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• Virksomheder, der var skattepligtige i Spanien, kunne afskrive 
goodwill, der fulgte af erhvervelsen af kapitalandel på mindst 5 % i 
udenlandske virksomheder.

• Erhvervelse af kapitalandel i virksomheder med hjemsted i 
Spanien gav ikke mulighed for afskrivning af goodwill

• Kommissionen fandt, at der forelå en selektiv fordel, som var 
uforenelig med fællesmarkedet.

• Forelå der en selektiv fordel?

• Udgjorde støtte til eksport en selektiv fordel?

• Retten fandt, at betingelsen om selektivitet ikke var opfyldt.

Baggrunden
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• Betingelsen om, at en fordel skal være selektiv … kræver en stillingtagen til 
(præmis 54): 
• ”om en national foranstaltning som led i en bestemt retlig ordning kan 

begunstige »visse virksomheder eller visse produktioner« i forhold til 
andre virksomheder, der under hensyntagen til formålet med den nævnte 
ordning befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation”

• Den engelsksprogede version af dommen har i præmis 54 følgende tilføjelse:
• ” … and who accordingly suffer different treatment that can, in essence, be 

classified as discriminatory”

Kommissionens første argument – Retten anvendte selektivitetskriteriet forkert
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• ”… det relevante kriterium med henblik på at fastslå, om den 
omhandlede foranstaltning er selektiv, er at efterprøve, om 
foranstaltningen indfører en differentiering mellem erhvervsdrivende, 
som i betragtning af det formål, der forfølges med den omhandlede 
generelle skatteordning, befinder sig i en faktisk og retlig sammenlignelig 
situation, som ikke er begrundet i den pågældende ordnings art eller 
opbygning.”
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Skattemæssige foranstaltninger – selektivitet – præmis 57 og  60



• ”Det eneste relevante i denne henseende er således den 
omstændighed, at foranstaltningen, uanset dens form eller den 
anvendte lovgivningsteknik, har den virkning, at de omfattede 
virksomheder placeres i en mere fordelagtig situation end andre 
virksomheder, selv om alle disse virksomheder befinder sig i en 
sammenlignelig faktisk og retlig situation i forhold til det formål, der 
forfølges med den omhandlede skatteordning.”

• I modsætning til Retten fandt Domstolen, at det ikke var 
relevant at identificere visse egenskaber, der er særlige, 
specifikke og fælles for de virksomheder som er omfattet af 
den skattemæssige fordel.

Skattemæssige foranstaltninger – selektivitet – præmis 79 
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• Hjemmehørende virksomheder, der erhvervede kapitalandele på mindst 5 %
• i udenlandske virksomheder kunne opnå skattefradrag;
• i hjemmehørende virksomheder kunne ikke opnå skattefradrag.

• Denne forskelsbehandling udgør en selektiv foranstaltning
• Det kræves ikke yderligere, at der kan identificeres en særlig gruppe af virksomheder, som er 

de enste begunstigede af foranstaltningen, og som kan udskilles på grundlag af specifikke, 
fælles egenskaber

• Kriteriet “selektivitet” har et bredt anvendelsesområde, som omfatter foranstaltninger, som ved 
deres virkninger begunstiger visse virksomheder.
• Det centrale element er forskelsbehandlingen af virksomhederne set ud fra formålet med den 

konkrete foranstaltning.

Dommens resultat og læren af dommen
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• Ældre praksis om at eksportstøtte er selektiv
• Retten fejllæste denne praksis

• Retten havde fundet, at selektivitetsvurderingen skulle foretages ud fra en særlig 
kategori af virksomheder betegnet ”eksportvirksomheder”

• Domstolen fandt, at foranstaltninger som den aktuelle, der var designet til at fremme 
eksporten, skulle vurderes ud fra den sædvanlige selektivitetstest.

• Foranstaltningen vil være selektiv, hvis den giver en finansiel fordel til virksomheder, der 
udfører eksportaktiviteter, i modsætning til virksomheder der udfører indenlandske 
transaktioner. (præmis 119)

Kommissionens andet argument – Retten anvendte praksis om eksportstøtte forkert
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Spørgsmål?

Kolding

Jernbanegade 31

DK – 6000 Kolding

København

Havnegade 39

DK – 1058 København K

Hamburg

Alsterarkaden 13

D – 20354 Hamburg
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www.andersen-partners.dkOdense

Sverigesgade 2, st. tv.

DK-5000 Odense C



Andersen Partners er et erhvervsorienteret 

advokatfirma med kontorer i Kolding, 

København, Odense og Hamborg og 

dækker således fire vigtige 

erhvervsmæssige knudepunkter

Danmark

Vi beskæftiger omkring 100 

medarbejdere, heraf 50 advokater 

og advokatfuldmægtige.
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Udland

Vi samarbejder internationalt med 

førende advokatfirmaer, revisionshuse 

og andre rådgivere, som udvælges på 

grundlag af klienternes behov i konkrete 

sager.


