolens faste praksis er

udelukket, at en national myndighed i forhold til en modtager af støtte, der er tildelt efter en urigtig

anvendelse af forordning nr. 800/2008, kan skabe en berettiget forventning om, at denne støtte er

lovlig. Henset til den obligatoriske karakter af den kontrol, som Kommissionen i medfør af artikel 108

TEUF fører med statsstøtte, kan der således principielt ikke bestå en berettiget forventning hos de

støttemodtagende virksomheder om, at den støtte, som de har modtaget, er lovlig, medmindre den

er blevet ydet under iagttagelse af den i denne artikel fastlagte procedure [jf. Eesti Pagar].”
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iii. FORÆLDELSESFRIST

Hvor længe Hvornår

Rfo 2015/1589 10 år Kommissionens udnyttelse af beføjelser

Rfo 2988/95 4 år Når Unionens finansielle interesser skades af økonomiske 

beslutningstageres overtrædelse af EU-retten (”uregelmæssighed”)

National ret (DK: 3 år) Andre tilfælde – f.eks. ved tilbagesøgning af GBER-støtte, de minimis-

støtte, støtte efter public service-afgørelsen.

11. NOVEMBER 2019
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iv. RENTER 

11. NOVEMBER 2019

”141…selv om tilbagesøgningen af den ulovlige støtte skal gennemføres i henhold

til gældende national ret, forholder det sig ikke desto mindre således, at artikel

108, stk. 3, TEUF, kræver, at disse regler sikrer en fuldstændig tilbagebetaling af

den ulovlige støtte, og at støttemodtageren bl.a. pålægges at betale renter for hele

den periode, hvor den pågældende modtog denne støtte, og til en sats, der svarer

til den sats, som ville være blevet anvendt, hvis han havde måttet låne den

pågældende støtte på markedet i den nævnte periode.”
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OPSAMLING PÅ EESTI PAGAR

• Tilbagesøgningspligt – hvordan gør vi det i Danmark?

• Tilbagebetaling skal ske efter nationale procedurer.

• Hvordan gennemføres tilbagebetaling inden for rammerne af almindelig dansk 

forvaltningsret?

• Skal der vedtages lovhjemmel hver gang – eller?

• Ingen berettigede forventninger, selv hvis støtten er givet efter 

GBER: Det er krævende at være støttemodtager – man skal 

checke alting selv…

• Forældelse: National frist, men Kommissionen kan stadigvæk 

komme efter støttemodtageren…

• Renter: Nationale, men effektivitetsprincip tilsiger, at 

markedsrenten skal opkræves.

11. NOVEMBER 2019

Det leder ikke til absolut umulighed, at nødvendige

oplysninger ikke eksisterer i databaser m.v., da det

kan tilregnes de nationale myndigheder eller disses

undladelser.

Dom af 6. november 2018, C-622/16 P – C-624/16 P, 

Scuola Elementare Maria Montessori:
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TILBAGESØGNINGSMEDDELELSEN
Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 om tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig statsstøtte

11. NOVEMBER 2019

”101. Kommissionen kan acceptere, at de minimis-reglen anvendes på en støttemodtager

med tilbagevirkende kraft på følgende betingelser:

— det fulde støttebeløb skal ligge under de minimis-loftet. I den sammenhæng kan

anvendelse af gennemsnitlige beløb pr. støttemodtager ikke accepteres, da dette ikke sikrer,

at ingen af virksomhederne havde gavn af et samlet beløb, der lå over omtalte loft,

— ved retrospektiv verificering af beløbet for de minimis-støtte, der er ydet over en periode

på 3 skatteår, skal medlemsstaten tage hensyn til hver enkelt periode på 3 skatteår, der

indbefatter datoen for tildeling af den støtte, som påstås udelukket fra tilbagebetalingen, og

— alle de betingelser i den gældende forordning, som kan anvendes med tilbagevirkende

kraft, skal være opfyldt.”

Se også ”Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts” fra juli 2019

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.

SIDE 30

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0723(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0219428enn.pdf


SAMHANDELSPÅVIRKNING

• Kommissionen har i en række nyere sager vurderet, at visse

aktiviteter kun havde lokal virkning og derfor ikke påvirkede

samhandelen, jf. pkt. 196 i NoA.

• Først vurderer den, hvilken geografisk rækkevidde støtte-

modtagerens levering af varer eller tjenesteydelser har.

• Dernæst vurderer den, om støttemodtageren vil tiltrække kunder fra

andre medlemsstater.

• Endelig foretager Kommissionen på grundlag af navnlig de to forrige

forhold en mere overordnet vurdering af, om der på baggrund af

den konkrete foranstaltning kan forventes andet end en marginal

indvirkning på grænseoverskridende investeringer eller etableringer.

• Retten har anerkendt Kommissionens tilgang i 

dom af 14. maj 2019, T-728/17, Marinvest, hvor 

den udtalte, at marginal samhandelspåvirkning 

ikke var tilstrækkeligt til, at der var tale om 

statsstøtte. 

• OBS: Tilgangen er endnu ikke blevet anerkendt af 

Domstolen (måske endda tværtimod, jf. C-

518/13, Eventech?).
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STATENS INVOLVERING
- STATSLIGE MIDLER OG TILREGNELSE
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KAN MAN DESIGNE SIG UD AF 
STATSSTØTTEREGLERNE?
Blandt artikel 107, stk. 1, TEUF’s kumulative betingelser er, at 

støtten skal kunne tilregnes staten og være ydet med statslige 

midler.

• Statslige midler: ”Alle økonomiske midler, som den offentlige 

sektor faktisk kan anvende til at støtte virksomheder”

• Tilregnelse: ”Kontrollere en offentlig virksomhed og udøve en 

dominerende indflydelse på dennes transaktioner,…de offentlige 

myndigheder [må] på den ene eller den anden måde…anses for 

at være impliceret i vedtagelsen af disse foranstaltninger”
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PREUSSENELEKTRA I NYE 
KLÆDER
• Flere nye præjudicielle domme – primært vedrørende 

energisektoren

• Prisregulering – er der statslige midler involveret? Nej – C-

379/98, PreussenElektra

• C-345/02 Pearle, C-677/11, Doux Élevage : Rent private midler 

og private formål [ikke energi!]

• Bl.a. C-206/06, Essent Netwerk Noord, C-262/12, Vent de 

Colère!: Statslige midler, da rådighed og potentiel byrde for 

statens budget 

• Nye takter fra EUD vedr. statslige midler? 
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Sag Foranstaltning Tilregnelse Statslige midler Statsstøtte

Dom af 13. september 

2017, C-329/15, 

ENEA

Pligt til at købe el, der er 

produceret samtidig med 

varmeproduktion.

Ja • Ikke muligt at overvælte pris for købsforpligtelsen på slutbruger

• Køb ved egne finansielle midler (ingen underskudsdækning fra staten)

• Pligt pålagt alle el-leverandører, også private

• Ikke konkret tilregnelse (herunder da ENEA ikke levede op til reglen)

Nej

Dom af 28. marts 

2019, C-405/16 P, 

Tyskland mod 

Kommissionen 

Pristillæg til producenter af 

grøn energi. Administreret af 

TSO.

Ja • Ikke pligt til overvæltning – dvs. ikke en ”afgift” (og derfor ikke alene af den grund 

statslige midler)

• Køb ved egne finansielle midler

• Ikke rådighed over midlerne, da staten ikke kunne anvende dem efter godtbefindende

• Selvom myndighederne udfører tilsyn med ordningen, har de ikke kontrol over midlerne

Nej

Dom af 15. maj 2019, 

C-706/17, Achema

Afgift opkræves til finansiering 

af SGEI i energisektoren. 

Niveau fastsættes af 

Kommissionen, og beløbet 

betales til TSO, der videregiver 

til forvalter.

Ja • Afgift, da pålagt ved lov at opkræve af alle endelige forbrugere – dvs. statslige midler.

• Offentligt kontrolleret organ (”forvalter”) administrerer midler – dvs. underlagt offentlig 

kontrol

Ja

Dom af 20. september 

2019, T-217/17, FVE 

Holýšov I 

Pristillæg m.v. til el fra solceller. Ja • Afgift pålagt slutbrugeren ved lov (”parafiscal charge”) – dvs. statslige midler

• TSO udpeget ved lov til at administrere ordningen

• Underskud udlignes af øget opkrævning det følgende år – dvs. ikke TSOs ”egne midler”

Ja

11. NOVEMBER 2019

Sondring mellem staten som lovgiver (loven 

kunne tilregnes) og staten som hovedaktionær

(ENEA’s adfærd kunne ikke tilregnes)

Sondring mellem staten som 

tilsynsmyndighed (TSO’s adfærd blev 

kontrolleret) og staten som støttegiver

(midlerne var ikke under ”kontrol”)
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DOM AF 28. MARTS 2019, C-405/16 P, TYSKLAND MOD KOMMISSIONEN

11. NOVEMBER 2019

DNO

Tilslutningspligt

Ret til at levere EEG-el

Pligt til at betale lovbestemt pristillæg

Ret til at sælge direkte til kunde

Pligt til at levere EEG-el

TSO

Salg af EEG-el på spotmarkedetBetaler differencen hvis PMKD < PEEG

TSOTSO

Kompensation hvis EEG-el transporteret > EEG-el solgt

75 % private

El-leverandører

Kan overvælte pristillæg, men ikke krav 

Visse virksomheder kan opnå

tilskud til merpris for EEG-el
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OVERVEJELSER

TRELEDDET TEST – er der tale om statslige midler?

• Er der tale om en afgift?

• Hvis det er op til virksomhederne, om de vil overvælte pristillægget på forbrugerne?

• Har staten kontrol med midlerne?

• Kontrol opstår ikke pga. statens tilsyn med ordningen

• Er der udpeget et organ, der skal administrere ordningen?

• Handler organet for egne finansielle midler?

• Har staten rådighed over midlerne? 

• Staten råder ikke over midlerne, hvis deres anvendelse er fastlagt (dvs. staten kan ikke spontant bestemme, at midlerne skal bruge til noget andet)
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Er muligheden for at designe sig ud af statsstøttereglerne udvidet? 
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EDF-SAGAEN – FINDER DET MARKEDSØKONOMISKE 
AKTØRPRINCIP ANVENDELSE? KENDELSE AF 13. DECEMBER 2018, C-221/18 P

11. NOVEMBER 2019

KORT NYT

2003 2009 2012 2015 2018

Domstolen Enig med Retten.

Bevisbyrden ligger 

hos medlemsstaten.

Enig med 

Retten.

Retten Man kan ikke bare afvise 

MØIP med henvisning til, at 

der er tale om regulering. 

Det kræver nærmere 

analyse.

Enig med 

Kommissionen.

Kommissionen Posten burde have udløst 

beskatning. Staten kan ikke 

være markedsaktør, når den 

laver lovgivning.

Selv efter nærmere analyse 

finder MØIP stadig ikke 

anvendelse. Skattefritagelsen 

opfylder desuden alligevel ikke 

MØIP. Renten havde været 

lavere end en 30-årig obligation.
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FIH-SAGAEN – HVORDAN SKAL DET MARKEDSØKONOMISKE 
AKTØRPRINCIP ANVENDES? DOM AF 19. SEPTEMBER 2019, T-386/14 RENV

11. NOVEMBER 2019

KORT NYT

2014 2016 2018 2019 ????

Domstolen Enig med Kommissionen. 

Staten skal agere som 

investor (ikke kreditor). 

Tidligere tildelt statsstøtte 

kan ikke indgå i 

vurderingen. 

Retten Staten skal agere som kreditor (ikke 

investor). Rationelt at søge at 

begrænse sit tab, og det er uden 

betydning, at de foranstaltninger, 

som man risikerer at tabe penge på, 

oprindeligt blev givet som 

statsstøtte. 

Støttebeløbet er ikke 

beregnet korrekt af 

Kommissionen. 

Kommissionen Staten skal handle som 

investor. Staten handler 

ikke som investor, når den 

giver statsstøtte. Derfor kan 

man heller ikke tage højde 

for statens risiko for at 

”miste” støtten, når man 

skal vurdere senere 

foranstaltninger. 

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.

SIDE 40



POSTNORD-SAGSKOMPLEKSET

Hovedproblem: Nedskæringer er dyre pga. 

rådighedsløn til tidligere tjenestemænd

Februar 2017 PostNord indskyder DKK 1 mia. i Post Danmark og beder

ejerne om bidrag til implementering af ny produktionsmodel

Oktober 2017 Sverige og Danmark indgår aftale om foranstaltninger i

anledning af underskuddet i PostNord Danmark

November 2017 USO-kompensation prænotificeres til Kommissionen, der

også orienteres om markedsøkonomiske kapitaltilskud. ITD

indgiver klage

Februar 2017 Danmark notificerer støtteforanstaltningen endeligt til

Kommissionen

Maj 2017

September 2018

November 2018

Juni 2019

Kommissionen godkender støtten og afviser klagepunkterne

ITD og Danske Fragtmænd stævner Kommissionen (T-

561/18)

ITD indgiver klage over kapitaltilførsel til PostNord Logistics

Kommissionen åbner formel undersøgelse af

markedsøkonomiske kapitaltilførsler

40 % aktier

50 % stemmer
60 % aktier

50 % stemmer

100 %
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ÅBNINGSSKRIVELSEN VEDRØRENDE DE 
MARKEDSØKONOMISKE  FORANSTALTNINGER

• ITD: Tilskuddene skal ses som én samlet kapitaltilførsel, der blev tildelt 20. oktober 

2017 med aftalen mellem ejerne, eller da Kommissionen godkendte USO-

kompensationen.

• Kommissionen: De tre kapitaltilførsler skal behandles separat, bl.a. fordi Danmark, 

Sverige og PostNord er tre forskellige investorer med forskellige finansielle 

omkostninger og afkast på investeringen og forskellige beslutningsgrundlag og 

formål. Desuden tildelt på forskellige tidspunkter, da forskellige implementerende 

foranstaltninger skulle vedtages.

SEK 267 mio. SEK 400 mio.

DKK 2,3 mia.

1) Statsmidler, der tilskrives DK og SE

2) Selektive

3) Vil kunne fordreje konkurrencen og 

påvirke samhandelen mellem MS

4) Fordel for hhv. Post Danmark og 

PostNord – det markedsøkonomiske 

investorprincip

Statsstøtte?

DKK 1,2 mia.

DKK 1,2 mia.

Overblik over praksis 

siden sidst

At indlede eller 

ikke at indlede

Temperatur på 

decentraliseringen
Statens involvering

Det markedsøkon-

miske aktørprincip

Skat og afgifter –

selektivitet m.v.



MERE GENERELT OM FORDELSBEGREBET
• Dom af 26. februar 2019, T-865/16, Fútbol Club Barcelona mod Kommissionen

• Forskellig skattemæssig behandling af “organisationer der ikke arbejder med profit for øje” [lav skattesats] og 

“sportsaktieselskaber” [højt fradrag].

• Kommissionen: Lav skattesats er statsstøtte.

• Retten: Kommissionen har ikke vist, at ulempen ved lavere fradrag ikke udlignede fordelen ved lavere skattesats. 

Samlet bedømmelse af fordele og ulemper påkrævet.

• NB: Anket af Kommissionen, se C-362/19 P

• Dom af 22. maj 2019, T-791/16, Fútbol Club Madrid mod Kommissionen

• Retten: Byen Madrid bar bevisbyrden for, at der var udført en juridisk afdækning af ansvaret for, at arealet ikke 

kunne overføres til fodboldklubben. Værdi € 4m. MEN forliget i 2011 indebar kompensation i form af andre 

arealer, hvis værdi Kommissionen ikke havde vurderet – derfor var alle transaktionens aspekter ikke inddraget og 

det var ikke dokumenteret, at der var givet en fordel.
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OVERVEJELSER

• Komplekse transaktioner – om der er tildelt en fordel 

kræver et samlet billede af alle fordele og ulemper

• Flere foranstaltninger – T-95/11, BP Chemicals praksis

• Flere investorer – altid vurderes hver for sig?
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SKAT OG AFGIFTER
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DOM AF 15. NOVEMBER 2018, WORLD DUTY FREE GROUP
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2009 2014 2016 2018 ????

Domstolen Enig med 

Kommissionen

Appelleret af Spanien –

anbringender vedr. 

referencerammen

Retten • Kommissionen har ikke 

identificeret en gruppe af 

virksomheder, der kan 

udskilles på grundlag af 

særlige egenskaber.

• Foranstaltningen er 

tilgængelig for alle 

virksomheder og er 

derfor en generel 

ordning. 

Formålet med beskatningen af 

goodwill er således at sikre en vis 

sammenhæng mellem 

beskatningen af goodwill og den 

regnskabsmæssige behandling af 

goodwill. Virksomheder, der 

investerer i indenlandske og 

udenlandske selskaber, er i 

betragtning af dette formål i 

samme retlige og faktiske 

situation. Dvs. selektiv ordning. 

Kommissionen Regel om afskrivning for 

goodwill opnået ved 

investeringer i kapitalandele i 

udenlandske selskaber er 

selektivt.

KORT NYT
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DOM AF 19. DECEMBER 2018, C-374/17, A-BRAUEREI

• Generaladvokat Øe: ”Klassisk analysemetode” – tale om generel ordning, da alle kan få 

glæde af reglen (hvis de omdanner sig til koncern)

• EUD: ”Referencerammemetoden” – ordningen er ikke selektiv, da:

REFERENCERAMMEMETODEN BESTÅR

”52 …selv om den nævnte afgiftsfritagelse indfører en sondring mellem virksomheder, der i forhold til det

formål, der forfølges med den omhandlede retlige ordning, befinder sig i en sammenlignelig faktisk og retlig

situation, er denne sondring begrundet, idet den tilsigter at undgå en dobbelt afgiftspålæggelse, og idet den i

denne henseende følger af karakteren eller den almindelige opbygning af den ordning, som den er en del af.”

KORT NYT
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ADFÆRDSREGULERENDE AFGIFTER
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• Nyt fænomen i statsstøtteretten?

• Se dog dom af 22. december 2008, C-487/06 P, British Aggregates – miljøafgift

• To nye sager

• SA.45862 – Irsk afgift på sukkersødede drikkevarer

• SA.33159 – Den danske fedtafgift



FEDTAFGIFTSSAGEN

Fedtafgiftsloven

Mættet fedt < 2,3 %Mættet fedt > 2,3 % 

Fedtafgiftsloven indeholdt seks mulige støtteforanstaltninger:

1) Udeladelse af visse varer fra listen i lovens § 1 over afgiftspligtige 

fødevarer

2) Afgiftsfritagelse af fødevarer med et indhold af mættet fedt under 

bagatelgrænsen på 2,3 %

3) Afgiftsfritagelse for virksomheder med en årlig omsætning af de 

afgiftspligtige fødevarer på 50.000 DKK eller derunder

4) Afgiftsfritagelse af varer, der ikke var bestemt til menneskeføde, 

f.eks. dyrefoder

5) Differentieret behandling mellem indenlandske og indførte varer for 

så vidt angår tidspunktet og måden for afgiftens betaling

6) Ordninger for afgiftsudskydelse eller -fradrag
Årlig omsætning > 50.000 kr. Årlig omsætning < 50.000 kr.

Umiddelbart selektiv

Umiddelbart selektiv

Umiddelbart selektiv

Ikke selektiv

Ikke selektiv

Ikke statsmidler
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FEDTAFGIFTSSAGEN

Ad 1) og 2) Undtagne varer

Afgiften blev indført med henblik på at nå følgende mål (iboende formål): 

— tilskynde til at nedbringe indtaget af mættet fedt og at erstatte produkter med et 

højere indhold af mættet fedt til produkter med et lavere indhold af mættet fedt 

— samtidig med, at der tages hensyn til de officielle kostanbefalinger og økonomisk 

og administrativ effektivitet

Ad 3) Bagatelgrænse

” Fastsættelsen af denne registreringsgrænse, som følger af, at de sundhedsmæssige 

og ernæringsmæssige formål er afbalanceret med afgiftens effektivitet og hensynet til 

en effektiv administration, blev konsekvent anvendt og behørigt begrundet af 

Danmark”. 

Hvad er referencerammen?

Udgør en foranstaltning 

en afvigelse herfra?

Hvis svaret til nr. 2 er ”ja”: 

Er afvigelsen begrundet 

i referencerammens karakter 

eller almindelige opbygning?

Tretrinsanalyse til at vurdere selektivitet

1) Undtagelse af de varekategorier, der ikke er omfattet af lovens § 1

2) Undtagelse af fødevarer under bagatelgrænse på 2,3 %

3) Undtagelse af virksomheder med årlig omsætning fra mættet fedt under 

50.000 kr.

Afvigelse behørigt begrundet i fedtafgiftslovens logik

Det danske skattesystem og navnlig reglerne om 

beskatning af mættet fedt i fødevarer
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Ad 4) Afgiftsfritagelse for varer, der ikke var bestemt til menneskeføde, f.eks. dyrefoder

Varer, der ikke er i en faktisk og retlig situation, der er sammenlignelig med situationen for de varer, der er omfattet af afgiften, dvs. ik ke selektiv. 

Ad 5) Differentieret behandling mellem indenlandske og indførte varer (tidspunktet og måden for afgiftens betaling)

Kravet om, at der er tale om statsmidler, er ikke opfyldt. Indebar ikke, at Danmark skulle give afkald på afgiftsindtægter, som Danmark ellers ville 

have haft retskrav på. Den kan blot have øget de samlede omkostninger for importerede afgiftsbelagte produkter. 

Ad 6) Ordninger for afgiftsudskydelse eller –fradrag

Indebærer ikke forskelsbehandling mellem indenlandske og udenlandske producenter (artikel 110 TEUF) eller mellem virksomheder, der befinder 

sig i samme retlige og faktiske situation. Oplagshavere og varemodtagere befinder sig i en forskellig position afhængigt af d eres rolle i 

forsyningskæden, hvilket er det princip, der følges i loven. 

FEDTAFGIFTSSAGEN
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ADFÆRDSREGULERENDE AFGIFTER
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Sunde produkter Ingen afgift

Usunde produkter Afgift

Meget usunde produkter Høj afgift

• Ikke del af det almindelige skattesystem

• Referencesystemet er selve ordningen, med mindre den er designet til 

at favorisere visse virksomheder

• Videnskabeligt ”skær” over ordningens formål, såsom anbefalinger fra 

WHO, produkternes næringsindhold, andel af befolkningens  kost, 

madpyramiden, bekæmpe fedme osv.

• Ordningens interne konsistens – dvs. behandles lignende produkter 

ens

• Undtagelser, der forfølger andre sundhedsformål, kan retfærdiggøres 

baseret på ordningens opbygning og sammenhæng
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PROGRESSIVE OMSÆTNINGSAFGIFTER

• Sager om skat på omsætning (fremfor på rentabilitet/solvens)

• Forløber: Sagen mod Ungarn om progressive omsætningsskatter på detailsektoren og tobakssektoren, 

Rettens dom T-554-555/15, anket C-456/18 P – verserende

• Dom af 16. maj 2019, T-836/16 og T-624/17, Polen mod Kommissionen – omsætningsafgift på 

detailsektoren

• Polen: Generel ordning, progressiv afgift beskatter efter evnen til at betale.

• Kommissionen: Progressiv afgift diskriminerer virksomheder med høj omsætning – er ikke relateret til evnen til at betale. 

Referencesystem: Ingen afgift eller kun én sats (den højeste eller den gennemsnitlige). Undtagelser: Forskellige 

marginalsatser og forskellige gennemsnitlige satser.

• Retten: Referencesystem: Kan ikke være hypotetisk, så referencesystemet er den pågældende progressive 

afgiftsstruktur, formålet er at skabe indtægter baseret på et princip om omfordeling. 

Dommen er appelleret af Kommissionen, se C-562/19 P.

11. NOVEMBER 2019

”72…en afgifts progressive satsstruktur [kan] ikke som sådan være i strid med formålet om at skaffe budgetindtægter”

”75… Således kan det med rimelighed formodes, at virksomheder med høj omsætning takket være en række

stordriftsfordele kan have forholdsmæssigt lavere omkostninger end virksomheder med en mere beskeden omsætning

– fordi de faste enhedsomkostninger (f.eks. bygninger, ejendomsskatter, udstyr og personaleudgifter) og de variable

enhedsomkostninger (f.eks. forsyninger af råvarer) bliver mindre med aktivitetsniveauet – og at virksomheden således

kan opnå en forholdsmæssig større disponibel indkomst, som gør den i stand til at betale forholdsmæssigt mere i afgift

på omsætningen”
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• Er opgøret om referencerammen afgjort?

• Nyt rum for adfærdsregulerende afgifter?

• Progressive omsætningsafgifter – to domme appelleret til EUD af 

Kommissionen

• Principielle spm. om referencesystem og selektivitet – er virksomheder med lav og høj omsætning 

i samme retlige og faktiske situation?

• Måske indikation i ANGED-dommene (C-233/16, C-234/16, C-235/16, C-236/16 og C-237/16)

OVERVEJELSER
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Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith har indgået aftale med VISDA, som omfatter billederne i denne præsentation.

Præsentationen og de heri indeholdte billeder er udelukkende til intern brug for modtageren og må ikke viderespredes.

TAK FOR I DAG!
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