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1. SAGSFORLØB 

 Den 4. maj 2016 meddelte de danske myndigheder pr. elektronisk notifikation i 

overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde ("TEUF") Kommissionen deres hensigt om at foretage væsentlige 

ændringer af den eksisterende tonnageskatteordning ("den nuværende ordning").  

 Kommissionen anså meddelelsen for at være ufuldstændig og anmodede derfor 

om yderligere oplysninger ved breve af 1. juli 2016, 1. december 2016, 21. 

februar 2017 og 12. april 2018. De danske myndigheder svarede ved breve af 21. 

september 2016, 21. december 2016 og 30. maj 2017.  

 Den 31. august 2017 afholdt Kommissionens tjenestegrene og de danske 

myndigheder et telefonmøde for at drøfte ordningen. Ved breve af 12. december 

2017 og 3. juli 2018 indsendte de danske myndigheder yderligere oplysninger om 

ordningen. Der er efterfølgende blevet udvekslet yderligere oplysninger i 

perioden mellem anmeldelsen af ordningen og nærværende afgørelse. 

 Ved breve af 22. februar 2017, 30. marts 2017 og 31. juli 2017 anmodede 

Kommissionen de danske myndigheder om en forlængelse af tomånedersfristen 

til at træffe en afgørelse i sagen, hvilket de danske myndigheder indvilligede i.  
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2. BESKRIVELSE AF DEN NUVÆRENDE ORDNING  

2.1. Ordningens formål og dens grundlæggende anvendelse 

 Kommissionen godkendte første gang ordningen den 12. marts 20021 på 

ubegrænset tid og med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2001 ("den 

oprindelige ordning"). Ved beslutning af 6. december 20042 godkendte 

Kommissionen en ændring af ordningen ("den nuværende ordning"). 

 Ved brev af 21. januar 2005 anmeldte de danske myndigheder nogle 

foranstaltninger til Kommissionen med henblik på at tilpasse retsgrundlaget for 

ordningen (dvs. Tonnageskatteloven3) til de nye EU-retningslinjer for statsstøtte 

til søtransportsektoren, som Kommissionen havde offentliggjort i januar 20044 

("retningslinjerne for søtransport"). Ved brev af 18. maj 2005 meddelte 

Generaldirektoratet for Transport de danske myndigheder sin konklusion om, at 

de anmeldte foranstaltninger ikke indebar andre ændringer, end dem der var 

nødvendige for at opfylde retningslinjerne for søtransport. 

 Formålet med støtten under ordningen er at sikre og styrke dansk søtransports 

konkurrenceevne på det globale marked. Formålet er således at forhindre en 

nedgang i den danske handelsflåde og bevare såvel en handelsflåde og 

søfartsknowhow i Danmark.  

2.2. Personer, der kan omfattes af ordningen 

 Tonnageskatteordningen er åben for virksomheder, der er fuldt skattepligtige i 

Danmark, samt virksomheder etableret i andre EU-lande, som opererer gennem et 

fast driftssted i Danmark.  

2.3. Skibe og aktiviteter, der kan omfattes af ordningen  

 Skibe, der kan omfattes af ordningen, skal have en nettotonnage på mindst 20 ton.  

 Den indkomst, der kan beskattes under tonnageordningen, er indkomst fra 

søfartsvirksomhed, der indebærer transport af passagerer eller gods mellem 

forskellige havne eller mellem havne og offshoreanlæg, eller indkomst fra visse 

aktiviteter i nær tilknytning hertil, omhandlet som tilknyttede aktiviteter. 

Tilknyttede aktiviteter, der udøves af en virksomhed, som ikke oppebærer nogen 

aktiviteter relateret til søtransport, kan ikke omfattes af ordningen, og indkomst 

fra sådanne aktiviteter er således undergivet almindelig beskatning. Med henblik 

på at tilpasse sin praksis efter Kommissionens fortolkning af retningslinjerne for 

søtransport og dens afgørelsespraksis har Danmark forpligtet sig til en klar 

definition af tilknyttede ydelser, der kan omfattes af ordningen, som anført i punkt 

(41) nedenfor.  

                                                 
1  Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001 — Danmark, "Lov om beskatning 

af rederivirksomhed (Tonnageskatteloven)" (EFT C 146 af 19.6.2002, s. 9). 
2  Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004 — Danmark, "Ændring af den 

danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler om bord på 

skibe, der er omfattet af tonnageskatteordningen" (EUT C 136 af 3.6.2005, s. 42). 
3  Lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005. 
4  EUT C 13 af 17.1.2004, s. 3. 
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 Bugseringsaktiviteter kan omfattes af ordningen på betingelse af, at skibet udfører 

bugser- og bjerningsaktiviteter til søs i mindst 50 % af den tid, skibet er i drift i 

løbet af et indkomstår. Det er en betingelse, at skibet er registreret i en 

medlemsstat i Den Europæiske Union (EU) eller i Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS). Ventetiden fordeles forholdsmæssigt mellem den tid, 

der er medgået til bugser- og bjergningsaktiviteter til søs, og den tid, der er 

anvendt til andre aktiviteter. Bugseringsaktiviteter, der udføres i eller omkring 

havne, eller som består i at bistå skibe med egen fremdrift med at lægge til i havn, 

kan ikke tonnagebeskattes under ordningen. 

 Under den danske ordning kan indkomst oppebåret af skibe lejet med besætning 

(time-charter) tonnagebeskattes, forudsat at den lejede bruttotonnage ikke udgør 

mere end fire gange mere end det støtteberettigede rederis egen flåde.  

2.4. Sociale standarder og sikkerheds- og miljøstandarder 

 Søgående skibe, der sejler under dansk flag, skal opfylde alle gældende 

internationale forskrifter vedrørende sikkerhed og arbejdsforhold, herunder den 

internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), 

lastlinjekonventionen, den internationale konvention om forebyggelse af 

forurening fra skibe (MARPOL), konventionen om søfarendes arbejdsforhold 

(MLC) og den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om 

sønæring og om vagthold (STCW). 

 Derudover findes der i Danmark nogle særlige krav til arbejdsmiljøet.  

 De danske krav gælder ikke for skibe, der sejler under udenlandsk flag. Disse 

skibe er undergivet flagstatskontrol i det relevante land. Når skibe, der sejler 

under udenlandsk flag, sejler i danske farvande eller anløber danske havne, er de 

imidlertid undergivet dansk havnestatskontrol i overensstemmelse med 

Parisaftalememorandummet og det gældende direktiv 2009/16/EF af 23. april 

2009 om havnestatskontrol5.  

2.5. Flagkrav ("flagandelen") 

 De danske myndigheder indførte ved lov nr. 409 af 1. juni 2005 bestemmelser om 

støtteberettigede skibes flagføring ("bestemmelserne om flagandelen") i 

tonnageskatteloven. De danske myndigheder anførte, at formålet med ændringen 

var at bringe ordningen i overensstemmelse med retningslinjerne for søtransport. 

 Ifølge disse bestemmelser om flagandelen skal et rederi, der anvender 

tonnageskatteordningen, i gennemsnit over et indkomstår fastholde eller forøge 

den i en EU-/EØS-medlemsstat registrerede andel af den bruttotonnage, der ejes 

af rederiet og anvendes til formål, der hører ind under tonnageskatteloven. Ved 

opgørelsen af, om denne betingelse er opfyldt, tages der udgangspunkt i 

flagandelen pr. 12. januar 2005 (dvs. den dato, hvor forslaget om flagandelen, 

senere vedtaget som lov nr. 409 af 1. juni 2005, blev forelagt Folketinget). For 

rederier, der var omfattet af ordningen den 17. januar 2004 (dvs. den dato, hvor 

retningslinjerne for søtransport blev offentliggjort i Den Europæiske Unions 

Tidende), kan vurderingen imidlertid tage udgangspunkt i flagandelen pr. 17. 

                                                 
5  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57. 
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januar 2004. For rederier, der er blevet omfattet af tonnageskatteordningen efter 

den 12. januar 2005, tager vurderingen udgangspunkt i flagandelen på den dato, 

hvor de begyndte at anvende ordningen.  

 Hvis et rederi (eller en rederikoncern) ikke opfylder kravet om flagandelen, 

beskattes indkomst i forbindelse med den yderligere andel af den af rederiet ejede 

bruttotonnage, der anvendes til formål, som kan omfattes af tonnageskatteloven, 

og som er registreret uden for EU eller EØS, efter de almindelige regler. Denne 

betingelse gælder dog ikke i følgende situationer: 

- Hvis — set under ét for alle tonnagebeskattede rederier — den andel af 

den af rederierne ejede bruttotonnage, som anvendes til formål, som kan 

omfattes af tonnageskatteloven, og som er registreret i en stat i EU/EØS, 

ikke er faldet i gennemsnit i løbet af det foregående indkomstår 

- Hvis mindst 60 % af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til 

formål, der kan omfattes af tonnageskatteloven, er registreret i en stat i 

EU/EØS. 

 Rederierne skal hvert år indsende oplysninger om, hvor stor en andel af deres 

ejede bruttotonnage i løbet af året, som er anvendt til formål, der kan omfattes af 

tonnageskatteloven, og som er registreret henholdsvis inden for og uden for 

EU/EØS. 

2.6. Retsgrundlag og gennemførelsesbestemmelser 

 Den oprindelige ordning blev indført ved lov nr. 264 af 8. maj 2002 

("Tonnageskatteloven") med virkning fra 2001.  

2.7. Ordningens varighed 

 Den nuværende ordning blev godkendt på ubestemt tid6. De danske myndigheder 

har indvilliget i at begrænse den nuværende ordning og ændringerne heraf til en 

tiårig periode, dvs. at ordningen vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft den 1. 

januar 2017 og udløbe den 31. december 2026. 

2.8. Afgrænsninger 

 Den nuværende ordning indeholder en række afgrænsninger for at forhindre 

misbrug:  

- "Armslængdeprincippet" finder anvendelse for priser og vilkår for 

transaktioner mellem koncernforbundne foretagender 

- Bestemmelser om finansielle indtægter og udgifter 

- Bestemmelser om værn mod overkapitalisering af tonnagebeskattede 

aktiviteter (de såkaldte bestemmelser om "tyk kapitalisering") 

                                                 
6  Jf. punkt 2.8 i Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001 som bekræftet i 

punkt 2.6 i Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004. 
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- Bestemmelser for aktiviteter, der går på tværs af afgrænsningen, dvs. som 

kun delvist hører ind under ordningen, f.eks. fortjeneste ved salg af et 

skib, som er delvist undergivet tonnageskat 

- Bestemmelser for koncernselskaber7. 

 Armslængdeprincippet, bestemmelserne om finansielle indtægter og udgifter, 

bestemmelserne om tyk kapitalisering, bestemmelserne om aktiviteter, som går på 

tværs af afgrænsningen, og bestemmelserne om transaktioner mellem 

koncernforbundne selskaber udgør en klar reference for, hvilke aktiviteter der kan 

eller ikke kan anses for at være omfattet af tonnageskatten. De skaber således en 

klar referenceramme for gennemsigtig regnskabsføring8.   

 Den nuværende ordning indeholder også en vis valgfrihed9: Beslutningen om at 

anvende tonnageskatteordningen eller ej er bindende for rederiet i en periode på 

10 år fra begyndelsen af det indkomstår, hvor tonnageskatteordningen kan 

anvendes første gang. Ved udgangen af tiårsperioden kan rederiet atter vælge at 

anvende ordningen i en ny periode på 10 år. Et rederi, som fravælger 

tonnageskatteordningen, kan først begynde at anvende den igen efter en periode 

på 10 indkomstår med almindelig beskatning. Et rederi, der vælger at anvende 

tonnageskatteordningen, skal inddrage alle sine skibe og andre aktiver, der 

opfylder betingelserne for tonnagebeskatning, i ordningen. 

 Den nuværende ordning indeholder endvidere bestemmelser om udskudte 

skatter10: Udskudte skatter opstår, når den skattemæssige afskrivning forløber 

hurtigere end den faktiske økonomiske forringelse. Herved opstår en udskudt 

avance, som beskattes ved salg af skibet. Under den nuværende ordning betales 

de udskudte skatter kun, hvis rederiaktiviteten er blevet væsentligt reduceret, uden 

at der er erhvervet ny tonnage som erstatning for de skibe, der er blevet afhændet. 

Det betyder også, at der skal betales udskudte skatter, hvis rederiet af 

skattemæssige hensyn får hjemsted i et andet land, mens det er omfattet af 

tonnageskatteordningen. I praksis eftergives udskudte skatter, hvis rederiet 

benytter de pågældende skibe i hele deres tekniske og økonomiske levetid. 

Normalt opstår der ikke ny udskudte skatter under ordningen, da der ikke kan 

foretages skattemæssig nedskrivning af skibene eller andre aktiver. 

 De danske myndigheder har fremsendt yderligere oplysninger om udskudte 

skatter i forbindelse med anmeldelsen om ændringen af ordningen: 

- Genvundne afskrivninger beskattes først ved det faktiske salg af skibet. 

Beskatningen foregår efter de almindelige selskabsskatteregler, og 

genvundne afskrivninger er således ikke omfattet af den gunstige 

beskatning under ordningen. 

                                                 
7  Jf. punkt 2.11 i Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001 og punkt 2.8 i 

Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004. 
8  Jf. punkt 3.3.5, andet afsnit i Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001. 
9  Jf. punkt 2.8 i Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001 og punkt 6 i 

Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004. 
10  Jf. punkt 2.6.2 i Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001. 
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- Den gældende lovgivning sikrer, at rederierne ikke i første omgang kan 

drage fordel af bestemmelserne om afskrivning efter de almindelige regler 

for derefter at benytte den gunstige tonnageskatteordning. Den sikrer, at 

genvundne afskrivninger beskattes, når skibet rent faktisk afhændes og 

rederiaktiviteten rent faktisk reduceres. 

 Da de danske myndigheder anmeldte de påtænkte ændringer af den nuværende 

ordning til Kommissionen, fremlagde de også en yderligere beskrivelse af, 

hvordan der foretages kontrol med overholdelsen af denne ordning. Disse 

oplysninger kan opsummeres som følger: 

- En af de vigtigste afgrænsende foranstaltninger er kontrollen — med 

udgangspunkt i armslængdeprincippet — af kommercielle transaktioner 

mellem selskaber, der er omfattet af tonnageskatteordningen, og deres 

eventuelle forbundne selskaber. Armslængdeprincippet gælder også for 

fordelingen internt i et rederi af indkomst fra henholdsvis tonnagebeskattet 

virksomhed og virksomhed, der beskattes efter de almindelige regler. 

Andre foranstaltninger omfatter særlige bestemmelser om den 

skattemæssige behandling af finansielle indtægter og udgifter samt "alle-

eller-ingen"-bestemmelsen for rederikoncerner. Sidstnævnte indebærer, at 

alle selskaber i en koncern, som kan omfattes af tonnageskatteordningen, 

skal vælge at anvende den, så snart blot ét af dem anvender den.  

- Det gælder som hovedregel under ordningen, at der ikke kan foretages 

fradrag i indkomst på basis af den udnyttede tonnage. Tonnageskatten skal 

således betales uanset rederiets faktiske driftsresultat. Driftsunderskud fra 

rederiaktiviteter, der er omfattet af tonnageskatteordningen, kan således 

ikke modregnes i overskud fra andre aktiviteter. Dette gælder også for 

koncernforbundne selskaber, som beskattes efter reglerne om 

sambeskatning. 

- Såvel den årlige selvangivelse som årsregnskaberne for de enkelte 

selskaber, der er omfattet af ordningen, er genstand for revision. Hvis et 

rederi ikke har indgivet en selvangivelse, anmoder de danske 

myndigheder om det nødvendige materiale og den nødvendige 

dokumentation. Skatteforvaltningen beslutter på basis heraf, om der skal 

indledes en yderligere undersøgelse af selskabet. 

- Skatteforvaltningen fastlægger normalt sin fortløbende overvågning ud fra 

risikovurderinger. I den forbindelse offentliggør skatteforvaltningen årligt 

sin plan for overvågningsaktiviteterne for det pågældende år. De nævnte 

aktiviteter tilpasses løbende for at sikre, at overvågningen rettes mod de 

områder og spørgsmål, hvor der er størst risiko for, at rederierne begår 

fejl. Skatteforvaltningen fokuserer primært på følgende risikoområder: 

– Fordelingen af indkomst og udgifter mellem støtteberettigede og 

ikke-støtteberettigede aktiviteter 

– Spørgsmål vedrørende overgangsbalancer, der oprettes i 

forbindelse med skattefri virksomhedsdannelse 

– Betingelsen vedrørende de søtransportaktiviteter, der kan omfattes 

af ordningen 
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– Beskatningen af indkomst i de tilfælde, hvor betingelsen om en 

fordeling på 1:4 mellem ejet tonnage og lejet tonnage ikke er 

opfyldt 

– Beskatningen af indkomst fra krydstogtskibe 

– Beskatningen af operatørselskaber. 

2.9. Grundlag for tonnagebeskatning og beregning heraf 

 Under den nuværende tonnageskatteordning udgør den skattepligtige indkomst fra 

al aktivitet, der kan omfattes af ordningen, et fast beløb svarende til summen af 

grundbeløbene for hvert skib i forhold til dets tonnage (derfor "tonnageskat"), 

uanset rederiets faktiske resultat. Den således beregnede skattepligtige indkomst 

beskattes efter den almindelige selskabsskattesats. For hvert skib, der 

tonnagebeskattes, udgør den skattepligtige indkomst følgende grundbeløb 

beregnet ud fra skibets nettotonnage pr. 100 nettoton (NT) pr. påbegyndt døgn, 

uanset om skibet er i drift eller ej: 

Skibets nettokapacitet Grundbeløb 

til og med 1 000 NT 8,97 DKK (ca. 1,21 EUR )  

Mellem 1 001 og 

10 000 NT 

6,44 DKK (ca. 0,87 EUR )  

Mellem 10 001 og 

25 000 NT 

3,85 DKK (ca. 0,52 EUR ) 

Over 25 000 NT 2,53 DKK (ca. 0,34 EUR )11  

3. ÆNDRINGER AF DEN NUVÆRENDE ORDNING 

3.1. Udvidelse af typen af skibe, der kan omfattes af ordningen 

3.1.1. Anmeldt udvidelse 

 Med den anmeldte ændring ønsker de danske myndigheder at lade en række 

aktiviteter med tilknytning til søtransport omfatte af ordningen. Ifølge de danske 

myndigheder udføres disse aktiviteter typisk af specialskibe med tilknytning til 

offshoresektoren. Udvidelsen omfatter aktiviteter, der udøves af følgende typer 

skibe: 

- vagtskibe 

- skibe, der yder støtte- og servicefunktioner til offshoreanlæg 

- skibe til bygning, reparation og nedtagning af vindmøller og andre 

offshoreanlæg, herunder olieinstallationer 

                                                 
11  Ajourførte satser, Tonnageskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 6. august 2015. 
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- skibe til nedlægning af rørledninger og kabler 

- ishåndteringsskibe 

- husningsskibe. 

 For at servicefunktioner til olieinstallationer skal kunne omfattes af 

tonnageskatteordningen, skal disse aktiviteter udføres uden for det danske 

søterritorium eller kontinentalsokkelområde. Formålet med denne betingelse er at 

forhindre misbrug gennem indkomsttransformation, hvor to eller flere selskaber i 

samme koncern beskæftiger sig med olie- og gasproduktion (som er højt 

beskattet) henholdsvis bygning af olieinstallationer (som er undergivet 

tonnageskat på betingelserne i den ændrede tonnageskatteordning). 

 Hvad angår husningsskibe anfører de danske myndigheder, at den foreslåede 

ændring udelukkende vil omfatte aktiviteter i forbindelse med husning af 

medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med 

offshorearbejder, når skibene indgår i sådanne arbejder. De danske myndigheder 

har sørget for at udelukke husningsskibe, der ligger for anker i en havn eller tæt 

på kysten, og som konkurrerer med husningsmuligheder på land.  

 De danske myndigheder understreger, at ovennævnte specialskibe har betydelige 

kendetegn til fælles med skibe, der beskæftiger sig med søtransport, navnlig: 

- skibenes aktiviteter kræver kvalificerede søfolk med tilsvarende 

professionelle kompetencer; søfolkene er underlagt de samme 

arbejdsretlige regler som søfolk om bord på skibe bestemt til søtransport 

- skibene er egnet til søtransport og er undergivet de samme operationelle 

og sikkerhedsmæssige krav, som skibe bestemt til søtransport 

- risikoen for, at disse skibe omflages til lande uden for EU eller slet ikke 

indflages i EU til at begynde med, er lige så stor som for skibe bestemt til 

søtransport. 

 Som anført af de danske myndigheder er der ingen forskel på de tekniske eller 

uddannelsesmæssige krav til offshoreaktiviteter og aktiviteter i forbindelse 

søtransport, når det kommer til søfolkenes kompetencer, krav til sødygtighed, 

tekniske og sikkerhedsmæssige kontrolstandarder, osv. De danske myndigheder 

understreger, at de offshoreserviceskibe, der kan omfattes af ordningen, 

grundlæggende er havgående skibe, som skal overholde standarderne nævnt i 

afsnit 2.4. De har også forklaret, at dette ikke udelukker, at kyststater kan indføre 

yderligere krav til offshoreserviceskibe, f.eks. med hensyn til brandbekæmpelses- 

eller redningsudstyr.  

3.1.2. Rationale bag udvidelsen 

 De danske myndigheder anfører, at ændringen har til formål at skabe bedre 

konkurrencevilkår for dansk skibsfart på det globale marked. 

 Ifølge bemærkningerne til lovforslaget om ændring af tonnageskatteloven og 

sømandsbeskatningsloven som fremsat for Folketinget, udmønter de foreslåede 

ændringer regeringens initiativ fra 2012 "Vækstplan for Det Blå Danmark". Ifølge 
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bemærkningerne indeholder vækstplanen en række initiativer til at sikre vækst og 

arbejdspladser i søfartssektoren. I vækstplanen konkluderes det, at det for at 

styrke rammevilkårene for søfartsbranchen er vigtigt at følge udviklingen inden 

for den maritime sektor. I den forbindelse fastslås det i vækstplanen, at der er 

behov for fleksibilitet til at sætte rederierne bedre i stand til at tilpasse deres 

aktiviteter til nye vækstmuligheder og konjunkturændringer. Det konkluderes 

også, at der er et stort vækstpotentiale blandt de danske virksomheder i 

søfartssektoren og gode muligheder for at skabe danske arbejdspladser på f.eks. 

specialskibe.  

 Ifølge data fra de danske myndigheder (fra 2015): 

- ville kun 90 ud af de 1 123 offshoreserviceskibe, der var under opførelse 

på verdensplan, efter planen blive indflaget i EU 

- var kun 43 ud af de 82 nye offshoreserviceskibe, som europæiske 

skibsejere havde bestilt, registreret under EU-flag, mens 39 var under 

tredjelandsflag 

- er der en tendens til udflagning i den globale offshoreserviceflåde, hvilket 

også fastslås i en ekspertrapport12, hvori det konkluderes, at den 

europæiske offshoreskibsfarts konkurrenceevne er svag sammenlignet 

med tredjelande. 

 De danske myndigheder anfører, at der er et betydeligt vækstpotentiale i 

offshoresektoren. Samtidig er konkurrencen steget på verdensplan, hvilket 

forringer muligheden for at få del i den fremtidige vækst. Det kræver en 

tilpasning, hvis Danmark og Europa skal bevare en stærk position på det globale 

marked og realisere deres fulde potentiale.  

 De danske myndigheder illustrerer de ændrede vilkår i offshoreservicesektoren 

med et eksempel fra ishåndteringsskibe. Ifølge de danske myndigheder ventes 

efterspørgslen efter sådanne skibe at stige i de kommende år som følge af den 

forventede stigning i offshoreaktiviteterne i de arktiske områder og åbningen af 

nye nordlige sejlruter 

 De danske myndigheder konkluderer, at ændringerne er nødvendige, eftersom 

rederierne under de nuværende regler ikke kan lade deres havbaserede aktiviteter 

omfatte af tonnageskatten og derfor er underlagt beskatning efter de almindelige 

regler. 

3.2. Andre ændringer af ordningen 

 Samtidig med udvidelsen af den type af skibe, der kan omfattes af ordningen, har 

de danske myndigheder indvilliget i at tilpasse ordningens bestemmelser til 

Kommissionens afgørelsespraksis inden for tonnageskatteordninger, som har 

undergået en vis udvikling i de senere år for at holde trit med udviklingen i den 

maritime sektor. 13   

                                                 
12  PriceWaterhouseCoopers, "Corporate taxation in the global off-shore shipping industry", 

http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/pdf/pwc-off-shore-shipping.pdf.  
13   Se eksempelvis Kommissionens afgørelse af 19.12.2017 i sag SA.33829 (2012/C) om Maltas 

tonnagebeskatningsordning: 

http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/pdf/pwc-offshore-shipping.pdf
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3.2.1. Tilknyttede ydelser 

 De danske myndigheder forpligter sig til at sikre, at indkomst oppebåret af den 

enkelte støttemodtager fra tilknyttede aktiviteter, som kan tonnagebeskattes, 

udgør mindre end 50 % af den samlede tonnagebeskattede indkomst.  

 Disse begrænsede tilknyttede ydelser, som kan tonnagebeskattes, omfatter: 

a) transport af passagerer eller gods på anden vis end med et tonnagebeskattet skib, 

som drives af en godkendt søfartsorganisation, hvor 

i) der er indgået en enkelt kontrakt med kunden om en rejse, der omfatter en sejlads på 

et tonnagebeskattet skib, og 

ii) transporten på den resterende del af rejsen købes eller foranstaltes af den godkendte 

søfartsorganisation på vilkår, som ville være aftalt mellem uafhængige selskaber 

b) salg og faciliteter, som normalt tilbydes kunder af søgående passagerskibe, 

herunder 

i) salg af alkoholholdige drikke, parfume og tobak 

ii) veksling af beløb i diverse valutaer til personlige udgifter 

iii) sundheds- og skønhedsydelser, spa og velvære 

c) administrative tjenester og forsikringstjenester, som har direkte tilknytning til 

transporten af passagerer eller gods, herunder tjenester omfattet af en enkelt 

befordringskontrakt, der inkluderer en sejlads på det tonnagebeskattede skib 

d) ferierejser solgt til kunden under en enkelt kontrakt, hvor 

i) en del af ferien er en sejlads med et tonnagebeskattet skib, der drives af den 

godkendte søfartsorganisation, og den resterende del er landbaseret ("den 

landbaserede del"), og 

ii) den landbaserede del er købt eller foranstaltet af den godkendte søfartsorganisation 

på armslængdevilkår 

e) lastning og losning af gods transporteret på et tonnagebeskattet skib, der drives af 

den godkendte søfartsorganisation, og den godkendte søfartsorganisations 

tilvejebringelse af faciliteter, der udelukkende anvendes til disse formål 

f) befæstning eller brydning af gods transporteret på et tonnagebeskattet skib, der 

drives af den godkendte søfartsorganisation, umiddelbart før eller efter rejsen, når 

aktiviteten ikke er befragtningsrelateret 

g) midlertidig placering af gods på et tonnagebeskattet skib, der drives af den 

godkendte søfartsorganisation, eller på havneområdet, når aktiviteten ikke er en del af 

en langfristet oplagring 

h) leje eller levering til kunder af containere til opbevaring af varer på et 

tonnagebeskattet skib, der drives af den godkendte søfartsorganisation 

i) passagerudflugter udbudt af et tonnagebeskattet skib, der drives af den godkendte 

søfartsorganisation, hvor kabiner udelukkende stilles til rådighed for de enkelte 

passagerer. 

                                                                                                                                                 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3,  

endnu ikke offentliggjort. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3
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 Tilknyttede aktiviteter, der udøves af en virksomhed, som ikke oppebærer nogen 

aktiviteter relateret til søtransport, kan ikke omfattes af ordningen, og indkomst 

fra sådanne aktiviteter er således undergivet almindelige beskatning. 

3.2.2. Bareboat-udlejning 

 Hvis et rederi udlejer eller videreudlejer egne eller lejede skibe uden besætning 

(bareboat-udlejning), kan indkomsten fra sådan aktivitet som udgangspunkt ifølge 

ordningen ikke omfattes af tonnageskat. Formålet er at forhindre, at indkomst ved 

rene leasingarrangementer kan tonnagebeskattes.  

 Som en undtagelse kan indkomst fra bareboat-udlejning beskattes efter 

tonnageskatteordningen, hvis visse betingelser er opfyldt. Det er f.eks. en 

betingelse, at lejeren anvender skibet til formål, som ville kunne omfattes af 

tonnageskatteordningen, hvis skibet var blevet anvendt til samme formål af 

udlejeren selv. Det er også en betingelse, at rederiet udlejer skibet som følge af en 

forbigående overskudskapacitet i en periode på højst tre år. Endelig er det en 

betingelse, at muligheden for at henføre lejeindtægten for det enkelte skib under 

tonnageskatteordningen ikke tidligere har været anvendt af det samme rederi eller 

et dermed koncernforbundet rederi. Formålet med den undtagelsesvise mulighed 

for at anvende tonnageskatteordningen ved bareboat-udlejning er at sikre 

rederierne en vis fleksibilitet i situationer, hvor de har overskudskapacitet. 

 De danske myndigheder forpligter sig til at sikre, at andelen af bareboat-udlejet 

tonnage under ordningen ikke overstiger 50 % af den tonnage for rederiets 

samlede flåde, der er omfattet af tonnageskatteordningen.  

3.2.3. Erklæringer om overholdelse 

 De danske myndigheder forpligter sig yderligere til at indføre et krav om 

obligatorisk årlig erklæring om overholdelse af de kontrollerbare kriterier for 

tonnageskatteordningen14. Denne obligatoriske egenerklæring skal ledsage den 

årlige selvangivelse. Dette berører ikke nødvendigheden af, at 

skattemyndighederne foretager regelmæssig/vilkårlig kontrol af de kontrollerbare 

kriterier. 

3.2.4. Begrænsning af ordningens varighed 

 De danske myndigheder bekræfter, at ordningen i overensstemmelse med 

Kommissionens afgørelsespraksis vil blive begrænset til en periode på 10 år. De 

danske myndigheder forpligter sig til at genanmelde ordningen, før den udløber, 

hvis de skulle ønske at forlænge dens anvendelse.  

 Ændringerne træder i kraft med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2017.  

                                                 
14   Se f.eks. den seneste afgørelse om Kroatiens tonnageskatteordning i sag SA.37912. 
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4. VURDERING AF STØTTEFORANSTALTNINGEN 

4.1. Forekomst af statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF 

 Kommissionen fastholder sine argumenter i den foregående beslutning om den 

nuværende ordning, hvori det blev fastslået, at foranstaltningen udgør statsstøtte 

efter artikel 107, stk. 1, i TEUF15. 

4.2. Støttens forenelighed 

 Den nuværende ordning blev godkendt på grundlag af retningslinjerne for 

søtransport. Ordningens formål som beskrevet i punkt 5-7 ovenfor og som 

godkendt af Kommissionen i den oprindelige beslutning er uændret.  

 Retningslinjerne for søtransport er stadig i kraft. Den udvidede ordnings 

forenelighed med det indre marked skal derfor vurderes ud fra retningslinjerne for 

søtransport. Kommissionen vil navnlig undersøge, om ordningens udvidede 

anvendelsesområde stadig opfylder målene i retningslinjerne. 

 Hvad angår på den ene side de bestemmelser i ordningen, som fortsat finder 

anvendelse, navnlig vedrørende de aktiviteter, der udgør søtransportaktiviteter i 

ordets snævre betydning16, og bugseringsaktiviteter17, forbliver Kommissionens 

tidligere vurdering af foreneligheden med det indre marked uændret. 

 På den anden side har Kommissionen i sin nyere afgørelsespraksis udviklet 

kriterier til at sikre, at kun de aktiviteter, som opfylder målene og betingelserne 

for støtteberettigelse i retningslinjerne for søtransport, kan omfattes af 

tonnageskatteordninger for derved at sikre lige konkurrencevilkår for europæiske 

rederier. I den forbindelse noterer Kommissionen sig med tilfredshed de danske 

myndigheders tilsagn om at tilpasse ordningen, som oprindelig blev godkendt 

tilbage i 2002, til den nyere afgørelsespraksis.  

4.2.1. Mål af fælles interesse 

 I punkt 2.2, første afsnit, i retningslinjerne for søtransport anføres de specifikke 

formål i Fællesskabets [EU's] søfartsinteresse, der kan omfattes af 

støtteordninger: 

- gøre en sikker, effektiv og miljøvenlig søtransport bedre 

- fremme indflagning eller genflagning i medlemsstaternes registre 

- medvirke til at underbygge det maritime kompleks i medlemsstaterne og 

fastholde flådens generelle konkurrenceevne på verdensmarkederne 

- bevare og forbedre den maritime knowhow og beskytte og fremme 

beskæftigelsen blandt europæiske søfolk og 

- medvirke til at fremme nye tjenester inden for nærskibsfart i 

overensstemmelse med hvidbogen om Fællesskabets transportpolitik. 

                                                 
15  Punkt 35 i Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004. Med virkning fra den 

1. december 2009 er artikel 87 og 88 i EF-traktaten blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). De to sæt bestemmelser er i det væsentlige 

identiske.  
16  Jf. punkt 10. 
17  Jf. punkt 11. 
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 Kommissionen finder, at ordningen inklusive dens ændrede anvendelsesområde 

bidrager til opfyldelsen af disse mål i EU's interesse: 

- Støtteberettigelseskriterierne i afsnit 2.3 ovenfor bidrager til at 

underbygge det maritime kompleks i medlemsstaterne og fastholde 

flådens generelle konkurrenceevne på verdensmarkederne.  

- Støtteberettigelseskriterierne i afsnit 2.4 bidrager til at gøre en sikker, 

effektiv og mere miljøvenlig søtransport bedre. 

- Støtteberettigelseskriterierne i afsnit 2.5 fremmer indflagning eller 

genflagning i medlemsstaternes registre. 

4.2.2. Støttens dækning — skibe og former for indkomst, der kan omfattes 

af tonnageskatteordningen 

 Ifølge punkt 2, sidste afsnit, i retningslinjerne for søtransport gælder 

retningslinjerne for aktiviteter inden for "søtransport" som defineret i forordning 

(EØF) nr. 4055/8618 og forordning (EØF) nr. 3577/9219, dvs. for "søtransport af 

gods og passagerer" mellem havne eller mellem havne og et offshoreanlæg.  

 Retningslinjerne giver også mulighed for at tonnagebeskatte bugserings- og 

opmudringsaktiviteter på visse betingelser. Ifølge retningslinjernes punkt 3.1, 

fjortende afsnit, omfattes bugsering af retningslinjerne, hvis over 50 % af de 

bugseringsaktiviteter, der faktisk udføres af en slæbebåd i et givet år, udgøres af 

søtransport. Ventetid kan forholdsmæssigt lægges til den del af slæbebådens 

samlede aktivitet, der består af søtransport. Bugseringsaktiviteter, der bl.a. 

udføres i havne, eller som består i at bistå fartøjer med egen fremdrift med at 

lægge til i en havn, anses ikke for søtransport.  

 Kommissionen har desuden besluttet, at visse aktiviteter, som ikke hører ind 

under eller kun delvist hører ind under definitionen af søtransport, analogt med 

søtransport kan være omfattet af bestemmelserne i punkt 3.1 i retningslinjerne for 

søtransport. 

Den nuværende ordning 

 Som beskrevet i punkt 10 og 11 skal skibe, der kan omfattes af ordningen, 

beskæftige sig med transport af passagerer eller gods (søtransport) mellem 

forskellige bestemmelsessteder eller andre aktiviteter i direkte tilknytning hertil.   

 Kommissionen finder, at støtteberettigelsen af indkomst fra sådanne aktiviteter 

fortsat er i overensstemmelse med begrebet "søtransport" som præciseret i 

retningslinjerne for søtransport og som anerkendt i forbindelse med den 

nuværende ordning20.  

                                                 
18  Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 af 22. december 1986 om anvendelse af princippet om fri 

udveksling af tjenesteydelser på søtransportområdet (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1).  
19  Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri 

udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 

12.12.1992, s. 7). 
20  Punkt 52 og 59 i Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004. 
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 Kommissionen bemærker endvidere, at bugseringsaktiviteter til søs kan omfattes 

af ordningen. Ordningens bestemmelser om bugsering er i fuld overensstemmelse 

med punkt 3.1, fjortende afsnit, i retningslinjerne for søtransport.  

Den udvidede ordning, som omfatter havbaserede serviceaktiviteter  

 De danske myndigheder redegør udførligt for de vigtigste aktiviteter, der udføres 

af offshoreserviceskibe, og som vil være omfattet af ordningen. På baggrund 

heraf fastslår Kommissionen følgende: 

- Vagtskibe: Disse skibe udfører dybest set vagttjenester til søs og omkring 

offshoreanlæg. De yder sikkerheds- og redningstjenester, men udfører 

også aktiviteter i forbindelse med miljøoprydning og -rensning  

- Skibe, der yder servicefunktioner til offshoreanlæg (serviceskibe): Disse 

skibe udfører en lang række aktiviteter, som typisk knytter sig til 

offshoreanlæg. Deres vigtigste aktiviteter består i: 

– hjælpe- og supporttjenester, f.eks. transport og levering af 

bunkerfuel 

– sikkerheds- og redningstjenester 

– håndtering af meget store ankre og platforme. Skibe, der udfører 

sådanne aktiviteter, er af en sådan størrelse og konstruktion, at de 

ikke kan sammenlignes med almindelige (havne)slæbebåde og 

deres operationer, og de er derfor ikke i direkte konkurrence med 

disse 

– opgaver inden for miljøbeskyttelse 

– vagttjenester ved f.eks. boreplatforme. 

- Skibe til bygning, reparation og nedtagning af vindmøller og andre 

offshoreanlæg, herunder olieinstallationer: Deres vigtigste aktiviteter 

består i 

– transport af dele (vinger, tårne osv.) til vindmølleparker; 

konstruktion, vedligeholdelse eller nedtagning af vindmøller 

– aktiviteter i forbindelse med bygning, reparation eller nedtagning 

af andre offshoreanlæg — f.eks. bølgebrydningsanlæg og andre 

kystbeskyttelsesforanstaltninger. 

- Skibe til nedlægning af rørledninger og kabler: Deres vigtigste aktiviteter 

består i at nedlægge, inspicere eller reparere rørledninger og kabler på 

havbunden. 

- Ishåndteringsskibe: Deres vigtigste aktiviteter omfatter eskortering af 

skibe gennem isfyldt farvand og beskyttelse af f.eks. boreenheder i arktisk 

farvand mod flydende isbjerge og egentlig isbrydning. 

- Husningsskibe: Deres vigtigste aktiviteter omfatter husning af 

medarbejdere, reservedele, udstyr eller andre instrumenter, der er 

nødvendige på offshoreanlæg. Disse skibe og de ydelser, de leverer, er en 

nødvendig del af de omfattende og langvarige offshorearbejder, som 

foregår på havet (f.eks. vindmøllefaciliteter, reparation af boreplatforme) 

og meget langt fra kysten. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at 
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placere et skib tæt på byggestedet med henblik på at sikre indkvartering, 

oplagringsplads, værkstedsfaciliteter osv.    

 Kommissionen bemærker, at kun nogle af de ovennævnte hovedaktiviteter udgør 

søtransport i ordets snævre betydning.  

 Ved vurderingen af, om nye skibe kan omfattes af tonnageskatten, ser 

Kommissionen på, om der er risiko for, at de rederier, der driver de pågældende 

skibe, eventuelt vil flytte deres landbaserede aktiviteter til et sted uden for EU 

med henblik på at finde et mere gunstigt skattemiljø og dermed omflage skibene 

under tredjelandes flag. Kommissionen kan beslutte at anvende retningslinjerne 

for søtransport analogt for rederier, der driver skibe, som ikke er aktive inden for 

søtransport i ordets snævre betydning, hvis følgende betingelser er opfyldt: For 

det første skal rederierne være aktive på verdensmarkedet og stå over for de 

samme udfordringer med hensyn til global konkurrence og udflytning af 

landbaserede aktiviteter som rederierne i EU's søtransportsektor. For det andet 

skal de pågældende skibes aktiviteter være undergivet de samme retlige rammer 

som EU's søtransport, når det kommer til arbejdsmiljøregler, tekniske krav og 

sikkerhed. Aktiviteterne skal kræve kvalificerede og uddannede søfolk, der har 

tilsvarende kompetencer som de personer, der arbejder om bord på traditionelle 

søtransportskibe. Søfolk om bord på disse typer af skibe skal være underlagt de 

samme arbejdsretlige regler og socialsikringsregler som andre søfolk. For det 

tredje skal skibene være egnet til søfart og underlagt den samme tekniske og 

sikkerhedsmæssige kontrol som skibe, der anvendes til søtransport. 21 

 I den forbindelse finder Kommissionen på grundlag af de oplysninger, som de 

danske myndigheder har fremlagt, at 

- de havbaserede skibe, som er omfattet af ændringen, kræver kvalificerede 

søfolk med tilsvarende kompetencer som søfolk om bord på traditionelle 

søtransportskibe, og som er underlagt de samme arbejds- og socialretlige 

standarder 

- sådanne skibe er egnet til søfart og skal undergå de samme tekniske og 

sikkerhedsmæssige kontroller som skibe, der er bestemt til søtransport. 

 Kommissionen anerkender således, at de relevante aktiviteter er undergivet retlige 

rammer, der ud fra et arbejdsretligt, teknisk og sikkerhedsmæssigt plan kan 

sidestilles med dem, der gælder for søtransport. Ligesom inden for søtransport er 

der behov for kvalificerede og uddannede søfolk.  

 Ifølge punkt 3.1, første afsnit, i retningslinjerne for søtransport er det 

skattemæssige klima i mange tredjelande langt mildere end i medlemsstaterne, 

hvilket har betydet, at rederierne ikke alene har et incitament til udflagning, men 

også til at overveje udflytning af hele virksomheden. Ifølge en rapport, som de 

                                                 
21  Afgørelsespraksis i forbindelse med retten til tonnagebeskatning af visse ikkesøfartsrelaterede 

aktiviteter: Kommissionens afgørelse af 13. april 2015 i sag SA.38085 (2013/N) om forlængelse af den 

italienske tonnageskatteordning (herunder dens anvendelse på skibe, som udfører yder redning til søs og 

bistand på det åbne hav), punkt 54 (EUT C 406 af 4.11.2016, s. 1), Kommissionens beslutning af 13. januar 

2009 i sag SA. C 22/2007 om udvidelse af den ordning, som fritager rederier i Danmark for betaling af 

indkomstskat og socialsikringsbidrag for søfolk, til at omfatte sandsugnings- og kabellægningsaktiviteter, 

punkt 65-72 (EUT L 119 af 15.5.2009, s. 23), Kommissionens beslutning af 27. april 2009 i sag N 714/2009 

om udvidelse af tonnageskatteordningen til at omfatte kabelskibe, rørlægningsfartøjer, forskningsfartøjer og 

kranfartøjer, punkt 44 (EUT C 158 af 18.6.2010, s. 2). 
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danske myndigheder har fremlagt, er havbaserede aktiviteter udsat for et globalt 

konkurrencepres, og rederierne står over for en reel risiko for at miste en del af 

deres forretning til konkurrenter beliggende i mere gavmilde jurisdiktioner22.  

 Kommissionen finder derfor, at der er en risiko for, at rederier, som udøver 

havbaserede aktiviteter med de relevante skibe, flytter deres landbaserede 

aktiviteter til et sted uden for EU med henblik på at finde et mere gunstigt 

skattemiljø og dermed omflager deres skibe under tredjelandes flag. I den 

forbindelse anerkender Kommissionen, at disse rederier opererer på et 

verdensomspændende marked (se punkt 3.1.2 ovenfor om markedsudviklingen og 

konkurrence). De udfordringer, som disse rederier står over for med hensyn til 

global konkurrence og udflytning af landbaserede aktiviteter, svarer således til 

dem inden for EU's søtransport.  

 Ifølge retningslinjernes punkt 3.1, femte afsnit, udgør et system, der erstatter den 

almindelige selskabsskat med tonnageskat, et skattemæssigt incitament til at 

stimulere den europæiske søtransports konkurrenceevne. Den seneste 

sagkundskab bekræfter, at dette udsagn stadig gør sig gældende. Navnlig 

konkluderes det i en undersøgelse om analysen af og udviklingen i EU's 

skibstransport fra 2015, at tonnagebeskatningen har været et af de største 

incitamenter til genflagning i EU23.  

 Af ovenstående årsager er Kommissionen slet ikke i tvivl om, at ordningen vil 

tilskynde de relevante personer til at forfølge aktiviteter af fælles interesse. 

 I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at de berørte aktiviteter kan omfattes 

af den samme støtte som søtransport. Punkt 3.1 i retningslinjerne for søtransport 

kan således anvendes analogt for disse aktiviteter. 

Anden indkomst 

 I sagen om den cypriotiske tonnageskat24 fandt Kommissionen i forbindelse med 

søtransport af passagerer, at "alle hotel-, catering-, underholdnings- og 

butikshandelsaktiviteter om bord på et berettiget skib kan omfattes af 

tonnagebeskatning, hvis disse tjenester er knyttet til søtransport af passagerer med 

det pågældende skib, og hvis alle tjenesterne forbruges eller anvendes ombord på 

det pågældende skib". I sagen om den britiske tonnageskat25 vurderede 

Kommissionen, at "tjenester eller faciliteter i tilknytning til kerneaktiviteterne, 

som er en del af den samlede pakke, der tilbydes kunderne, kan omfattes af 

tonnagebeskatning, forudsat at disse sandsynligvis ikke vil kunne generere en 

fortjeneste, hvis de almindelige skatteregler skulle anvendes." I sagen om den 

belgiske tonnageskat26 fastslog Kommissionen, at indtægter fra salg af produkter, 

                                                 
22  PriceWaterhouseCoopers, "Corporate taxation in the global off-shore shipping industry", s. 8 og 10, 

http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/pdf/pwc-off-shore-shipping.pdf. 
23  Antwerpens Universitet m.fl., "Study on the Analysis and Evolution of International and EU Shipping 

Final report", september 2015, s. iii, 44-48, 

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2015-sept-study-internat-eu-shipping-

final.pdf.  
24  Kommissionens beslutning af 24.3.2010 i sag SA.30338, punkt 26 (EUT C 144 af 3.6.2010, s. 28). 
25  Kommissionens beslutning af 12.7.2000 i sag SA.15810 (EFT C 258 af 9.9.2000, s. 3). 
26  Kommissionens beslutning af 30.6.2004 i sag C20/2003, punkt 47 (EUT C 150 af 10.6.2005, s. 1). 

http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/pdf/pwc-offshore-shipping.pdf
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der ikke er beregnet til forbrug ombord, f.eks. luksusvarer27, og fra spil og 

kasinoer samt indtægter fra udflugter på land28, ikke kan omfattes af tonnageskat.  

 Kommissionen henviser også til sin afgørelse i sagerne om den finske 

tonnageskat29 og den litauiske tonnageskat30, hvor den accepterede, at 

havneterminalsoperationer såsom ind- og udskibning af passagerer, 

lastning/losning samt administrative tjenester og forsikringstjenester, som er tæt 

forbundet med transport af passagerer eller gods, kan være omfattet af 

tonnageskat. I sin beslutning i sagen om den belgiske tonnageskat accepterede 

Kommissionen desuden, at afkast af kortfristede investeringer af driftsmidler er 

en følge af gængse finansieringstransaktioner og derfor kan være underlagt 

tonnagebeskatning, for så vidt det svarer til det finansielle produkt af rederiets 

normale omsætningsaktiver i forbindelse med udøvelsen af berettigede 

aktiviteter31. 

 I lyset af ovennævnte afgørelsespraksis og i erkendelse af, at det ville være 

uhensigtsmæssigt at opstille en endelig liste over ydelser, der kan omfattes af 

tonnagebeskatning som tilknyttede ydelser, finder Kommissionen, at der er behov 

for visse begrænsninger for at sikre, at tonnagebeskattede virksomheder fortsat 

reelt leverer ydelser relateret til søtransport. Princippet er, at indtægterne fra 

skibe, der kan omfattes af ordningen, først og fremmest bør være rene 

skibsfartsindtægter. 

 Rene indtægter er indtægter fra billetsalg eller gebyrer på godstransport og i 

forbindelse med passagertransport fra udlejning af kabiner i forbindelse med 

sørejse og salg af mad og drikkevarer til umiddelbart forbrug ombord. Tilknyttede 

indtægter er indtægter fra andre former for ydelser, som ofte leveres ombord 

(navnlig inden for passagertransport), og som ikke i uforholdsmæssig grad truer 

med at fordreje konkurrencen med landbaserede udbydere, som beskattes efter de 

almindelige skatteregler. Eksempler på tilknyttede ydelser er udlejning af 

reklameskilte ombord, salg af varer og levering af ydelser, der typisk udbydes på 

passagerskibe, herunder spa, frisør, spil og andre underholdningstjenester, 

udlejning af lokaler på skibet til butikker og tjenesteudbydere, formidling af 

lokale udflugter osv. Ifølge Kommissionen bør kerneindtægter altid dække over 

50 % af skibets samlede (kerne og tilknyttede) bruttoindtægter. 

 På samme måde bør konkurrencefordrejninger i forhold til landbaserede ydelser 

begrænses. Det kræver bl.a., at ydelser på land, f.eks. lokale udflugter eller 

vejtransport, som er inkluderet i den samlede servicepakke, skal tilkøbes fra 

ikkeforretningsmæssigt tilknyttede virksomheder eller på armslængdevilkår fra 

koncernforbundne enheder, som beskattes efter de almindelige regler. 

 Kommissionen glæder sig over de danske myndigheders tilsagn om at sikre, at 

indkomst oppebåret af det enkelte skib omfattet af ordningen fra tilknyttede 

aktiviteter, som kan tonnagebeskattes, udgør mindre end 50 % af den samlede 

tonnagebeskattede indkomst oppebåret af dette skib. Den ser ligeledes positivt på 

Danmarks accept af, at de aktiviteter, der er opført som tilknyttede ydelser i punkt 

                                                 
27  Undtagen alkohol, tobak og parfume. 
28  Købte rejseydelser. 
29  Kommissionens afgørelse af 20.12.2011 i sagen om den finske tonnageskat N448/2010, punkt 9 og 31.  
30  Kommissionens afgørelse af 24.4.2017 i sag SA.45764, punkt 9 (EUT C 219 af 7.7.2017, s. 4). 
31  Se fodnote 26, punkt 139-141.  
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41, vil være begrænset til 50 %. Disse ydelser omfatter ingen aktiviteter, der på 

ingen måde kan knyttes til søtransport, og som dermed som sådan ikke kan 

tonnagebeskattes (dvs. de kan hverken omfattes af ordningen som kerneaktiviteter 

eller som tilknyttede aktiviteter).  

Indtægter fra bareboat-udlejning  

 Bareboat-udlejning udgør i princippet ikke søtransportvirksomhed, men er snarere 

en udlejningsaktivitet, idet den overordnede risiko i forbindelse med transporten 

ligger hos lejeren og ikke hos udlejeren. Illoyal konkurrence, som skader reelle 

udlejningsselskaber, der ikke kan omfattes af tonnageskatten, men beskattes efter 

de almindelige selskabsskatteregler, skal undgås. Derfor kan bareboat-udlejning 

udelukkende blive omfattet af tonnageskatten for at afhjælpe en situation med 

forbigående overskudskapacitet.    

 Kommissionen fastslår i sin afgørelsespraksis32, at for at være omfattet af 

tonnageskatteordningen, skal:   

- bareboat-udlejningskontrakterne være begrænset til maksimalt tre år  

- den forbigående overskudskapacitet have forbindelse til den støtteberettigedes 

egne søtransportydelser, dvs. overskudskapacitet, der specifikt er erhvervet 

(købt eller lejet) med henblik på udlejning, kan ikke omfattes af 

tonnageskatten, og  

- mindst 50 % af den tonnagebeskattede flåde stadig drives af den 

støtteberettigede. Koncerninterne bareboat-udlejningstransaktioner inden for 

EØS er støtteberettigede uden begrænsning.  

 Kommissionen konstaterer med tilfredshed, at Danmark anvender disse kriterier 

som betingelse for, at bareboat-udlejningsaktiviteter kan omfattes af 

tonnageskatten. 

4.3. Afgrænsninger 

 Kommissionen har undersøgt, om den ændrede ordning fortsat vil indeholde 

tilstrækkelige foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug. 

 For det første bemærker Kommissionen, at de danske myndigheder udtrykkeligt 

bekræfter, at de afgrænsende foranstaltninger (punkt 2.8) som godkendt i den 

gældende ordning33 forbliver uændrede. 

 Kommissionen noterer sig de danske myndigheders yderligere beskrivelse af den 

foretagne kontrol (punkt 26) samt deres tilsagn om at indføre et krav om årlig 

egenerklæring om overholdelse af de kontrollerbare kriterier (punkt 46). 

                                                 
32  Se bl.a. Kommissionens afgørelse i sagen om den finske tonnageskat, punkt 32, sagen om den irske 

tonnageskat, punkt 28, sagen om den kroatiske tonnageskat, punkt 86 og fodnote 23, sagen om den 

maltesiske tonnageskat SA.33829 (2012/C), punkt 264 og sagen om den portugisiske tonnageskat 

SA.48929 (2017/N), punkt 65.  
33  Punkt 3.3.5 i Kommissionens beslutning af 12.3.2002 i statsstøttesag N 563/2001 og punkt 48 i 

Kommissionens beslutning af 6.12.2004 i statsstøttesag N 171/2004. 
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 De danske myndigheder har derudover redegjort for en ny bestemmelse til at 

forhindre misbrug, som vil blive indført for aktiviteter i forbindelse med 

konstruktion, reparation og nedtagning af olieinstallationer på havet som led i 

ændringen. Denne nye bestemmelse, som er beskrevet i punkt 29, fjerner risikoen 

for indkomsttransformation, hvor f.eks. to selskaber i samme koncern beskæftiger 

sig med henholdsvis olie- og gasindvinding (som er højt beskattet) og 

konstruktion af olieinstallationer (som er tonnagebeskattet). 

 Som fastslået i nyere Kommissionsafgørelser34 kan kapitalgevinster i forbindelse 

med tidligere overafskrevne skibe, som overgår til tonnagebeskatning, ikke 

omfattes af ordningen og bør betragtes som en særskilt støtteforanstaltning.  

 Når et skib føres ind under tonnageskatteordningen, skal ethvert dertil knyttet 

skattetilsvar35 ("skjult skattetilsvar") derfor fastslås, og enhver lempelse af dette 

skattetilsvar skal forblive inden for det støtteloft, der er fastsat i punkt 11 i 

retningslinjerne for søtransport.  

 Kommissionen noterer sig med tilfredshed de danske myndigheders redegørelser 

som beskrevet i punkt 24 og 25 og konkluderer, at de gældende regler sikrer, at 

støtteloftet overholdes, og at der tages hånd om skjulte skattetilsvar.  

 Kommissionen accepterer skattefritagelsen for kapitalgevinster fra salg eller 

overdragelse af støtteberettigede skibe, som er erhvervet og solgt, mens de var 

lovligt omfattet af tonnageskatteordningen. 

 Af ovenstående årsager finder Kommissionen, at ordningens afgrænsende 

foranstaltninger og de foranstaltninger, der sikrer, at støtteloftet ikke overskrides, 

fortsat er i overensstemmelse med retningslinjerne for søtransport. 

4.4. Konkurrencefordrejninger 

 Ifølge punkt 2, andet afsnit, i retningslinjerne for søtransport bør støtteordninger 

ikke være til skade for andre medlemsstaters økonomier, og det skal kunne 

påvises, at der ikke er fare for, at de fordrejer konkurrencen mellem 

medlemsstaterne i et omfang, som er uforenligt med den fælles interesse. 

 I den forbindelse har Kommissionen undersøgt, om grundbeløbet for indkomsten 

under ordningen er mere fordelagtige end niveauet i andre medlemsstater, som 

også yder statsstøtte gennem tonnageskatteordninger. 

 For det første bemærker Kommissionen, at grundbeløbet beskrevet i punkt (28) 

ovenfor ikke afviger væsentligt fra de grundbeløb, som Kommissionen har 

godkendt i forbindelse med andre medlemsstaters tonnageskatteordninger36.  

                                                 
34  Beslutning af 20.12.2011 i statsstøttesag SA.30515 — N 48/2010 — Finland, "Ændringer af 

tonnageskatteordningen" (EUT C 220 af 25.7.2012, s. 1), beslutning af 29.6.2011 i statsstøttesag 

SA.21233 C/2011(ex NN/2011, ex CP137/2006) — Spanien (EUT C 276 af 21.9.2011, s. 5), afgørelse 

af 13.4.2015 i statsstøttesag SA.38085 (2013/N) — Italien, "Forlængelse af tonnageskatteordningen" 

(EUT C 406 af 4.11.3016, s. 1). 
35  Forskellen mellem markedsværdien og den skattemæssige værdi på det tidspunkt, hvor det overgår til 

tonnagebeskatning. 
36  Afgørelse af 18.8.2016 i statsstøttesag SA.43642 (2015/N) — Sverige — "Tonnageskatteordningen" 

(EUT C 341 af 16.9.2016, s. 8), afgørelse af 13.4.2015 i statsstøttesag SA.38085 (2013/N) — Italien, 

"Forlængelse af tonnageskatteordningen" (EUT C 406 af 4.11.3016, s. 1).  
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 For det andet tyder de foreliggende oplysninger ikke på, at ordningen tilskynder 

til indflagning eller overflytning af virksomhed fra andre medlemsstater til 

Danmark.  

 Kommissionen konkluderer derfor, at støtten under den ændrede ordning ikke 

truer med at fordreje konkurrencen i strid med den fælles interesse. 

4.5. Time-chartrede skibe 

 Kommissionen glæder sig over, at indtægter fra aktiviteter udøvet af skibe lejet 

med besætning (time-charter) under den nuværende ordning alene kan 

tonnagebeskattes, hvis det støttemodtagende rederis egne skibe tegner sig for 

mindst 20 % af den samlede tonnagebeskattede flåde.  

4.6. Flagandelen 

 Kommissionen bemærker, at ordningen omfatter skibe, som drives af rederier, der 

er skattepligtige i Danmark, uanset hvilket flag de sejler under. Den bemærker 

endvidere, at bestemmelserne om flagandelen som fastsat i retningslinjerne for 

søtransport fortsat er overholdt, navnlig med hensyn til kravet om at fastholde 

eller forøge andelen af skibe, der sejler under EØS-flag.  

4.7. Støtteloft / kumulation af støtte 

 Kommissionen bemærker også, at det danske system giver mulighed for at 

nedsætte skattetilsvaret i forbindelse med søtransport i rimelig overensstemmelse 

med de ordninger, der allerede er godkendt, som fastsat i punkt 3.1, attende afsnit, 

i retningslinjerne for søtransport.  

 I overensstemmelse med punkt 11 i retningslinjerne for søtransport bør den 

samlede støtte til rederier, uanset støttens form, ikke medføre en større fordel end 

den fulde fritagelse af søfolk for beskatning og socialsikringsbidrag og 

nedsættelse af selskabsskatten for skibsfartsaktiviteter. 

 Kommissionen glæder sig over, at der er truffet passende foranstaltninger til at 

sikre, at støtteloftet i punkt 11 i retningslinjerne for søtransport er overholdt. De 

danske myndigheder bekræfter, at rederier omfattet af ordningen ikke har adgang 

til andre skattefordele eller -incitamenter svarende til dem, der ydes under 

ordningen, og at de ikke kan opnå en større fordel end en fuld skattefritagelse. 

5. KONKLUSION 

 Kommissionen konkluderer på grundlag af ovenstående analyse, at den 

undersøgte ordning er i overensstemmelse med retningslinjerne for søtransport. 
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6. AFGØRELSE 

 Kommissionen har derfor på grundlag af ovenstående vurdering besluttet ikke at 

gøre indsigelse mod den anmeldte støtteordning, da den er forenelig med det 

indre marked i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF.  

Hvis nogen del af dette brev er omfattet af tavshedspligt ifølge Kommissionens 

meddelelse om tavshedspligt og ikke bør offentliggøres, bedes De senest femten 

arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Hvis Kommissionen 

ikke modtager en begrundet anmodning inden for denne frist, vil den gå ud fra, at 

Danmark er indforstået med, at afgørelsens tekst offentliggøres i sin helhed. Hvis 

Danmark ønsker visse oplysninger underlagt tavshedspligt, bedes De markere de 

pågældende dele og for hver del give en begrundelse for, hvorfor de ikke ønskes 

offentliggjort.  

 

Anmodningen bedes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Kommissionens 

forordning (EF) nr. 794/2004 sendes elektronisk til følgende adresse: 
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