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Lovgivninger, hvor der lægges vægt på, om der er en 
reel tilknytning  
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Lov om tjenesteydelser Udstationeringsloven Momsloven  Skattelovgivningen  

“Etablering” “Reel etablering” “Hjemsted for sin økono-
miske virksomhed” 

“Fast driftssted” “Ledelsens sæde” “Fast driftssted” 

Reel tilknytning til Dan-
mark, dvs. integration i 
dansk økonomi og erhver-
velse af en kundekreds i 
Danmark med udgangs-
punkt i et stabilt etableret 
forretningssted. Virksom-
heden skal råde over facili-
teter, der giver virksomhe-
den mulighed for på stabil 
og vedvarende måde at ud-
øve en erhvervsvirksomhed 
og fra disse faciliteter at 
henvende sig til bl.a. stats-
borgerne i denne medlems-
stat. 

Reelle væsentlige aktiviteter i 
etableringslandet, der udføres over 
en længere periode. Der kan i den 
forbindelse bl.a. lægges vægt på, 
hvor virksomheden har hjemsted, 
hvor virksomhedens administra-
tion er placeret, hvor virksomhe-
den benytter kontorer, hvor virk-
somheden betaler skat og socialbi-
drag, hvor virksomheden har tilla-
delse til at udøve et erhverv (hvis 
relevant), hvor arbejdstagere hver-
ves, hvor det administrative perso-
nale beskæftiges, hvilken lovgiv-
ning der finder anvendelse på virk-
somhedens kontrakter, og hvor 
virksomheden udøver sine vigtigste 
forretningsaktiviteter.  

Det sted, hvor virksom-
heden har sit hovedkon-
tor, hvilket fastlægges 
med hensyntagen til, 
hvor væsentlige beslut-
ninger vedrørende den 
almindelige drift af virk-
somheden træffes, hvor 
virksomheden har sit 
vedtægtsmæssige hjem-
sted, og hvor virksomhe-
dens ledelse mødes.  
 

Forretningsstedet har 
en tilstrækkelig per-
manent karakter, og 
mht. de menneskelige 
og tekniske ressourcer 
har en struktur, der 
kan gøre det muligt 
selvstændigt at præ-
stere de pågældende 
ydelser.  
 

Direktionen træffer 
beslutninger fra Dan-
mark. 

1) Et ”forretningssted”, dvs. 
en facilitet bestående i lo-
kaler eller i visse tilfælde 
maskiner eller udstyr. 
2) Forretningsstedet skal 
være ”fast”, dvs. etableret 
på et særskilt sted med en 
vis grad af varighed.  
3) Virksomheden skal ”ud-
øves” gennem det faste for-
retningssted. 


