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Fed sænker rente med 0,25 procentpoint
Den amerikanske centralbank Federal Reserves rente-
komite sænker sin toneangivende rentesats med et kvart 
procentpoint til et niveau på 1,75-2 pct. Det meddeler Fed 
efter rentekomiteens to dage lange møde onsdag. 

Dermed indfrier centralbanken de klare forventninger, der 
var i markedet forud for rentemødet, hvor konsensus netop var, 
at Fed ville sænke med et kvart procentpoint.  

I Det Hvide Hus har præsident Donald Trump ellers igen 
i denne uge forsøgt at lægge pres på Fed-direktøren Jerome 
Powell (kaldet Jay, red.) og resten af rentekomitéen. 

Trump tyede i mandags til sin foretrukne kommunikations-
kanal Twitter for at proklamere, at “Powell and the Fed don’t 
have a clue” – Powell og Fed fatter ingenting. 

“Stort rentefald,” lød kravet fra Trump i samme tweet. 
Men Powell og rentekomiteen holder sig altså til det kvarte 

procentpoint, som var en udbredt forventning i markedet. Og 
nu samler interessen sig om de ledsagende signaler fra Fed-
bossen. 
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USA og Kina-forhold tager tid at forbedre
I slutningen af denne uge begynder handelsdialogen mel-
lem USA og Kina igen, og i starten af oktober vil forhand-
lingerne på højt niveau atter blive genoptaget.

Forholdet mellem de to lande er dog forværret så meget 
det senere år, at det vil tage meget lang tid at genetab-
lere det, og uenigheden har på flere vigtige punkter sat 
sig grundigt fast. Eksempelvis vil Kinas regering næppe 
give sig over for USA i spørgsmålet om, hvordan landets 
økonomi skal drives. USA forlanger, at Kina dropper stats-
støtten til landets virksomheder og åbner op for, at uden-
landske virksomheder kan konkurrere på lige fod på det 
kinesiske marked. På samme måde vil USA vil ændre sin 
vurdering af en række kinesiske selskaber som en trussel 
mod den nationale sikkerhed i USA, hvilket afskærer dem 
fra at handle med amerikanske virksomheder. Sådan lyder 
vurderingen fra begge sider af handelsfronten, skriver 
Reuters.
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EPP støtter EU-skattesnydsudvalg
Europa-Parlamentet er på vej med et permanent under-
udvalg til bekæmpelse af skattesnyd og finansiel krimina-
litet efter nogle år med midlertidige udvalg på området. 

Det sker med støtte fra den konservative gruppe (EPP), 
bekræfter gruppens eneste danske medlem, Pernille Weiss. 
EPP har tidligere været imod et sådant udvalg, og Weiss 
ser fortsat intet perspektiv i udvalget.
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Eksport i Japan fortsætter med at falde
Den japanske eksport tog for niende måned i træk endnu 
et dyk i august, men faldet var dog knap så stort som 
ventet- Det fremgår af data fra de japanske myndighe-
der onsdag morgen. Eksporten fra Japan faldt 8,2 pct. på 
årsbasis i august, mens økonomerne havde ventet et dyk 
på 10,0 pct. 

Faldet kommer efter en opbremsning i eksporten måne-
den før, hvor vareafskibningen faldt 1,6 pct. 

Importen i august faldt 12,0 pct. efter et dyk i juli på 
1,2 pct. og mod økonomernes estimerede drop på 10,7 pct.
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Af Louise With, Bruxelles

Apples skattesag peger di-
rekte ind i en af vor tids 

store udfordringer, mener 
Duncan Wigan, Associate 
Professor ved CBS: Det er 
spørgsmålet om, hvordan vi 
beskatter multinationale sel-
skaber med store immaterielle 
værdier – når vores skattesy-

stemer fortsat er nationale og 
skabt til en tid, hvor virksom-
heder primært lavede fysiske 
varer. 

“Irland bruger skatteregler 
og -forvaltning til at tiltræk-
ke en relativt større andel af 
udenlandske investeringer, 
end man ellers ville få. Irland 
har selv lavet en analyse af sit 
skattesystem og fandt sjovt 
nok, at der ikke var negative 

effekter. Men jeg er uenig. Med 
meget lempelige skatteregler 
trækker man ressourcer fra 
andre lande,” siger han.

Irland og Luxembourg og 
alle andre stater har ret til at 
skrive deres egne skatteregler, 
understreger Wigan. 

“Og selvom man måtte øn-
ske at harmonisere i EU, tager 
det meget, meget lang tid.” 
I mellemtiden har Europa en 

“Skattesnydere i lystbåde” og “bureaukrater med regneark”

Af Louise With, Bruxelles

Beløbet, som Apple måske-
måske ikke skylder Irland 

i skat, er svimlende: 13 mia. 
euro eller næsten 100 mia. kr. 
plus renter. Men sagen, som i 
denne uge høres ved EU-dom-
stolen i Luxembourg, handler 
om meget mere end det: Den 
kan få stor betydning for an-
dre konkurrencesager – og for 
Danmarks EU-kommissær. 

Afgørelsen mod Apple og 
Irland var en af de mest op-
sigtsvækkende i Margrethe 
Vestagers første periode som 
konkurrencekommissær. 

USA’s præsident Donald 
Trump har kaldt hende “the 
tax lady”. Og det trak også 
overskrifter i USA, da hun for 

nylig blev udpeget til endnu en 
periode som kommissær – nu 
med ansvar for både konkur-
rence og digitalisering plus 
en rolle som ledende næst-
formand. 

Sagen mellem Apple, Irland 
og EU-Kommissionen vil for-
mentlig blive anket og trække 
ud i flere år endnu. Men denne 
uges retsmøder er den første 
vigtige styrkeprøve. Og så er 
der timingen: Sagen kan give 
en markant sejr eller et ditto 
nederlag, netop som Vestager 
indtager sin nye lederrolle.

“Forvirret” afgørelse 
Kommissionen med Vestager i 
front afgjorde i 2016, at Apple 
skal betale 13 mia. euro til den 
irske stat, fordi Irlands lave 
skat var ulovlig statsstøtte.

Ved retsmøder tirsdag og 
onsdag har Apples advokat 
blandt andet sagt, at EU-kom-
missionens afgørelse “trodser 
virkelighed og sund fornuft”. 

Apples advokat pointerede, 
at produkterne er udviklet i 
USA. Og Irlands advokat 
kaldte kommissionens afgø-
relse “fundamentalt forkert” 
og “forvirret og inkonsi-
stent”.

Kommissionen har anført, 
at Apples irske selskab betalte 
0,005 pct. i skat i 2014. Men 
Apples advokat sagde, at det 
blot er et forsøg på at “skabe 
overskrifter med bittesmå tal”. 

Apple har tidligere sagt, at 
selskabet betaler 26 pct. i skat 
i snit på verdensplan og er ver-
dens største skatteyder.

Margrethe Vestager ønsker 
ikke at kommentere en ver-
serende sag. Men kommissio-
nens advokat Richard Lyal 
opfordrede i retten til at holde 
fokus og ikke lader sig aflede af 
“irrelevante” argumenter. 

“Hvad denne sag ikke handler 
om? Ikke om kommissionen 
som politimand for interna-
tional beskatning. Ikke om 
at sikre, at der betales skat et 
eller andet sted, selvom det 
ville være en god idé. Ikke om 
at rette op på skattemæssige 
misforhold,” sagde Lyal. 

Sagen kan få stor principiel 
betydning, vurderer Michael 
Tell, lektor ved CBS Law: 

Apple vs Vestager: Vigtig styrkeprøve
Fik Apple ulovlig statsstøtte fra Irland? 
Det mener Margrethe Vestager, som ud-
skrev en skatteregning på 13 mia. euro. 
Den højprofilerede sag er nu i retten

personer fra Apple mødte 
op til denne uges retsmøder 
inklusiv selskabets finans

direktør Luca Maestri
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Duncan Wigan, Associate 
Professor, CBS

“Før finanskrisen 
var skat et tørt 
emne. Nu er det 

virkelig noget, der 
optager folk”

 ■  I 2016 meddelte 
EUKommissionen, 
at Apple havde fået 
ulovlig statsstøtte i 
form af skattemæssig 
særbehandling i Irland. 
Kommissionen kræver, 
at Apple betaler 13 
mia. euro plus renter 
til den irske stat. Både 
Apple og Irland har 
indbragt sagen.

 ■  Apple har indbetalt de 
13 mia. euro, som står 
deponeret på en konto 
i Irland.

 ■  I næste uge ventes afgø
relser fra EUdomstolen 
i to lignende sager mod 
Starbucks og Fiat. 

FAKTA  
Apple og Irland vs 
EUKommissionen
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“Skattesnydere i lystbåde” og “bureaukrater med regneark”
stor og uløst udfordring i det, 
Wigan kalder de nye globale 
formuekæder. 

“Store virksomheder er i 
stigende grad struktureret og 
opererer ved hjælp af kom-
pleks jura, regnskabsføring og 
finans. Disse formuekæder er 
vokset over hovedet på skat-
tesystemerne, som er designet 
til en tidligere æra,” siger han:
“Selvom der er en indsats i 

gang for at regulere den di-
gitale økonomi og også sætte 
stærkere ind mod skatteund-
dragelse, så rejser de globale 
formuekæder spørgsmål, som 
ikke er nemme at løse.”

I den offentlige debat er 
skattespørgsmål rykket frem 
på dagsordenen, siger Wigan. 

“Før finanskrisen var skat et 
tørt emne. Nu er det virkelig 
noget, der optager folk, dre-

vet af opfattelsen af voksende 
ulighed, og også de senere års 
store læk, som har afsløret 
skatteunddragelse,” siger han. 

Men den store fokus på 
skattesnyd har ikke givet til-
svarende fokus på virksom-
hedsbeskatning, mener Wigan. 

“Det er ikke lige så sexet. 
Det er nemmere at forholde sig 
til skattesnydere i lystbåde end 
til bureaukrater med regne-

ark. Men der er en trend, hvor 
vi ser, at mens vi forsøger at 
sætte ind mod snyd og svin-
del, accelererer konkurrencen 
nogle steder om at sænke sel-
skabsskatterne.”

Hos Dansk Erhverv er skat-
techef Jacob Ravn bekymret 
for utilsigtede konsekvenser: 

“EU vil gerne have mere 
skatteprovenu, og der er et 
pres for, at man skal begynde 

at beskatte den værdi, der 
skabes ved salg – ikke ved at 
opfinde produktet,” siger han. 

“Selvfølgelig skal der være 
fairness. Men vi er bekymrede 
for, at de nye principper ikke 
vil kunne isoleres til den digi-
tale sektor alene. Det kan ska-
de Danmark, fordi vi kan miste 
skatteindtægter fra store dan-
ske eksportvirksomheder som 
Carlsberg og Lego.” 

Apple vs Vestager: Vigtig styrkeprøve

“Den bliver sindssygt vigtig i 
forhold til en række lignende 
sager, som allerede er åbnet. 
Det er relativt nyt at bruge 
statsstøttereglerne på skatte-
området, og det var banebry-
dende, da det blev sat i gang,” 
siger han og fortsætter: 

“For EU-Kommissionen er 
skat et fokusområde. Man vil 
meget gerne i gang med at 
harmonisere selskabsbeskat-

ningen. Og der er ingen tvivl 
om, at det har været vigtigt at 
forsøge at bruge reglerne om 
statsstøtte som værktøj.”

Lignende sager mod bla. 
Starbucks, Fiat og Amazon er 
på vej. I to af dem ventes der 
afgørelser senere på måneden. 

Juridisk rejser Apples 
skattesag flere interessante 
spørgsmål, siger Michael Tell. 
Dels er der spørgsmålet om, 

hvorvidt Irland har givet Ap-
ple særbehandling – og hvor-
dan det skal testes og måles. 

“Hvornår er noget selek-
tivt? Er det, at Apple får no-
get, som andre ikke ville få i 
samme situation? Eller er det 
snarere, at Apple får noget, 
der afviger fra det generelle 
system? Der tester kommis-
sionen nogle argumenter, som 
vi ikke har set tidligere. Og det 

bliver spændende at se, hvor-
dan domstolen vil forholde 
sig,” siger Tell.

Dels er der et spørgsmål om, 
hvorvidt EU-retten gælder i al-

le lande, selvom de måske ikke 
selv har samme regler. 

“På den måde er der også 
noget suverænitet på spil og 
et ekstra lag i sagen: Irland har 
måske nok overholdt sine egne 
regler, men ikke EU-retten,” si-
ger Michael Tell.

Han vil ikke spå om, “hvad 
der er op og ned”, men afven-
ter domstolens afgørelse med 
spænding: “Der vil jo altid væ-

re noget elastik og fortolkning 
i skattesager: Har Irland truffet 
den rigtige beslutning og bare 
forvaltet sine regler? Eller har 
man ulovligt givet Apple privi-
legier, som andre ikke får? Har 
man ladet sig charmere af ud-
sigten til nye arbejdspladser og 
investeringer udefra? Det ser 
man jo ofte, at politikere godt 
kan lide.”

lowi@borsen.dk

Margrethe Vestager afgjorde 
i 2016, at Apple skal betale 
13 mia. euro til den irske stat. 
Arkivfoto: Yuri Gripas/AFP/
Ritzau Scanpix

Danmarks “tax lady” 
har meget på spil

Af Louise With, EU-korrespondent

Margrethe Vestager har skabt sig et navn og en stærk 
international profil – i nogle kredse kan man tale om 

heltestatus – som EU’s vagthund overfor de globale tech-
giganter. At præsident Donald Trump kalder hende “the 
tax lady” er for mange af hendes fans formentlig kun et 
adelsmærke. Og det er tydeligt, at hun i de kommende år 

får til opgave at gøre endnu mere for 
at holde giganterne i skak og samtidig 
forsøge at styrke Europas egne tekno-
logivirksomheder. 

Skat er en national kompetence i 
EU, men i sagerne om skat som ulov-
lig statsstøtte er de nationale skat-
teregler pludselig blevet et varmt 
europæisk tema: Vestager og hendes 
konkurrencestab har måske-måske 
ikke fundet en vej til at inddæmme 

lande som Irland og Luxembourg, der lokker interna-
tionale virksomheder til med meget lempelige skattere-
gimer. 

En højprofileret dansk kommissær, en forudsigelig ame-
rikansk præsident, en serie tech-produkter som mange 
europæere bruger hver dag, og en strid om hvad EU skal 
blande sig i – alt dette er samlet i Apples skattesag, som 
bliver værd at følge. 

Sagen giver også et varsel om, hvad der venter Vestager 
i hendes nye rolle som EU-kommissær for konkurrence og 
digitalisering fra november og frem: En delikat balance-
gang mellem tunge erhvervsinteresser, borgernes ønske 
om fairness, teknologi der udvikler sig fra time til time – 
og en ikke ubetydelig risiko for at havne i protektionisme 
eller tungt og unødigt bureaukrati. 

Vælgerne ønsker sig et EU, der leverer resultater. Og 
Vestager er i den grad en af dem, der skal levere. 

Analyse

Vælgerne 
ønsker sig 
et EU, der 
leverer 
resultater

år er gået siden Vestagers 
første afgørelse i Apple

sagen. Den kan trække ud i 
flere år endnu
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