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VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 193/14/COL

av 8. mai 2014

om visse endringer av lov nr. 50/1988 om merverdiavgift som gjelder for kunder av 
islandske datasentre

(Island)

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN (HERETTER KALT OVERVÅKNINGSORGANET) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-
avtalen), særlig artikkel 61 nr. 1 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol 
(heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24, 

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 (heretter kalt protokoll 3), særlig del I 
artikkel 1 nr. 2 og del II artikkel 7 nr. 5 og artikkel 13 og 14,

etter å ha oppfordret berørte parter til å inngi kommentarer i henhold til disse bestemmelser(1), og etter å 
ha tatt disse kommentarene i betraktning,

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

1) Av hensyn til rettssikkerheten underrettet islandske myndigheter Overvåkningsorganet ved brev 
av 2. september 2011 (dok. nr. 607650) om endringene av merverdiavgiftsloven (lov nr. 50/1998 
om merverdiavgift) som berører datasenterindustrien på Island. Endringene hadde allerede trådt i 
kraft da de ble meldt til Overvåkningsorganet. 

2) Ved brev av 21. desember 2011 (dok. nr. 610293) underrettet Overvåkningsorganet Island om 
at det vurderte å utstede et påbud om stans i henhold til artikkel 11 i del II av protokoll 3 med 
henblikk på de meldte endringene av merverdiavgiftsloven, og oppfordret islandske myndigheter 
til å inngi kommentarer. Islandske myndigheter inngav deretter sine kommentarer og observasjoner  
(dok. nr. 622893, 632551 og 638241).

3) Ved brev av 16. juli 2012 (dok. nr. 640476) anmodet Overvåkningsorganet om ytterligere 
opplysninger om merverdiavgiftsendringene og gjennomføringen av dem. Islandske myndigheter 
svarte på Overvåkningsorganets anmodning ved brev av 11. september 2012 (dok. nr. 646375).  
I et brev av 5. desember 2012 (dok. nr. 655502) oppsummerte islandske myndigheter sin stilling 
til merverdiavgiftsregler for datasentertjenester og for import av servere.(2) 

4) Overvåkningsorganet besluttet, ved vedtak nr. 3/13/COL av 16. januar 2013, å innlede formell 
undersøkelse av visse endringer av lov nr. 50/1988 om merverdiavgift som gjelder for kunder av 
islandske datasentre (heretter kalt ”vedtak nr. 3/13/COL” eller ”åpningsvedtaket”). 

(1) Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 3/13/COL av 16. januar 2013 om å innlede formell undersøkelse av visse endringer av lov 
nr. 50/1988 om merverdiavgift som gjelder for kunder av islandske datasentre ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende 
(EUT) C 111 av 18.4.2013, s. 5, og i EØS-tillegget til EUT nr. 23 av 18.4.2013, s. 1.

(2)  Nærmere opplysninger om brevvekslingen finnes i nr. 1–6 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 3/13/COL.
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5) Ved brev av 24. januar 2013 (dok. nr. 660815) forhåndsmeldte islandske myndigheter til 
Overvåkningsorganet de forslåtte endringene av den islandske merverdiavgiftsloven. Målet med 
endringene var å oppheve de bestemmelsene som i Overvåkningsorganets åpningsvedtak foreløpig 
ble funnet å utgjøre uforenlig støtte. Overvåkningsorganet underrettet islandske myndigheter 
ved brev av 7. februar 2013 (dok. nr. 661383) om sin foreløpige vurdering at de forhåndsmeldte 
tiltakene ikke utgjorde statsstøtte i henhold til artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen.

6) Vedtak nr. 3/13/COL ble 18. april 2013 offentliggjort i Den europeiske unions tidende og 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Berørte parter fikk en måned på å inngi sine 
merknader til Overvåkningsorganets åpningsvedtak. Overvåkningsorganet mottok kommentarer 
fra én berørt part, nemlig den norske IKT-industrien (IKT Norge AS), ved e-post av 27. mai 2013  
(dok. nr. 678429) og brev av 15. august 2013 (dok. nr. 680377). 

7) Endelig, ved brev av 15. august 2013 (dok. nr. 680433), inngav islandske myndigheter de 
opplysninger og avklaringer som det ble anmodet om i vedtak nr. 3/13/COL, og underrettet 
Overvåkningsorganet formelt om tiltakene som var truffet for å oppheve de bestemmelsene i 
merverdiavgiftsloven som foreløpig ble funnet å utgjøre uforenlig statsstøtte.

2. Beskrivelse av tiltakene

2.1 Generelt

8) I vedtak nr. 3/13/COL vurderte Overvåkningsorganet visse endringer av den islandske 
merverdiavgiftsloven som berører datasenterindustrien på Island. Endringene ble vedtatt av det 
islandske parlamentet i form av lov nr. 163/2010 av 18. desember 2010 (”lov nr. 163/2010”) som 
trådte i kraft 1. mai 2011. Det ble gjort følgende endringer av merverdiavgiftsloven samtidig som 
lov nr. 163/2010 trådte i kraft:

i) Unntak fra merverdiavgift på tjenester som leveres elektronisk.

ii) Unntak fra merverdiavgift på levering av blandete tjenester til datasenterkunder.

iii) Fritak for merverdiavgift på import av servere

9) Vedtaket om å innlede formell undersøkelse omfattet ikke det første tiltaket, og heller ikke det 
andre tiltaket, i den grad det gjaldt blandete tjenester som er tilleggstjenester til tjenester som 
leveres elektronisk. I denne forbindelse viser ”tilleggstjenester” til tjenester som ikke kan skilles 
fra og som i seg selv er knyttet til de elektroniske tjenestene, det vil si som ikke kan faktureres 
atskilt og som er nødvendige for leveringen av de elektroniske tjenestene. Det betyr at tjenester 
som faktureres atskilt og som kan leveres på selvstendig grunnlag, slik som reparasjon, lagring, 
vedlikehold og rådgivningstjenester, ikke kan anses som tilleggstjenester. I det følgende nevnes 
tiltak som ikke omfattes av vedtaket om å innlede formell undersøkelse bare for å forklare 
sammenhengen.

2.2 Rettslig ramme: Det islandske merverdiavgiftssystemet

10) I henhold til artikkel 1 i merverdiavgiftsloven ”a) [skal] merverdiavgift betales til statskassen på 
alle innenlands transaksjoner i alle ledd samt på import av varer og tjenester, slik det er fastsatt 
i denne loven.” I tillegg angis det i artikkel 2 i merverdiavgiftsloven: ”Avgiftsplikten omfatter 
alle varer […] og tjenester”. I tråd med artikkel 3 er avgiftspliktige personer ”de som selger 
eller leverer varer eller verdisaker på profesjonelt eller selvstendig grunnlag eller som utøver 
avgiftspliktig arbeid eller tjeneste. 

11) I artikkel 11 fastsettes følgende: ”En registrert parts avgiftspliktige omsetning omfatter alle salg 
eller leveranser av varer og verdisaker mot betaling samt solgt arbeid og solgte tjenester”. På 
grunnlag av artikkel 12 i merverdiavgiftsloven inngår transaksjoner som omfatter visse varer og 
tjenester ikke i den avgiftspliktige omsetningen.

12) Grunnlaget for beregning av merverdiavgift (mva.) på import av varer er tollprisen for 
avgiftspliktige varer, som fastsettes i samsvar med bestemmelsene i tolloven nr. 88/2005, som 
endret. I artikkel 36 i merverdiavgiftsloven angis visse fritak for merverdiavgift på import, slik 
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som tollfrie varer, varer som er fritatt på grunnlag av internasjonale avtaler, visse luftfartøyer 
og skip, kunstverk, skriftlig materiale som er sendt uten betaling og uten forretningsformål til 
vitenskapelige institusjoner, biblioteker og offentlige institusjoner samt import av varer (unntatt 
alkohol og tobakksvarer) under en bestemt verdi.

13) Gjeldende merverdiavgift på Island er for tiden 25,5 % unntatt for visse varer og tjenester oppført 
i artikkel 14 nr. 2 i merverdiavgiftsloven, der det er en redusert sats på 7 %.

2.3 Endringer av lov nr. 163/2010 meldt av hensyn til rettssikkerhet

2.3.1 Generelt

14) Av hensyn til rettssikkerheten meldte islandske myndigheter endringer av merverdiavgiftsloven 
i form av tre ulike tiltak som allerede var innført gjennom artikkel 4 og 12 i lov nr. 163/2010: 
1) unntak fra merverdiavgift på transaksjoner som omfatter tjenester som leveres elektronisk til 
personer som ikke er bosatt på Island, 2) unntak fra merverdiavgift på transaksjoner som omfatter 
levering av blandete tjenester fra datasentre på Island til personer som ikke er bosatt på Island og 
3) fritak for merverdiavgift på import av servere og lignende utstyr for personer som ikke er bosatt 
på Island til bruk i datasentre på Island.(3)

2.3.2 Unntak fra merverdiavgift på tjenester som leveres elektronisk.

15) Ifølge artikkel 12 nr. 1 i merverdiavgiftsloven

 ”Avgiftspliktig omsetning omfatter ikke:

1.  En eksportert vare samt arbeid og tjenester som utføres i utlandet. […]

10.  Salg av tjenester til parter som verken bor eller har sin virksomhet i dette landet, forutsatt at 
tjenestene skal brukes i utlandet. […] Salg av tjenester til parter som verken bor eller har sin 
virksomhet i dette landet er på samme måte fritatt for avgiftspliktig omsetning, selv om tjenesten 
ikke utlukkende skal brukes i utlandet, forutsatt at kjøperen kunne, dersom vedkommendes 
virksomhet var gjenstand for registrering i dette landet, beregne merverdiavgiften på kjøpet 
av tjenestene som del av den inngående avgiften, jf. artikkel 15 og 16. […]”

16) Den opprinnelig listen over tjenester som hører inn under virkeområdet for artikkel 12 nr. 1 
punkt 10 i merverdiavgiftsloven, ble endret for å utelukke fra avgiftspliktig omsetning(4): 

i) ”[…] databehandling og overføring av opplysninger”(5);

ii) ”tjenester som leveres elektronisk; disse tjenestene skal alltid anses som anvendt der kjøperen 
av tjenestene har sitt bosted eller forretningssted. Det samme gjelder for salg av blandete 
tjenester fra datasentre til kjøpere med bosted i utlandet og som ikke har permanent virksomhet 
i dette landet.”(6)

17) Som følge av disse endringene kunne datasenterkunder som ikke er bosatt på Island kjøpe 
elektroniske tjenester på Island uten å betale islandsk merverdiavgift.(7)

2.3.3 Unntak fra merverdiavgift på blandete tjenester til datasenterkunder

18) Lov nr. 163/2010 endret også artikkel 12 nr. 1 punkt 10 i merverdiavgiftsloven for å utelukke fra 
avgiftspliktig inntekt blandete tjenester fra datasentre til kunder som er etablert i utlandet. Disse 
tjenestene anses som anvendt i utlandet og er dermed ikke omfattet av islandsk merverdiavgift.

(3)  I meldingen viste islandske myndigheter til alle de tre tiltakene som fritak for merverdiavgift. Etter Overvåkningsorganets 
oppfatning, med tanke på logikken i merverdiavgiftssystemet, bør imidlertid tiltakene som berører tjenester som leveres elektronisk 
og blandete tjenester snarere omtales som å være omfattet av en ”nullsats”, ettersom leverandørene av disse tjenestene så vidt 
Overvåkningsorganet kan se har rett til å trekke fra inngående merverdiavgift betalt på kjøp i tilknytning til denne leveransen.

(4)  Jf. artikkel 4 i lov nr. 163/2010.
(5)  Artikkel 12 nr. 1 punkt 10 bokstav c) i merverdiavgiftsloven.
(6)  Artikkel 12 nr. 1 punkt 10 bokstav d) i merverdiavgiftsloven. Islandske myndigheter har forklart at termen ”datatjenester” bare 

dekket et begrenset omfang av tjenester som leveres elektronisk og at hensikten med endringen var å utvide dette unntaket til et 
bredere omfang av tjenester som leveres elektronisk. 

(7)  Ifølge islandske myndigheters offisielle definisjon dekker begrepet ”tjenester som leveres elektronisk” ”en tjeneste som leveres 
automatisk over Internett eller et annet nett, med et minimum av menneskelig innblanding, der bruken av informasjonsteknologi er 
en nødvendig del av leveringen”. 
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19) Islandske myndigheter har forklart at blandete tjenester i seg selv er knyttet til, og er uatskillelige 
fra, elektroniske tjenester som datasentre leverer, men omfattes ikke av dette begrepet. Som 
eksempler nevnte islandske myndigheter hosting, overvåking og avkjøling av servere. I motsetning 
til begrepet ”tjenester som leveres elektronisk” er det imidlertid ingen klar definisjon i gjeldende 
lover, forskrifter eller retningslinjer av begrepet ”blandete tjenester” i artikkel 12 nr. 1 punkt 10 i 
merverdiavgiftsloven.

2.3.4 Fritak for merverdiavgift på import av servere

20) I ny artikkel 42 A i merverdiavgiftsloven er det fastsatt at: 

 ”[i]mport av servere og lignende utstyr skal være fritatt for merverdiavgift på det vilkåret at 
eierne er bosatt i en annen medlemsstat i EØS, EFTA eller på Færøyene og ikke har en permanent 
virksomhet på Island i henhold til artikkel 3 nr. 4 i lov nr. 90/2003 om inntektsskatt. Lignende 
utstyr skal bety utstyr som utgjør en integrert del av servernes funksjonalitet og bare kan brukes 
av serverens faktiske eier.” 

 Det ble understreket at denne bestemmelsen ville bli gjenstand for en gjennomgåelse to år etter at 
den trådte i kraft.

21) Ifølge denne bestemmelsen skulle eiere av servere som ikke var bosatt på Island være fritatt for 
å betale merverdiavgift på import av servere og lignende utstyr til Island, forutsatt at følgende 
tilleggskrav kumulativt var oppfylt(8):

–  Eieren av serverne og lignende utstyr måtte være en avgiftspliktig person som betaler 
merverdiavgift i vedkommendes bostedsstat.

–  Den avgiftspliktige virksomheten til eieren av serverne og lignende utstyr måtte registreres og 
være avgiftspliktig på Island ifølge merverdiavgiftsloven, dersom virksomheten ble utøvd på 
Island.

–  Servere og lignende utstyr måtte være importert til Island utelukkende for å anvendes og 
plasseres i et datasenter som eieren har forretningsforbindelse med. 

–  Servere og lignende utstyr måtte utelukkende skulle brukes av eieren, og ikke til annen drift 
ved datasenteret.

–  Arbeid på servere og lignende utstyr måtte gjøres fra utlandet eller til fordel for personer som 
ikke er bosatt eller har permanent virksomhet på Island.

22) Islandske myndigheter forklarte at ”lignende utstyr” nødvendig for serverens funksjonalitet blant 
annet kan være PC-er, kabler og annet elektronisk utstyr. I henhold til retningslinjene utstedt av 
finansdepartementet til tolldirektøren 29. juni 2011 (”retningslinjene”), hører servere inn under 
tariffnummer 8471 og lignende utstyr under tariffnummer 8517. 

23) Islandske myndigheter opplyste at eierne av serverne kunne være store dataselskaper som 
produserer serverne selv og mindre selskaper som beslutter å lagre sine servere, som er kjøpt 
i utlandet, på Island. Fritaket dekket derfor ulike situasjoner. Islandske myndigheter forklarte 
dessuten at Island sannsynligvis vil anses som forretningsstedet (såkalt ”permanent virksomhet” 
etter terminologien i loven om inntektsskatt nr. 90/2003) til en datasenterkunde med anlegg 
slik som kontorer, maskiner eller utstyr på islandsk territorium.(9)Etter islandske myndigheters 
oppfatning vil imidlertid bare driften til store selskaper utgjøre en ”permanent virksomhet” og 
derfor medføre merverdiavgift og forpliktelse ved inntektsskatt på Island.(10) 

24) Ifølge islandske myndigheter var formålet med endringene å sikre at datasentrenes forretningsmiljø 
på Island, med hensyn til behandling av merverdiavgift, kunne sammenlignes med konkurrentenes 

(8)  Se artikkel 42 A i merverdiavgiftsloven.
(9)  I denne forbindelse framla en representant for datasenterindustrien på Island et forslag om å endre merverdiavgiftsloven slik at 

importerte servere som er plassert i islandske datasentre, og som eies av personer som ikke er bosatt på Island, ikke skulle utgjøre 
en permanent virksomhet på Island. Forslaget ble imidlertid ikke behandlet av parlamentet.

(10) Se eksempler gitt av islandske myndigheter i deres e-post av 5.4.2011, s. 5: et nettverksserverselskap fra en EU-medlemsstat 
som hoster servere i et datasenterselskap på Island og som kjøper datalagringstjenester fra islandske datasentre, vil anses å 
ha en permanent virksomhet på Island, og vil etter gjeldende regler derfor være underlagt merverdiavgift (jf. artikkel 42 A i 
merverdiavgiftsloven). Et regnskapskontor fra en EU-medlemsstat som ikke har som kjernevirksomhet å hoste data på servere, 
vil imidlertid ikke anses for å ha permanent virksomhet på Island, uansett om det flyttet sine servere til et islandsk datasenter for 
lagring. 
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med virksomhet i EU. Målet var dessuten å forbedre konkurranseevnen til de islandske datasentrene 
og fremme ny bruk av islandske energiressurser etter datasenterindustriens behov. Ifølge 
islandske myndigheter er fritaket for merverdiavgift på import av servere knyttet til det islandske 
merverdiavgiftssystemet, ettersom det i henhold til artikkel 36 nr. 1 i merverdiavgiftsloven finnes 
en mulighet for å frita bestemte importerte varer fra merverdiavgift. Islandske myndigheter 
argumenterte dessuten med at de fleste (om ikke alle) sammenlignbare merverdiavgiftssystemer 
har fritak fra sitt anvendelsesområde som bygger på økonomiske fakta og betraktninger, og er i 
tråd med skatteavgiftssystemets egenart og generelle struktur.

2.4 Mottakere

25) Overvåkningsorganet har identifisert tre grupper av mulige begunstigede av de meldte tiltakene:

a) Kunder av islandske datasentre som er etablert i utlandet og ikke har permanent bosted på 
Island. 

b) Importører av servere og lignende utstyr til Island til bruk i datasentre.

c) Indirekte: datasentre etablert på Island. 

2.5 Varighet

26) Endringene av merverdiavgiftsloven trådte i kraft 1. mai 2011. Islandske myndigheter opplyste 
ingenting om fritakenes varighet. Artikkel 42 A var imidlertid gjenstand for en revisjon to år etter 
at den trådte i kraft, det vil si innen mai 2013.

3. Grunner til å innlede formell undersøkelse

27) I vedtak nr. 3/13/COL foretok Overvåkningsorganet en foreløpig vurdering av om de nevnte 
endringene av den islandske merverdiavgiftsloven utgjorde statsstøtte, og i så fall om støtten var i 
samsvar med statsstøttebestemmelsene i EØS-avtalen. 

28) Overvåkningsorganet konkluderte med at det første tiltaket, det vil si unntaket fra merverdiavgift 
for avgiftspliktige kunder som ikke er bosatt på Island, og som mottar tjenester levert elektronisk 
fra Island, var i tråd med det alminnelige prinsippet om avgiftsutjevning i det islandske 
merverdiavgiftssystemet og i hele EØS. Tiltaket utgjorde derfor ikke statsstøtte i betydningen av 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.(11) Det samme ble ansett å gjelde for blandete tjenester i den grad 
de kunne betraktes som tilleggstjenester til tjenester som leveres elektronisk.

29) I Overvåkningsorganets foreløpige holdning ble det imidlertid vurdert at de to andre tiltakene 
innebar statsstøtte i betydningen av artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen. Følgende aspekter ble fastslått 
i vedtak nr. 3/13/COL:

i) Innvilgningen av et avgiftsfritak innebar tap av avgiftsinntekter som tilsvarer tildelingen 
av statlige midler. Begge tiltakene innebar inntektstap for den islandske staten i form av 
manglende merverdiavgift og dermed overføring av statlige midler.

ii) Tiltakene gav kundene av islandske datasentre en fordel ved å unnta dem fra kostnader som 
normalt ville dekkes av deres budsjetter.  Ved å frita datasenterkunder for noen merverdiavgifter 
som vanligvis er pålagte, reduseres dessuten kundenes kostnader, og det blir dermed mer 
attraktivt for disse foretakene å gjøre forretninger med datasentre på Island.

iii) Unntak fra merverdiavgift på blandete tjenester og fritak for import av servere var åpenbart 
selektive tiltak, ettersom de bare var til fordel for en selektiv gruppe foretak. Disse to tiltakene 
syntes dessuten ikke å være en tilpasning av en generell ordning særskilt for det islandske 
merverdiavgiftssystemets egenart og generelle struktur. Endringene ble derimot vedtatt med 
det økonomiske og politiske mål å tiltrekke utenlandske foretak til å kjøpe datasentertjenester 
på Island og på den måten forbedre konkurranseevnen i den islandske datasenterindustrien. 
I Overvåkningsorganets foreløpige holdning utgjorde disse betraktningene ikke en del av en 
forbrukeravgiftsordnings logikk og generelle egenart.

iv) Avslutningsvis mente Overvåkningsorganet at tiltakene kunne vri konkurransen. Tiltakene ble 
bevisst innført for å tiltrekke kunder fra EØS og andre steder til å kjøpe datasentertjenester på 

(11) For nærmere opplysninger om vurderingen, se nr. 50 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 3/13/COL.
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Island. Ettersom disse kundene er foretak som konkurrerer med andre foretak i sine respektive 
sektorer i hele EØS, truet tiltakene med å vri konkurransen og påvirke handel innenfor EØS.

30) Overvåkningsorganet konkluderte dessuten foreløpig med at unntakene i henhold til artikkel 
61 nr. 2 eller 3 i EØS-avtalen, ikke fikk anvendelse for den berørte støtten. Etter sin foreløpige 
vurdering var derfor Overvåkningsorganet i tvil om fritaket for merverdiavgift på import av 
servere og lignende utstyr som skal anvendes i islandske datasentre av kunder som ikke er bosatt 
på Island, og unntak fra merverdiavgift på transaksjoner som omfatter blandete tjenester levert av 
islandske datasentre til kunder som ikke er bosatt på Island, kunne anses som forenlig i henhold til 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i EØS-avtalen.

4. Kommentarer fra islandske myndigheter

31) Kort tid etter at vedtak nr. 3/13/COL ble gjort, underrettet islandske myndigheter Overvåknings-
organet om at de hadde til hensikt å framlegge et lovforslag for å oppheve de bestemmelsene som 
foreløpig ble vurdert til å medføre uforenlig statsstøtte. Lovforslaget ble godkjent av parlamentet 
13. mars 2013 og trådte i kraft umiddelbart, jf. lov nr. 24/2013. Den nye loven omfattet en generell 
endring av artikkel 43 nr. 3 i merverdiavgiftsloven, som tilføyet import av varer av utenlandske 
selskaper, til reglene for refusjon av merverdiavgiften for utenlandske selskaper. Ifølge islandske 
myndigheter er endringen i samsvar med det generelle målet for merverdiavgiftsloven, at den 
endelige avgiften bør betales av sluttkunden for de berørte varene eller tjenestene. 

32) I henhold til opplysninger fra tolldirektoratet, når det gjelder antallet importer som er omfattet av 
fritaket for merverdiavgift på import av servere i samsvar med artikkel 42 A i lov 50/1988, hadde 
det bare vært ett tilfelle som var gjenstand for fritak. Det samlede merverdiavgiftsbeløpet var i 
det tilfellet ISK 990 445. Tolldirektoratet bekreftet dessuten at ingen ytterligere fritak hadde blitt 
innvilget i henhold til nevnte bestemmelse.(12)

33) Islandske myndigheter framla dessuten opplysninger fra skattedirektoratet om mulig salg fra 
datasentre i drift av ”blandete tjenester” som ikke er tilleggstjenester til tjenester som leveres 
elektronisk, i samsvar med artikkel 12 nr. 1 punkt 10 i lov nr. 163/2010. Følgende tabell viser 
merverdiavgiften for den avgiftspliktige omsetningen til registrerte datasentre på Island, det vil 
si foretak som er registrert som atvinnugrein 63.11.0 Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi 
(databehandling, hosting og tilknyttet virksomhet) fra statistikkontoret på Island, for perioden 1. 
mai 2011 – 30. juni 2013(13):

Foretaksnavn: 2011 2012 2013

Verne Real Estate II hf.
Merverdiavgiftspliktig omsetning
Omsetning fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

X
X 

X
X 

X
X 

Tölvuþjónustan SecureStore ehf. 
Merverdiavgiftspliktig omsetning
Omsetning fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

X
X 

X
X 

X
X 

Datacell ehf.
Merverdiavgiftspliktig omsetning
Omsetning fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

X
X 

X
X 

X
X 

Videntifier Technologies ehf.
Merverdiavgiftspliktig omsetning
Omsetning fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

X
X 

X
X

X
X 

THOR Data Center ehf.
Merverdiavgiftspliktig omsetning
Omsetning fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

X
X 

X
X

X
X 

34) Ifølge islandske myndigheter utgjør størstedelen av omsetninger fritatt for merverdiavgift (nullsats) 
etter all sannsynlighet vanlig eksport. Tallene i tabellen over viser imidlertid ikke spesifikt hvilken 
del av den merverdiavgiftspliktige omsetningen som kan være knyttet til ”blandete tjenester”.

(12) Se brev fra tolldirektoratet datert 14. desember 2012.
(13) Alle beløp er i ISK.
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35) Til slutt la islandske myndigheter vekt på at de berørte mulige støtteelementene synes å utgjøre et 
ubetydelig beløp. Ifølge islandske myndigheter synes det som bare ett foretak har dratt fordel av 
bestemmelsene om fritak for merverdiavgift på import av servere i den nå opphevede artikkel 42 A 
i merverdiavgiftsloven. Islandske myndigheter anerkjente at det ikke kunne utelukkes at enkelte 
foretak kan ha hatt fordel av bestemmelsene i den nå opphevede artikkel 12 nr. 1 punkt 10 om 
blandete tjenester. Etter islandske myndigheters oppfatning har det imidlertid ingen hensikt å treffe 
ytterligere tiltak for å bekrefte mulige støtteelementer på grunnlag av den opphevede artikkel 12 
og den delen av artikkel 4 bokstav b) som omfattet blandete tjenester i lov nr. 163/2010, ettersom 
de aktuelle beløpene er så ubetydelige som det framgår av tabellen over.

5. Kommentar fra IKT Norge AS

36) Overvåkningsorganet mottok kommentarer fra én tredjemann, IKT Norge AS. På vegne av den 
norske IKT-bransjen framla IKT Norge at det ikke var korrekt å konkludere med at foretak utenfor 
Island fikk økonomiske fordeler sammenlignet med foretak etablert på Island med henblikk på 
fritak for merverdiavgift på import av servere. Ifølge IKT Norge er det heller ingen fordel med 
henblikk på unntak fra merverdiavgift på datasentertjenester når det gjelder kunder som utøver 
avgiftspliktig virksomhet. Når det gjelder kunder som ikke utøver avgiftspliktig virksomhet, 
mente imidlertid IKT Norge at den islandske endringen kan innebære en økonomisk fordel for 
kunder som ikke er bosatt på Island.

37) Ifølge IKT Norge sikret lovendringen lik behandling av foretak på og utenfor Island, og innføringen 
av et slikt fritak var mer effektivt og bedre egnet enn en refusjonsordning. 

38) Ifølge IKT Norge sørger dessuten vilkåret om at bare foretak som utøver en type virksomhet som 
ville gitt dem rett til et avgiftsfradrag på Island, dersom de var etablert på Island, kan påberope 
seg fritaket, for at foretak utenfor Island aldri oppnår besparelser i tilknytning til den samme 
typen virksomhet på Island. Det er ifølge IKT Norge derfor vanskelig å se at endringen medfører 
økonomiske fordeler for noen av de påstått begunstigede. 

39) Men hensyn til unntak fra merverdiavgift på levering av blandete tjenester til datasenterkunder er 
IKT Norge enig med islandske myndigheter i at det er vanskelig å dele opp datasentrenes tjenester 
og avgiftsbelegge disse atskilt. For å oppnå like rammevilkår for datasentre i alle land ville det, 
ifølge IKT Norge, være mest fornuftig å definere alle datasentertjenester som eksport med en 
tilknyttet forpliktelse for kjøperen til å betale merverdiavgift på hele pålegget fra datasenteret.

40) Endelig bør det ifølge IKT Norge undersøkes nærmere hvordan kjøperen behandles i EUs 
medlemsstater. Dersom den alminnelige regelen her er at hele betalingen til det islandske 
datasenteret er avgiftspliktig i hver kjøpers land, kan IKT Norge ikke se at den islandske 
endringen innebærer en økonomisk fordel for denne gruppen. Det er snarere slik at unntaket fra 
merverdiavgift vil være et vilkår for å unngå dobbel avgift for disse kundene.

II. VURDERING

1. Eventuell statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

41) EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder:

 ”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-
statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 
ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne 
avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

42) Dette innebærer at et tiltak utgjør statsstøtte i betydningen av artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen 
dersom følgende vilkår kumulativt er oppfylt: tiltaket i) er gitt av staten gjennom statlige midler, 
ii) gir mottakeren en økonomisk fordel, iii) er selektivt, iv) kan ha en innvirkning på handelen 
mellom avtalepartene og kan kunne vri konkurransen.(14) 

(14) Ifølge fast rettspraksis krever klassifisering som støtte at alle vilkårene kumulativt er oppfylt, se sak C-142/87 Belgia mot 
Kommisjonen (”Tubemeuse”) [1990] Sml. I-959.
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43) I følgende kapitler vil endringene av den islandske merverdiavgiftsloven som i vedtak  
nr. 3/13/COL foreløpig ble funnet å utgjøre uforenlig støtte, det vil si i) fritaket for merverdiavgift 
på import av servere og lignende utstyr av kunder som ikke er bosatt på Island til bruk i islandske 
datasentre og ii) unntaket fra merverdiavgift på transaksjoner som omfatter blandete tjenester 
levert til kunder som ikke er bosatt på Island av islandske datasentre, i den grad disse tjenestene 
ikke var tilleggstjenester til tjenestene levert elektronisk, og derfor må anses å ha sitt leveringssted 
på Island, vurderes etter disse kriteriene. 

1.1 Statlige midler

44) Støtten må gis av staten eller ved bruk av statlige midler. Innvilgningen av et avgiftsfritak 
innebærer et tap av avgiftsinntekter som tilsvarer tildelingen av statlige midler.(15) Tiltakene som 
ble innført da lov nr. 163/2010 trådte i kraft, innebærer tap av inntekt for den islandske staten 
ettersom merverdiavgift ikke ble påkrevd.

1.2 Økonomisk fordel

45) For at tiltaket skal utgjøre statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 må det gi 
foretaket en fordel. Foretak er enheter som utøver økonomisk virksomhet, uavhengig av deres 
rettslig status og måten de finansieres på.(16) Økonomisk virksomhet er virksomhet som består av 
å tilby varer og tjenester på et marked.(17)

46) Tiltakene gav de direkte mottakerne en fordel ved å unnta dem fra pålegg (fritak for merverdiavgift 
ved kjøp av tjenester og importtjenester) som normalt ville belastes deres budsjetter.

47) Som angitt i vedtak nr. 3/13/COL er betaling av avgifter en driftskostnad som påløper i løpet av 
et foretaks normale næringsvirksomhet, og som vanligvis belastes foretaket selv. Fritak for en 
avgift eller unntak fra en avgift gir begunstigede foretak en fordel ettersom deres driftskostnader 
reduseres i forhold til andre foretak som er i en lignende faktisk eller juridisk posisjon.

48) Når det gjelder tjenester som betraktes som levert på Island, ville merverdiavgift i fravær av et 
fritak blitt pålagt kjøperen av slike tjenester. Ved unntak fra merverdiavgift på blandede tjenester 
fikk dermed kundene i prinsippet en økonomisk fordel i form av lavere anskaffelseskostnad for 
de aktuelle tjenestene. 

49) Selskaper fra andre EØS-stater og Færøyene som importerer servere og lignende utstyr til 
Island for bruk i islandske datasentre, fikk en økonomisk fordel i form av lavere kostnader for 
datautstyret importert til Island på grunn av fritaket for islandsk merverdiavgift, som beskrevet 
ovenfor. Ved vanlig forretningsdrift ville det vært avkrevd merverdiavgift på disse varene da de 
ankom Islands tollområde. Eierne av disse serverne og lignende utstyr importert til Island fikk 
derfor en økonomisk fordel i forhold til andre importører av varer.

50) Ved å gi kunder av datasentre på Island fritak for merverdiavgift, ble kundenes kostnader redusert. 
Det ble derfor mer attraktivt for disse foretakene å gjøre forretninger med datasentre på Island.

1.3 Selektivitet

51) For at tiltaket skal utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61, må det være selektivt 
i den betydning at det begunstiger ”enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer”.

52) For å vurdere selektivitet må det fastslås hvorvidt et nasjonalt tiltak i henhold til en særlig rettslig 
ordning begunstiger visse foretak eller produksjonen av visse varer sammenlignet med andre 
som i lys av ordningens formål, er i en sammenlignbar faktisk og juridisk posisjon.(18) Begrepet 
statsstøtte viser ikke til statlige tiltak som skiller mellom foretak, og som derfor er selektive, når 
dette skillet skyldes egenarten eller den generelle strukturen til systemet de er en del av.(19)

(15) Se avsnitt 3 nr. 3 nr. i Overvåkningsorganets State Aid Guidelines on Business Taxation, sak 248/84 Tyskland mot Kommisjonen 
[1987] Sml. 4013 og sak E-6/98 Kongeriket Norge mot EFTAs overvåkningsorgan [1999] Sml., nr. 34.

(16) Sak C-41/90 Höfner og Elser mot Macroton [1991] Sml. I-1979, nr. 21–23 og sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund mot 
EFTAs overvåkningsorgan [2008] Sml. 61, nr. 78.

(17) Sak C-222/04 Ministero dell’Economica e delle Finanze mot Cassa di Risparmio di Firenze SpA [2006] Sml. I-289, nr. 108. 
(18) Forente saker C-106/09 P og C-107/9 P Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Storbritannia [2011] Sml. I-11113, 

nr. 75.
(19) Ibid. nr. 145.
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53) I det følgende vil Overvåkningsorganet vurdere om endringene utgjør selektive tiltak og om de 
eventuelt omfattes av logikken eller den generelle egenarten til merverdiavgiftssystemet på Island.

1.3.1 De meldte endringene er åpenbart selektive tiltak

54) Unntaket fra merverdiavgift på blandete tjenester var bare til fordel for visse grupper av foretak, 
nemlig kunder som ikke er bosatt på Island av datasentre beliggende på Island.

55) Fritaket for merverdiavgift på import av servere som skal anvendes på Island av utenlandske 
kunder, var også til fordel for en selektiv gruppe av foretak. Det gjaldt bare utenlandske foretak 
som importerer sine egne servere til Island for bruk i datasentre på Island. 

56) Det faktum at antallet foretak som kan kreve sin rett i henhold til et tiltak er stort, eller at tiltaket 
dekker en hel sektor, er ikke tilstrekkelig til å sette spørsmålstegn ved om tiltaket er selektivt og 
derfor utelukke at tiltaket utgjør statsstøtte.(20) Dessuten, det faktum at det aktuelle tiltaket styres 
av objektive kriterier for horisontal anvendelse trekker ikke i tvil tiltakets selektive egenskap, 
ettersom det bare viser at den aktuelle støtten hører inn under støtteordningen og ikke er individuell 
støtte.(21)

57) Overvåkningsorganet mener at alle foretak som mottar tjenester på Island fra selskaper på 
Island, eller som importerer sine egne varer som skal benyttes på Island, er i samme juridiske 
og faktiske posisjon som de man har fastsatt drar nytte av de meldte merverdiavgiftsendringene. 
Andre selskaper som mottar tjenester fra islandske foretak eller som importerer egne varer som er 
nødvendige for å utøve deres næringsvirksomhet, er underlagt vanlige regler for merverdiavgift. 
Overvåkningsorganet mener at det ikke er noen grunn til å konkludere med at de begunstigede 
foretakene var i en annen juridisk og faktisk situasjon enn de andre foretakene som var underlagt 
merverdiavgiftsplikt på Island. Overvåkningsorganets konklusjon er derfor at de meldte 
endringene var selektive.

1.3.2 Ordningens logikk og generelle egenart

58) Et særskilt eller selektivt avgiftstiltak kan uansett berettiges av avgiftsordningens logikk.(22) 
Tiltak som helt eller delvis er beregnet på å frita foretak i en bestemt sektor fra avgifter fra normal 
anvendelse av den generelle ordningen, kan utgjøre statsstøtte dersom fritaket ikke kan berettiges 
ut fra den generelle avgiftsordningens egenart og logikk.(23) Overvåkningsorganet må vurdere 
om forskjellsbehandlingen av foretak med henblikk på fordeler eller byrder som det aktuelle 
avgiftstiltaket medfører skyldes egenarten eller den generelle logikken i den gjeldende ordningen. 
Når denne forskjellsbehandlingen bygger på andre mål enn de som søkes oppnådd gjennom den 
generelle ordningen, vil det aktuelle tiltaket i prinsippet betraktes som selektivt. 

59) Ifølge fast rettspraksis er det den EFTA-staten som har innført forskjellsbehandling av foretak 
som må påvise at dette kan rettferdiggjøres av den aktuelle ordningens egenart og generelle 
logikk.(24)Overvåkningsorganet må deretter vurdere om en endring av avgiftsreglene oppfyller 
avgiftsordningens iboende mål, eller om den etterstreber andre mål. 

60) Ifølge opplysninger fra islandske myndigheter var målet med de meldte endringene å bringe 
islandske datasentre opp på et nivå som kan sammenlignes med datasenterindustrien i EU. 
Unntaket fra merverdiavgift på blandete tjenester og fritaket for merverdiavgift på import av 
servere ble utformet for å tiltrekke en mobil (og avgiftsensitiv) tjenestesektor til Island, det vil si 
datasenterindustrien. 

(20) Sak C-75/97 Belgia mot Kommisjonen [1999] Sml. I-3671, nr. 32; sak C-143/99 Adria-Wien Pipeline og Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke [2011] Sml. I-8365, nr. 48; og sak C-409/00 Spania mot Kommisjonen [2003] Sml. I-1487, nr. 48

(21) Se sak C-409/00 Spania mot Kommisjonen [2003] Sml. I-1487, nr. 49.
(22) Sak E-6/98 Norge mot EFTAs overvåkningsorgan, [1999] Sml. 76, nr. 38; forente saker E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord, 

PIL m.fl. og Norge mot EFTAs overvåkningsorgan, [2005] Sml. 117, nr. 84–85; forente saker T-127/99, T-129/99 og T-148/99 
Territorio Histórico de Alava m.fl. mot Kommisjonen [2002] Sml. II-1275, nr. 163; sak C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] Sml. 
I-8365, nr. 42; sak T-308/00 Salzgitter mot Kommisjonen [2004] Sml. II-1933 nr. 42; sak C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] Sml. 
I-1627, nr. 43 og sak C-279/08 P Kommisjonen mot Nederland [2011] Sml. I-7671, nr. 62.

(23) Sak E-6/98 Norge mot EFTAs overvåkningsorgan, nevnt ovenfor, nr. 38, forente saker E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord, 
PIL m.fl. og Norge mot EFTAs overvåkningsorgan, nevnt ovenfor, nr. 76–89; sak C-173/73 Italia mot Kommisjonen [1974] 
Sml. 709, nr. 16.

(24) Sak E-6/98 Norge mot EFTAs overvåkningsorgan, nevnt ovenfor, nr. 67, sak C-159/01 Nederland mot Kommisjonen, Sml. [2004] 
I-4461, nr. 43, forente saker C-106/09 P og C-107/9 P Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Storbritannia, nevnt 
ovenfor, nr. 146.
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61) Det er viktig å bemerke at i dette tilfellet er referanseavgiftsrammen, for hvilken det er undersøkt 
om målet som søkes oppnådd med de meldte endringene faller inn under endringens generelle 
egenart og logikk i ordningen, det islandske merverdiavgiftssystemet. 

62) Som det framgår av vedtak nr. 3/13/COL er det ingen klar definisjon av blandete tjenester i 
islandske lover, forskrifter eller retningslinjer. Termen ”blandede tjenester” er ikke et fastsatt 
begrep og det kan ikke fastslås at alle blandede tjenester levert av islandske datasentre til kunder 
som ikke er bosatt på Island, faktisk anvendes og utnyttes i utlandet. Som eksempler på blandete 
tjenester har islandske myndigheter nevnt hosting, overvåking og avkjøling av servere. Andre 
tjenester som åpenbart leveres på Island og som derfor under normale omstendigheter bør være 
gjenstand for merverdiavgift, slik som vedlikeholds- og lagringstjenester, synes imidlertid også å 
omfattes av begrepet blandete tjenester. 

63) I den utstrekning blandete tjenester ikke kan skilles fra og i seg selv er knyttet til tjenester som 
leveres elektronisk, og som brukes og utnyttes i utlandet, omfattes de av de samme betraktningene 
om avgiftsutjevning som elektroniske tjenester.(25) Unntaket fra merverdiavgift på disse blandete 
tjenestene, som på denne måten er ”tilleggstjenester” til elektroniske tjenester levert av islandske 
datasentre til kunder som ikke er bosatt på Island, omfattes derfor av merverdiavgiftssystemet 
egenart og logikk. 

64) Islandske myndigheter har framlagt at for blandete tjenester som ikke kan anses å skulle brukes 
og utnyttes i utlandet, inneholder de fleste sammenlignbare merverdiavgiftssystemer visse regler 
om poster og tjenester som ikke inngår i den merverdiavgiftspliktige omsetningen og derfor 
er fritatt for merverdiavgiftsplikt. Målet med endringene var derfor å sikre at datasentrenes 
forretningsmiljø på Island, med hensyn til behandling av merverdiavgift, kunne sammenlignes 
med konkurrentenes med virksomhet i EU. 

65) Overvåkningsorganet mener at det faktum at andre merverdiavgiftssystemer gir visse fritak i seg 
selv ikke rettferdiggjør unntak fra merverdiavgift på Island. Selv om formålet med tiltaket er å 
godtgjøre for ulemper som den islandske datasenterindustrien står overfor, kan tiltaket uansett ikke 
rettferdiggjøres av det faktum at det var ment å utbedre konkurransevridninger på EØS-markedet 
for datasentertjenester. Ifølge fast rettspraksis kan det faktum at en EØS-stat gjennom ensidige 
tiltak ønsker å tilnærme konkurransevilkårene i en bestemt økonomisk sektor til dem som gjelder 
ellers i Europa, ikke frata tiltakene deres egenskap av støtte.(26) Hvorvidt et bestemt fritak omfattes 
av systemets logikk, må derfor vurderes først og fremst med hensyn til referanseavgiftsordningen, 
dvs. det islandske merverdiavgiftssystemet.(27) 

66) Det er ikke innenfor det islandske merverdiavgiftssystemets generelle egenart og logikk å 
begunstige produksjon av islandske varer eller å forbedre konkurransevilkårene for islandske 
selskaper foran deres konkurrenter andre steder i EØS. Det er faktisk ingen bestemmelser i den 
islandske merverdiavgiftsloven som er utformet for å begunstige islandske varer eller tjenester 
foran konkurrerende utenlandske varer eller tjenester. Eksterne politiske mål, som å forbedre 
konkurranseevnen til den islandske dataindustrien og fremme ny bruk av Islands energikilder, som 
ikke er knyttet til referansesystemet, kan ikke nødvendigvis rettferdiggjøre unntak fra systemet.
(28) 

67) På grunnlag av ovennevnte mener Overvåkningsorganet at unntak fra merverdiavgift på disse 
blandete tjenestene som kan skilles fra og som ikke er knyttet til tjenester som leveres elektronisk, 
ikke kan anses å falle inn under det islandske merverdiavgiftssystemets generelle egenart og 
logikk. 

68) Islandske myndigheter har i forbindelse med import av servere argumentert med at artikkel 36 nr. 
1 i merverdiavgiftsloven gir en mulighet til å frita bestemte importerte varer for merverdiavgift, og 
at fritak for merverdiavgift på import av visse varer dermed er knyttet til merverdiavgiftssystemet. 
De har dessuten hevdet at de fleste merverdiavgiftssystemer gir visse fritak som bygger på økono-
miske fakta og egenarten og den generelle strukturen til avgiftsordningen i det berørte landet. 

(25) Se nr. 50–51 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 3/13/COL.
(26) Sak C-372/97 Italia mot Kommisjonen [2004] Sml. I-3679, nr. 67 og sak C-172/03 Heiser [2005] Sml. I-1627, nr. 54.
(27) Se sak T-210/02 RENV British Aggregates Association mot Kommisjonen [2012] Sml. II-0000, nr. 49–50 og forente saker C-106/09 

P og C-107/9 P Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Storbritannia [2011] Sml. I-11113, nr. 75 og 90. 
(28) Se forente saker C-78/08 til C-80/09 Paint Graphos og andre [2011] Sml. I-7611, nr. 70.
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69) Overvåkningsorganet mener at fritakene i henhold til artikkel 36 nr. 1 (arbeider importert av en 
forfatter, bestemte litterære verk, kjøretøyer for redningsformål, varer fritatt for tollavgifter osv.) 
er meget begrensede og nødvendigvis knyttet til bestemmelsen om en økonomisk virksomhet. 
Selskaper som drar fordel av fritaket for merverdiavgift på import av servere, vil snarere utøve 
importen av servere som en vesentlig del av sin økonomiske virksomhet. Som tidligere angitt er 
hoved regelen i den islandske merverdiavgiftsloven at økonomisk virksomhet bør være avgifts-
pliktig, og at merverdiavgift bør betales til statskassen på alle innlands transaksjoner i alle ledd samt 
på import av varer og tjenester.(29) Islandske myndigheter har ikke gitt noen eksempler på lignende 
sektorspesifikke fritak i den islandske merverdiavgiftsloven som kan rettferdiggjøre endringene.

70) Islandske myndigheter har dessuten vist til et prinsipp som sier at når varer overførers bare for det 
formål å levere en tjeneste, og uten en endring i eierskap, utgjør overføringen av slike varer og 
tjenester en del av tjenesteytingen, og avgiftsbelegges derfor ikke atskilt av merverdiavgiftsformål. 
Islandske myndigheter har imidlertid verken forklart det rettslige grunnlaget for dette prinsippet 
eller hvorfor det var behov for å vedta en særlig bestemmelse om fritaket for merverdiavgift på 
import av servere og lignende utstyr, når denne importen uansett vil omfattes av prinsippet. 

71) Overvåkningsorganet kan ikke se at fritaket for merverdiavgift på import av servere og unntak 
fra merverdiavgift på blandete tjenester utgjør en tilpasning av en generell ordning særlig for 
det islandske merverdiavgiftssystemets egenart og generelle struktur. Endringene synes snarere 
å ha blitt vedtatt med det økonomiske og politiske mål(30) å tiltrekke utenlandske foretak til å 
kjøpe datasentertjenester på Island og dermed forbedre konkurranseevnen i den islandske 
datasenterindustrien.(31) Disse betraktningene utgjør etter Overvåkningsorganets mening ikke en 
del av forbruksavgiftssystemets logikk og generelle egenart.(32)

72) Islandske myndigheter hevder at de berørte tiltakene er ment som et forsøk på å tilpasse det 
islandske merverdiavgiftssystemet til merverdiavgiftssystemene i EUs medlemsstater for å gi 
den nasjonale datasenterindustrien lignende konkurranseforhold som i EU. I vedtak nr. 3/13/COL 
oppfordret Overvåkningsorganet islandske myndigheter til å framlegge nærmere opplysninger, 
ikke bare som støtte for sine uttalelser om at de nye merverdiavgiftsendringene gjenspeiler 
merverdiavgiftssystemene i EUs medlemsstater, men viktigere at endringene omfattes av det 
islandske merverdiavgiftssystemets logikk. Islandske myndigheter framla imidlertid ingen 
kommentarer eller tilleggsopplysninger i denne forbindelse. 

73) I lys av ovennevnte mener Overvåkningsorganet at fritaket for merverdiavgift på import av 
servere og unntaket fra merverdiavgift på blandete tjenester ikke omfattes av det islandske 
merverdiavgiftssystemets logikk og generelle egenart. 

1.4 Vridning av konkurransen og påvirkning av samhandelen mellom avtalepartene

74) Til slutt må tiltaket kunne vri konkurransen og påvirke handel mellom partene i EØS-avtalen for 
å kunne anses som statsstøtte i betydningen av artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen.

75) Etter fast rettspraksis anses det faktum at et tiltak styrker et foretaks stilling sammenlignet med 
andre, konkurrerende foretak innenfor EØS, som tilstrekkelig til å slutte at tiltaket sannsynligvis 
vil påvirke handel mellom avtalepartene og vri konkurransen mellom foretak som er etablert i 
andre EØS-stater.(33) 

76) De to aktuelle tiltakene var rettet mot foretak etablert utenfor Island, også i EØS. De ville dra 
fordel av tiltakene dersom de kjøpte tjenester fra islandske datasentre. Islandske datasentre er 
på sin side i konkurranse med foretak som yter lignende tjenester i EØS. Tiltakene ble dessuten 
bevisst innført for å tiltrekke kunder fra EØS og andre steder til å kjøpe datasentertjenester på 
Island. Siden disse kundene er foretak som konkurrerer med andre foretak i sine respektive 
sektorer i hele EØS, var derfor sannsynlig at tiltakene kunne påvirke handel mellom partene i 
EØS-avtalen og vri eller true med å vri konkurransen innenfor EØS.

(29) Se artikkel 1 i lov nr. 50/1988 om merverdiavgift.
(30) Se brev av 2.9.2011.
(31) Se forente saker E-17/10 og E-6/11 Fyrstedømmet Liechtenstein og VTM Fundmanagement mot EFTAs overvåkningsorgan [2012] 

Sml. 117, nr. 76.
(32) For en lignende argumentasjon, se nr. 95 i kommisjonsvedtak 2003/515/EF av 17. februar 2003 om statsstøtteordningen som 

Nederland har gjennomført til fordel for internasjonal finansieringsvirksomhet (EUT L 180 av 18.7.2003, s. 52).
(33) Sak E-6/98 Den norske stat mot EFTAs overvåkningsorgan [1999] Sml. 76, nr. 59 og sak 730/79 Philip Morris mot Kommisjonen 

[1980] Sml. I-2671, nr. 11.
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1.5 Konklusjon med hensyn til om det foreligger statsstøtte

77) På bakgrunn av ovennevnte betraktninger er Overvåkningsorganets konklusjon at de vurderte 
tiltakene, det vil si fritaket for merverdiavgift på import av servere og lignende utstyr av kunder 
som ikke er bosatt på Island, til bruk i islandske datasentre, og unntaket fra merverdiavgift 
på overføringer som berører datasentre, unntatt tjenester som er tilleggstjenester til tjenester 
som leveres elektronisk, utgjør statsstøtte i betydningen av artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen. På 
ovennevnte vilkår må det derfor vurderes om tiltaket er forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

2. Prosessuelle krav

78) Protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 fastsetter at ”EFTAs overvåkningsorgan skal underrettes i tide til å 
kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger. […] Vedkommende 
stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig vedtak”.

79) Islandske myndigheter meldte ikke støttetiltakene til Overvåkningsorganet tidsnok før de ble innført 
1. mai 2011. Islandske myndigheter satte dessuten i verk disse tiltakene før Overvåkningsorganet 
gjorde et endelig vedtak. Overvåkningsorganet anser derfor at islandske myndigheter ikke har 
overholdt sine forpliktelser i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. Tildeling av enhver støtte 
er derfor ulovlig.

3. Vurdering av forenlighet

80) Islandske myndigheter har ikke framlagt argumenter for at statsstøtten i merverdiavgiftstiltakene, 
som beskrevet ovenfor, kunne anses som forenlig støtte. 

81) Støttetiltak som rammes av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 er generelt uforenlige med EØS-
avtalens virkemåte, så sant de ikke hører inn under unntakene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 
eller nr. 3. 

82) Unntaket i henhold til artikkel 61 nr. 2 får ikke anvendelse for den aktuelle støtten, som ikke er 
utformet for å oppnå et av målene oppført i denne bestemmelse. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 
bokstav a) eller b) får heller ikke anvendelse i denne saken. Overvåkningsorganet har dessuten 
ikke mottatt opplysninger som viser at mottakerne av støtten befinner seg i en region som kan dra 
fordel av regionalstøtte i betydningen av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i EØS-avtalen. Unntaket i 
artikkel 59 nr. 2 i EØS-avtalen får heller ikke anvendelse i denne saken.

83) På grunnlag av ovennevnte konkluderte Overvåkningsorganet med at fritaket for merverdiavgift 
på import av servere og lignende utstyr av kunder som ikke er bosatt på Island, til bruk i islandske 
datasentre, og unntak fra merverdiavgift på overføringer som omfatter blandete tjenester til 
kunder som ikke er bosatt på Island, av islandske datasentre i den grad disse tjenestene ikke 
er tilleggstjenester til tjenester som leveres elektronisk, ikke kan rettferdiggjøres i henhold til 
statsstøttebestemmelsene i EØS-avtalen.

4. Berettigede forventninger og rettssikkerhet 

84) De grunnleggende rettslige prinsippene for berettigede forventninger og rettssikkerhet kan 
påberopes av støttemottakere for å bestride et pålegg om tilbakebetaling av ulovlig tildelt statsstøtte. 
Prinsippene får imidlertid bare anvendelse i unntakstilfeller, og et foretak kan normalt ikke ha 
berettigede forventninger om at støtten er lovlig, med mindre den ble gitt etter framgangsmåten for 
melding av støtte til Overvåkningsorganet (eller eventuelt Europakommisjonen).(34) Domstolen 
har bekreftet dette prinsippet på nytt på følgende måte: ”I en situasjon som den i hovedsaken kan et 
unntakstilfelle ikke påberopes i lys av prinsippet om rettssikkerhet, ettersom Domstolen allerede 
har hevdet, i vesentlighet, at så lenge Kommisjonen ikke har gjort et vedtak om godkjenning av 
støtte, ... kan ikke mottakeren være sikker på at støtten er lovlig, med det resultatet at verken 
prinsippet om vern av berettigede forventninger eller om rettsikkerhet kan få anvendelse.”(35) 

(34) Sak C-5/89 Kommisjonen mot Tyskland [1990] Sml. I-3437, nr. 14, sak C-169/95 Kommisjonen mot Spania [1997] Sml. I-135, nr. 
51 og sak C-24/95 Land Rheinland-Pfalz mot Alcan Deutschland GmbH [1997] Sml. I-1591, nr. 25.

(35) Sak C1-09 Centre d’Exportation du Livre Français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication mot Société 
Internationale de Diffusion et d’Édition [2010] Sml. I-02099, nr. 53. Se også sak C-91/01 Italia mot Kommisjonen [2004] Sml. 
I-4355, nr. 66 og 67.
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85) I prinsippet framgår det av Domstolens rettspraksis at en berettiget forventning om at støtten er 
lovlig ikke kan påberopes med mindre støtte er gitt etter framgangsmåten fastsatt i protokoll 3 del 
1 artikkel 1 nr. 3(36), der det angis at en grundig forretningsmann normalt bør være i stand til å 
beslutte om framgangsmåten er fulgt.(37)

86) Til tross for dette har Domstolen i unntakstilfeller godtatt at en støttemottaker som ble gitt 
ulovlig støtte fordi den ikke ble meldt, kan ha berettigede forventninger om at støtten var lovlig 
for å bestride tilbakebetaling.(38) Domstolen har hevdet at et foretak kan vise til prinsippet om 
beskyttelse av berettigede forventninger når en fellesskapsmyndighet har forårsaket at foretaket 
har fått forventninger som er rettferdiggjort.(39) Overvåkningsorganet har ikke gjort dette, og 
Overvåkningsorganets vedtak som forbyr selektive avgiftsmessige støttetiltak bør ha gjort det 
klart at merverdiavgiftstiltak som begunstiger visse foretak eller grupper av foretak, måtte meldes 
til Overvåkningsorganet.(40)

87) I lys av ovennevnte vil Overvåkningsorganet ikke godta at argumenter knyttet til rettssikkerhet 
eller berettigede forventninger kan være gyldige i dette tilfellet, gitt Domstolens rettspraksis og det 
vidtrekkende anvendelsesområdet for EØS-avtalens artikkel 61 og 107 TEUV. En konklusjonen 
om at merverdiavgiftstiltakene som var under vurdering kunne innebære statsstøtte, var klart 
forutsigbar til enhver tid.

5. Tilbakebetaling

88) Ettersom støtten ble gitt uten å bli meldt til Overvåkningsorganet, utgjør den ulovlig støtte i 
betydningen av overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav f).  
Det følger av del II artikkel 14 i protokoll 3 til overvåknings- og domstolsavtalen at Over-
våkningsorganet skal beslutte at ulovlig støtte som er uforenlig med statsstøttereglene i henhold 
til EØS-avtalen, skal tilbakebetales av mottakerne. 

89) Overvåkningsorganet mener at ingen generelle prinsipper utelukker tilbakebetaling i denne 
saken. Ifølge fast rettspraksis er oppheving av ulovlig støtte gjennom tilbakebetaling den logiske 
konsekvensen av å fastslå at den er ulovlig. Tilbakebetaling av statsstøtte som er gitt ulovlig, for 
å gjenopprette den situasjonen som var, kan ikke i prinsippet anses som uforholdsmessig med 
hensyn til EØS-avtalens mål for statsstøtte. 

90) Ved å tilbakebetale støtten har mottakerne gitt avkall på fordelen de hadde over sine konkurrenter 
på markedet, og situasjonen før støtten ble gitt, er gjenopprettet.(41) Av denne funksjonen 
av tilbakebetaling av støtte følger også, som allmenn regel, unntatt i unntakstilfeller, at 
Overvåkningsorganet ikke vil overskride grensene for sin skjønnsmyndighet, dersom det krever at 
den berørte EFTA-staten skal betale tilbake de summene den fikk gjennom ulovlig støtte, ettersom 
det bare gjenoppretter den tidligere situasjonen.(42) Med henblikk på at Overvåkningsorganets 
tilsyn med statsstøtte i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 er obligatorisk, 
kan foretak som har fått støtte dessuten i prinsippet ikke ha noen legitim forventning om at 
støtten er lovlig, med mindre den er gitt etter framgangsmåten fastsatt i nevnte protokolls 
bestemmelser.(43) Det er ingen klare ekstraordinære omstendigheter i denne saken som kunne ha 
gitt støttemottakerne legitime forventninger. 

(36) Sak C-5/89 Kommisjonen mot Tyskland [1990] Sml. I-3437, nr. 14 og Regione Autónoma della Sardegna mot Kommisjonen [2005] 
Sml. II-2123, nr. 64.

(37) Sak C-5/89 Kommisjonen mot Tyskland [1990] Sml. I-3437, nr. 14, sak C-169/95 Spania mot Kommisjonen [1997] Sml. I-135, 
nr. 51.

(38) Forente saker C-183/02 P og C-187/02 P, Demesa og Territorio Histórico de Álava mot Kommisjonen [2004] Sml. I-10609, nr. 51. 
(39) Sak T-290/97, Mehibas Dordstelaan mot Kommisjonen [2000] Sml. II-15 og sakene C-182/03 og C-217/03, Belgia og Forum 187 

ASBL mot Kommisjonen [2006] Sml. I-05479, nr. 147.
(40) Se vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 106/95/COL av 31. oktober 1995 om avgiftsfritak med hensyn til glassemballasje (EUT 

L 124 av 23.5.1996, s. 30, og i EØS-tillegget nr. 23 av 23.5.1996, s. 75), vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 145/97/COL 
av 14. mai 1997 om hensiktsmessige tiltak for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift og vedtak i EFTAs overvåkningsorgan 
nr. 97/10/COL av 24. mars 2010 vedrørende beskatning av egenforsikringsselskaper i henhold til skatteloven i Liechtenstein (EUT 
L 261 av 27.9.2012, s. 1, og EØS-tillegget nr. 53 av 27.9.2012, s. 1). 

(41) Se forente saker E-17/10 og E-6/11 Fyrstedømmet Liechtenstein og VTM Fundmanagement mot EFTAs overvåkningsorgan [2012] 
Sml. 117, nr. 142–143.

(42) Sak C-75/97 Belgia mot Kommisjonen [1999] Sml. I-3671, nr. 66 og sak C-310/99 Italia mot Kommisjonen [2002] Sml. I-2289, 
nr. 99.

(43) Sak C-169/95 Spania mot Kommisjonen [1997] Sml. I-135, nr. 51.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 12/14 26.2.2015

91) Tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte bør omfatte samlede renter, i samsvar med overvåknings- 
og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 14 nr. 2 og artikkel 9 og 11 i Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004.(44) 

92) Islandske myndigheter har så langt gitt begrensede opplysninger om støttebeløpet som er gitt 
i henhold til endringene i lov nr. 163/2010. De har dessuten heller ikke framlagt tilstrekkelige 
opplysninger om antallet og identiteten til de mulige støttemottakerne. Islandske myndigheter 
innbys med dette til å framlegge nærmere og nøyaktige opplysninger om støttebeløpet som er gitt 
og om støttemottakerne.

6. Konklusjon

93) På grunnlag av ovennevnte betraktninger er Overvåkningsorganets konklusjon at islandske 
myndigheter har gitt den aktuelle støtten ulovlig, i strid med protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. 

94) Statsstøtten som er gitt i henhold til bestemmelsene i lov nr. 163/2010, det vil si fritaket for 
merverdiavgift på import av servere og lignende utstyr av kunder som ikke er bosatt på Island til 
bruk i islandske datasentre, og unntak fra merverdiavgift på blandete tjenester levert til kunder 
som ikke er bosatt på Island, i den grad disse tjenestene ikke var tilleggstjenester til tjenestene som 
leveres elektronisk, er av ovennevnte årsaker ikke forenlig med EØS-avtalens virkemåte, og bør 
betales tilbake med virkning fra den datoen den ble gitt – 

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Bestemmelsene innført gjennom artikkel 4 og 12 i lov nr. 163/2010, det vil si fritaket for merverdiavgift på 
import av servere og lignende utstyr av kunder som ikke er bosatt på Island til bruk i islandske datasentre, 
og unntaket for merverdiavgift på blandete tjenester, som kan skilles fra og i seg selv ikke er knyttet til 
tjenester som leveres elektronisk, levert til kunder som ikke er bosatt på Island av islandske datasentre, 
innebærer statsstøtte som er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte. 

Artikkel 2

Islandske myndigheter skal treffe de nødvendige tiltak for at mottakerne av støtten nevnt i artikkel 1, og 
som ble gitt dem ulovlig fra 1. mai 2011 til 13. mars 2013, betaler tilbake støtten.

Artikkel 3

Tilbakebetalingen skal gjennomføres snarest og uansett innen fire måneder fra datoen for vedtaket og 
etter framgangsmåtene i nasjonal rett, forutsatt at de muliggjør umiddelbar og faktisk gjennomføring av 
vedtaket. 

Støtten som skal tilbakebetales skal omfatte rente og renters rente fra den dato støtten ble gjort tilgjengelig 
fram til den datoen støtten er tilbakebetalt. 

Renten skal beregnes på grunnlag av artikkel 9 i vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 195/04/COL.(45)

Artikkel 4

Island skal innen 8. juli 2014 underrette Overvåkningsorganet om det samlede beløpet (med renter) 
som støttemottakerne skal betale tilbake samt de tiltak som er planlagt eller truffet for at støtten skal bli 
tilbakebetalt. 

Island må ha gjennomført Overvåkningsorganets vedtak og fått tilbake all støtten innen 8. september 2014. 

(44) Endret ved vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 789/08/COL av 17. desember 2008 om endring av kollegiets vedtak nr. 195/04/
col om gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av 
et overvåkningsorgan og en domstol med henblikk på standardskjemaer for melding av støtte (EUT L 340 av 22.12.2010, s. 1, og 
EØS-tillegget nr. 72 av 22.12.2010, s. 1).

(45) Endret ved vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 789/08/COL
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Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til Island.

Artikkel 6

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel 8. mai 2014. 

For EFTAs overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Frank J. Büchel
 President Medlem av kollegiet
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EFTA-DOMSTOLEN

DOMSTOLENS DOM

27. juni 2014

i sak E-26/13

Den islandske stat mot Atli Gunnarsson

(Fri bevegelighet for personer –EØS-avtalen artikkel 28 – Direktiv 2004/38/EF – Direktiv 90/365/EØF 
– Oppholdsrett – Rett til å flytte fra hjemstaten – Mindre fordelaktig skattebehandling)

I sak E-26/13 Den islandske stat mot Atli Gunnarsson – ANMODNING til EFTA-domstolen framsatt av 
Islands høyesterett (Hæstiréttur Íslands) i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opp-
rettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, vedrørende tolkningen av EØS-avtalen artikkel 28 og artikkel 
7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgere og deres familie-
medlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium – har EFTA-domstolen, 
sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreins-
son, dommere, 27. juni 2014 avsagt dom der domsslutningen lyder: 

Det er ikke i forenlig med direktiv 90/365/EØF artikkel 1 og direktiv 2004/38/EF artikkel 7 nr. 1 bokstav b) 
og d) at en EØS-stat ikke gir ektefeller som har flyttet til en annen EØS-stat, mulighet til å slå sammen sine 
personlige skattefradrag i forbindelse med beregning av inntektsskatt, når de ville hatt rett til å slå sammen 
sine personlige skattefradrag dersom de bodde i hjemstaten, i en situasjon der en av ektefellene mottar 
pensjon fra hjemstaten og denne pensjon utgjør hele eller nesten hele inntekten til denne person, samtidig 
som den andre ektefelle ikke har noen inntekt.

DOMSTOLENS DOM

7. juli 2014

i sak E-5/13

Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS 

mot

EFTAs overvåkningsorgan

(Sak om oppheving av EFTAs overvåkningsorgans vedtak – Dokumentinnsyn – Spørsmål om avvisning – 
Tiltak for tilrettelegging av rettergangen – EFTAs overvåkningsorgans regler om dokumentinnsyn 2012)

I sak E-15/13, Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS mot EFTAs over-
våkningsorgan – SAK om oppheving av EFTAs overvåkningsorgans (”ESA”) vedtak av 25. januar 2013 
og 18. februar 2013 i ESA-sak nr. 73075 der det nektes innsyn i dokumenter som tilhører saksdokumentene 
som førte til ESA-vedtak nr. 321/10/COL (Posten Norge – lojalitets-/rabattordning) i medhold av ESAs 
nye regler om dokumentinnsyn som trådte i kraft 5. september 2012 ved ESA-vedtak nr. 300/12/COL 
(”RAD-2012”) (ikke offentliggjort i EUT) – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 
president og saksforberedende dommer, og Per Christiansen og Páll Hreinsson, dommere, 7. juli 2014 
avsagt dom der domsslutningen lyder:

EFTA-domstolen erklærer herved

1. ESAs vedtak 25. januar 2013 i ESA-sak nr. 73075 (DB Schenker) oppheves, i den grad det i medhold
av RAD 2012 artikkel 4 nr. 4 og 6 nekter fullt eller delvis innsyn i dokumenter som tilhører saks-
dokumentene som førte til ESA-vedtak nr. 321/10/COL (Posten Norge – lojalitets-/rabattordning), og
nekter å gi innsyn i den fullstendige versjon av ESA-vedtak nr. 321/10/COL.

2. For øvrig avvises saken.

3. Partene og intervenienten pålegges å betale sine egne omkostninger.

  2015/EØS/12/02

  2015/EØS/12/03
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DOMSTOLENS DOM

9. juli 2014

i forente saker E-3/13 og E-20/13 mellom: 

Fred. Olsen m.fl. og Petter Olsen m.fl.

og

Den norske stat, representert ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og 
Skattedirektoratet

(Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper – Etableringsfrihet – Fri kapitalbevegelse 
– Omgåelse av nasjonal lovgivning – Rettferdiggjøring – Forholdsmessighet)

I forente saker E-3/13 og E-20/13 mellom Fred. Olsen m.fl. og Petter Olsen m.fl. og Den norske stat, representert 
ved sentralskattekontoret for storbedrifter og Skattedirektoratet – ANMODNINGER til EFTA-domstolen i 
henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol 
fra skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Oslo tingrett om tolkningen av reglene 
om etableringsfrihet og fri kapitalbevegelse, særlig tolkningen av EØS-avtalen artikkel 31 og 40, knyttet til 
skattelovgivningen for norskkontrollerte utenlandske selskaper (”Controlled foreign companies”, ”CFC” ) 
som tillater nasjonal beskatning av kapital plassert i lavskattland (”CFC-reglene”) – har EFTA-domstolen, 
sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), 
dommere, avsagt dom der domsslutningen lyder:

1. ˗ 2. En trust som Ptarmigan Trust omfattes av EØS-avtalen artikkel 31 forutsatt at den faktisk utøver
en reell økonomisk virksomhet i en EØS-stat i et ubestemt tidsrom og ved en fast innretning. Det 
er opp til den nasjonale domstol å vurdere om dette er tilfelle. Alle de interesserte parter, det vil 
si trustens stiftere, forvaltere og begunstigede, er rettighetssubjekt etter EØS-avtalen artikkel 31  
og 34.

3. Begunstigede av formuesmasser som er opprettet som en trust, og som er gjenstand for nasjonale
skattemessige tiltak som de hovedsaken gjelder, vil kunne påberope seg EØS-avtalen artikkel 40
dersom de ikke anses å ha utøvd bestemmende innflytelse over en selvstendig innretning i en annen
EØS-stat eller å ha utøvd en økonomisk virksomhet som omfattes av etableringsfriheten. Det er
opp til de nasjonale domstoler å foreta den endelige vurdering av dette, på grunnlag av de faktiske
omstendigheter i saken.

4. Forskjellsbehandlingen som skatteloven § 10-60 medfører, skaper en skattemessig ulempe for
hjemmehørende skattytere som er omfattet av CFC-lovgivningen, som hindrer dem i å utøve sin
etableringsfrihet fordi de motiveres fra å etablere, erverve eller opprettholde et foretak i en EØS-stat 
der skattenivået er kjent for å være lavt. Den utgjør derfor en restriksjon på etableringsfriheten etter 
EØS-avtalen artikkel 31 og 34. Dersom den skattemessige ulempe for hjemmehørende skattytere
som er et resultat av forskjellsbehandlingen etter skatteloven § 10-60, hindrer de begunstigede i
å investere midler i en annen EØS-stat, uten noen intensjon om å påvirke et foretaks ledelse eller
styring, eller i å gjennomføre kapitalbevegelser av personlig art, utgjør den en restriksjon på den
frie kapitalbevegelse etter EØS-avtalen artikkel 40 og vedlegg XII til EØS-avtalen.

Videre utgjør en regel i nasjonal lovgivning som innebærer at personlige deltakere i et CFC i
en annen EØS-stat, i motsetning til deltakere i sammenlignbare innenlandske enheter, ikke gis
mulighet til å avhjelpe den økonomiske dobbeltbeskatning den norske CFC-beskatning inne bærer,
en restriksjon på etableringsfriheten etter EØS-avtalen artikkel 31 og 34, eller, avhengig av den
nasjonale domstols vurdering, en restriksjon på den frie kapitalbevegelse, som i prinsippet er
forbudt etter EØS-avtalen artikkel 40.

5. En restriksjon på etableringsfriheten, eller eventuelt på den frie kapitalbevegelse, som er et resultat 
av nasjonale CFC-regler som de hovedsaken gjelder, kan begrunnes i tvingende allmenne hensyn,
og særlig i hensynet til å hindre omgåelse av skattereglene eller opprettholde en balansert for deling 
av beskatningsmyndighet EØS-statene imellom. Restriksjonen er forholdsmessig dersom den
bare gjelder rent kunstige arrangementer som har til formål å unngå den nasjonale skatt som skal

  2015/EØS/12/04
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betales i sammenlignbare situasjoner. Følgelig må et slikt skattemessig tiltak ikke anvendes når det 
er bevist, på grunnlag av objektive faktorer som kan etterprøves av tredjeparter, at et CFC, til tross 
for tilstedeværelsen av skattemessige motiver, faktisk er etablert i EØS-vertsstaten og utøver reell 
økonomisk virksomhet som finner sted i EØS-området.

6. Det er opp til den nasjonale domstol å avgjøre om saksøkerne som begunstigede av Ptarmigan
Trust er i en sammenlignbar situasjon som begunstigede av familiestiftelser eller formuesmasser
som ikke er ilagt formuesskatt etter norsk rett. Om så er tilfelle, utgjør forskjellen med hensyn til
skattesats en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 31 eller, alternativt, EØS-avtalen artikkel 40.

7. Forskjellen i skattesats kan ikke rettferdiggjøres dersom de begunstigede av Ptarmigan Trust er i
en sammenlignbar situasjon som begunstigede av familiestiftelser eller formuesmasser som ikke
er ilagt formuesskatt etter norsk rett.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7480 – Actavis/Allergan)

1. Kommisjonen mottok 9. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det irske foretaket Actavis plc
(”Actavis”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Allergan Inc. (”Allergan”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Actavis: utvikling, produksjon, markedsføring, salg og distribusjon av en rekke legemidler, særlig 
legemidler for sykdommer på sentralnervesystemet, fordøyelsessykdommer, kvinnesykdommer,
urinveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, åndedrettssykdommer og behandling av
infeksjonssykdommer.

– Allergan: utvikling, produksjon, markedsføring, salg og distribusjon av en rekke legemidler,
biologiske produkter, medisinsk utstyr og reseptfrie produkter, særlig innenfor områdene
øyesykdommer, nervesykdommer, kosmetisk medisin (herunder brystkosmetisk behandling),
medisinsk dermatologi og urinveissykdommer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 66 av 24.2.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7480 – Actavis/Allergan,
per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per
post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

EU-ORGANER
KOMMISJONEN

  2015/EØS/12/05

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7504 – Carlyle/CITIC/AsiaSat)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket The Carlyle Group, L.P. 
(”Carlyle”, USA) og foretaket CITIC Group Corporation (”CITIC”, Kina) ved kjøp av aksjer i 
fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 
foretaket Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited (”AsiaSat”, Bermuda).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Carlyle: verdensomspennende alternativ kapitalforvaltning med investeringer i blant annet 
risikokapital til foretak, fast eiendom, infrastruktur og energi.

– CITIC: finansielle tjenester, eiendom, teknologi, kontraktinngåelser, energi og ressurser, 
infrastruktur, maskinproduksjon og IT-industrien.

– AsiaSat: satellittkommunikasjonstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 66 av 24.2.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7504 – Carlyle/CITIC/
AsiaSat, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 
eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

  2015/EØS/12/06

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7531 – Wendel/Constantia Flexibles)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Wendel S.A (Frankrike) ved 
kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 
Constantia Flexibles GmbH (Østerrike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Wendel S.A: investeringsforetak med en bred økonomisk portefølje i en rekke industrisektorer, 
herunder, blant annet, framstilling av beholdere i hard polymer.

– Constantia Flexibles GmbH: global produsent av fleksible emballasjeprodukter til 
dagligvareprodukter som næringsmidler, meieriprodukter og produkter til personlig pleie.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 66 av 24.2.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7531 – Wendel/
Constantia Flexibles, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

  2015/EØS/12/07

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7535 – IFM GIF/OHL Group/Conmex)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 18. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket IFM Global Infrastructure 
Fund (”IFM GIF”, Caymanøyene) og foretaket Obrascón Huarte Laín S.A, som er en del av Villar 
Mir-konsernet, (”OHL-konsernet”, Spania) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold 
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Concesionaria Mexiquense 
(”Conmex”, Mexico).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– IFM GIF: verdensomspennende investeringsfond.

– OHL-konsernet: et internasjonalt foretak som hovedsakelig har virksomhet innen infrastruktur 
og industrielle byggeprosjekter samt konsesjoner, som utvikling av avgiftsbelagte veier, havner, 
jernbaner og lufthavner.

– Conmex: foretak som jobber med finansiering, bygging og drift av en avgiftsbelagt vei i Mexico

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 66 av 24.2.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7535 – IFM GIF/
OHL Group/Conmex, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

  2015/EØS/12/08

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. (Fusjonsforordningen)
(2) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

Innledning av behandling

(Sak M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power–Renewable Power   
& Grid Business))

Kommisjonen vedtok 23. februar 2015 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 
at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det 
felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 
meldte foretakssammenslutningen. Vedtaket er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF)  
nr. 139/2004(1).
 
Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 
hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 70 av 27.2.2015. Merknadene sendes til 
Kommisjonen, med referanse M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power–Renewable Power & 
Grid Business), per faks (+32 2 296 43 01) eller med post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7465 – Arkema/Bostik)

Kommisjonen vedtok 28. januar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7465. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2015/EØS/12/09

  2015/EØS/12/10

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7481 – Brookfield/TDF)

Kommisjonen vedtok 12. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7481. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7487 – Onex Corporation/SIG Group)

Kommisjonen vedtok 17. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7487. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7500 – Bain Capital/Ibstock Group)

Kommisjonen vedtok 4. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7500. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7509 – OBI/Brico Business Coorporation)

Kommisjonen vedtok 11. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7509. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og 
referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsland gjeldende fra 1. mars 2015

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 
av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1))

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for fast-
settelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 
referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 
betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning (EF)  
nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for tilbakebetaling 
også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i egen beslutning.

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 465 av 24.12.2014, s. 26, og EØS-tillegget nr. 1 av 8.1.2015, s. 12.

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL

1.1.2015 28.2.2015 0,34 0,34 2,18 0,34 0,52 0,34 0,66 0,34 0,34

1.3.2015 – 0,34 0,34 2,18 0,34 0,52 0,34 0,66 0,34 0,34

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU

1.1.2015 28.2.2015 0,34 0,34 0,34 1,58 2,21 0,34 0,34 0,34 0,34

1.3.2015 – 0,34 0,34 0,34 1,58 2,21 0,34 0,34 0,34 0,34

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

1.1.2015 28.2.2015 0,34 0,34 0,34 2,16 0,34 2,63 0,33 0,34 0,34 1,02

1.3.2015 – 0,34 0,34 0,34 2,16 0,34 2,04 0,46 0,34 0,34 1,02
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