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Executive summary 

For just a few years ago Transfer Pricing was not a word many knew or had heard about but today it 

is on the agenda of most international groups. The increased focus by international groups is 

definitely caused by the increased focus and effort in this area from the tax administrators. The 

consequences it can have for the companies not to have the required Transfer Pricing 

documentation are huge, especially if it at the same time means that the internal transactions do not 

respect the arm's-length principle. 

The risk of not respecting the arm's-length principle is not deminished by the fact that the Transfer 

Pricing Guidelines in general are based on estimates, judgement, and interpretation. Furthermore at 

the same time a lot of the transactions between group companies include intangibles. Intangibles 

have very special characters by being intangible and in most cases also unique, which is discussed 

during the theoretically analysis, where I have also looked at the reason for why intangibles are 

significant in relation to Transfer Pricing.  

After the theoretically analysis the present OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2010b) relevant 

for Intangibles are examined, and issues caused by these Guidelines are identified. The primary 

issues that have been identified are; the problem with finding comparable transactions between 

independent parties, which causes issues in relation to the choice of the relevant Transfer Pricing 

method, and whether all intangibles or not are covered by the Guidelines. 

Based on these issues the OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of 

Intangibles (2013) is examined, to see if these new Guidelines could fully or partly remedy them. 

This is the case for some of the issues. All of this leads to answering the main problem of this 

thesis; Which influence OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of 

Intangibles will have in relation to the setting of transfer prices for international transactions 

including intangibles between group companies, compared with the existing Guidelines? 

Even though the new Guidelines do not remedy the issue with finding comparable transactions 

between independent parties, or are less based on estimates, judgements and interpretation than the 

existing guidelines, they are seen to help these issues on their way by making them explicit. Not 

only do the new Guidelines make the issues explicit, they also discuss how to handle the issues in 
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the best way possible by examples, explanations, etc. which is expected to make it easier to use the 

Guidelines in practice. 

The new Guidelines are definitely expected to have influence on the setting of transfer prices for 

international transactions including intangibles between group companies, but the question is how 

much influence they will have. 
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1 Indledning 

1.1 Problemsøgning 

For bare få år siden var Transfer Pricing ikke et ord mange kendte til eller havde hørt om. I dag er 

Transfer Pricing på de fleste internationale koncerners dagsorden. Den øgede fokus skyldes helt 

klart den øgede fokus og indsats på dette område fra skattemyndighedernes side af i mange lande. I 

flere lande er der krav til virksomhederne om, at de udarbejder dokumentation på, at transaktioner 

mellem koncernforbundne virksomheder sker på markedsvilkår, også kaldet armslængdeprincippet. 

Armslængdeprincippet er helt grundlæggende for Transfer Pricing og dækker over, at når 

koncernforbundne virksomheder handler med hinanden, så skal dette ske på samme vilkår, som 

ville have gjort sig gældende, såfremt handlen havde været mellem uafhængige parter. Der er ikke 

tale om, at handlen skal ske under samme vilkår, som ved en hvilken som helst anden handel 

mellem uafhængige parter. Derimod er der tale om, at handlen skal ske under samme vilkår, som 

ved en sammenlignelig handel mellem uafhængige parter. Begge disse forhold er beskrevet i 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2010b), som bygger på OECD’s Modeloverenskomst artikel 

9 (2010a), som fastslår retten til for skattemyndighederne at foretage indkomstfiksering1 i tilfælde 

af, at transfer prisen ikke afspejler en handel foretaget på markedsvilkår. 

Konsekvenserne for virksomheder ved ikke at have styr på sin Transfer Pricing dokumentation kan 

være store. De kan blive idømt store bøder, såfremt dokumentationen ikke er i orden, ligesom de 

også kan blive idømt både bøde og indkomstfiksering1, hvis skattemyndighederne kan løfte 

bevisbyrden for, at transfer prisen ikke overholder armslængdeprincippet. 

Det er ikke kun økonomiske konsekvenser, der er på spil for virksomhederne. Det kan også få 

betydning for deres omdømme, såfremt sagen ender med at blive omtalt i medierne. En forkert 

fastsat transfer pris kan nemlig blive anset for at være et forsøg på skatteunddragelse. Det kan 

nemlig resultere i, at en større profit end ved overholdelse af armslængdeprincippet, ligger i det 

lavest beskattende land, og dermed at den samlede koncern slipper billigere i skat.  

 

                                                      
1 Se afsnit 2.7 Definitioner på fagudtryk. 
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Alt dette er ikke hjulpet på vej af, at Transfer Pricing er et område, som afhænger af forholdene, der 

gør sig gældende i den pågældende situation, og hvad uafhængige parter ville have gjort/accepteret i 

netop samme situation. Dette gør, at retningslinjerne er meget overordnede, og grundet den i mange 

situationer manglende indsigt i, hvad uafhængige parter ville have gjort, ender det i mange tilfælde 

med, at man må basere sig på antagelser og skøn. For hvor ved man fra, hvordan uafhængig partner 

ville agerer i en pågældende situation? Det er et spørgsmål, der af gode grunde sjældent er lige til at 

besvare. Det ved virksomheder nemlig de fleste gange ikke, enten fordi man ikke har adgang til og 

hermed indsigt i sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, eller fordi det 

umiddelbart ikke er muligt at finde sammenlignelige transaktioner. 

Problemet med at finde sammenlignelige transaktioner bliver kun yderligere forværret, når der 

snakkes om transaktioner med immaterielle aktiver. Dette er en varetype, som i betydeligt omfang 

handles (flyttes) mellem koncernforbundne virksomheder, for eksempel i forbindelse med opstart af 

nye lokationer, reorganisering eller andet. Men samtidig er det også en varetype, det er svært at 

finde sammenlignelige transaktioner for, da det pågældende immaterielle aktiv ofte ikke sælges 

mellem uafhængige parter, eller fordi der er tale om så særegent et aktiv, at der kun findes ét af det. 

1.2 Problemformulering 

Skattemyndighedernes store fokus og et skønsbaseret regelsæt gør, at Transfer Pricing er et 

kompleks og tidskrævende område for internationale koncerner. Hele afdelinger er efterhånden 

blevet oprettet i alle internationale koncerner med det formål at sikre, at koncernens transfer priser 

er dokumenteret.   

Koncerners interne handel af produkter og materielle aktiver er som udgangspunkt mindre 

kompleks at bestemme transfer priser for end deres interne handel med immaterielle aktiver. 

Årsagerne til den øget kompleksitet er mange, blandt andet kan nævnes manglende eller 

utilstrækkelig regelsæt og aktivernes specielle karakter. 

Disse forhold var også blevet tydelige for OECD, idet de i juli 2013 udkom med et udkast til nye 

regler på området for immaterielle aktiver. Formålet med projektet er, som Caroline Silberztein 

(i.d.) skriver i sin artikel ”Transfer pricing aspects of intangibles: the OECD project”, at udarbejde 
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nye regler for forhold vedrørende immaterielle aktiver, der mangler yderligere uddybelse eller 

opdatering. 

Nærværende problemstilling forsøges belyst i opgaven ved besvarelse af følgende hovedspørgsmål: 

Hvilken betydning kan OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of 

Intangibles2 få, set i forhold til de gældende guidelines, for fastsættelsen af transfer prisen for 

immaterielle aktiver ved internationalt salg mellem koncernforbundne virksomheder? 

Opgavens problemstilling forsøges belyst med følgende underspørgsmål: 

1) Hvad er et immaterielt aktiv? 

2) Hvorfor er immaterielle aktiver væsentlige i relation til Transfer Pricing? 

3) Hvordan behandler OECD’s nugældende Transfer Pricing Guidelines fastsættelsen af 

transfer prisen for immaterielle aktiver? 

Der vil her være tale om en teoretisk gennemgang af definitionen på et immaterielt aktiv, herunder 

de forskellige typer af immaterielle aktiver, der findes. Samtidig vil der ud fra et Transfer Pricing 

perspektiv blive set på årsagen til, at immaterielle aktiver er væsentlige. Herefter vil der være en 

teoretisk gennemgang af det gældende regelsæt, der findes for fastsættelse af transfer priser på 

immaterielle aktiver. Der vil blive tale om en overordnet gennemgang af de generelle regler samt en 

gennemgang af regler i kapitel 6 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines, som specifikt vedrører 

immaterielle aktiver. Denne gennemgang vil give anledning til at se på følgende: 

4) Hvilke problemstillinger giver den nugældende Transfer Pricing Guidelines anledning til? 

Der er her tale om en analyse som tager udgangspunkt i den overordnede gennemgang af OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines for immaterielle aktiver. Formålet er at identificere eventuelle huller 

eller uklarheder i vejledningen, som gør at der skabes usikkerhed omkring fastsættelsen af transfer 

priser for immaterielle aktiver, eller som giver anledning til forskellige fortolkninger. 

                                                      
2 Oversat til dansk: Reviderede diskussionsudkast vedrørende transfer pricing aspekter for immaterielle aktiver. 
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5) Hvordan behandles de identificerede problemstillinger i det nugældende regelsæt i 

OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangibles udsendt 30. 

juli 2013? 

Dette vil blive besvaret ved at foretage en analyse af indholdet i OECD’s Discussion Draft. På 

baggrund af de i forvejen identificerede problemstillinger, vil det blive vurderet, om Discussion 

Draft afhjælper disse helt eller delvist, og hermed hvilke konsekvenser det forventeligt kan få. 

1.3 Afgrænsning 

Følgende afgrænsninger er anvendt i nærværende opgave i forbindelse med behandlingen af det 

fremstillede problem i foregående afsnit 1.2, Problemformulering; 

 De typer af immaterielle aktiver, som vil blive gennemgået, er vurderet i relation til relevans 

og almindelighed. Der kan derfor godt forekomme immaterielle aktiver, som ikke behandles, 

eller som kun behandles sammen med en række andre immaterielle aktiver, da disse har 

fællestræk, der gør, at en samlet behandling giver mening. 

 Det vil som nævnt i foregående afsnit, være en overordnet gennemgang af de generelle 

Transfer Pricing regler, der er relevant for den efterfølgende gennemgang og analyse i relation 

til immaterielle aktiver. Dette betyder, at der kan være regler, som ikke vil blive berørt, eller 

som gennemgås så overordnet, at det vil være nødvendigt for læseren selv at opsøge 

yderligere information, såfremt reglerne ønskes anvendt i praksis. Eksempler på emner, der 

ikke vil blive gennemgået, er dokumentationskrav, kilder til at finde eksterne transaktioner og 

tidsproblematikken, idet disse ikke vurderes relevante i forhold til problemformuleringen. 

 Da hovedproblemet der forsøges besvaret i nærværende opgave vedrører salg af immaterielle 

aktiver, vil der ikke blive kigget på det forhold, som omtales i udkastet til de nye regler, hvor 

et immaterielt aktiv er anvendt i forbindelse med produktionen af at produkt eller udførelsen 

af servicen, og hvor produktet/servicen sælges mellem koncernforbundne virksomheder, men 

hvor det immaterielle aktiv ikke sælges. Af samme årsag kigges der heller ikke på situationen, 

som er nævnt i begge regler, hvor det er aktiviteter udført af andre end ejeren af det 

immaterielle aktiv og for disses regning, som påvirker værdien af aktivet. 
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 Gennemgangen af det udsendte Discussion Draft fra OECD omhandlende forslag til nye 

regler på området for immaterielle aktiver vil blive gennemgået med udgangspunkt i de 

problemstillinger, der identificeres i det gældende regelsæt. Dette kan betyde, at det kun vil 

være dele af draftet, der vil blive gennemgået. 

 Den afsluttende diskussion/vurdering af de forventelige konsekvenser af de nye regler, er en 

tilkendegivelse af min, forfatterens, egen forventning baseret på den viden og forståelse, som 

de udførte analyser har givet. Der er altså ikke foretaget en undersøgelse af andres 

forventninger eller gennemført en form for test. 

 Hele opgaven er bygget op om Transfer Pricing perspektivet, hvorfor gennemgange, analyser 

og vurderinger skal ses i dette lys. Det vil derfor være muligt, at måden hvorpå et immaterielt 

aktivs pris fastsættes ville være helt eller delvist anderledes, havde et andet perspektiv været 

anvendt. 

1.4 Opgavens struktur 

Nærværende opgave er struktureret med udgangspunkt i følgende figur:
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Indhold og sammenhæng 

Kapitel 1 - Indledning  X     Grundlaget for og selve problemstillingen. Afslutningsvis 
afgrænsning af opgavens omfang, samt specificering af 
opgavens opbygning. 

Kapitel 2 - Metode       De tekniske forklaringer på de valgte metoder, begrundelse for 
valgene samt henførelse af metoder til konkrete handlinger i 
forbindelse med opgaven. Afslutningsvis gives definitioner på 
anvendte fagudtryk samt de bemærkninger, der haves i 
forbindelse med de anvendte kilder. 

Kapitel 3 - Immaterielle 
aktiver 

1) og 2)  X    En teoretisk gennemgang af definitionen af et immaterielt aktiv 
med efterfølgende gennemgang af de forskellige typer af 
immaterielle aktiver, der findes. Afslutningsvis vil der blive set 
på væsentligheden af immaterielle aktiver set i relation til 
Transfer Pricing. 

Kapitel 4 - Nutidens 
Transfer Pricing 

3) og 4)  X X   Efter en kort overordnet gennemgang af de generelle Transfer 
Pricing regler, foretages en gennemgang af de specifikke regler 
for immaterielle aktiver, som beskrives i kapitel 6 i OECD’s 
Transfer Pricing Guidelines. 

                                                      
3 Se afsnit 2.3 Undersøgelsesformål for uddybelse af begreberne 
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På baggrund af gennemgangen af reglerne i Guidelines vil der 
blive foretaget en analyse af, hvorvidt reglerne er dækkende set i 
lyset af den viden, som er opnået i kapitel 3, omkring 
immaterielle aktivers væsentlighed og kompleksitet. 

Kapitel 5 - Fremtidens 
Transfer Pricing 

5)   X X  Med udgangspunkt i de problemstillinger identificeret i kap. 4 
analyseres OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer 
Pricing Aspects of Intangibles med henblik på at vurdere, 
hvorvidt denne helt eller delvist afhjælper disse problemer. 
Afslutningsvis vil der blive kigget på hvilken konsekvens 
diskussionsudkastet kan forventes at få. 

Kapitel 6 – Konklusion og 
perspektivering 

      Afrunding af opgaven ved en sammenfatning af 
delkonklusionerne for at foretage en samlet besvarelse af 
problemstillingen opstillet i kap. 1. 

I perspektiveringen vil der blive kigget på eventuelle nye 
udviklinger i arbejdet med at udfærdige nye guidelines på 
området for immaterielle aktiver. Der vil samtidig blive givet en 
kort beskrivelse af de muligheder, som virksomheder har, for at 
undgå at komme til at stå i en situation, hvor 
skattemyndighederne er uenige med den fastsatte transfer pris. 

Tabel 1, Kilde: Egen tilvirkning 
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2 Metode 
Formålet med dette kapitel er at give læseren en forståelse for de metoder og modeller, som er 

anvendt til besvarelse af opgavens problemstilling.  

I opgaven er anvendt en deduktiv fremgangsmåde, da der arbejdes ud fra en formodning om, at 

årsagen til, at man udsender udkast til nye regler på et område, er, at de gældende regler er 

utilstrækkelige. Denne antagelse undersøges ved først at foretage en analyse af de gældende regler 

for at identificere problemstillinger, som disse giver anledning til. Herefter vil udkastet til de nye 

regler blive analyseret med udgangspunkt i de identificerede problemstillinger for herigennem at 

undersøge, om de nye regler helt eller delvist har afhjulpet problemstillingerne. 

2.1 Problemstilling 

For at skabe en god struktur i opgaven og det bedst mulige indblik i emnet, er der valgt at tage 

udgangspunkt i den syntetiske metode (Hansen, 1993 s. 32-33). Dette skyldes metodens 

udgangspunkt i, at et hovedspørgsmål formuleres og opdeles i yderligere underspørgsmål. Ved at 

der i opgaven foretages besvarelse af underspørgsmålene, foretages der ligeledes besvarelse af det 

tilhørende hovedspørgsmål. I relation til strukturen i opgaven betyder dette, at der først vil være 

forklaringer efterfulgt af besvarelser. 

2.2 Genstandsfelt 

Genstandsfeltet for nærværende opgave er Transfer Pricing reglerne for immaterielle aktiver. Disse 

regler danner grundlag for en analyse, hvis formål er at identificere eventuelle problemstillinger i de 

gældende regler, og hvordan disse problemstillinger muligvis er afhjulpet helt eller delvist i 

udkastet til de nye regler på området fra OECD. Ligeledes vil de forventelige konsekvenser af de 

nye regler blive afdækket. 

Med Transfer Pricing regler menes der de nugældende regler i OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

fra juni 2010 (2010b), herunder specielt kapitel 6 som omhandler de særlige regler for immaterielle 

aktiver, samt udkastet til nye regler i OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer Pricing 

Aspects of Intangibles fra 30. juni 2013 (2013).  



 

Side 14 af 80 

2.3 Undersøgelsesformål 

Opgaven er bygget op omkring 3 undersøgelsesformål (Andersen, 2005/1999 s. 20), som medvirker 

til at sikre, at den går fra et være en ren beskrivende opgave til at få dybde ved også at tage 

problemidentificerende og -løsende undersøgelser i brug. 

Teori, også kaldet det beskrivende formål, bruges for at give læseren et indblik i den viden, som 

findes om det pågældende emne og herved skabe en baggrundsviden, som gerne skulle være 

behjælpelig med at skabe forståelse for de dyberegående undersøgelsesformål, som efterfølgende 

anvendes. 

Analysen gør opgaven en tand dybere end blot det at være en beskrivende opgave. Når der er skabt 

en baggrundsviden hos læseren, tages den problemidentificerende undersøgelse (også kaldet den 

eksplorative og diagnosticerende undersøgelse) i brug. Denne har til formål at finde frem til 

problemstillingerne inden for de enkelte emner ved at stille spørgsmål til måden, tingene gøres på, 

og hvordan dette påvirker omverdenen. Efter at have forsøgt at besvare spørgsmålene omkring 

måden tingene gøres på, fremkommer nye spørgsmål på baggrund heraf, nemlig hvorfor det er, at 

tingene er gjort på den pågældende måde. Her er altså tale om, at vi gør de bevæggrunde og 

hensigter der ligger bag handlingerne til genstand for en undersøgelse for herigennem at skabe 

forståelse. 

Det sidste undersøgelsesformål er det forklarende. Her søges det forklaret hvilket udfald, der kan 

forventes i en givende situation med udgangspunkt i gældende/fremtidig gældende 

regler/love/praksis. Der vil ikke være tale om et entydigt svar, da det afhænger af, hvordan den 

givende situation ses, og hvordan regler/love/praksis forstås. Læseren gives altså det bedste billede 

af sagen, som jeg som forfatter ser den, og dette billede vil kunne diskuteres ud fra de ting, der er 

lagt til grund. 

Ovenstående 3 undersøgelsesformål vil gå igen flere steder i nærværende opgave, da et eller flere af 

dem kan anvendes i hvert enkelt kapitel. For et overblik over hvori opgaven de forskellige formål 

vil blive anvendt henvises til afsnit 1.4 Opgavens struktur. 
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2.4 Undersøgelsesdesign 

Betegnelsen undersøgelsesdesign dækker over undersøgelsesteknikker, som er forskellige måder 

hvorpå undersøgelsesinstrumenter anvendes på (Andersen, 2005/1999 s. 17). 

Undersøgelsesteknikken for nærværende opgave udgøres af undersøgelsesinstrumenter som analyse 

og tolkning af de under afsnit 2.2 Genstandsfelt nævnte OECD’s Transfer Pricing udgivelser. For 

disse undersøgelsesinstrumenter findes der ikke nogen egentlige retningslinjer eller 

metodebeskrivelser, da der i større omfang er tale om en kreativ fremgangsmåde. Det er altså op til 

den enkelte at fastlægge en passende fremgangsmåde. Det vigtigste i tolkningen og analysen er, at 

der opnås en forståelse af indholdet i det pågældende materiale, samt at der foretages en vurdering 

af troværdigheden og herved virkelighedsbilledet i dette indhold.  

2.4.1 Data 

Grundet det valgte undersøgelsesdesign, og det at problemet der ønskes undersøgt i nærværende 

opgave, har med regelsæt at gøre, vil der i opgaven hovedsageligt blive gjort brug af et kvalitativt 

datamateriale. Ud fra disse kvalitative datamaterialer vil der dog blive udarbejdet et par kvantitative 

eksempler på fastsættelse af en transfer pris, se afsnit 5.2 Forventet konsekvens af nye regler.  

Da der samtidig er tale om en teoretisk analyse, vil der udelukkende blive gjort brug af sekundære 

data. Dette betyder, at der ikke til brug for opgaven vil blive indsamlet nye informationer ved 

udførelse af interview eller gennemførelse af undersøgelser. Derimod vil der blive tale om en 

opgave, hvori jeg som forfatter på baggrund af allerede eksisterende datamateriale foretager en 

analyse af eksisterende og foreslåede regler, for herigennem at identificere problemstillinger, 

eventuel afhjælpning heraf og den mulige konsekvens af de nye regler. 

Indsamlingen af datamateriale vil primært ske via OECD’s hjemmeside, www.oecd.org, hvor de 

relevante udgivelser ligger tilgængelig. Herudover vil der blive suppleret med forskellige relevante 

artikler og andet data, specielt i relation til definition og beskrivelse af immaterielle aktiver, som er 

fremfundet i forskellige søgedatabaser samt i diverse faglitterære værker. 

I relation til alt indsamlet materiale har der været foretaget en vurdering af dets validitet for at sikre, 

at der kun anvendes data, der er relevant for problemstillingen og samtidig gyldigt (Andersen, 
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2005/1999 s. 81). Med gyldighed menes i denne forbindelse, at det sikres, at den anvendte teori 

passer på den valgte empiri – Transfer Pricing for immaterielle aktiver. 

I forbindelse med fremsøgningen og anvendelsen af datamateriale er der taget stilling til 

troværdigheden af det fremfundet materiale. Der henvises til punkt 2.8 - Kildekritik, for yderligere 

information herom. 

2.4.2 Kvalitative metoder 

Som nævnt ovenfor, så er der i nærværende opgave anvendt kvalitative data, og hermed er der gjort 

brug af den kvalitative metode. Den kvalitative metode er anvendt til opbygningen af viden 

omkring emnerne immaterielle aktiver og Transfer Pricing ved at læse det relevante datamateriale, 

der forefindes herfor. 

For emnet immaterielle aktiver består data primært af de beskrivelser, der forefindes i de anvendte 

OECD udgivelser, samt de definitioner fra primært fagområdet regnskab, som Transfer Pricing 

praksis læner sig op af. 

Som allerede nævnt udgøres data relateret til Transfer Pricing området selve udgivelserne fra 

OECD og diverse publikationer, der beskriver formålet og de bagved liggende årsager til projektet 

med udarbejdelsen af de nye regler. Formålet med at indhente viden fra disse publikationer er, at 

skabe en baggrundsviden til brug for analysen og fortolkningen af udkastet til de nye regler, set i 

forhold til det nugældende regelsæt. Herudover skaber det også baggrundsviden til brug for 

vurderingen af de konsekvenser, som de nye regler forventes at få.  

2.4.3 Empiri 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i empirien inden for Transfer Pricing i form af OECD’s udstedte 

regelsæt og udsendte discussion draft, samt i form af relevant datamateriale i relation til definition 

og beskrivelse af immaterielle aktiver. 
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2.5 Kildehenvisning 

Kildehenvisninger i opgaven anvendes løbende, og systemet, der er gjort brug af, er 

Harvardsystemet (Anglia Ruskin University, 2008). Dette system er kendetegnet ved, at referencen 

sættes i selve teksten i form af en parentes. 

Refereres litteraturen direkte, f.eks. ”Toft (2009) skriver…” er det kun udgivelsesåret, der sættes i 

parentes, mens det er både forfatterens efternavn og udgivelsesåret, der sættes i parentes, hvis der er 

tale om en indirekte reference. Er referencen sat enten i starten eller slutningen af en sætning, alt 

efter om der er tale om en direkte eller en indirekte, gælder den for hele sætningen. Er en indirekte 

reference sat efter en dato eller et tal, er det som udgangspunkt kun datoen eller tallet, som den 

henviser til. 

De vejledninger, der findes omkring brugen af Harvardsystemet, viser forskellige meninger 

angående, hvor mange forfattere, der skal være til en bog, før man bruger ”et. al” i referencerne. Jeg 

har valgt at anvende dette på al litteratur med mere end én forfatter, hvorfor der for sådan litteratur 

står den første forfatters efternavn efterfulgt af et. al. 

Har en forfatter udgivet mere end én bog, artikel, mv. i det samme år, så anvendes bogstaver efter 

udgivelsesåret, f.eks. 2010a, 2010b, mv. Er der tale om en genudgivelse af tidligere udgivet 

litteratur, f.eks. 2. eller 3. udgave, skal udgivelsesåret for 1. udgave oplyses i forlængelse af 

udgivelsesåret for en anvendte udgave, f.eks. (2010/2009). I forbindelse med artikler er det kun det 

originale udgivelsesår, der oplyses. Er der ingen udgivelsesdato, angives dette som i.d. (ingen dato), 

hvilket er den danske oversættelse af angivelsen på engelsk n.d. (no date). 

Angivelsen af forfatterens/forfatternes efternavn(-e) og udgivelsesåret i referencerne fungerer som 

nøgle til at kunne finde litteraturen i litteraturlisten, hvilke står i alfabetisk orden på forfatternes 

efternavne som første sortering og udgivelsesår som anden sortering. Listen er ikke opdelt på 

forskellige typer af litteratur, hvilket dog angives efter udgivelsens titel i litteraturlisten. Bøger, 

artikler, mv. fremgår altså af samme liste, da typen ikke er angivet i referencen, og en sortering 

herefter derfor ville besværliggøre opslaget i litteraturlisten. 

Dette gælder for såvel tekst som figurer og tabeller. Hvor figurer og tabeller er af egen tilvirkning, 

vil dette fremgå. 
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2.6 Målgruppe 

Opgavens målgruppe er primært censor og vejleder, men herudover vil øvrige interesserede ved 

læsning af nærværende opgave kunne skabe sig et overblik over og opnå en større forståelse for 

Transfer Pricing reglerne for immaterielle aktiver.  Der vil ikke kun kunne opnås en forståelse for 

det nugældende regelsæt, men samtidig vil den interesserede læser også kunne få et indblik i det 

udsendte diskussionsudkast til nye regler fra OECD. Læseren vil nemlig blive præsenteret for, 

hvordan de forslåede regler kan afhjælpe eventuelle problemstillinger i det nugældende regelsæt, 

samt hvilken konsekvens de nye regler forventes at kunne få.  

Øvrige interesserede kunne i særdeleshed tænkes at være ansatte i Transfer Pricing afdelinger i 

internationale koncerner, Transfer Pricing konsulenter og skattemyndigheder inden for Transfer 

Pricing. 

2.7 Definitioner på fagudtryk 

I dette afsnit findes en oversigt over de vigtigste fagudtryk anvendt i nærværende opgave med 

tilhørende definition herpå. Udtrykkene er listet op i alfabetisk orden. 

Fagudtryk Definition 

Armslængdeprincippet Transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder skal ske på 
samme vilkår, som sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige 
parter. 

Ekstern transaktion En transaktion der finder sted mellem 2 eksterne parter. 

Immaterielle aktiver Betegnelsen immaterielle aktiver dækker over en række forskellige typer 
af aktiver som for eksempel; varemærker, software, patenter, goodwill, 
viden, immaterielle aktiver under udvikling og licenser, der giver 
rettighed til at gøre brug af et immaterielt aktiv, der ejes af en anden. 

Indkomstfiksering Regulering af virksomheders skattepligtige indkomst og herigennem 
beskatning, så de bliver beskattet i lighed med hvordan en stand-alone 
virksomhed ville være blevet beskattet. 

Intern transaktion Hvor en koncernvirksomhed ud over transaktioner med 
koncernforbundne virksomheder også har transaktioner med eksterne 
parter (uafhængige parter). 

Sammenlignelige Sammenlignelige transaktioner er transaktioner, som er identiske på de 5 
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transaktioner sammenlignelighedskriterier: 

1. Aktivets egenskab 

2. Funktionsanalyse 

3. Kontraktvilkår 

4. Økonomiske omstændigheder 

5. Forretningsstrategier 

Disse kriterier vil blive gennemgået i kapitel 4 i forbindelse med den 
indledende gennemgang af de generelle Transfer Pricing regler. 

Stand-alone En stand-alone virksomhed er en virksomhed, som ikke indgår i en 
koncern og hermed ikke har transaktioner med koncernforbundne 
virksomheder. 

Uafhængige parter Virksomheder som ikke er forbundet med hinanden i form af ejerskab, 
og hermed ikke indgår i samme koncern, eller privatpersoner som ikke 
har ejerskab i eller på anden måde er forbundet med virksomheder i 
koncernen. 

 

2.8 Kildekritik 

Nærværende opgave anvender primært internationalt udsendte guidelines, discussion draft og 

publikationer i relation til Transfer Pricing, særligt inden for området immaterielle aktiver. I og med 

at guidelines og diskussionsudkast er regelsæt, vil der ikke være tale om holdningspræget materiale. 

Derimod kan publikationer på området umiddelbart godt indeholde holdninger, og hermed ikke 

stemmer overens med ønsket om, at præsentere problemstillingen så objektiv som mulig.  

Derfor vil væsentlige holdninger og anbefalinger, som kunne fremgår af det anvendte materiale, 

blive kritisk vurderet, og kun blive anvendt i det tilfælde, at der kan findes støtte for disse 

holdninger og anbefalinger. Ligeledes vil modstridende holdninger og anbefalinger, i tilfælde af at 

sådanne eksisterer, blive præsenteret i samme forbindelse, så læseren har mulighed for at drage sin 

egen konklusion. 

Jeg, forfatteren, har i forbindelse med udarbejdelse af opgaven forsøgt at være så objektiv omkring 

beskrivelse og analyse af problemstillingen som muligt. Der vil dog i opgaven forekomme afsnit, i 

særdeleshed kapitel 4 og 5, som behandler analyserne og forventninger, hvor 

meningstilkendegivelser og egne tolkninger uundgåeligt vil blive gengivet. Ligeledes vil 
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beskrivelsen af Transfer Pricing reglerne kunne medfører tilkendegivelse af min, forfatterens, 

subjektive opfattelse. Dette skyldes de meget skønsbaserede regler, der generelt præger Transfer 

Pricing området og i særdeleshed på området immaterielle aktiver, grundet disse aktivers specielle 

karakter. Dette betyder, at der i betydeligt omfang vil være tale om, hvordan reglerne fortolkes. 

Ved søgning på en generel database som Google, har jeg, forfatteren, ud over at forholde mig 

kritisk til datamaterialets validitet, også sikret mig, at materialet kommer fra anerkendte 

hjemmesider. 

Der er foretaget en vurdering af muligt kildemateriale ud fra, hvad der er væsentligt for opgavens 

problemstilling. Læserne af opgaven kan derfor godt have brug for yderligere information, hvis 

yderligere uddybelse ønskes. Det kan derfor være nødvendigt for læserne at indhente og gennemgå 

anden litteratur. 

Ved udarbejdelse af opgaven er der hentet inspiration og yderligere viden fra øvrige publikationer 

samt personer, end hvad der fremgår af litteraturlisten. I relation til personer, er der hovedsagligt 

tale om kollegaer og bekendte med kompetencer inden for opgavens emne. Årsagen til at disse 

publikationer og personer ikke fremgår af litteraturlisten er, at de ikke er direkte anvendt i 

nærværende opgave, men mere er brugt som sparring eller til at opbygge viden på relaterede 

områder. 

2.9 Opsummering 

Der vil i de efterfølgende kapitler blive svaret på de i afsnit 1.2 Problemformulering opstillede 

underspørgsmål, for til sidst at samle alle besvarelserne i en samlet konklusion, som giver svar på 

opgavens hovedspørgsmål. Besvarelserne vil ske ved anvendelse af teori og analyse, og resultatet 

heraf vil blive forklaret i form af forventningen til den fremtidige transfer pris fastsættelse af 

immaterielle aktiver. 

Det er primært kvalitative data, der vil blive lagt til grund for denne opgave, i form at forskellige 

udgivelser fra OECD, og specielt i relation til Transfer Pricing Guidelines og diskussionsudkastet til 

de nye regler, vil der ud over analyse også blive anvendt fortolkning som undersøgelsesdesign. De 

anvendte materialer vil der blive foretaget en kritisk vurdering af i relation til gengivelse af 

konkrete holdninger mv., da ønsket er, at belyse problemstillingen så objektivt som muligt. 
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3 Immaterielle aktiver 

I dette kapitel vil der blive foretaget en overordnet teoretisk gennemgang af hvad et immaterielt 

aktiv er set både ud fra et Transfer Pricing og et regnskabsmæssigt perspektiv. Herudover vil der 

være en gennemgang af nogle af de forskellige typer af immaterielle aktiver som findes, og 

afslutningsvis vil det blive beskrevet, hvorfor det er, at denne form af aktiv er væsentlig i relation til 

Transfer Pricing. 

3.1 Transfer Pricing perspektiv 

I de nugældende Transfer Pricing regler findes der ikke en overordnet definition af immaterielle 

aktiver. Faktisk arbejdes der ikke her med udtrykket aktiver, men derimod immaterielle rettigheder. 

I diskussionsudkastet til de nye Transfer Pricing regler for immaterielle aktiver findes en generel 

definition samt en langt mere uddybende beskrivelse af de forskellige typer af aktiver. 

Den generelle definition beskriver et immaterielt aktiv som et aktiv, der hverken er fysisk eller 

finansielt, men som kan ejes eller kontrolleres i relation til forretningsmæssige aktiviteter, og hvis 

anvendelse eller overførsel ville blive kompenseret såfremt transaktionen havde fundet sted mellem 

uafhængige parter under sammenlignelige forhold (OECD, 2013). 

Fokus ligger i lighed med de generelle Transfer Pricing regler på, hvad en uafhængig part ville have 

været villig til at betale eller ikke betale i en sammenlignelig situation. Herved undgår man også de 

i diskussionsudkastet omtalte problemstillinger, som en generel definition, af hvad der skal betales 

for eller ikke betales for, kunne medfører. Problemerne ved både en for snæver og en for bred 

definition bliver nævnt, og kan føre til, at der enten ikke betales eller betales for aktiver, som en 

uafhængig part omvendt ville have betalt eller ikke have betalt for (OECD, 2013). 

I relation til at bestemme om der er tale om et immaterielt aktiv, er det vigtigt at skelne mellem et 

egentlig aktiv og forhold, som virksomheder ikke har kontrol over eller kan eje, som f.eks. 

markedsforhold (OECD, 2013). Det er meget muligt at en ting som markedsforhold har indvirkning 

på fastsættelsen af armslængde prisen, og der hermed skal tages højde for dem i relation til 

sammenlignelighedsanalysen, men det betyder altså ikke, at der er tale om en (immaterielt) aktiv 

(OECD, 2013). 
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Både i de nugældende regler og i diskussionsudkastet nævnes kategorisering af rettigheder/aktiver 

hvor kategorierne handelsrettigheder/-aktiver og marketingsrettigheder/aktiver går igen i begge. 

Handelsrettigheder/-aktiver kan overordnet forklares som aktiver, der er opstået gennem forskning 

og udvikling, hvilket som regel er omkostningstungt og forbundet med betydelig risici (OECD, 

2010b). Som eksempler kan nævnes patenter og viden. 

I diskussionsudkastet er der stillet et forslag om at ændre definitionen af 

marketingsrettigheder/aktiver i ordbogen til (OECD, 2013): 

"Et immaterielt aktiv anvendt i forretningsaktiviteter, der er vendt mod kunder. Afhængig af 
situationen kan f.eks. varemærke, kundeliste, kunderelationer, ejede markeds- og kundedata 

anvendt til marketing samt salg af produkter og tjenesteydelser til kunder være dækket af 
betegnelsen."4 

Både det at fokus nu ligger på kunderne samt indarbejdelsen af eksempler, er en ændring i forhold 

til definitionen i den nugældende ordbog, hvor udgangspunktet tages i marketing aktiviteter med 

fokus på produkter og tjenesteydelser. Derimod er en række eksempler nævnt i selve de nugældende 

regler, hvoriblandt de ovenfor oplistede også fremgår. 

I de nugældende regler er disse 2 kategorier udgangspunktet, mens diskussionsudkastet til de nye 

regler gør det klart, at de er uden betydning i relation til en transfer pricing analyse, da det her 

understreges, at aktiver skal identificeres individuelt. En række immaterielle aktiver er oplistet og 

kort beskrevet, men som det også understreges i udkastet, så er der ikke tale om en udtømmende 

gennemgang, hvorfor der findes en række aktiver, som ikke er inkluderet (OECD, 2013). Jeg har 

udvalgt nogle af de oplistede immaterielle aktiver, ud fra almindelighed eller kompleksitet, hvor en 

beskrivelse vil blive givet her nedenfor. 

3.1.1 Patenter 

Patenter er i mange lande en beskyttet "rettighed", som giver ejeren eksklusiv rettighed til et 

produkt eller en proces, som andre virksomheder hermed ikke må kopiere. Et patent er 

tidsbegrænset, og dækker kun et vist geografisk område, hvorfor det tit er nødvendigt, at have flere 

patenter for samme produkt, for at dække alle relevante markeder. Ejeren af et patent får en fordel i 

forhold til sine konkurrenter og kan herved gennem højere prisfastsættelse få dækket 

                                                      
4 "An intangible (within the meaning of paragraph [40]) used in business operations that are customer facing. Depending on the 
context, marketing intangibles may include, for example, trademarks, trade names, customer lists, customer relationships, and 
proprietary market and customer data used in marketing and selling goods or services to customers." 
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omkostningerne, som denne eventuelt har haft i forbindelse med den forskning og udvikling, der er 

gået forud for patentet. 

Patenter ses i særdeleshed i medicinalbranchen, hvor der er store omkostninger forbundet med 

forskningen og udviklingen af ny medicin. Patentet giver en beskyttelse mod kopi af produktet fra 

konkurrenters side af, som ellers ville kunne have draget fordel af alt arbejdet som ejeren har udført, 

undgå de hertil forbundne omkostninger og som resultat heraf sætte prisen på medicinen lavere end 

den udviklende virksomhed. Det betyder, at ejeren gennem patentet med større sandsynlighed får 

dækket sine omkostninger, som denne har haft til forskning og udvikling. 

3.1.2 Viden og forretningshemmeligheder 

Viden og forretningshemmeligheder er straks noget mere "flydende" at have med at gøre, da det 

ikke er muligt at sikre disse ting i samme omfang som patenter. Viden vil mange gange være noget 

medarbejdere ligger inde, og som hermed helt eller delvist tages med eller forsvinder, den dag 

medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden. Forretningshemmeligheder er også en form 

for viden, men her er den ikke personafhængig, men derimod mere knyttet til virksomheden. Der 

kan være tale om en opskrift på et produkt, en bestemt måde at udføre en proces på, der af andre 

årsager ikke kan beskyttes med et patent, mv. Selv om denne viden ikke er personafhængig kan den 

stadig godt tages med af tidligere medarbejdere, og hermed ikke længere forblive en 

forretningshemmelighed. 

En måde hvorpå viden og forretningshemmeligheder kan forsøges/er forsøgt sikret mod 

videregivelse er gennem lovgivning, som konkurrencelov, og klausuler i ansættelseskontrakter 

(OECD, 2013). Selvom der er disse foranstaltninger, som en virksomhed kan tage for at forsøge at 

sikre disse immaterielle aktiver, så er det stadig betydelig mere usikkert end et patent. For nå først 

andre er kommet i besiddelse af denne viden eller disse forretningshemmeligheder, så er der ikke 

noget til hindring for at gøre brug heraf, da det kun er det at komme i besiddelse af den/dem, der er 

forbundet med et brud af enten en kontrakt eller en lov. 

3.1.3 Varemærker og brands 

Et varemærke eller et brand kan være uvurderligt for en virksomhed, da folk mange gange i større 

grad køber mærket end selve produktet. Det er derimod så heller ikke nogen billig affære at få dette 
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bygget op, da der skal investeres en hel del penge i marketing aktiviteter for herigennem at skabe 

genkendelse af produktet hos forbrugeren. Der kan enten være tale om et navn, et logo eller et 

billede, som omfatter et enkelt produkt eller en hel række af produkter. 

For varemærker kan der opnås en høj grad af sikkerhed ved at lade det registrerer i anerkendte 

registreringssystemer, hvilket begrænser eller fjerner andres mulighed for at anvende det. I 

modsætning til et patent kan et varemærke fornyes af indehaveren et uendelig antal gange. 

Brands er i visse tilfælde det samme som varemærker, men i nogle tilfælde adskiller det sig ved 

også at omfatte andre immaterielle aktiver som for eksempel kundeforbindelser, omdømme og 

goodwill, fordi det er svært at adskille de forskellige aktiver. 

3.1.4 Goodwill 

Goodwill kaldes også for en virksomheds merværdi. Der er tale om den værdi, der findes i en 

virksomhed ud over de bogførte aktiver, så altså værdier, der enten ikke kunne registreres af den 

ene eller den anden årsag, eller som opstår grundet en forventning om en større fremtidig 

indtjening. Denne værdi kan komme fra flere forskellige immaterielle aktiver, og hermed 

kompliceres værdiansættelsen yderligere. Som et udgangspunkt for værdiansættelsen i relation til 

transfer pricing, nævnes de finansielle værdiansættelsesmetoder i diskussionsudkastet til de nye 

regler (OECD, 2013). Men det understreges samtidig, at de ikke generelt kan anses som værende 

retvisende i transfer pricing øjemed.  

3.1.5 Koncernsynergier 

Koncernsynergier kan komme fra forskellige ting som for eksempel standardisering og 

centralisering af opgaver, ensrettede systemer eller ved at samle relevante dele af værdikæden. Der 

vil altså som regel være tale om, at der opnås en besparelse hos virksomhederne grundet deres 

deltagelse i en koncern, ved for eksempel at dobbeltarbejde bliver skåret væk, samme systemer 

bliver anvendt, stordriftsfordele på indkøb, mv. (OECD, 2013). 

Denne form for immaterielt aktiv adskiller sig fra de ovenfor nævnte, da der her er tale om en aktiv, 

der ikke anses som et immaterielt aktiv set fra et Transfer Pricing perspektiv (OECD, 2013). 

Grunden til dette er, at synergier ikke ejes eller kontrolleres af en virksomhed, men derimod er 

noget, der opstår som et resultat af, hvordan man vælger at disponere. 
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3.2 Regnskabsmæssige perspektiv 

Definitionen af immaterielle aktiver under transfer pricing perspektivet adskiller sig betydeligt fra 

den definition, der anvendes regnskabsmæssigt. Ifølge IAS 38 (IASB, 2004), som er den 

internationale regnskabsstandard, der omfatter immaterielle aktiver, er et immaterielt aktiv et 

identificerbart ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. 

For at en virksomhed må registrerer et immaterielt aktiv regnskabsmæssigt, stilles der udover 

identificerbarhed blandet andet også krav om, at virksomheden har kontrol over aktivet, og der 

eksisterer en fremtidig økonomisk indtjening herfra (IASB, 2004). 

Et aktiv er identificerbart, når det er muligt at adskille det fra goodwill og herved kan udskilles 

separat fra virksomheden, med det formål at blive solgt, udlejet, mv. (IASB, 2004). Selv om et aktiv 

ikke kan adskilles fra andre aktiver eller forpligtelser, eller ikke kan udskilles fra virksomheden, kan 

det alligevel godt være identificerbar, hvis det udspringer af en kontraktuel eller juridisk rettighed 

(IASB, 2004). 

Kontrol over et aktiv opnår en virksomhed ved at have retten til at modtage fremtidige økonomiske 

fordele herfra, samt har magten til at styre andres adgang hertil, hvilket normalt kommer fra en 

juridisk ret til aktivet, som er stadfæstet pr. lov (IASB, 2004). En økonomisk fordel kan bestå af 

blandt andet omsætning eller omkostningsreduktion. 

Herudover er der også det, der kaldes indregningskriterier, som skal være opfyldt, for at et aktiv 

regnskabsmæssigt må indregnes i balancen. Der er tale om følgende 2 krav; aktivets kostpris skal 

kunne måles pålideligt, og det skal være forventeligt, at fremtidige økonomiske fordele forbundet til 

aktivet vil tilfalde virksomheden (IASB, 2004). 

Som Jens O. Elling (2009) skriver; 

”I den nugældende formueorienterede regnskabsregulering er der vidtstrakt forbud mod aktivering 
af disse anlægsaktiver pga. manglende opfyldelse af indregningskriterier […] og det til trods for, at 

immaterielle aktiver har stigende betydning for værdiskabelsen i virksomhederne i det moderne 
videnssamfund. Reguleringen medfører, at stadig flere udgifter omkostningsføres uden 

sammenhæng med årets omsætning.” 
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Ovennævnte krav kan resultere i, at et immaterielt aktiv ikke må indregnes regnskabsmæssigt, men 

fordi det er med til at skabe en betydelig økonomisk værdi skal det medtages i relation til 

fastsættelsen af transfer prisen (OECD, 2013). Der kan her være tale om internt oparbejdet 

immaterielle aktiver samt reklamering. 

3.3 Væsentlighed i relation til Transfer Pricing 

Immaterielle aktiver er i stadig større omfang blevet værdibærer i virksomheder, i særdeleshed i nye 

videnproducerende virksomheder som der fremgår af figur 1 nedenfor, da specielt viden, 

kundeforhold og varemærker er blevet et vigtigere og vigtigere element i den voksende konkurrence 

på mange markeder, eller i relation til at skabe sig en niche. Det er altså mange gange disse aktiver, 

der har værdi for virksomhederne, og hermed også er med til at skabe selve virksomhedernes værdi. 

Men når det så er sagt, så er der også tale om aktiver, der er meget svære at bestemme værdien af. 

  

Figur 1, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

Kendetegnede for alle de i foregående afsnit nævnte immaterielle aktiver er, at de er meget svære at 

værdiansætte, da det vil afhænge meget af, hvilke forudsætninger og forventninger, der bliver lagt 

til grund, og hermed bliver det afhængig af, hvem der foretager værdiansættelsen. Altså bliver der 

tale om en subjektiv vurdering. 

En ting er problemet forbundet med værdiansættelsen, men et andet helt grundlæggende problem er 

identificeringen af de immaterielle aktiver, for i hvilket omfang har de pågældende omkostninger 

resulteret i et aktiv? Dette er ikke kun svært internt i virksomheden, faktisk bliver det kun sværere 
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for udenforstående, da der ikke altid oplyses om immaterielle aktiver i offentligt tilgængelige 

dokumenter. Specielt i relation til viden og forretningshemmeligheder er der en vis 

tilbageholdenhed med at give oplysninger, da dette i sagens natur ville reducerer værdien af disse 

aktiver. Det at finde mulige sammenlignelige transaktioner kan derfor være rigtig svært, grundet 

den manglende viden. 

3.4 Opsummering 

Når der er tale om immaterielle aktiver, er der tale om meget komplekse, men samtidig også i 

mange tilfælde meget værdifulde aktiver. Der er tale om aktiver, der i stadig større omfang udgør 

virksomhedernes egentlige værdi, på trods af at aktiverne ikke altid er registreret regnskabsmæssigt 

i balancen. Der er ligeledes tale om aktiver, som i stor stil handles, i særdeleshed mellem 

koncernselskaber, og hvor det kan være svært at finde mulige sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter enten grundet det immaterielle aktivs karakter, eller fordi værdien af 

aktivet for den købende part vil være betydelig anderledes, hvis der tales om uafhængige parter 

grundet for eksempel udnyttelsesgraden eller synergier. 

En ting er altså de immaterielle aktiver, som fremgår af virksomheders eksterne regnskaber, hvilket 

som regel kun er den lille delmængde af de samlede immaterielle aktiver i virksomheden. Men 

hertil kommer, at skattemyndighederne faktisk kan ende med at identificere immaterielle aktiver, 

som virksomheden ikke havde set som værende immaterielle aktiver, hvilket er illustreret i figur 2 

nedenfor. 
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Figur 2, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

Det at værdiansætte et immaterielt aktiv er ikke lige til. I mange tilfælde findes der nemlig ikke et 

egentlig marked for et sådant aktiv, og hermed heller ikke en egentlig pris. Man er derfor ude i en 

værdiansættelse ud fra en værdiansættelsesmetode, som baseres meget på vurderinger og 

forventninger, og hermed vil kunne afhænge af personen, der foretager værdiansættelsen. 

Immaterielle aktiver er grundet den store usikkerhed knyttet hertil og de skøn, der er forbundet med 

værdiansættelsen heraf, væsentlige i relation til Transfer Pricing, da det nemlig gør det oplagt, at 

bruge området til at flytte indtjening med. En manglende markedspris og begrænsede eller ikke 

eksisterende sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, kan nemlig gøre det svært 

for skattemyndigheder at bevise, at der er tale om forkert værdiansættelse.  
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4 Nutidens Transfer Pricing 
I dette kapitel vil der først blive foretaget en gennemgang af de generelle relevante Transfer Pricing 

regler, som gælder for al transfer pris fastsættelse. Herefter vil der blive foretages en gennemgang 

af de mere specifikke regler for immaterielle aktiver i de nugældende Transfer Pricing Guidelines. 

4.1 Generelle Tranfer Pricing regler 

I afsnit C.1 paragraf 6.13 i OECD’s (2010b) nugældende regler, som omhandler anvendelsen af 

armslængdeprincippet for immaterielle rettigheder, henvises til de generelle regler i kapitlerne I, II 

og III, og der skrives specifikt, at de også gælder i relation til immaterielle rettigheder.  

Som beskrevet i afsnit 1.1 Problemsøgning så er armslængdeprincippet og OECD’s 

Modeloverenskomst artikel 9 helt grundlæggende for Transfer Pricing, og måden hvorpå transfer 

priser vurderes. 

Hele OECD’s Transfer Pricing Guidelines er baseret på artikel 9 i OECD’s Modeloverenskomst, 

som foreskriver, at transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder skal afvikles på lige 

vilkår, som havde de fundet sted mellem uafhængige parter (armslængdeprincippet). Artikel 9 

(OECD, 2010b) lyder som følgende; 

”… and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their  
commercial or financial relations which differ from those which would be made between  

independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have  accrued to 
one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued,  may be included in 

the profits of that enterprise and taxed accordingly.” 
 

Det andet forhold, som artikel 9 omhandler, er muligheden for at foretage indkomstfiksering, hvis 

ikke armslængdeprincippet er overholdt. Indkomstfiksering er en beskatning af udehold profit, og 

den justering, som vil blive foretaget er ikke en hævning eller sænkelse af beløbet, som selve 

transaktionen har fundet sted til, men derimod en ændring af indkomstfordelingen mellem de 2 

virksomheder. Der er derfor kun tale om en skattemæssig justering, og der vil derfor ikke skulle 

foretages en pengeudveksling virksomhederne imellem. 

Hermed anses virksomheder skattemæssigt som uafhængige parter, på trods af en eventuel 

koncernforbindelse, hvilket betyder, at en koncern generelt ikke kan have enheder, som genererer 
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en profit på nul eller lavere i en længere periode, da en uafhængig part som udgangspunkt aldrig 

ville accepterer dette. 

For at kunne foretage en indkomstfiksering, skal der være fundet en transaktion sted mellem 

koncernforbundne parter, som ikke er afviklet på armslængdevilkår. Der er her ikke kun tale om 

afvigelser i prisen, men kan lige såvel være afvigelser i kontraktbetingelser, fragt, service, mv., som 

så indirekte påvirker prisen. Skattemyndighederne skal for at kunne bevise dette og beregne den 

krævede justering i relation til indkomstfikseringen som udgangspunkt have en eller flere 

sammenlignelige transaktioner, som har fundet sted mellem uafhængige parter. En måde at finde 

sammenlignelige transaktioner på er ved at foretage en sammenlignelighedsanalyse, som 

gennemgås i efterfølgende afsnit. 

4.2 Sammenlignelighedsanalyse 

Sammenlignelighedsanalyse er hjertet i relation til at anvende armslængdeprincippet og anvendes 

ikke kun af skattemyndighederne i relation til fastsættelsen af en indkomstfiksering, som nævnt 

overfor. Faktisk anvendes det nok i endnu større grad af virksomheder, når de skal fastsætte deres 

interne transfer priser og dokumenterer, at disse opfylder armslængdeprincippet. 

Formålet med en sammenlignelighedsanalyse er at finde en eller flere sammenlignelige 

transaktioner, hvor ingen af de mulige forskelle, der findes mellem transaktionerne, påvirker de 

forhold, som der vurderes på i den valgte metode (for eksempel pris eller margin), eller ikke kan 

elimineres ved at foretage justeringer (OECD, 2010b), se afsnit 4.2.1.7 Justeringer. 

En sammenlignelighedsanalyse starter med en analyse af transaktionen foretaget mellem de 

koncernforbundne virksomheder, for herefter at vælge part der skal testes samt Transfer Pricing 

metode, identificere sammenlignelige transaktioner for at ende ud i en konklusion om hvorvidt 

transaktionen mellem de koncernforbundne virksomheder er foretaget på armslængde vilkår 

(OECD, 2010b). Det er altså vigtigt at få en forståelse af transaktionen mellem de 

koncernforbundne parter, da det er denne viden, som er bestemmende for de andre step i analysen. 

I de ensidet Transfer Pricing metoder, se afsnit 4.3 Transfer Pricing metoder, er det nødvendigt at 

vælge hvem af parterne i transaktionen, der skal testes. Dette gøres ud fra hvem Transfer Pricing 
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metoden mest pålideligt kan anvendes på, og hvor den mest pålidelige sammenlignelige uafhængige 

part kan findes (OECD, 2010b). 

Det er nødvendigt at opnå en forståelse for, hvordan uafhængige parter vurderer en potentiel 

transaktion, for at kunne vurdere om transaktioner er sammenlignelige eller ej, samt hvilke 

justeringer der muligvis vil være nødvendige at foretage for at gøre dem sammenlignelige (OEDC, 

2010b). En potentiel transaktion vil som udgangspunkt altid blive vurderet af en virksomhed ud fra 

mulige alternativer og vil kun blive valgt, hvis det det er mest favorable alternativ set ud fra det 

grundlag, som virksomheden lægger til grund for vurderingen (OECD, 2010b). 

En virksomhed kan altså godt ende med at fravælge det alternativ, der giver den største profit, eller 

medfører de færreste omkostninger, hvis det ikke er en af disse forhold, som den foretager sin 

vurdering på grundlag af. Derimod kan det for eksempel være et muligt fremtidigt internationalt 

samarbejde, der har betydning. 

4.2.1 Sammenlignelighedskriterier 

I en sammenlignelighedsanalyse vurderes sammenligneligheden mellem transaktioner ud fra 5 

faktorer, også kaldet de 5 sammenlignelighedskriterier, som skal vurderes for alle transaktioner, der 

ønskes sammenlignet. Hvert kriterium vil blive gennemgået i særskilte afsnit nedenfor. 

Afhængig af den valgte Transfer Pricing metode vil de enkelte kriterier have forskellig vigtighed, 

og hermed vil eventuelle forskelle mellem transaktionerne inden for de pågældende kriterier være af 

større eller mindre betydning. Figur 3 illustrerer handlingen med at holde 2 transaktioner op i mod 

hinanden ud fra de 5 sammenlignelighedskriterier. 
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Figur 3, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

4.2.1.1 Realydelsens egenskaber 

Realydelsen er det som handles mellem parterne, og i relation til dens egenskaber så er det blandt 

andet (OECD, 2010b); 

 Typen - er der tale om et produkt, en service eller en kombination heraf. 

 Hvis det er et produkt - hvilken tilstand er det i. 

 Udgave - er der tale om et speciallavet produkt/en skræddersyet service, eller er det en genus 
vare/service. 

 Mærke - brand eller ukendt. 

 Omfang - mængden af produkter, eller tidsperioden for servicen. 

 Immateriel rettighed - transaktionstypen (licens eller salg), typen af rettighed (patent, brands, 
mv.), længden og omfanget af beskyttelse og forventet fordele. 

Det er tit forskelle i selve produktet og servicen, der i markedet medfører forskellige priser. For 

eksempel så er forbrugere som regel villige til at betale mere for en mærkevare sko end for en sko 

af ukendt mærke. Ligeledes kan der også opnås en højere pris for nye ting modsat brugte ting, samt 

for større mængder eller services dækkende en længere periode i forhold til kun et enkelt produkt 

eller en engangsservice. 
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4.2.1.2 Funktionsanalysen 

I en funktionsanalyse er man inde og kigge på 3 ting; 1) de udførte funktioner, 2) de anvendte 

aktiver og 3) de påtagne risici. Dette kriterium er vigtigt, da det som regel er den funktion, som en 

virksomhed udfører, som den kræver og modtager betaling for, når der tales om transaktioner 

mellem uafhængige parter (OECD, 2010b). 

Funktioner, som en virksomhed kan udføre, kan for eksempel være produktion, design, udvikling 

og udforskning, ledelse, salg og administration. Er det ikke de samme funktioner, de udførende 

parter udfører i de transaktioner, der ønskes sammenlignet, er det nødvendigt at foretage justeringer, 

for eksempel hvis den ene virksomhed kun producerer, mens den anden både producerer og 

designer. Her vil det være nødvendigt at justere for design, da dette alt andet lige må forventes at 

medføre en højere betaling, end hvis kun produktionen varetages. 

Anvendte aktiver kan både være materielle og immaterielle aktiver, for eksempel så anvendes 

produktionsanlæg til at udføre funktionen produktion, samt muligvis patenter eller 

forretningshemmeligheder. Udover typen af aktiver, der anvendes i de forskellige funktioner, så 

skal deres karakteristika også vurderes; alder, værdi, sikkerhed, mv. (OECD, 2010b). Bliver et 

produkt produceret på et splinternyt produktionsanlæg og er dækket af en patent, så vil prisen alt 

andet lige være en anden, end et produkt produceret på et gammelt produktionsanlæg og uden at 

være dækket af et patent. 

Virksomheder påtager sig meget forskellige risikoprofiler alt efter typen af virksomhed. For 

eksempel kan en virksomhed fungere som en agent og hermed bære meget begrænsede risici, men 

omvendt kan den også fungere som en distributør, som bærer alle risici forbundet med salg af varer 

(tab på debitorer, prisændringer, kursudsving, mv.) og ejer immaterielle aktiver forbundet hermed 

som kundelister, brand, mv., og hermed også bære risici forbundet hermed (tab af værdi). 

I nogle tilfælde vil der være en 1 til 1 sammenhæng mellem funktioner, risici og aktiver, selv om 

dette er meget sjældent. Det er mere normalt, at forholdet, som illustreres nedenfor i figur 4, gør sig 

gældende, nemlig at der til en funktion er tilknyttet en række risici og der anvendes forskellige typer 

og kategorier af aktiver. 
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Figur 4, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

Kendetegnede for alle 3 ting er, at jo flere funktioner, jo flere aktiver og/eller jo større risiko en 

virksomhed skal udføre/anvender/bære, jo højere vil den forventede profil også være. 

Det er primært den part, man har valgt at skulle teste, som funktionsanalysen skal udføres for, men 

det er samtidig også nødvendigt at opnå en forståelse af modpartens udførte funktioner, anvendte 

aktiver og påtagne risici (OECD, 2010b). 

Oplysninger om udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici kan være svære at få om 

mulige sammenlignelige transaktioner, hvor man som virksomhed ikke er en af parterne, specielt i 

relation til anvendelsen af immaterielle aktiver, da anvendelsen af en forretningshemmelighed ikke 

kan slås op på nogen måde, eller fremgår af oplysninger offentliggjort af virksomhederne. 

4.2.1.3 Kontraktvilkår 

Kontraktvilkår aftales mellem parterne og kan være meget forskellige fra aftale til aftale, med 

mindre der er en general kutyme i branchen for at anvende bestemte betingelser ved indgåelse af 

aftaler. Det vil være betingelser om risikoovergang, fragt, betaling, mv., som i en transaktion 

mellem uafhængige parter vil blive afspejlet i prisen, da der er modstridende interesser, og hermed 

et ønske hos hver af parterne til at optimere deres egen situation. Denne modstridende interesse er 

ikke eksisterende mellem koncernforbundne virksomheder, og derfor vil der kunne blive indgået en 

aftale, hvor vilkårene pålægger den ene virksomhed urimelige høje byrder, uden af denne modtager 

en tilsvarende betaling herfor. 
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Man skal derfor ind og kigge på, om kontraktvilkårene er ens i de 2 transaktioner, hvilket kan være 

meget svært grundet manglende eller begrænset indsigt i aftaler indgået mellem uafhængige parter. 

Findes der forskelle mellem vilkårene i de 2 aftaler, så kan en justering være nødvendig for at gøre 

dem sammenlignelige. 

4.2.1.4 Økonomiske omstændigheder 

Den økonomiske situation på det pågældende marked, hvor transaktionerne finde sted har stor 

betydning for fastsættelsen af prisen. Her er tale om alt, der har med macro- og 

samfundsøkonomiske forhold at gøre, for eksempel forskelle i størrelsen på markedet, omfanget af 

konkurrence, den geografiske placering, kundernes styrke og købekraft (OECD, 2010b). 

Det er derfor vigtigt at se på markedskarakteristika i de pågældende transaktioner, for at sikre, at 

disse er ens og hermed gør transaktionerne sammenlignelige, eller at eventuelle forskelle bliver 

identificeret, og justeringer på baggrund heraf kan foretages. 

En måde hvorpå økonomiske forhold kan analyses på, er ved at gøre brug af Michael E. Porters 

”Five Forces”, som er illustreret i figur 5. Her går man ind og kigge på selve markedet, herunder 

konkurrencen, markedssammensætningen, konkurrenter, mv., samt udestående forhold som 

leverandører, købere, potentielle nye konkurrenter og substituerende produkter. 

 

Figur 5, Kilde: Michael E. Porter (1980) 
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4.2.1.5 Forretningsstrategier 

Hvordan en virksomhed vælger at gå i markedet, hvilket kan gøres på forskellige måder, alt efter 

hvad det ønskes opnået, betegnes som deres forretningsstrategi. En forretningsstrategi afspejler en 

virksomheds ønsker i relation til ting som innovation, diversificering, risikotolerance, påvirkning af 

politiske forhold, mv. (OECD, 2010b). 

Det kan altså være et valg for en virksomhed at sælge sine produkter til en pris, der gør, at der køres 

med underskud. Det betyder ikke, at det nødvendigvis medfører en indkomstfiksering fra 

skattemyndighedernes side af, heller ikke selv om det skulle være over en længere periode, at der 

køres med underskud. Det afgørende er, om en uafhængig part ville have accepteret det i samme 

situation. Ligeledes skal der foretages en vurdering af, om situationen er i overensstemmelse med 

strategien, og om det findes rimeligt at det er den pågældende virksomhed, der skal bære 

omkostningerne ved strategien, hvis den er dækkende for hele koncernen. 

Hermed er det ikke sagt, at en koncernforbundet virksomhed kan blive ved med at køre med et 

underskud, da dette uden tvivl ikke ville kunne accepteres af en uafhængig part, fordi en konkurs 

hermed vil være uundgåelig. Der skal altså være udsigt til, at det inden for en rimelig fremtid vil 

være muligt at vende underskuddet til et overskud, og at tidsperspektivet i denne udsigt ville være 

acceptabelt for en uafhængig part. 

4.2.1.6 Sammenlignelige transaktioner 

En sammenlignelig transaktion kan både være intern og ekstern. Ved en intern transaktion menes en 

transaktion med samme produkt/service, og til samme vilkår, under samme forhold, mv. fra den ene 

af de koncernforbundne virksomheder til en uafhængig part. Det vil sige, at der inden for samme 

koncernvirksomheder finder transaktioner sted med både koncernforbundne virksomheder og 

uafhængige parter. 

En ekstern transaktion foregår helt uden for koncernen, hvori transaktionen, som der søges 

sammenlignelige transaktioner til, har fundet sted. Så der er tale om transaktioner mellem 

uafhængige parter. 

Interne transaktioner er helt klart at foretrække, da man her har fuld adgang til al information, 

hvorved analysen bliver nemmere og mere pålidelig. Hermed ikke sagt, at alle interne transaktioner 
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kan anvendes, da de i lighed med eksterne transaktioner skal opfylde sammenlignelighedskriterierne 

(OECD, 2010b). 

Findes der ingen interne transaktioner eller opfylder de ikke kravene, så skal der søges efter 

eksterne transaktioner. Dette kan til tider også være svært, og derfor kan det være nødvendigt at 

finde en holdbar løsning i form af en så sammenlignelig transaktion, som det er muligt. Som det 

fremgår af OECD’s guidelines (2010b), så kan det for eksempel være nødvendigt at finde en 

transaktion mellem uafhængige parter inden for samme industri og sammenlignelige geografiske 

markeder, men hvor tredje partens forretningsstrategi er forskellig fra koncernvirksomhedens. Det 

er selvfølgelig altid nødvendigt at foretage en vurdering af, hvilken indvirkning disse forskelle får 

for sammenligneligheden, og om en justering af den er mulig, se mere i følgende afsnit 4.2.1.7 

Justeringer. 

4.2.1.7 Justeringer 

Selv om det lyder meget let at foretage en sammenlignelighedsanalyse, så er det desværre langt fra 

altid lige til. Der kan nemlig være store problemer forbundet med finde 100% sammenlignelige 

transaktioner, foretaget mellem uafhængige parter. Dette kan enten skyldes ufuldstændig viden om 

andre transaktioner, eller at der simpelthen ikke findes transaktioner, der er identiske. 

I det tilfælde, at der ikke findes identiske transaktioner, så kan der foretages justeringer så 

transaktionerne bliver sammenlignelige. Der kan være tale om justeringer grundet forskelle i 

anvendt regnskabspraksis, klassificering af finansielle data, udførte funktioner, anvendte aktiver, 

påtagne risici, mv. (OECD, 2010b). 

Hvorvidt der skal foretages justeringer, herunder hvilke, skal baseres på en vurdering af 

omkostningerne forbundet hermed set i forhold til den compliance, der opnås (OECD, 2010b). Kun 

justeringer der forventes at øge sammenligneligheden mellem transaktionerne samt pålideligheden 

af resultatet skal foretages. Det er desuden relevant at se på mængden, størrelsen og væsentligheden 

af de nødvendige justeringer, for jo flere, større og/eller væsentlige justeringer, der er nødvendige, 

jo større er sandsynligheden for, at den mulige sammenlignelige transaktion i stedet skulle forkastes 

som værende ikke sammenlignelig. 

Som det fremgår af figur 6 nedenstående, som er et udklip fra en præsentation fra undervisningen i 

valgfaget Transfer Pricing, så er det i den pågældende situation nødvendigt at foretage en justering, 
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for at de 2 transaktioner bliver sammenlignelige. Her udfører den uafhængige part nemlig en 

yderligere funktion (reklame/promotion), anvender flere aktiver (egne butikker og eget varemærke) 

og bærer hermed også en større risiko i forhold til transaktionen, der har fundet sted mellem 

koncernforbundne parter. Det kan nemlig være disse forhold, der gør, at der er forskel i 

overskudsgraden på 10%, da den uafhængige part af disse årsager, kræver en større profit. 

 

Figur 6, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

4.3 Transfer Pricing metoder 

Det er ikke altid muligt at komme frem til en bestemt transfer pris, hvorfor analysen i stedet 

kommer frem til et prisinterval, indenfor hvilket den acceptable transfer pris findes. Dette kan for 

eksempel være tilfældet hvor flere sammenlignelige transaktioner findes eller hvor forskellige 

Transfer Pricing metoder anvendes. 

Overordnet anbefaler OECD i deres guidelines (2010b) 5 Transfer Pricing metoder inden for 2 

forskellige kategorier. Der er tale om de traditionelle transaktionsbaserede metoder, som dækker 

over CUP, Resale minus og Cost plus metoderne, og de transaktionsbaserede profit metoder, som 

dækker over TNMM (nettomargin) og Profit split. Hver af de 5 metoder gennemgås nedenfor. 
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Den mest passende Transfer Pricing metode bestemmes ud fra funktionsanalysen, tilgængeligheden 

af pålidelig information til brug for den valgte metode, graden af sammenligneligheden mellem 

transaktionerne og pålideligheden af nødvendige justeringer (OECD, 2010b). 

De forskellige metoder anvender forskellige poster i resultatopgørelsen til analyse af priser, og i og 

med at det er en prisanalyse, der foretages, så er det at foretrække at teste på omsætningen, som er 

det mest direkte udtryk for prisen. Herudover vil større ”afstand” til omsætningen også medfører 

større ”afstand” til markedsprisinformation. 

   

Figur 7, Kilde: Egen tilvirkning 

4.3.1 Traditionelle transaktionsbaserede metoder 

De traditionelle transaktionsbaseret metoder anses for at være de mest direkte til at bestemme om 

armslængdeprincippet er overholdt, hvorfor disse er klart at foretrække.  

4.3.1.1 CUP 

CUP står for Comparable Uncontrolled Price og på dansk også kaldt markedspris. CUP tager 

udgangspunkt i omsætningen, hvorfor der kigges på produktet og prisen, og fokus ligger på at finde 

prisen i sammenlignelige interne eller eksterne transaktioner, se afsnit 4.2.1.6 Sammenlignelige 

Metode Nøgletal 

CUP Omsætning 

Resale minus Bruttoavance 

Cost plus Bruttoavance 

TNMM Overskudsgrad 

Profit split Overskud 
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transaktioner. Der er tale om en stærk metode, da den tester direkte på prisen, og derfor er den at 

foretrække. 

I og med at der testes på prisen, så er det vigtigt, at produkterne er så sammenlignelige som mulig, 

og af mindre betydning er de funktioner, som virksomhederne udføre. Mindre forskellige i 

produkterne kan der justeres for, men er det nødvendigt at foretage større justeringer, vil det skabe 

usikkerhed om pålideligheden af analysen, og det vil skulle vurderes om transaktionen som tidligere 

nævnt i stedet skal forkastes. 

Flowet for både en intern og en ekstern transaktion (CUP) er tegnet op i figur 8. 

 

Figur 8, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

4.3.1.2 Resale minus 

Resale minus tager udgangspunkt i bruttoavancen som realiseres i videresalgsledet ved at se på 

videresalgsprisen til uafhængige parter. Dette er illustreret i figur 9, hvor armslængde prisen først 

findes (1), hvilket i dette eksempel kunne være 100 kr.. Herefter skal der findes bruttoavancer fra 

sammenlignelige uafhængige parter i form af distributører (2), som her findes at være 30 %. Ud fra 

disse oplysninger beregnes den acceptable Transfer pris i transaktionen mellem de 

koncernforbundne virksomheder ved at regne bagud (3), hvilket i dette eksempel er 70 kr. (100 kr. – 

30 %). 
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Figur 9, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

For denne metode er det en god idé efterfølgende at foretage en test ved at se på Group 

Manufacturer, og hvad dennes profit ender med at lyde på, ved den beregnede transfer pris. Hermed 

ikke sagt at en lav profit eller et tab hos Group Manufacturer er ensbetydende med en forkert 

transfer pris, det kan derimod betyde, at produktionen er ineffektiv. 

Her ligger fokus altså på forholdene relateret til transaktionerne og funktionerne som parter i 

transaktionerne udfører, og sammenlignelighed mellem produkterne er mindre vigtig, selv om det 

alt andet lige vil give det bedste resultat jo mere sammenlignelig produkterne er (OECD, 2010b). 

Sammenlignelighedskriterier som funktionsanalyse, økonomiske forhold, og forretningsstrategi er 

vigtige i relation til resale minus, og der er derfor på disse kriterier, at transaktionerne skal være så 

sammenlignelige som mulige. 

Herudover har forskelle i anvendt regnskabspraksis stor betydning, da metoden fokuserer på 

bruttoavancen, og det hermed har betydning hvornår omsætning indregnes og hvorvidt en 

omkostning er klassificeret som produktionsomkostning eller ej (OECD, 2010b). Forskelle i 

regnskabspraksis mellem transaktionerne vil derfor kræve en justering, for at måden hvorpå 

bruttoresultatet opgøres bliver identisk. Et eksempel på betydningen af en forskel i regnskabspraksis 

er givet her: 
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100 i personaleomkostninger præsen-
teret som produktionsomkostninger 

 100 i personaleomkostninger præsen-
teret som administrationsomkostninger 

Omsætning 1000  Omsætning 1000 

Produktionsomkostninger 600  Produktionsomkostninger 500 

Bruttoresultat 400  Bruttoresultat 500 

Bruttoavance 40 %  Bruttoavance 50 % 

 

Tabel 2, Kilde: Egen tilvirkning 

Der fremkommer altså 2 forskellige bruttoavancer alt efter hvordan omkostningerne er præsenteret i 

regnskabet, hvilket vil påvirke den transfer pris, som beregnes på baggrund heraf. 

Metoden er nemmest at anvende i situationer hvor virksomheder ikke bibringer betydelig værdi til 

produktet eller de immaterielle aktiver tilknyttet produktet, såsom varemærke. 

4.3.1.3 Cost plus 

I lighed med Resale minus tager Cost plus også udgangspunkt i bruttoavancen, men her foretages 

beregningen den modsatte vej, da fokus er på medgået produktionsomkostninger, som består af 

direkte og indirekte omkostninger i relation til produktionen, hvortil der lægges en avance, og 

herved fremkommer salgsprisen for produktet. Som vejledning til fastsættelsen af avancen, der 

lægges oveni produktionsomkostningerne anvendes sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige parter. Dette er illustreret i figur 10 nedenfor. 

 

Figur 10, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 
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Her er produkterne igen ikke det vigtigste, selv om det bedste resultat opnås ved så 

sammenlignelige produkter som muligt. Derimod er sammenlignelighed på funktionsanalysen, 

udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici, af vigtig betydning, da dette skaber 

konsistens i kostbaserne. Det er selvfølgelig krævet, at omkostningerne relateret til funktioner, 

aktiver og risici overholder armslængdeprincippet, for at der er konsistens (OECD, 2010b). Er det 

modsatte tilfældet vil justeringer være nødvendige, lige som det vil være tilfældet, såfremt der er 

forskelle i funktionsanalysen. 

Faktisk medgået omkostninger får alarmklokkerne til at ringe hos skattemyndighederne, da de er 

nervøse for at producenten herved forsøger at videreføre deres ineffektivitet via afregningspriserne 

til den koncerninterne distributør. Derfor skal standardkost bruges i stedet, hvilket er et 

forecast/estimat over, hvad produktet vil koste at producere ved en effektiv produktion, og hermed 

hvad det egentlig burde koste. Viser det sig så, at man producerer mere effektivt end markedsprisen 

generelt, så tilfalder fortjenesten producenten selv. 

I relation til overensstemmelse i anvendt regnskabspraksis ligner Cost plus også Resale minus, da 

det er meget vigtigt, at omkostninger behandles og præsenteres ens, og det derfor vil være 

nødvendigt at foretage justeringer, såfremt der er forskelle mellem transaktionerne (OECD, 2010b). 

Betydningen af forskelle kan illustreres med følgende eksempel: 

 

50 i personaleomkostninger præsen-
teret som produktionsomkostninger 

 50 i personaleomkostninger præsen-
teret som administrationsomkostninger 

Produktionsomkostninger 550  Produktionsomkostninger 500 

Bruttoavance 20 %  Bruttoavance 20 % 

Salgspris 660  Salgspris 600 

 

Tabel 3, Kilde: Egen tilvirkning 

Der fremkommer altså 2 forskellige salgspriser alt efter hvordan omkostningerne er præsenteret i 

regnskabet, hvilket vil påvirke den transfer pris, som beregnes på baggrund heraf. 
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Metoden er mest anvendelig i tilfælde, hvor virksomheden, der er valgt som parten der skal testes, 

bibringer værdi til produktet i form af for eksempel en bearbejdning heraf (OECD, 2010b). Det er 

dog ikke altid, at der er sammenhæng mellem omkostningerne relateret til produktionen og 

videresalgsprisen i form af en avance. Konkurrence på markeder kan gøre, at salgspriserne bliver 

presset så langt ned, at omkostningerne faktisk ikke bliver dækket, og der hermed køres med en 

negativ bruttoavance (OECD, 2010b). 

4.3.2 Transaktionsbaserede profit metoder 

Der kan dog være situationer hvor de transaktionsbaserede profit metoder er mere passende. Dette 

er tilfældet, hvor begge parter i transaktionen bibringer værdifulde og unikke bidrag til produktet 

eller servicen, eller hvor bidragene er integreret. Den helt store ulempe ved disse metoder er 

besværet med at finde fuldstændige data for mulige sammenlignelige transaktioner. 

4.3.2.1 TNMM 

TNMM står for Transactional Net Margin Method, på dansk transaktionsbaseret overskudsgrad 

metoden. Som navnet siger, så testes der på overskudsgraden som ses i forhold til en valgt base, og 

denne margin sammenlignes med en uafhængig part for hvem samme overskudsgrad beregnes. En 

sammenlignelig uafhængig part er en virksomhed, der har samme base, enten omkostning, salg eller 

aktiver, som den koncernforbundne virksomhed, som er valgt som testende part. 

Der kan vælges mellem 3 forskellige baser (OECD, 2010b);  
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Salg 

Består af: Omsætning relateret til transaktionen. 

Resulterer i: Afkast på salg 

Anvendes: Hvor armslængde prisen for køb hos koncernforbundet virksomhed, der videresælges til uafhængige 
parter, skal findes. 

Omkostninger 

Består af: Direkte og indirekte omkostninger relateret til transaktionen samt en passende andel af 
kapacitetsomkostninger 

Resulterer i: Afkast på omkostninger 

Anvendes: Hvor omkostninger er en relevant indikator for værdien af den udførte funktion, anvendte aktiver og 
påtagne risici hos den testede part. 

Aktiver 

Består af: Driftsaktiver relateret til transaktionen 
Driftsaktiver = Aktiver i alt – Finansielle aktiver – (Varekreditorer + Skyldig selskabsskat + Moms) 

Resulterer i: Afkast på netto driftsaktiver 

Anvendes: Hvor aktiver er den bedste indikator for værdien tilført af den testede part, for eksempel producenter 
eller andre aktivtunge aktiviteter. 

 

Ved valget af base skal der blandt andet tages højde for fordele og ulemper ved baserne, hvordan de 

passer i relation til transaktionen mellem de koncernforbundne virksomheder, om det er muligt at 

finde de nødvendige oplysninger på mulige sammenlignelige transaktioner, og om det er muligt at 

lave pålidelige justeringer hvis nødvendigt. Det er samtidig også vigtigt, at den uafhængige parts tal 

ikke er forstyrret af dennes eventuelle transaktioner med egen koncernforbundne virksomheder. 

Ved anvendelse af omkostninger som base, er det i lighed med Cost plus metoden vigtigt at sikre, at 

omkostningsbaserne er ens mellem virksomhederne, der skal sammenlignes. Her er det dog ikke i så 

stort et omfang at sikre ens præsentation, men derimod i større grad, hvad det er for omkostninger 

virksomhederne har. For eksempel kan den ene virksomhed have indgået aftaler, hvor det er denne, 

der skal bære alle omkostninger i relation til vareleverancer, herunder også eventuelle bøder der 

modtages, underordnet om virksomheden er skyld i den eller ej. I modsætning har den anden 

virksomhed indgået aftaler, hvor parterne dele omkostninger i relation til vareleverancer, og 
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eventuelle bøder belaster den, der er skyld heri. Disse 2 virksomheder vil ikke anses som værende 

sammenlignelige set ud fra deres omkostningsbaser. 

 

Figur 11, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

Som det fremgår af figur 11 ovenfor, så kan metoden anvendes på forskellige parter afhængig af 

hvilken base der vælges. Er der tale om for eksempel en producent, så vil der skulle anvendes 

omkostninger eller aktiver som base, mens salg vil skulle anvendes, er der tale om en distributør. 

Samtidig er der tale om en metode, som med stor sandsynlighed ikke vil være pålidelig, såfremt 

begge parter i transaktionen bibringer et værdifuldt og unikt bidrag (OECD, 2010b). 

TNMM er samtidig en metode, som gør, at det er muligt at lave justeringer løbende eller i 

slutningen af året, så overskudsgraden kommer i overensstemmelse med armslængdeprincippet, 

enten i form af udstedelse af en kreditnotat eller fremsendelse af en ekstra faktura, så transfer prisen 

hermed justeres, og den acceptable overskudsgrad opnås. 

Fordelen ved TNMM er, at den i mindre omfang end Resale minus og Cost plus påvirkes af 

forskelle i funktionsanalysen og transaktionen, men til gengæld er ulempen, at det kan være rigtig 
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svært at komme i besiddelse af oplysninger om muligt sammenlignelige transaktioner, hvilket er 

nødvendigt for at kunne foretages analysen. Det er specielt de økonomiske omstændigheder og 

forretningsstrategi, der har indvirkning på analysen, og hermed også de kriterier, der er vigtigst at 

have sammenlignelighed på. 

Der er tale om en metode, der tilbyder en praktisk løsning på ellers uløselige Transfer Pricing 

problemer, men samtidig skal den også bruges med omtanke, og passende justeringer skal foretages, 

såfremt der er forskelle i anvendt regnskabspraksis (OECD, 2010b). 

4.3.2.2 Profit split 

Som navnet siger, så fokuserer profit split på at fordele overskuddet fra en transaktion på baggrund 

af en vurdering af de enkelte koncernforbundne virksomheder bidrag i værdikæden, ud fra udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici, og hvad en uafhængig part ville have forventet at 

realisere i samme situation (OECD, 2010b). Det er kun profitten relateret til den pågældende 

transaktion, der skal fordeles, og der skal være enighed mellem parterne om størrelsen af profitten, 

samt hvordan fordelingen skal foretages. 

Anvendes profit split metoden er det særdeles vigtigt at kunne argumenterer for, hvorfor den anses 

som værende den mest passende metode i den pågældende situation, samt hvordan den er blevet 

udført, herunder anvendte fordelingsmetoder, data, mv. 

Der er 2 måder at foretage splittet på; via en bidragsanalyse eller via en residualanalyse. I 

bidragsanalysen fordeles profitten efter de funktioner, der udføres, hvilket kan være baseret på 

sammenlignelige data, såfremt dette findes (OECD, 2010b). Ulempen ved denne måde at fordele på 

er, at det nogle gange kan være svært at sætte værdi på det bidrag, som funktionen bibringer. 

Residualanalysen er illustreret i figur 12 nedenfor, hvoraf det fremgår, at den foretages i 2 step. 

Først fjerner man parternes immaterielle rettigheder, og herefter sker der en fordeling på baggrund 

af parternes generelle bidrag, hvilket vil blive gjort ud fra en af de traditionelle metoder eller 

TNMM. Herefter sker der en fordeling af den resterende del af profitten eller tabet efter 

værdiskabelsen fra immaterielle rettigheder. En anden måde hvorpå analysen kan foretages er ved i 

step 1 at finde henholdsvis den laveste pris en uafhængig part vil accepterer at sælge til, og den 

højeste pris en uafhængig køber vil købe til. Step 2 består herefter i at finde ud af, hvordan 
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forskellen skal fordeles, hvilket gøres på baggrund af, hvordan uafhængige parter ville have fordel 

den. 

 

Figur 12, Kilde: Slide fra undervisning i valgfag Transfer Pricing 

Metodens fordel er, at den giver mulighed for at analysere transaktioner fundet sted i betydeligt 

integreret operationer eller hvor begge parter bibringer værdifulde og unikke bidrag. I disse 

situationer vil de ensidet modeller (hvor der kun kigges på den ene part) ikke være passende 

(OECD, 2010b). Men der er tale om en svag metode, da den baseres på fakta fra de involverede 

parter frem for på markedsdata. 

Der kan altså tages højde for specielle omstændigheder, som kun findes inden for koncernen, men 

uden at dette påvirker opfyldelsen af armslængdeprincippet, i og med at der analyses efter en 

uafhængig parts forventning til betaling (OECD, 2010b). Herudover har denne tosidede model også 

den fordel, at man ikke ender i en situation, hvor den ene part bliver tildelt en urimelig stor eller 

lille del af profitten, da der kigges på begge parter (OECD, 2010b). 

4.4 Specifikke regler for immaterielle rettigheder 

Som nævnt ovenfor så henvises der til de generelle Transfer Pricing regler fra kapitlet omhandlende 

immaterielle rettigheder i de nugældende regler, hvilket hermed også er udgangspunkt for 

fastsættelsen af transfer prisen i relation til transaktioner med immaterielle rettigheder. Der er dog 
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nogle ting, som er specielle for denne type transaktioner, grundet de specielle karakteristika som 

immaterielle rettigheder har, hvilke vil blive gennemgået nedenfor. 

Transaktionerne skal ses fra både sælger og købers side, så ud over at se på, hvad der ønskes 

modtaget for rettigheden, så ses der også på, hvad man er villig til at betale i forhold til det 

rettigheden giver en (OECD, 2010b). Grunden, til at det er vigtigt, at analysen ser på begge sider, 

er, for at køberen ikke ender med at betale for meget, da prisen er fastsat ud fra fuld udnyttelse af 

rettigheden, men at køberen kun opnår begrænset udnyttelse (OECD, 2010b). For transaktioner med 

immaterielle rettigheder er det derfor nødvendigt at tilføje udnyttelsesgraden af det immaterielle 

aktiv til sammenlignelighedskriterierne. 

4.4.1 Sammenlignelighedskriterier 

Udover de i afsnit 4.2 Sammenlignelighedskriterier 5 gennemgået kriterier og rettighedens 

anvendelse skal der i forbindelse med søgningen efter sammenlignelige transaktioner også 

overvejes følgende, som er yderligere forhold til realydelsens egenskaber, kontraktvilkår og 

økonomiske omstændigheder (OECD, 2010b); 

 geografiske begrænsninger i rettighedens udnyttelse, 

 eksportrestrektioner for produkter, for hvilke rettigheden anvendes i produktionen, 

 karakteren af rettigheden - er den eksklusiv eller ej -, 

 krævede kapitalinvesteringer for at kunne gøre brug af rettigheden, 

 muligheden for at videresælge rettigheden, og 

 er der tale om patenter, så skal typen samt graden og perioden for sikkerheden også overvejes. 

Er der tale om marketings rettigheder såsom varemærker og brands, vil der ud over det ovenfor 

nævnte, også skulle ses på den værdi som varemærker og brands tilføjer (OECD, 2010b). Det 

gælder også i de situationer, hvor der er tale om salg af et produkt, hvortil et varemærke er 

tilknyttet, men uden at der fortages et salg heraf. I relation hertil er det forhold som markedsandel 

og -størrelse, kunde accept, mv., der har betydning for sammenligneligheden med andre 

transaktioner (OECD, 2010b). 

Hermed er det ikke sagt, at et mærkevareprodukt ikke kan sammenlignes med et unavngivet eller 

ukendt produkt, så længe det er muligt at foretage en justering af den værdi, som varemærket 
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tilføjer (OECD, 2010b). En sådan justering af svær at foretage, hvis varemærket har en 

dominerende markedsandel, da det ukendte produkt hermed kan siges at blive solgt på et andet 

marked, specielt hvis der er tale om sofistikerede produkter (OECD, 2010b). Dette er dog ikke 

noget, der vil blive behandlet yderligere i nærværende opgaver, da der her er tale om salg af et 

produkt og ikke et immaterielt aktiv. 

4.4.2 Transfer pris 

En immateriel rettighed kan i lighed med services enten sælges selvstændigt eller sammen med et 

produkt, men har også det specielle forhold, at brugsretten til den kan sælges i form af en licens. 

Sælges rettigheden eller brugsretten hertil i en eller anden form for pakkeløsning, kan det være 

nødvendigt at opdele pakken i de forskellige dele, for at fastsætte en transfer pris for hvert af disse, 

og hermed nå frem til transfer prisen for den samlede pakke (OECD, 2010b).  

Under gennemgangen af de generelle regler for Transfer Pricing blev de forskellige Transfer 

Pricing metoder også gennemgået, se afsnit 4.3 Transfer Pricing metoder, hvilke også kan finde 

anvendelse i relation til immaterielle rettigheder. 

OECD (2010b) nævner i deres guidelines, at CUP metoden kan anvendes, hvor den 

koncernforbundne virksomhed også har salg eller leasing af sammenlignelige immaterielle 

rettigheder til uafhængig part. Resale minus nævnes at kunne bruges i situationer, hvor en 

koncernforbundet virksomhed køber en rettighed eller brugsretten hertil fra for eksempel 

modervirksomheden og herefter videresælger den til en uafhængig part. 

Er der derimod tale om en betydelig værdifuld rettighed, kan det være meget svært at finde en 

sammenlignelig transaktion, hvorved Profit split metoden muligvis vil være den mest relevante at 

anvende (OECD, 2010b), selv om det kan være forbundet med praktiske problemer. Det kan nemlig 

være rigtig svært at sætte værdi på parternes bidrag til den immaterielle rettighed, men en mulighed 

kunne være at kigge på omkostningerne som parterne hver især har og har haft til udviklingen og 

vedligeholdelsen af rettigheden (OECD, 2010b). Det er dog ikke sikkert, at der er direkte 

sammenhæng mellem omkostninger forbundet med og værdien af rettigheden. 

Hvis fastsættelsen af transfer prisen for en immateriel rettighed er forbundet med stor usikkerhed, er 

det meget vigtigt at overveje/undersøge, hvad en uafhængig part ville have gjort i samme eller en 

lignende situation for at tage højde for denne usikkerhed (OECD, 2010b). Der kunne muligvis blive 
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tale om et krav om en klausul i aftalen, som giver mulighed for genforhandling af aftalen eller en 

prisregulering, i tilfælde af at visse forhold ender med at gøre sig gældende. 

4.5 Problemstillinger 

Ikke kun på området for immaterielle rettigheder, men også helt generelt, er Transfer Pricing 

reglerne meget ”det afhænger af…” og ”ikke nødvendigvis…” på grund af kravet om 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter og vurderinger ud fra en uafhængig part, 

hvor der sjældent vil være 100 % indsigt i al relevant information. Dette resulterer i, at der vil blive 

foretaget en masse skøn og antagelser, som specielt ikke bliver mindre komplekse, når immaterielle 

rettigheder kommer ind i billedet. 

Specielt for immaterielle rettigheder, hvor sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter 

kan være meget svære at finde, grundet deres specielle karakter og det at de ikke handles på et åbent 

marked, bliver der i vidt omfang tale om en vurdering af, hvad en uafhængig ville have forlangt og 

gjort i den pågældende situation. Herudover kan koncernforbundne virksomheder strukturerer 

transaktioner på en måde, som uafhængige parter ikke ville overveje, hvilket igen besværliggør at 

finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter (OECD, 2010b). Dette gør 

værdiansættelsen meget svag, da der ved vurderinger/antagelser/skøn meget hurtigt sniger sig 

subjektivitet med ind i billedet. 

Selv oplysninger om hvad immaterielle rettigheder er værd for virksomheden, der ejer dem, kan 

være svært at få oplyst eller komme frem til, da værdierne ikke altid kan slås op i for eksempel et 

regnskab, eller det kan være svært at opgøre omkostningerne ved opbygningen af rettigheder som 

for eksempel viden, varemærker og brands. 

OECD (2010b) benævner kun immaterielle rettigheder i de nugældende regler, hvilket kunne give 

anledning til at tro, at transaktioner med øvrige immaterielle aktiver ikke er omfattet, specielt 

aktiver som goodwill og synergier, som nemlig ikke umiddelbart kan opgøres individuelt, men er et 

resultat af en større transaktion med flere aktiver, som både kan være materielle og immaterielle, og 

muligvis også forpligtelser. 

Herudover synes reglerne heller ikke at sige noget om, hvad der kan/skal gøres, hvis det end ikke er 

muligt at anvende Profit split metoden til fastsættelse af en pålidelig transfer pris, og hermed 



 

Side 52 af 80 

overlades virksomhederne til enten at skulle finde en løsning på at få Profit split metoden til at gå 

op, og hermed tilsidesætte pålideligheden af resultatet, eller selv finde på en metode, som skal 

kunne forsvares over for skattemyndighederne. Eksempler på hvor Profit split metoden ikke findes 

anvendelig er i de tilfælde, hvor er ingen profit er, grundet manglende videresalg af det immaterielle 

aktiv, eller hvor det er meget svært eller umuligt at sætte værdi på bidragene udført af de forskellige 

parter. 

4.6 Opsummering 

Transfer Pricing Guidelines er baseret på artikel 9 i OECD’s Modeloverenskomst, som både 

foreskriver reglen om, at transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder skal finde sted på 

armslængde vilkår, samt retten til at foretage indkomstfiksering, såfremt reglen ikke overholdes. 

Der er derfor nødvendigt at finde sammenlignelige transaktioner fundet sted mellem uafhængige 

parter, hvilket foretages ved at gennemføre en sammenlignelighedsanalyse. Her tages der 

udgangspunkt i 5 sammenlignelighedskriterier, som bruges til at vurdere transaktionernes 

sammenlignelighed. Findes der forskelle mellem transaktionerne kan disse udlignes via justeringer, 

som hermed kan gøre, at resultatet alligevel bliver pålideligt. 

Ligeledes skal der vælges en Transfer Pricing metode, og her anbefaler OECD 5 forskellige, som er 

anvendelige i forskellige situationer, og hvis styrke varierer afhængig af, om det er prisen, 

bruttoavancen eller overskuddet der kigges på. 

Disse regler gælder både for transaktioner med produkter, services og immaterielle rettigheder. 

Guidelines omtaler kun immaterielle rettigheder, hvorfor der er tvivl om øvrige immaterielle aktiver 

også er omfattet eller ej. 

I relation til immaterielle rettigheder kommer der dog nogle yderligere forhold til, som der skal 

tages højde for i relation til sammenlignelighedsanalysen, grundet deres specielle karakter. Der er 

her blandt andet tale om anvendelsen, herunder udnyttelsesgraden af rettigheden, eventuelle 

geografiske begrænsninger i udnyttelsen, eksklusivitet eller ej og om der er mulighed for 

videresælge. 
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En af de helt store problemer med immaterielle rettigheder er deres specielle karakter, som gør det 

vanskeligt at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, da de tit er unikke. 

Det betyder, at det i stedet ender ud i en vurdering af, hvad en uafhængig part ville have 

accepteret/gjort i den pågældende situation, og hermed bliver der tale om et skøn, hvor guidelines 

ikke rigtig giver nogen vejledning. 

Det samme er tilfældet, hvis den situation skulle opstå, at det ikke er muligt at anvende profit split 

metoden til at fastsætte transfer prisen. Her der er igen ingen vejledning, og virksomhederne 

overlades hermed til dem selv. 
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5 Fremtidens Transfer Pricing 
I dette kapitel vil der blive foretaget en gennemgang af udkastet til de nye Transfer Pricing regler 

for immaterielle aktiver fra OECD’s Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of 

Intangibles (2013). Gennemgangen vil blive foretaget med udgangspunkt i de ovenfor identificeret 

problemstillinger, og der vil blive vurderet, hvorvidt de nye regler synes at afhjælpe 

problemstillingerne helt eller delvist. Afslutningsvis vil der blive analyseret på, hvilke konsekvenser 

de nye regler kan forventes at få.  

Da alle gengivelserne under selve afsnit 5.1 De nye Transfer Pricing regler kommer fra OECD’s 

diskussionsudkast til de nye regler (2013) vil der ikke blive sat referencer på alle sætninger, men i 

stedet henvises der her overordnet til disse. 

5.1 De nye Transfer Pricing regler 

Udkastet til de nye regler er mere eller mindre et helt nyt kapitel inklusiv appendiks til Guidelines, 

så det gamle kapitel 6 samt appendiks hertil slettes helt, og i stedet indsættes de nye regler. Lige på 

området vedrørende bestemmelse af armslængde pris ved høj usikkerhed på tidspunktet for 

transaktionen er der ingen ændringer, men der står i kommentaren til dette afsnit, at der vil være 

fokus herpå i det fremadrettede arbejde, hvorfor der kan komme ændringer hertil. 

Som der fremgår af kapitel 3.1 Transfer Pricing perspektiv, så indeholder udkastet til de nye regler 

både en generel definition af immaterielle aktiver samt en beskrivelse af forskellige typer af disse 

aktiver. I modsætningen til de nugældende Transfer Pricing regler, som kun bruger begrebet 

immaterielle rettigheder, så anvendes immaterielle aktiver og rettigheder til immaterielle aktiver 

altså i de nye regler. Dette betyder, at der ikke længere er usikkerhed om hvorvidt øvrige 

immaterielle aktiver (aktiver ud over immaterielle rettigheder) er omfattet af de samme regler. 

Fremadrettet i nærværende opgave vil udtrykket immaterielle aktiver kun blive brug, da det anses 

for også at dække rettigheder til brug af immaterielle aktiver. 

En af de typer af immaterielle aktiver der beskrives er synergier, men hvor der afslutningsvis står, at 

disse ikke anses som været et immaterielt aktive i relation til Transfer Pricing. Der står helt konkret, 

at der ikke skal betales for synergifordele, som opstår som en del af det at være med i en koncern, 

og hvor der altså ikke er udført en egentlig aktivitet. Synergifordele hvor der derimod er udført en 

egentlig aktivitet, for eksempel indkøb for den samlede koncern for at opnå mængderabat, skal den 
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udførende part betales for. Der vil her være tale om betaling for en service og ikke et immaterielt 

aktiv. 

Det er fortsat de generelle regler i kapitel 1-3 i Guidelines, der finder anvendelse på transaktioner 

med immaterielle aktiver, og hvor det er nødvendigt, skal det overvejes, som en uafhængig part 

ville have indgået aftalen, og under hvilket betingelser. 

I lighed med de nugældende regler understreges det også i udkastet til de nye regler, at det er vigtigt 

at identificere hvilken type immaterielt aktiv, der er tale om, og hvis der er pålagt restriktioner 

(specielt i relation til licenser), at disse samt det fulde aktiv (uden restriktioner) også identificeres. 

Ved identificeringen af det immaterielle aktiv og restriktioner fremhæver de nye regler vigtigheden 

af, at der både ses på den skrevne aftaler, samt på hvad der i virkeligheden gør sig gældende. For én 

ting er, hvad der aftales mellem koncernforbundne virksomheder, hvis dette ikke i praksis er det, 

der gør gældende. 

Sælges immaterielle aktiver i pakkeløsninger enten med andre immaterielle aktiver, materielle 

aktiver eller services tilføjer de nye regler til de eksisterende regler om, værdiansættelse af hvert 

aktiv og service for sig hvis muligt, at det er vigtigt at identificere interaktionen, der muligvis er 

mellem aktiverne og services. Denne interaktion kan nemlig gøre den samlede værdi af pakken 

højere end summen af værdien af de enkelte aktiver og services. Der gives et eksempel med 

medicinske produkter, hvortil der tit er tilknyttet 3 eller flere immaterielle aktiver, som for eksempel 

et patent, en myndighedsgodkendelse til at markedsføre produktet og et varemærke. Sammen kan 

disse 3 immaterielle aktiver have en meget stor værdi, mens varemærket alene ville have en 

begrænset værdi, den manglende myndighedsgodkendelse ville gøre, at produktet ikke kan 

markedsføres, og manglende patent ville åbne dørene for konkurrencer. 

Herudover tilføjes der også i de nye regler, at hvorvidt transaktionen skal opsplittes på de enkelte 

dele eller ej afhænger af tilgængeligheden af pålidelige sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige parter for enkeltdelene eller den samlede transaktion. Der kan også forekomme tilfælde, 

hvor aktiverne er så sammenkoblet, at det ikke er muligt at adskille dem. 

5.1.1 Sammenlignelighed 

Det er ikke kun de transaktioner, der ønskes sammenlignet, der skal vurderes i relation til en 

sammenlignelighedsanalyse. I de nye regler står der nemlig også, at der skal ses på de realistiske 
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tilgængelige alternativer, som hver af parter i transaktionen har, og disse skal inkluderes i 

overvejelserne. Et muligt alternativ behøves ikke at være en anden handel, det kan også bare være 

slet ikke at handle. Ændringen i forhold til de nugældende regler er, at der står, at begge parter samt 

disses alternativer skal vurdere. I de nugældende regler understreges nødvendigheden af at opnå 

forståelse for, hvordan en uafhængig part ville vurdere en potentiel transaktion. 

Det er ikke nok kun at kigge på den ene af parterne, og hermed foretage en ensidet analyse, da dette 

ikke er tilstrækkeligt i relation til transaktioner med immaterielle aktiver. Det er derfor nødvendigt 

at foretage en tosidet analyse. 

På trods af forskellene i de nugældende og nye regler på dette område, så er budskabet det samme, 

nemlig at en uafhængig part aldrig ville vælge et alternativ, der gør, at denne stilles værre nu eller 

senere end hvis det andet alternativ var valgt, og hermed skal dette også gælde i forbindelse med 

transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder. Det er vigtigt at disse alternativer 

dokumenteres, men hermed ikke sagt, at alle tænkelige alternativer skal medtages (OECD, 2010b). 

Forholdene oplistet under afsnit 4.4.1 Sammenlignelighedskriterier, som der skal tages hensyn til i 

relation til sammenlignelighedsanalyser på transaktioner med immaterielle aktiver gælder fortsat 

under de nye regler. Hertil er der yderligere kommet nogle stykker: 

 Udviklingsstadiet på immaterielle aktiver under udførelse. Her er det vigtigt at tage stilling til, 

hvorvidt det er sandsynligt at yderligere udvikling kan medføre væsentlige erhvervsmæssige 

fordele. 

 Rettighed til fornyelser, reviderede versioner og opdateringer. Dette har specielt betydning i 

relation til immaterielle aktiver, som efter kort tid er forældet eller ukonkurrencedygtige 

grundet for eksempel den teknologiske udvikling. Rettighed til fornyelse, reviderede versioner 

eller opdateringer forlænger aktivets levetid, og hermed forøges dets værdi. 

 Forventninger til fremtidige fordele, som er påvirket af de forskellige forhold, som der kigges 

på i relation til sammenlignelighedsanalysen. 

Ligeledes nævnes vigtigheden i de nye regler af at have en forståelse for koncernens globale 

forretning, og måden hvorpå immaterielle aktiver anvendes til at tilføje eller skabe værdi gennem 

hele værdikæden. Dette er nemlig med til at skabe et vigtigt grundlag for sammenligneligheds- og 

funktionsanalysen. 
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Et andet forhold, som de nye regler også nævner som værende vigtigt at se på i relation til 

sammenlignelighedsanalysen er risici relateret til sandsynligheden for at opnå fremtidige 

økonomiske fordele, samt fordelingen af disse risici mellem parterne i transaktionen. Eksempler på 

risici, der skal overvejes ved evalueringen af, om transaktioner med immaterielle aktiver såvel som 

selve de immaterielle aktiver er sammenlignelige, er: 

 Risiko relateret til den fremtidige udvikling af de immaterielle aktiver. 

 Risiko relateret til forældelse og nedskrivning af produkters værdi. 

 Risiko relateret til misbrug af de immaterielle aktiver. 

 Garantiforpligtelser og lignende risici relateret til den fremtidige brug af de immaterielle 
aktiver. 

Såfremt det ikke er muligt at finde 100 % sammenlignelige transaktioner, er det fortsat en mulighed 

at foretage justeringer, for hermed at gøre transaktionerne sammenlignelige. I de nye regler gøres 

det dog klart, at forskelle i immaterielle aktiver kan have væsentlig økonomisk konsekvens, som det 

kan være svært at justere for på en pålidelig måde. Specielt i situationen, hvor justeringer ender med 

at udgøre en stor andel af den samlede værdi af aktivet. I disse tilfælde bør det overvejes, om 

transaktionerne overhovedet kan antages at være sammenlignelige, selv efter justeringen er 

foretaget, og om der i stedet skulle findes anvendelse af en anden Transfer Pricing metode, som er 

mindre afhængig af sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. 

5.1.2 Transfer Pricing metoder 

Det er de samme Transfer Pricing metoder oplistet i kapitel 2 i OECD’s nugældende Transfer 

Pricing Guidelines, der vil gælde under de nye regler for immaterielle aktiver. Dog gøres det 

tydeligt, at der ved valget af metode skal tages specielt hensyn til; hvilken type immaterielt aktiv 

der er tale om, mulige problemer med at finde sammenlignelige transaktioner og mulige problemer 

ved anvendelsen af visse metoder. Herudover skal man have opmærksomheden på, at forskelligt 

strukturerede transaktioner godt kan have samme økonomisk konsekvens, og derfor godt kan være 

sammenlignelige. Så en transaktion med en service kan godt have samme økonomisk konsekvens 

som en transaktion med en immateriel rettighed. 

I modsætning til de nugældende regler gøres muligheden for at vælge en anden Transfer Pricing 

metode end de 5, som anbefales af OECD, meget eksplicit i de nye regler. Der står nemlig, at det er 
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meget vel, at andre metoder skal finde anvendelse i relation til immaterielle aktiver, men 

selvfølgelig kun i det tilfælde, at ingen af de anbefalede metoder findes passende i den pågældende 

situation. Gøres der brug af en anden metode, er det vigtigt, at dette bakkes op af en forklaring på, 

hvorfor ingen af de anbefalede metoder er fundet passende eller anvendelige i den pågældende 

situation, samt hvorfor den valgte metode findes at give en bedre løsning. 

En mere detaljeret gennemgang af Transfer Pricing metoderne i relation til immaterielle aktiver er 

indarbejdet i de nye regler. Blandt andet oplyses det, at metoder, der estimerer værdien på baggrund 

af omkostninger generelt ikke er anvendelige på transaktioner med immaterielle aktiver, da der her 

sjældent er sammenhæng mellem omkostninger og værdi. CUP og Profit split metoderne er derimod 

mere anvendelige, lige som værdiansættelsesmodeller kan være brugbare værktøjer, hvor for 

eksempel en anden metode end de 5 anbefalede skal anvendes. 

En problematik ved anvendelse af CUP metoden kan være at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, så her nævnes muligheden for at bruge en ”omvendt” intern transaktion. 

Her er der tale om, at en virksomhed, der indgår i en koncern, køber et immaterielt aktiv af en 

uafhængig part og efterfølgende sælger det videre til en anden virksomhed i koncernen. 

Betingelsen, for at den første transaktion kan bruges som armslængde pris for den efterfølgende 

transaktion, er, at transaktionerne sker umiddelbart efter hinanden, og at der ikke er foretaget 

ændringer til aktivet i den mellemliggende periode. 

En af grundene til, at det kan være svært at finde sammenlignelige transaktioner, er, at immaterielle 

aktiver kan skabe afkast og fremtidige fordele, der afviger betydeligt i forhold til andre aktiver. 

Findes der ingen sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, enten grundet det 

immaterielle aktivs specielle karakter, eller grundet manglende information om mulige 

sammenlignelige transaktioner, skal der bruges brug af en anden Transfer Pricing metode til at 

bestemme armslængde prisen. I denne situation indeholder de nye regler en række forhold, som er 

vigtige at overveje. Der er tale om følgende forhold: 

 De funktioner der udføres, aktiver der anvendes og risici der påtages af de enkelte parter i 
transaktionen. 

 Den forretningsmæssige årsag til at indgå i transaktionen for begge parter. 

 Alternativer til transaktionen realistisk tilgængelige for hver af parter og udsigterne herfor. 
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 Den konkurrencemæssige fordel som bibringes af det immaterielle aktiv, herunder 
indtjeningen. 

 De forventede fremtidige økonomiske fordele fra transaktionen. 

 Andre sammenlignelighedskriterier som tilgængelig arbejdskraft, lokale markedsfordele, mv. 

Det er altså en god idé at identificere specielle forhold ved transaktionen, som er kendetegnede ved 

at være til stede grundet at, at den finder sted mellem koncernforbundne virksomheder. Hermed 

ikke sagt, at de ikke må strukturerer transaktioner anderledes end uafhængige parter ville, men disse 

forskelle kan påvirke pris og betingelser og skal derfor overvejes i relation til bestemmelsen af 

armslængde priser. 

I disse tilfælde eller hvor det ikke er muligt at finde et passende substitut for en sammenlignelig 

transaktion mellem uafhængige parter, kan Profit split metoden muligvis finde anvendelse. 

Alternativet er at bruge en anden metode, for eksempel værdiansættelsesmodeller, hvor værdien af 

aktivet beregnes ved at tilbagediskonterer dets forventede fremtidige pengestrømme. Udover at 

kunne bruges som en selvstændig metode, kan værdiansættelsesmodeller også bruges i relation til 

en af de 5 anbefaledes metoder. Anvendelsen heraf skal selvfølgelig være i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

Værdiansættelsesmodeller er i vidt omfang kendt fra den regnskabsmæssige verden, hvor de bruges 

i forbindelse med virksomhedsopkøb, test for værdiforringelse af både materielle og immaterielle 

aktiver, mv. En direkte anvendelse i Transfer Pricing øjemed af værdiansættelser af aktivers værdi 

opgjort til regnskabsmæssig brug, skal man være forsigtig med. De underliggende forudsætninger, 

der anvendes regnskabsmæssigt, er som regel meget konservative, og hermed afspejler de ikke 

nødvendigvis armslængdeprincippet. 

Der bør foretages en værdiansættelse af aktivet fra begge parters synspunkt, så det bliver en tosidet 

metode. Resultatet bliver et interval, inden for hvilket armslængde prisen skal findes. 

Ulempen ved en værdiansættelsesmodel er, at det kan give store udsving i resultatet alt efter 

størrelsen af de anvendte forudsætninger og parametre. Selv en lille ændring i en af 

forudsætningerne og/eller parametre kan betyde store ændringer i værdiansættelsen. Derfor er det 

vigtigt at kunne forklare grundlaget for de valgte parametre samt forsvare rimeligheden i både 

parametre og forudsætninger. Det er også en god idé at udarbejde en følsomhedsanalyse, som gør 

det tydeligt, hvilken betydning ændringer i forudsætninger og/eller parametre har. 
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I eksempel 5.2.1.1 Eksempel vil der blive gennemgået et eksempel på en værdiansættelse af et aktiv 

ved brug af en værdiansættelsesmodel, hvor de enkelte parametre også vil blive behandlet. 

5.1.3 Andet 

Herudover er der i de nye regler indarbejdet betydelige flere eksempler, som synes at være med til 

at give læseren et betydelig bedre indtryk af, hvordan reglerne finder anvendelse i de forskellige 

situationer. Et eksempel herpå er, at det fremkæves, at der ved flytning af en medarbejder mellem 

koncernforbundne virksomheder også kan være tale om, at der samtidig finder en overdragelse af et 

immaterielt aktiv i form af viden sted. Dette er tilfældet, hvis medarbejderen kommer med 

værdifuld viden, og så skal der faktisk betales særskilt for denne viden. 

Det er altså vigtigt at få identificeret alle immaterielle aktiver, der indgår i en transaktion, da det har 

betydning for prisen, men dette er dog ikke altid lige til. Nogle aktiver er nemlig forbundet på en 

sådan måde, at det ikke er muligt at sælge hver dem hver for sig. Et andet eksempel der nævnes er 

salg af en licens til anvendelse af et varemærke, som normalt også inkluderer værdien af et 

omdømme, også kaldet goodwill. 

5.1.4 Afhjælpning af identificerede problemstillinger i nugældende regler 

Udkastet til de nye regler afhjælper ikke på problemet med at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, da dette som tidligere nævnt skyldes immaterielle aktivers specielle 

karakter, og derfor ikke kan afhjælpes med regler. I de nye regler nævnes dog et muligt alternativ, 

nemlig det, at en transaktion fundet sted mellem en koncernforbundet virksomhed og en uafhængig 

part godt kan bruges til bestemmelsen af armslængde prisen, i den situation hvor det samme aktiv, i 

middelbar forlængelse herefter sælges videre internt i koncernen uden, at der er gjort yderligere ved 

aktivet. 

Ligeledes vil der også fortsat være tale om et område præget af meget fortolkning og skøn, og altså 

hermed fortsat et område forbundet med en hel del usikkerhed. Virksomheder får altså ikke med de 

nye regler et regelsæt, som de bare slavisk kan følge, og hermed vide sig sikker på, at de anvendte 

transfer priser ikke kan betvivles af skattemyndighederne. Der er altså fortsat rigtig vigtigt at alt 

dokumenteres, lige fra selve aftalen om transaktionen mellem de koncernforbundne virksomheder, 

sammenlignelighedsanalysen - herunder en gennemgang af transaktionen med udgangspunkt i 
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sammenlignelighedskriterierne, den valgte Transfer Pricing metode, eventuelle sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige parter, foretaget justeringer - til en begrundet argumentation for 

foretagne til- og fravalg. 

Derimod er det i de nye regler betydelig mere klart, hvilke aktiver der er omfattet af reglerne. Dette 

skyldes, at udtrykket immaterielle aktiver bruges i stedet for immaterielle rettigheder, samtidig med 

at der både er kommet en generel definition på et immaterielt aktiv og beskrivelser af nogle af de 

forskellige typer af immaterielle aktiver, der findes. Der er hermed ikke længere tvivl om, at 

goodwill er dækket af reglerne mens synergier ikke er. 

I relation til hvilken Transfer Pricing metode der skal anvendes, synes de nye regler også at være 

betydelig mere klare end de nugældende regler. Godt nok nævnes muligheden for at anvende andre 

metoder end de 5 anbefalet af OECD også i de nugældende regler, men i de nye regler er det ikke 

kun nævnt. Faktisk står der, at grundet problemet med at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, vil anvendelsen af en værdiansættelsesmodel som værktøj til fastsættelse 

af armslængde prisen, mange gange være den bedste metode at anvende. Herudover gennemgås 

metoden også detaljeret. Hermed er det selvfølgelig ikke sagt, at værdiansættelsesmodeller bare kan 

anvendes på alle transaktioner med immaterielle aktiver. Der skal fortsat foretages en vurdering af, 

hvilken Transfer Pricing metode der er den mest pålidelige i den pågældende situation. 

5.2 Forventet konsekvens af de nye regler 

Det er svært at spå om, hvilken konsekvens de nye regler helt præcist vil få, da der fortsat er tale om 

retningslinjer, der er forbundet med ”det afhænger af…” og ”ikke nødvendigvis…”. Anvendelsen af 

Transfer Pricing reglerne vil derfor fortsat være baseret meget på fortolkning, samt i relation til 

immaterielle aktiver også meget på skøn. Hermed vil der altså først være, når de nye regler ses i 

anvendelse, at den egentlige konsekvens vil blive at se, i form af antallet af indkomstfikseringer 

som skattemyndighederne kommer til at foretage, sammenlignet med tidligere. 

Selv om det ikke er muligt for mig at forudse den egentlige konsekvens af de nye regler, vil jeg her 

komme med et bud på 3 af de konsekvenser, som jeg ser, de vil kunne få. Der er tale om eksempler 

indenfor Transfer Pricing metoder (værdiansættelsesmodeller), synergier og overdragelse af viden 

og navn ved flytning af medarbejdere, da disse 3 områder ikke er beskrevet i de nugældende regler, 

og derfor er nye i udkastet til de nye regler. 
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5.2.1 Konsekvens i relation til Transfer Pricing metoder 

Selv om der både i de nugældende og de nye regler bliver nævnt muligheden for at anvende en 

anden Transfer Pricing metode end de 5, der anbefales af OECD, så gøres dette betydelig mere klart 

i de nye regler. Her nævnes muligheden nemlig ikke blot, men der gives også et konkret eksempel i 

form at værdiansættelsesmodeller, som samtidig også gennemgås mere detaljeret. Dette forventer 

jeg, vil få den konsekvens, at man vil se en større anvendelse heraf i modsætning til under de 

nugældende regler, hvor virksomhederne kunne være tilbøjelige til at tro, at det var nødvendigt for 

dem at gennemtvinge anvendelsen af én af de anbefalede metoder. 

Denne konsekvens vil blive gennemgået i form af et tænkt eksempel nedenfor, som er opstillet på 

baggrund af den viden om Transfer Pricing, som jeg, forfatteren, sidder med. Det er hermed ikke 

sikkert, at dette ville kunne finde sted i virkeligheden. 

5.2.1.1 Eksempel 

Varemærket Sim ejes af In som er modervirksomhed i sportskoncernen Tri. En lang række af 

koncernens produkter lanceres under dette mærke, lige fra sportstøj og -sko til energiprodukter. Der 

er tale om et mærke, der har været på markedet i mange år, og som i alle årene har været en af de 

førende på middelklasse-markedet for Triatlonudstyr. 

De seneste 5 år er der dog sket et skifte inden for sporten, og kunderne går nu efter 

højkvalitetsprodukter, hvor der også er tale om en noget højere pris end for Sim produkterne. In så 

sig derfor nødsaget til at lancere et nyt mærke, Super, for 3 år siden, for at blive en del af denne 

markedsudvikling og dermed sikre virksomhedens fortsatte eksistens. 

Under mærket Super lanceres nøjagtig de samme produkttyper som under Sim, men bare i en bedre 

kvalitet og til en højere pris. Det nye mærke er blevet rigtig godt modtaget på markedet, og det er i 

dag blandt de 3 største mærker inden for højkvalitetsmarkedet. For Sim derimod er det gået ned af 

bakke siden ændringen i markedet. Det er stadig det største mærke på middelklassemarkedet, men 

dette marked er blevet betydelig mindre. 

Da udviklingen på middelklassemarkedet er en man ser fortsætter, har In valgt at afvikle mærket 

over en 15 til 20-årig periode alt afhængig af, hvor hurtig udviklingen i markedet fortsætter. I 

forbindelse med denne beslutning har man valgt at oprette et selskab, Slut, som skal forestå denne 
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afvikling, og hermed overdrages Sim til dette selskab. Overdragelsen af Sim fra In til Slut er en 

transaktion mellem koncernforbundne virksomheder, og Slut skal betale for mærket. 

Planen er, at Slut skal kører driften i lighed med In, så produkterne købes færdig hos producenterne, 

og hermed er det reelt kun markedsføringen, der skal håndteres af selskabet. Forventningerne i 

relation til markedsføringen er, at Sim markedsføres i lighed med tidligere de første par år efter 

overdragelsen, og herefter begyndes det så småt at blive trappet ned, så der kun er meget begrænset 

markedsføring i slutningen af afviklingsperioden. 

Opgørelsen af værdien for Sim vil efter de nye regler blive opgjort ved anvendelse af en anden 

Transfer Pricing metode, i dette tilfælde en værdiansættelsesmodel, da det efter en undersøgelse 

ikke er muligt at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Derfor findes 

ingen af de 5 anbefalede Transfer Pricing metoder egnet i den pågældende situation herunder Profit 

split metoden, da der er tale om en handel med et aktiv, som ikke sælges videre. 

Ifølge de nugældende regler, hvor det med at anvende en anden Transfer Pricing metode end de 5 

anbefalet af OECD ikke rigtig behandles, vil en virksomhed muligvis kunne tro, at det ikke rigtig er 

tilladt at anvende andre end de 5 anbefalede metoder. Dette ville kunne resultere i, at en metode 

som Profit split ville blive ”gennemtvunget” anvendt, hvilket i værste tilfælde kan tilsidesætte 

pålideligheden af resultatet. 

Både Profit split og værdiansættelsesmodellen vil blive gennemgået nedenfor, for til slut at 

sammenholde resultaterne heraf. 

Værdiansættelsesmodel  

En værdiansættelsesmodel opgør et aktivs værdi ud fra de forventede fremtidige pengestrømme, 

som tilbagediskonteres til deres nutidsværdi. Ved pengestrømme menes der både positive og 

negative pengestrømme, så både indtægter og omkostninger relateret til aktivet. Anvendelse af 

værdiansættelsesmodeller som Transfer Pricing metode til fastsættelsen af transfer prisen er mange 

gange det, der giver det mest pålidelige resultat for transaktioner med immaterielle aktiver. 

I og med at der er tale om en opgørelse, der baserer sig på en række forudsætninger og fastsatte 

parametre, er den baseret på skøn, vurderinger og forventninger, som øger usikkerheden og gør den 
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følsom. De i dette eksempel, som er illustreret ved billede 1, anvendte forudsætninger og parametre 

er gennemgået nedenfor. 

År 1 År 2 År 3 År 4

År 5/ 

Terminal år Total NV

Varemærke ‐ Sim

Omsætning 10.000.000   10.000.000   8.000.000     7.000.000     5.500.000    

Vareforbrug 5.000.000     5.000.000     4.000.000     3.500.000     2.750.000    

Salgsomkostninger 3.000.000     3.000.000     2.500.000     2.200.000     2.000.000    

Totale pengestrømme før skat 2.000.000     2.000.000     1.500.000     1.300.000     750.000        

Skat (18 %) 360.000         360.000         270.000         234.000         135.000        

Totale pengestrømme efter skat 1.640.000     1.640.000     1.230.000     1.066.000     615.000        

Afkast for udført funktion efter skat (3 %) 90.000           90.000           75.000           66.000           60.000          

Residual af pengestrømme efter skat 1.550.000     1.550.000     1.155.000     1.000.000     555.000        

Tilbagediskonteret værdi (20 %) 1.291.667     1.076.389     668.403         482.253         223.042         3.741.753      

Terminalværdien 1.387.500    

Tilbagediskonteret værdi (20 %) 557.605         557.605          

Totale værdi af Sim 4.299.359      

 

Billede 1, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af billede 1, så er værdien af Sim opgjort til 4.299.359, som hermed er den pris, 

som Slut skal betale In ved overdragelsen af varemærket. De forventede fremtidige pengestrømme 

er opgjort på baggrund af et 5-årigt budget og en terminalværdi for de resterende år til varemærket 

er fuldt afviklet. 

Pålideligheden af værdiansættelsen afhænger af hvor korrekte de forventede fremtidige 

pengestrømme er, men disse vil næsten altid være forbundet med en usikkerhed. De er nemlig 

afhængige af udviklingen i markedet, som på tidspunktet for værdiansættelsen er ukendte. Denne 

usikkerhed gør sig også gældende for de ovenfor opgjorte pengestrømme, da hastigheden hvormed 

pengestrømmene falder, afhænger af udviklingen i markedet, som er forsøgt fastlagt ud fra 

forventninger og udviklingen de seneste 5 år. Hvor lang en tidsperiode, der skal opgøres forventede 

pengestrømme for, har også betydning for usikkerheden, så jo længere periode, jo større usikkerhed. 

I eksemplet er anvendt de forventede fremtidige pengestrømme, som også er opgjort til brug for den 

forretningsmæssige planlægning og styring. Dette anbefales i de nye regler, da disse pengestrømme 

anses som værende mere pålidelige end pengestrømme opgjort specifikt til skatteformål. De totale 



 

Side 65 af 80 

pengestrømme før skat beregnes altså som omsætningen fratrukket omkostninger fra vareforbrug 

samt salg (markedsføring). 

Anvendelse af en fast vækstrate til beregningen af pengestrømmene, som det gøres 

regnskabsmæssigt, og som medfører en lineær vækst, skal man være forsigtig med i Transfer 

Pricing henseender, da dette normalt ikke afspejler virkeligheden. Det vil derimod være en god idé, 

at kigge på udviklingen i salget for lignende produkter. I eksemplet har det ikke været muligt at 

finde lignende varemærker, som kunne bruges i forbindelse med fastlæggelsen af udviklingen. 

Derfor er der anvendt en vækstrate på -20 % i beregningen af terminalværdien, mens det for 5-årige 

budget er fastsat for hvert enkelt år individuelt. 

Selskabsskatteprocenten er sat til 18 %, hvilket er den gældende for det pågældende land, og der er 

ingen forventning om, at den skulle blive ændret indenfor perioden. Hertil kommer et afkast til Slut 

for den funktion de udfører i form af markedsføring, som efter armslængdeprincippet er sat til 3 %. 

Fratrækkes skat og afkastet til Slut for pengestrømmene før skat fås residual af pengestrømme efter 

skat, som er de pengestrømme, som skal tilbagediskonteres for at få nutidsværdien af Sim. 

Til selve tilbagediskonteringen anvendes en diskonteringsrate, som er et vigtigt parameter i 

værdiansættelsesmodeller, og selv en mindre ændring heri kan betyde store ændringer i prisen. 

Diskonteringsraten skal tage højde for risici forbundet med den pågældende forretning, såfremt der 

ikke er taget højde herfor i forbindelse med opgørelsen af pengestrømmene, og for usikkerheden 

forbundet med opgørelsen af pengestrømmene. 

I eksemplet er der anvendt en diskonteringsrate på 20 %, fordi der er en stor usikkerhed forbundet 

med de opgjorte pengestrømme grundet afhængigheden af udviklingen i markedet, som ikke 

kendes, og at de er opgjort for en lang periode. Hertil kommer også den risiko, der er forbundet med 

forretningen, da der er tale om en forretning under afvikling, som kan ende med at forløbe hurtigere 

end forventet, og altså også spiller ind på pengestrømmene. 

Den tilbagediskonterede værdi beregnes på følgende måde: 

TV = RPS/(1+DR)^n 

hvor TV er tilbagediskonteret værdi, RPS er residual af pengestrømme efter skat, DR er 

diskonteringsraten, og n er året, så for hvert år der gås frem, så hæves n med 1. 
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Selv om nogle aktiver har ubestemmelig levetid, så er dette ikke ensbetydende med, at 

pengestrømme skal opgøres i en evighed. Hvor bidraget fra det immaterielle aktiv strækker sig ud 

over den periode, der kan udarbejdes en pålidelig opgørelse af pengestrømmene for beregnes en 

terminalværdi, hvilket også er tilfældet i eksemplet. På terminalværdien er der som nævnt ovenfor 

anvendt en vækstrate på -20 %, hvilket vurderes at afspejle den afvikling, der er i gang på markedet. 

Beregningen af terminalværdien foretages ved at dele residual af pengestrømme efter skat i år 5 

med resultatet af diskonteringsraten minus vækstraten, i dette tilfælde 555.000/(20%+20%), som 

herefter tilbagediskonteres på samme måde som budgettet, med n sat til 5. 

Profit split 

Ved anvendelsen af Profit split, hvor der sker en fordeling af profitten mellem parterne afhængig af 

deres bidrag til det immaterielle aktivs værdi, støder man hurtig ind i problemer. Der er jo nemlig 

ikke tale om, at varemærket Sim efterfølgende sælges til en uafhængig part, hvorved der 

fremkommer en profit, som så kan fordeles mellem In og Slut. I dette tilfælde afvikles varemærket, 

og hermed har det ingen værdi efter de 10 år. 

I stedet for en profit anvendes den værdi, som Sim har haft i hele dens levetid, hermed både den 

fremskrevne værdi fra tidligere år og den tilbagediskonterede værdi for fremtiden, men uden 

indregningen af afkastet for udført funktion. 
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Fremskriv‐

ning/År 1 År 2 År 3 År 4

År 5/ 

Terminal år Total NV

Varemærke ‐ Sim

Pengestrømme efter skat under Ins 

ejerskab 30.000.000     

Fremskrevet værdi 54.183.337      54.183.337    

Omsætning 10.000.000      10.000.000   8.000.000     7.000.000     5.500.000    

Vareforbrug 5.000.000         5.000.000     4.000.000     3.500.000     2.750.000    

Salgsomkostninger 3.000.000         3.000.000     2.500.000     2.200.000     2.000.000    

Totale pengestrømme før skat 2.000.000         2.000.000     1.500.000     1.300.000     750.000        

Skat (18 %) 360.000            360.000         270.000         234.000         135.000        

Totale pengestrømme efter skat 1.640.000         1.640.000     1.230.000     1.066.000     615.000        

Tilbagediskonteret værdi (20 %) 1.366.667         1.138.889     711.806         514.082         247.155         3.978.598      

Terminalværdien 1.537.500    

Tilbagediskonteret værdi (20 %) 617.887         617.887          

Totale værdi af Sim 58.779.821    

 

Billede 2, Kilde: Egen tilvirkning 

Pengestrømmene efter skat under Ins ejerskab på de 30 mio. er opgjort på baggrund af tidligere års 

regnskabstal, som fremskrives ved at dele med (1+diskonteringsraten)^-n. Diskonteringsraten er sat 

til 3 % i denne del af beregningen, da dette udgør inflationen, som har været over årene. n er sat til -

20, da In har haft Sim i 20 år. 

Den tilbagediskonterede værdi beregnes i lighed med gennemgangen ovenfor, dog uden afkastet for 

udførte funktioner. For forklaring af de valgte parametre og beregningerne henviser der hertil.  

Beregningen giver en værdi af Sim på 58.779.821, som skal fordeles mellem In og Slut efter deres 

bidrag til denne værdi, hvilket resulterer i næste problem, for der er sjældent direkte sammenhæng 

mellem omkostninger relateret til det immaterielle aktiv og værdien af selve aktivet. Funktionen 

begge virksomheder har udført er markedsføring, men de er udført i forskellige perioder. Hvorvidt 

der er korrekt at sige, at Ins bidrag stopper lige så snart Slut overtager markedsføringen, samt at Slut 

skal have andel i den værdi af Sim, som In har opbygget under sit ejerskab, hvis Sluts bidrag er 

forholdsmæssig større end den værdi, der opnås i ejerperioden, kan diskuteres. Men for at kunne 

anvende Profit split metoden, så skal der foretages en fordeling efter bidrag, hvilket i dette tilfælde 

må gøres op efter den forholdsmæssige andel af de totale salgsomkostninger, som henholdsvis In og 

Slut har haft og forventes at få. 
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 Salgsomkostninger  Kr. % 

In 90.305.562 90 % 

Slut 9.904.192 10 % 

Total 100.209.754 100 % 

Tabel 4, Kilde: Egen tilvirkning 

Ins totale salgsomkostninger er opgjort på baggrund af regnskabstal og herefter fremskrevet, mens 

Sluts salgsomkostninger er opgjort ud fra budgettet og en beregnet terminalværdi for 

salgsomkostninger, der ligger ud over det 5. år, som er tilbagediskonteret. Hermed fås den ovenfor 

angivet fordeling mellem In og Slut på henholdsvis 90 % og 10 %. 

Slut vil altså skulle have, hvad der svarer til ca. 5,8 mio., hvilket er under de ca. 4,6 mio. som opnås 

under ejerskabet af Sim. Det vil faktisk betyde, at In skal betale Slut i forbindelse med 

overdragelsen, hvilket ikke synes at give mening, da Slut ikke har bidraget til værdien af Sim i 

perioden før ejerskabet. Ligeledes synes dette heller ikke at afspejle en armslængde pris, da en 

uafhængig part ikke ville foretage en sådan transaktion. 

Sammenholdelse 

Som det ses ovenfor, så synes en opgørelse af en transfer pris ved brug af Profit split metoden slet 

ikke at give mening i denne pågældende situation, både grundet de problemer, som anvendelsen 

skaber i relation til opgørelsen af en profit samt fordelingen efter bidrag, og det resultat der 

fremkommer. Det resulterer nemlig i, at In skulle betale Slut i forbindelse med overdragelsen af 

varemærket Sim, så Slut hermed både fik det immaterielle aktiv og en betaling herfor, hvilket en 

uafhængig part næppe ville gå med til. 

Eksemplet viser altså, at den ”gennemtvunget” anvendelse af en af Transfer Pricing metoderne, som 

ikke findes anvendelig i den pågældende situation, kan give anledning til store problemer i 

forbindelse med opgørelsen af transfer prisen, og som med meget stor sandsynlighed vil give et 

upålideligt resultat, som ikke afspejler armslængde princippet. Derimod giver 

værdiansættelsesmodeller et meget mere pålideligt resultat, og hermed afspejler de i større omfang 

armslængde prisen, hvorfor anvendelse heraf i situationer, hvor ingen af de 5 anbefalede metoder 

findes at kunne anvendes pålideligt, helt klart er at foretrække. 
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5.2.2 Konsekvens i relation til synergier 

Som nævnt i afsnit 5.1.4 Afhjælpning af identificerede problemstillinger i nugældende regler, så er 

det blevet gjort klart i de nye regler, at synergier ikke anses som et immaterielt aktiv. Synergier, 

som opstår grundet det, at en virksomhed er en del af koncernen kan der ud fra Transfer Pricing 

perspektivet ikke tages betaling for, mens der for synergier, hvor der gøres noget aktivt for at opnå 

disse, kan tages betaling for i lighed med andre services, der udføres centralt på vegne af flere af 

koncernens virksomheder. 

I de nugældende regler er synergier hverken nævnt positivt eller negativt, og derfor ville en 

virksomhed sagtens kunne antage, at sådanne skal medtaget i forbindelse med for eksempel 

værdiansættelsen af en aktivitet eller forretning ved salg heraf mellem koncernforbundne 

virksomheder. Det må antages også under de nugældende regler, at skattemyndighederne ikke anser 

synergier, som noget der skal medtages i en sådan situation, og hermed vil det højst sandsynligt 

medfører en indkomstfiksering. 

Et eksempel på en sådan forskel i en opgørelse af transfer prisen efter armslængde princippet for 

salg af en forretning mellem koncernforbundne virksomheder er vist her nedenfor. Der er tale om et 

tænkt eksempel, som er opstillet på baggrund af den viden om Transfer Pricing, som jeg, 

forfatteren, sidder med. Det er hermed ikke sikkert, at dette ville kunne finde sted i virkeligheden. 

5.2.2.1 Eksempel 

Virksomheden Why er modervirksomhed i modekoncernen Why Group, som blandt andet omfatter 

det 100 % ejet datterselskab Aconnect, som står for produktionen af tøj. Der er tale om en 

modekoncern, som startede ud som en designvirksomhed, men som gennem årene har fået tilkøbt 

flere og flere dele af hele værdikæden, så den i dag varetager alt lige fra design af tøjet, produktion 

af tøjet, markedsføringen, til salget via egne butikker, som findes i nogle af de største byer i Vesten. 

Der er tale om en branche, hvor der ikke længere er langt fra tegnebrættet til tøjet skal hænge ude i 

butikkerne, og Aconnect har de seneste par år oplevet gentagende problemer med at få leveret stof 

til tiden fra deres eksterne stofleverandør. Dette har betydet pres på produktionen, for at kunne nå at 

få det færdigt til den fastsatte deadline. 

Presset har heldigvis endnu ikke haft uheldige konsekvenser for kvaliteten af tøjet, men det er Whys 

frygt, at det på sigt vil kunne betyde, at der sker flere fejl i produktionen, og der hermed er kunder, 
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der får en dårlig oplevelse med kvaliteten af tøjet. Da mærket slår sig på god kvalitet ville dette 

kunne få alvorlige konsekvenser i form af faldende indtjening, tab af varemærkets værdi og frafald i 

deres ellers loyale kundeportefølje. 

Ledelsen hos Why har derfor været i gang med at kigge på, hvad der kunne gøres for at undgå dette 

worst case scenario og er kommet frem til, at det bedste alternativ er at tilkøbe stofproduktionen til 

koncernens interne værdikæde. Derfor opkøber Why virksomheden Sol, som producerer stof, og 

umiddelbart efter videresælges Sol til Aconnect, som hermed bliver 100 % ejer af Sol. 

Værdiansættelsen af transaktionen mellem Why og Aconnect baserer sig på den pris, som Why gav 

for Sol ved købet heraf, da der ikke er foretaget ændringer, og hertil bliver der lagt en pris for den 

synergi, som opnås ved, at Aconnect nu ikke længere er afhængig af eksterne stofleverandører, og 

hermed kan få leveret stof til tiden. 

Værdien af synergien opgøres ved brug af en værdiansættelsesmodel, da det ikke er muligt at finde 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Derfor findes ingen af de 4 anbefalede 

Transfer Pricing metoder egnet i den pågældende situation, og Profit split metoden findes heller 

ikke at være anvendelig, da der er tale om en handel med et aktiv, som ikke sælges videre. 

Synergien er beregnet ud fra de omkostninger, som Aconnect har haft med den pressede produktion 

i form af overarbejdstimer og øget spild under produktionen grundet flere fejl. Hertil kommer et 

estimat af de omkostninger, som de forventede konsekvenser i form af faldende indtjening, og flere 

returvarer ville have haft for Aconnect. Disse omkostninger sparer Aconnect fremadrettet, og 

hermed medfører det en fremtidig indtjening. 

For at simplificer eksemplet beregnes synergien kun ud fra en 5 års oversigt. Skatteprocenten er sat 

til 15 % mens diskonteringsraten er sat til 8 %, da risikoen forbundet med Whys forretning findes 

begrænset og der også kun er en mindre usikkerhed forbundet med opgørelsen af 

pengestrømmende, som relaterer sig til opgørelsen af den faldende indtjening og flere returvarer. 

Beregningen fremgår af billede 3. 
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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Total Nutidsværdi

Pris for Sol 5.000.000                  

Synergi

Overarbejde og spild 50.000      50.000      50.000      50.000      50.000     

Faldende indtjening og flere returvarer 20.000      80.000      120.000    150.000    200.000   

Samlede omkostninger før skat 70.000      130.000    170.000    200.000    250.000   

Samlede omkostninger efter skat (15%) 59.500      110.500    144.500    170.000    212.500   

Tilbagediskonteret værdi (8 %) 55.093      94.736      114.709    124.955    144.624    534.116                     

Total 5.534.116                  

 

Billede 3, Kilde: Egen tilvirkning 

Da prisen for Sol er fra en transaktion med en uafhængig part, anses denne som værende på 

armslængde vilkår, og skattemyndighederne betvivler hermed ikke denne del af den samlede værdi 

for transaktionen mellem Why og Aconnect. Derimod accepterer de ikke de 534.116, som er den 

opgjorte værdi af synergien ved, at Sol og hermed produktionen af stof er blevet en del af 

koncernens interne værdikæde. Begrundelsen er, at da der er tale om en synergi, der opstår grundet 

det at være en del af koncernen. 

Der vil hermed blive foretaget en indkomstfiksering fra skattemyndighedernes side af, så det i 

stedet ville ende med at se ud, som om Aconnect havde købt Sol direkte, da transaktionen mellem 

Why og Aconnect ville blive reguleret ned til 5.000.000. 

Denne mulige uoverensstemmelse synes de nye regler at have fjernet ved eksplicit at skrive, at 

synergier ikke anses for værende immaterielle aktiver, og derfor vil det være min forventning, at der 

fremover vil blive foretaget færre indkomstfikseringer grundet dette. 

5.2.3 Overdragelse af viden og navn ved flytning af medarbejdere 

Som nævnt i afsnit 5.1 De nye Transfer Pricing regler så giver de nye regler et eksempel på en 

situation, hvor der sker en overdragelse af et immaterielt aktiv uden, at der nødvendigvis tænkes 

over det. Der er tale om den situation, hvor en medarbejder med en meget værdifuld viden flyttes 

fra en virksomhed i koncernen til en anden. Her er der ikke kun tale om flytning af en medarbejder, 

da der samtidig også finder en overdragelse sted af det immaterielle aktiv viden, hvilket der faktisk 

skal betales særskilt for.  
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Det skal dog siges, at det langt fra er hver gang en medarbejder udstationeres, at der samtidig finder 

en overdragelse sted af for eksempel viden. Der skal nemlig være tale om en viden, der rækker ud 

over den viden, som medarbejdere normalt forventes at have i relation til deres job, og som kan 

bibringe med en betydelig værdi ved anvendelsen heraf. Der kan også ske overdragelse af andre 

immaterielle aktiver i forbindelse med flytning af medarbejdere, som for eksempel software. 

Nedenfor vil der blive opstillet et eksempel, hvor der ved flytningen af medarbejdere samtidig 

finder en overdragelse sted af viden og navn, som der skal betales for, for at illustrere hvordan 

værdien heraf kan opgøres. Der er tale om et tænkt eksempel, som er opstillet på baggrund af den 

viden om Transfer Pricing, som jeg, forfatteren, sidder med. Det er hermed ikke sikkert, at dette 

ville kunne finde sted i virkeligheden. 

5.2.3.1 Eksempel 

Koncernen Help er en verdensomspændende rådgivningsvirksomhed inden for forskellige områder 

indenfor skat, regulering, mv. Den startede i sin tid i USA og har siden vækstet organisk og via 

opkøb til i dag at være repræsenteret i ca. 80 lande. Help er blevet et anerkendt varemærke inden for 

rådgivning i erhvervslivet, som forbindes med kvalitet og høj service. Koncernen har altid gjort 

meget ud af at skabe et internationalt samarbejde, så medarbejderne hermed altid har den bedste 

sparring og læring, og Help hermed får de bedste specialister. 

For 2 år siden valgte Help at starte op på endnu et nyt geografisk marked, Danmark, ved at oprette 

datterselskabet Help DK. Normalt går der lidt tid før de rigtig får fat i markedet, og indtjeningen 

begynder at komme, men dette plejer ikke at tage meget mere end et år. Der er nu gået 2 år, og Help 

DK er stadig ikke rigtig kommet ind på markedet, hvorfor man i modervirksomheden beslutter sig 

for at kigge på sagen. 

Medlemmer af ledelsen rejser til Danmark og finder hurtigt ud af, at årsagen til det manglende 

gennembrud skyldes 2 ting; 1) manglende kompetencer hos medarbejderne, og 2) et krav fra 

kundernes side af om, at man har erfaring fra lignende opgaver. Med denne viden går ledelsen i 

gang med at drøfte de muligheder, som de har for at afhjælpe problemet. De bliver hurtige enige 

om, at den bedste løsning er, at sende deres 2 bedste medarbejdere fra datterselskabet Help UK i 

London til Danmark. 
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Disse medarbejdere har mange års erfaring inden for området og kommer med en unik viden om 

både det faglige og arbejdsgangene, som forventes at ville kunne få hul på det danske marked samt 

effektivisere arbejdsprocesserne, så dækningsgraden på opgaverne hermed bliver bedre. Samtidig er 

begge medarbejderes navne kendte samt anerkendte i de største danske virksomheder. 

Der indgås en aftale mellem de 2 datterselskaber, som løber over 3 år, om udlån af de 2 

medarbejdere. Help DK betaler alle omkostninger forbundet med de 2 medarbejderes ophold i DK, 

herunder selvfølgelig også deres løn. 

Værdien, af den viden og de navne som overdrages fra Help UK til Help DK i forbindelse med 

udlånet af de 2 medarbejdere, er opgjort ved brug af en værdiansættelsesmodel, da det ikke er 

muligt at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Derfor findes ingen af de 

4 anbefalede Transfer Pricing metoder egnet i den pågældende situation, og Profit split metoden 

findes heller ikke at være anvendelig, da der er tale om en ”handel” med immaterielle aktiver, som 

ikke sælges videre. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Total NV

Viden

Omsætning grundet viden (inkl. erfaring) 2.000.000     3.000.000     4.500.000     2.500.000     1.000.000    

Omkostninger til løn og ophold 2.300.000     2.300.000     2.300.000     ‐                  ‐                 

Totale pengestrømme før skat ‐300.000       700.000         2.200.000     2.500.000     1.000.000    

Skat (25 %) ‐75.000          175.000         550.000         625.000         250.000        

Totale pengestrømme efter skat ‐225.000       525.000         1.650.000     1.875.000     750.000        

Afkast for udført funktion efter skat (10 %) 230.000         230.000         230.000         ‐                  ‐                 

Residual af pengestrømme efter skat ‐455.000       295.000         1.420.000     1.875.000     750.000        

Tilbagediskonteret værdi (20 %) ‐379.167       204.861         821.759         904.225         301.408         1.853.086      

 

Billede 4, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af billede 4, så beregnes værdien af den overdragede viden, inkl. navne, ud for de 

forventede fremtidige pengestrømme, som de forventes at generere. Disse pengestrømme 

tilbagediskonteres til deres nutidsværdi, hvilket her giver en værdi på 1.853.086. 

Selv om aftalen om udlånet af medarbejderne kun løber i 3 år, så forventes specielt navnet, som de 

kommer med, men også til dels den viden, som de viderebringer til de danske medarbejdere, at have 

en effekt på indtjeningen i op til 5 år. Herefter forventes den ikke længere at have nogen væsentlig 
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betydning grundet ændringer i regler, og at de danske medarbejdere på det tidspunkt har opnået nok 

egen erfaring til, at nye opgaver kan sælges på baggrund heraf. 

Et passende afkast for en virksomhed som Help DK på det danske marked for de funktioner de 

udfører i forbindelse med rådgivningsydelserne er 10 % af lønomkostningerne. Der er tale om et 

lavere afkast end det man normalt ser hos veletablerede rådgivningsvirksomheder, hvor man nemt 

ser afkast op til 30-35 %. Men de 10 % er sat ud fra, at Help DK er ved at etablere sig på markedet 

og hermed forventeligt vil have et lavere afkast de første år. 

Skatteprocenten er sat til 25 %, hvilket er skatteprocenten i DK (for at simplificere eksemplet er 

nedreguleringen af selskabsskatteprocenten ikke medtaget), mens diskonteringsraten er sat til 20 %. 

Den høje diskonteringsrate skyldes risikoen forbundet Help DKs forretning, som findes at være af 

en vis størrelse, grundet der er tale om et forholdsvis nyt marked, hvor der har været problemer med 

at slå igennem, samt usikkerheden forbundet med pengestrømmene. 

5.3 Opsummering 

Helt overordnet findes de nye regler at være langt mere brugervenlige end de nugældende regler, da 

de indeholder flere eksempler og er langt mere uddybende. Der anvendes blandt andet begrebet 

immaterielle aktiver i stedet for immaterielle rettigheder. 

De nye regler tager udgangspunkt i de nugældende regler, men gør dem mere omfattende. Hermed 

menes, at der er tilføjet yderligere forhold til allerede eksisterende regler, og de allerede 

eksisterende regler er uddybet i form af forklaringer og eksempler. 

Som eksempler på tilføjelser kan nævnes; vigtigheden af vurderingen af alternativer, nye forhold 

samt uddybelse af allerede eksisterende forhold relevant at overveje i forbindelse med 

sammenlignelighedsanalyse, og tilføjelse af en mulig anden Transfer Pricing metode med detaljeret 

gennemgang heraf inklusiv forhold, der skal overvejes i forbindelse med anvendelsen heraf. 

I afsnit 5.1.4 Afhjælpning af identificerede problemstillinger i nugældende regler fremgår det, at de 

nye regler ikke afhjælper problemet med at finde sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige parter. Derimod gør de nye regler det mere klart, hvilke immaterielle aktiver der er 

omfattet af reglerne, samt at anvendelsen af andre Transfer Pricing metoder er tilladt, herunder en 
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gennemgang af et eksempel på en sådan anden metode. Men der vil altså stadig være tale om regler, 

hvortil der er forbundet skøn og hermed usikkerhed. 
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6 Konklusion og perspektivering 
Kapitlet består af 2 dele, hvor den første del har til formål at samle opgaven op i en samlet 

konklusion, sådan at alle delkonklusioner gengives for at besvare problemstillingen opstillet i 

indledningen under et. Konklusionen efterfølges af et problemkatalog, med en opstilling af 

spørgsmål, som nærværende opgave har givet anledning til, og som kunne være interessante at 

undersøge nærmere, vil finde sted. 

En perspektivering vil blive foretaget i den anden del af kapitlet, hvilken har til formål at behandle 

den seneste udvikling på områder med relevans for problemstillingen, samt give min, forfatterens, 

egen forventning til den fremtidige udvikling af problemstillingen. 

6.1 Konklusion 

Immaterielle aktiver er på en og samme tid en meget kompleks og værdifuld ting, grundet deres 

uhåndgribelige og samtidige unikke karakter. I nogle tilfælde sælges aktiverne slet ikke på et åbent 

marked, og derfor er det i relation til Transfer Pricing også rigtig svært at finde sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige parter. 

Derfor gør immaterielle aktivers specielle karakter ikke et område som Transfer Pricing, der i 

forvejen er meget svævende, grundet den meget fortolkning reglerne lægger op til, meget nemmere. 

Specielt de nugældende regler, som er meget overordnede og uden den store vejledning i form af 

eksempler, uddybelser, mv., synes at kunne efterlade meget tvivl hos virksomhederne i relation til 

anvendelse heraf. 

Bare sådan en ting som at de nugældende regler ikke synes at omfatte alle immaterielle aktiver, da 

kun begrebet immaterielle rettigheder anvendes, synes at kunne være et levn fra en tid, hvor 

immaterielle aktiver der blev handlet, muligvis primært blev udgjort af immaterielle rettigheder. 

Hertil kommer så den meget spartanske benævnelse af mulighederne for at anvende andre Transfer 

Pricing metoder end de 5 anbefalet af OECD, hvilket synes at overlade virksomheder i en situation, 

hvor de måske tror, at de skal gennemtvinge anvendelsen af for eksempel Profit split metoden, og 

hermed tilsidesætte pålideligheden af resultatet, som meget tænkeligt ikke vil afspejle en 

armslængde pris. 
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Det manglende eller utilstrækkelige regelsæt indenfor Transfer Pricing i relation til immaterielle 

aktiver, er også blevet erkendt af OECD. Derfor udkom et udkast til nye regler i juli 2013, som er 

en opdatering af de nugældende regler med tilføjelser af nye forhold til allerede eksisterende og 

uddybelse af eksisterende regler i form af eksempler og forklaringer. 

Der er ingen tvivl om, at de nye regler synes mere forståelige og vejledende end de nugældende 

regler, lige som et par af de væsentligste problemstillinger i de nugældende regler er afklaret helt 

eller delvist. Usikkerheden omkring reglernes omfang er delvist afhjulpet ved at anvende begrebet 

immaterielle aktiver i stedet for immaterielle rettigheder. Tvivlen omkring Tranfer Pricing metoder 

er også afhjulpet, da det er gjort meget eksplicit, at en anden metode som for eksempel 

værdiansættelsesmodel, mange gange er det mest anvendelige på transaktioner med immaterielle 

aktiver, hvor sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter er svære at finde. 

Selv om de nye regler ikke synes at afhjælpe problemet med at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, eller gøre området mindre præget af skøn og fortolkning, så synes de at 

hjælpe det lidt på vej, ved at gøre problemet eksplicit. Samtidig med at de gør dette, så tages det 

også op, hvordan dette kan håndteres på bedst mulig måde, og hermed indeholder de nye regler 

eksempler, forklaringer og gennemgange af forskellige ting, som gerne skulle gøre det nemmere for 

læseren at anvende dem i praksis. 

Forventningen er, at vi vil komme til at se færre indkomstfikseringer efter indførelsen af de nye 

regler, da reglerne forventes at skabe mere klarhed og hermed mindre uoverensstemmelse mellem 

virksomhedernes og skattemyndighedernes fortolkning heraf. 

De nye regler forventes derfor helt bestemt at få betydning i forbindelse med fastsættelsen af 

transfer prisen for immaterielle aktiver ved internationalt salg mellem koncernforbundne 

virksomheder, set i forhold til de nugældende regler, spørgsmålet er bare, hvor stor en betydning de 

får. 

6.1.1 Problemkatalog 

På baggrund af ovenstående har jeg valgt at udarbejde et problemkatalog, hvori en række spørgsmål 

og hypoteser, som kunne være interessante at undersøge nærmere, opstilles: 
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 Hvilken betydning har de nye regler haft efter indførelsen? Foretages der færre 

indkomstfikseringer fra skattemyndighedernes side af og skaber de mere klarhed hos 

virksomhederne? 

 Vil der kunne foretages yderligere ændringer til reglerne, så de hermed bliver endnu mere 

forståelige og skabe endnu mindre usikkerhed? Og hvilke ændringer ville der skulle foretages? 

 Er det muligt at afskaffe problemet med at finde sammenlignelige transaktioner med 

immaterielle aktiver mellem uafhængige parter? Og er det samtidig muligt at reducere den 

usikkerhed, der er forbundet med anvendelse af skøn? Hvis muligt hvordan kan det så gøres? 

6.2 Perspektivering 

Analysen i nærværende opgave er baseret på et diskussionsudkast til nye regler inden for Transfer 

Pricing i relation til immaterielle aktiver, som er udsendt i juli 2013. Siden da har OECD modtaget 

forskellige input fra rådgivere, skattemyndigheder, virksomheder, mv., som omhandler hvorvidt de 

ser, at der vil kunne opstå problemer i relation til efterlevelsen af reglerne ved indførelse heraf. 

OECD behandler disse input, og dette kan resultere i, at der bliver ændret i reglerne, så det ikke 

længere er dem, der fremgår af udsendelsen fra juli 2013, som ender med at blive gældende. 

En ændring af reglerne vil muligvis have betydning for resultatet af nærværende opgave, da enten 

en yderligere afklaring af forskellige forhold, eller fjernelse af allerede indarbejdede afklaringer, 

kan betyde enten en større eller mindre forventede betydning af de nye regler. 

Ud over ændringer i reglerne i forhold til udkastet udsendt i juli 2013, så kan den tid, som der går 

før, at de nye regler bliver indført have indvirkning på størrelsen af betydningen, som de forventes 

at få. Rådgivere, skattemyndigheder, virksomheder, m.fl. følger nemlig arbejdet med udarbejdelsen 

af de nye regler, og hermed vil de allerede nu kunne indføre den nye viden, som udkastet til de nye 

regler giver. Hermed vil den forventede betydning efter indførelsen af de nye regler blive mindre, 

da de allerede får betydning, før de er indført. 

Selv om de nye regler synes at være kommet et godt stykke af vejen i forhold til de nugældende 

regler, så vil Transfer Pricing og specielt området relateret til immaterielle aktiver altid være 

forbundet med usikkerhed grundet skøn, vurderinger og fortolkninger. Hertil kommer også 
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problemet med at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, hvilket gør 

risikoen for en indkomstfiksering fra skattemyndighedernes side af større, såfremt de finder, at 

transfer prisen ikke afspejler armslængde prisen, og de kan fremvise en mere pålidelig opgørelse 

heraf. 

En måde hvorpå virksomheder kan undgå at skulle ende i en sag med skattemyndighederne og 

muligvis få foretaget en indkomstfiksering er ved at indgå en Advance Pricing Agreement (APA). 

Dette er en aftale mellem en virksomhed og en eller flere skattemyndigheder, hvor man når til 

enighed om, hvordan profitten fra transaktionen skal fordeles mellem parterne. Samtidig indeholder 

aftalen også nogle kritiske forudsætninger, som skattemyndighederne kræver overholdt for at 

acceptere APA’en. 

Hermed er det ikke sagt, at en virksomhed, der har indgået en APA, er helt uden for 

skattemyndighederne interesse. Det vil stadig være muligt at blive udsat for et audit, men fokus vil 

meget forventeligt ligge et andet sted, nemlig på om virksomheden overholder 

dokumentationskravene i den indgået APA samt de kritiske forudsætninger. 

Ulempen ved en APA er, at de kræver rigtig mange oplysninger fra virksomheden af herunder 

følsomme oplysninger, hvorfor hemmeligholdelse af disse oplysninger fra skattemyndighedernes 

side af er ekstrem vigtig. Herudover er processen for indgåelse af en APA meget lang, og derfor 

kræver det meget tid og mange ressourcer fra virksomheden. 

Der skal derfor foretages en afvejning af ønsket om at reducere risikoen forbundet med 

usikkerheden forbundet med Transfer Pricing og skattemyndighedernes mulighed for at komme og 

foretage en indkomstfiksering, risikoen for at skattemyndigheden lækker forretningsfølsomme 

oplysninger, og omkostningerne forbundet med den tid og de ressourcer, der skal sættes af for at 

opnå en APA. 
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