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I marts 2019 forsøgte Det Europæiske Råd forgæves at blive enige om at vedtage en
europæisk digital skat1 på 3 % af annonceomsætning, brugergeneret omsætning og
omsætning via salg af data til tredjepart inden for EU. Loven skulle gælde for (tech-)
virksomheder over en vis størrelse (målt på global og europæisk omsætning) (benævnt
i det følgende som techskat2).
Som reaktion på den manglende fælles europæiske løsning har en række lande valgt en
unilateral tilgang til indførslen af techskat. Den tidligere regering i Danmark var imod
en fælles EU-løsning og afventede OECD’s forslag til en international digital beskatning.
Denne forventes offentliggjort i slutningen af 20203. Den nye socialdemokratiske regering
mangler endnu at tage stilling til indførslen af en techskat, selvom Socialdemokratiet
tidligere har åbnet op for, at Danmark kan gå enegang, hvis der ikke findes en løsning
med andre lande4. Dertil støtter både Enhedslisten og SF en form for techskat5, mens de
Radikale senest har støttet muligheden for at ville indføre en techskat i Danmark, hvis
OECD’s kommende forslag bliver fanget i en ’syltekrukke’6. Dette policy brief giver en
oversigt over, hvordan en række EU-lande forholder sig til indførelse af digital beskatning.
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Nedenfor opdeles EU-landene (inklusive Storbritannien) i fire kategorier over deres
holdning til techskat
1. Techskat
vedtaget

2. F
 orslag til
techskat på vej

3. Ønsker løsning
gennem OECD

4. Øvrige EU-lande

Implementeret:

Annonceret:

> Frankrig

> Polen

> Danmark
> Finland
> Grækenland
> Holland
> Irland
> Luxembourg
> Malta
> Sverige
> Tyskland

> Bulgarien
> Cypern
> Estland
> Kroatien
> Letland
> Litauen
> Portugal
> Rumænien
> Slovakiet

(vedtaget juli 2019)

> Ungarn

Forslag på vej:

(vedtaget aug. 2014)

> Belgien
> Italien
> Slovenien
> Østrig

Vedtaget, men endnu
ikke implementeret

> Spanien
(vedtaget jan. 2019)

> Storbritannien
(vedtaget nov. 2018)

> Tjekkiet
(juni 2019)
1. Techskat vedtaget: Lande, der har vedtaget og/eller implementeret national lovgivning om techskat.
2. Forslag til techskat på vej: Lande, der enten har annonceret, at de er positive over at indføre techskat eller har
konkrete lovforslag under behandling.
3. Ønsker løsning gennem OECD: Lande, der afventer OECD’s forslag om techskat.
4. Øvrige EU-lande: Lande, der ikke umiddelbart har taget stilling til indførsel af techskat.

Eksempler på digital beskatning
Frankrig:
Frankrig vedtog i slutningen af juli 2019 en digital skat på 3 % for udenlandske virksomheder, der omsætter for over 750 millioner euro samt franske virksomheder, der
omsætter for over 25 millioner euro7. USA har siden truet med sanktioner som svar på
den nye skat8. Det forventes, at techskatten vil generere indtægter på over 500 millioner
euro om året til den franske statskasse9.
Ungarn:
Ungarn indførte i 2014 en skat på digitalomsætning – også kendt som ’Google Tax’10.
Skatten er på 7,5 % og rammer omsætning fra reklamer (advertising revenue), der overstiger 348.800 dollars om året11.
Spanien:
I januar 2019 vedtog den spanske regering et forslag om digital skat. Forslaget indeholder 3 % skat på online reklamer, online platforme og salg af brugerdata for virksomheder. Skatten rammer virksomheder med global omsætning på mere end 750 millioner
euro og digital omsætning i Spanien på mere end 3 millioner euro. Skatten forventes at
indbringe mere end 1,2 milliarder euro om året i skatteindtægter12.
Storbritannien:
Storbritannien indfører fra april 2020 en skat på 2 % for virksomheder, der udbyder
sociale medieplatforme, søgemaskiner eller online markedshandel. Skatten omfatter
sådanne virksomheder med en global omsætning over 500 millioner pund, og hvor mere
end 25 millioner fra denne omsætning er genereret af brugere fra Storbritannien13. Skatten forventes at kunne indbringe Storbritannien mere end 400 millioner pund om året14.
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Tjekkiet:
Tjekkiet indfører i 2020 en skat på 7 %, der gælder for virksomheder med en global
omsætning på over 750 millioner euro og skattemæssig indkomst i Tjekkiet på ca.
2 millioner euro. Det forventes, at skatten vil øge Tjekkiets skatteindtægter med
5 milliarder koruna årligt, svarende til knap 200 millioner euro15.
Østrig:
Østrig skal stemme om et forslag om digital skat på 5 % den 25. september 2019.
Skatten vil omfatte virksomheder med en global omsætning på over 750 millioner
euro og en digital reklameomsætning på over 10 millioner euro i Østrig16. Skatten
forventes at kunne give 200 millioner euro årligt til den østrigske statskasse17.

Djøfs TechDK Kommissions forslag – ’5-5-5-techskat’
TechDK kommissionen foreslår en såkaldt ’5-5-5-techskat’. Globale techvirksom
heder, der laver værdiskabelse på eksempelvis danske data, skal også betale skat
i Danmark. Virksomheder, der leverer digitale tjenester, som har en omsætning
på 5 milliarder kroner i verden og 5 millioner kroner i Danmark, skal betale en
skat på 5 % af deres danske omsætning. Læs mere i TechDK Kommissionens
’Rapport 1 - Økonomi’18.

Sådan gjorde vi:
Kortet er udarbejdet på baggrund af offentlig tilgængelig information vedrørende
de europæiske landes holdning til techskat. Informationerne er indsamlet i august 2019.
Kortet skal således ses som et ikke-udtømmende øjebliksbillede på techskat i Europa.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler.

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-taxation/
https://www.djoef.dk//~/media/documents/djoef/t/techdk_rapport_1_-oe-konomi_a4_0519_web.pdf
3
https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-agrees-on-a-road-map-for-resolving-the-tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy.htm
4
https://nyheder.tv2.dk/politik/2018-11-11-socialdemokratiet-vil-indfoere-ny-skat-der-skal-ramme-google-og-facebook
5
https://www.altinget.dk/artikel/forhandlinger-roede-partier-vil-oege-skat-for-aktieejere-og-firmaer
6
https://www.altinget.dk/digital/artikel/techskat-radikale-klar-til-dansk-enegang
7
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-frances-digital-services-tax-goes-ahead-1
8
https://www.bbc.com/news/world-europe-48947922
9
https://www.nytimes.com/2019/07/11/business/france-digital-tax-tech-giants.html
10
https://www.duffandphelps.hk/insights/publications/transfer-pricing/transfer-pricing-times-may-2019/eu-google-set-court-date-hungary-advertisement-tax
11
https://www.tax-news.com/news/EU_Court_Rules_For_Hungary_In_Advertising_Tax_Dispute____97182.html
12
https://www.reuters.com/article/spain-digital-tax/spain-plans-3-pct-digital-tax-on-large-tech-companies-idUSL8N1ZI46S
13
https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-new-digital-services-tax/introduction-of-the-new-digital-services-tax
14
https://www.reuters.com/article/us-britain-budget-digital-tax/britain-to-target-online-giants-with-new-digital-services-tax-idUSKCN1N3265
15
https://www.reuters.com/article/czech-taxation-digital/czech-digital-tax-aimed-at-global-not-local-internet-companies-report-idUSL8N23I0SP
16
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/austria-pushes-forward-with-5-digital-tax-bill
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https://www.reuters.com/article/austria-economy-digital-tax/update-1-austria-increases-size-of-planned-digital-tax-to-5-pct-of-ad-revenue-idUSL8N21L0KL
18
https://www.djoef.dk//~/media/documents/djoef/t/techdk_rapport_1_-oe-konomi_a4_0519_web.pdf
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