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Summary 

Transfer Pricing is an interesting topic and constantly on the news with focus from the 

media, Danish politicians, experts within the area etc. 

The purpose with this thesis is to process and discuss the laws which regulate Transfer 

Pricing in Denmark, process and discuss the whole proof-burden issue. However, to 

understand the main objectives of this thesis and Transfer Pricing in general, we need a 

proper introduction to Transfer Pricing, the laws which regulate according to the arm’s 

length principle and the other two ground elements, documentation and information 

requirements as the law applies. 

During the process of this thesis is has come to my attention that the Danish Tax authority 

(SKAT) has focus on Transfer Pricing and has been for several years now. The numbers of 

completed Transfer Pricing cases have risen from 32 in 2009 and 77 in 2013, an increase of 

240 %. This is therefore a very interesting and hot topic and the moment for companies, 

but also for the Danish Tax Authorities. 

The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multination Enterprises and Tax Administrations 

are the international set of guidelines, on which the Danish Law within Transfer Pricing is 

based. Therefore, it is essential to understand these guidelines and during the process of 

this summary, the Danish legislation will be compared, where relevant, to the OECD 

Guidelines. 

The Danish Tax Authority regulates by Danish Law and the Danish Law regulating Transfer 

Pricing starts at; LL, article 21 and is a quite thorough description of who is covered by the 

legislation to be taxed in Denmark and a description of the arms’ length principle is also 

included in this article 2 mentioned above. 

                                                      
1
 Ligningsloven § 2 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146323 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146323
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Regarding the informational requirements and the documentation requirements, these 

are described in; Danish Tax Control Act, article 3B2 and in addition to this article, some 

more thorough guides have been prepared, and are to be found for each section, 

Documentation, Information and Valuation3. 

In relation to Transfer Pricing in Denmark it is essential to investigate when it can be 

expected, that the Danish Tax Authorities is entitled to perform a correction of a 

company’s Tax Income. It will without doubt be more difficult to perform a correction of a 

transaction that has occurred between two completely independent parties compared to 

companies within the same segment of industry. 

Furthermore a description and discussion of the Danish Law according to the burden of 

proof, where it is according to Danish Law, the Tax Authorities that lies with the proof 

burden. However the company has the obligation to prepare such information for the Tax 

Authorities and forward, upon request. 

So fort the company has not prepared any documentation, the Danish Tax Authorities has 

an opinion that the arm’s length principle has not been applied or the prepared 

documentation is evaluated and not found adequate, an evaluation of relevant 

transactions is made and how they would be valuated so fort the transactions happened 

between two independent parties. 

According to Danish Legislation, the taxpaying company cannot carry the burden of proof 

even though the documentation not has been prepared – then however the risk of Income 

Fixation occurs and if the company wishes to bypass the Income Fixation concluded by Tax 

Authorities the company now carries the burden of proof, which often can turn out to be 

difficult. 

                                                      
2
 Skattekontrolloven § 3B - https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434#Afs1 

3
 Oplysningsvejledningen 

Dokumentationsvejledning 
Værdiansættelsesvejledning 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434%23Afs1
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1 Indledning 

I den seneste årrække har landet Danmark samt resten af verden været påvirket af 

økonomisk krise. Dette har medført, at kreditinstitutter har været mere tilbøjelige til at 

lukke for udlån som i sidste ende har lukket for selskabernes mulighed for 

kapitalfremskaffelse og i sidste ende deres vækst og overskud. Afskedigelse af 

medarbejdere er realiteterne og i de værste tilfælde begæring af konkurs. 

På baggrund af krisen og ovenstående medfører dette at skatteindtægterne falder, 

hvorfor muligheder undersøges og gennemgås for at sikre penge i kassen. SKAT har i 2014 

fokus på sort arbejde, told og afgifter, social dumping og igen i år har de også fokus på 

Transfer Pricing4. Der er altså fortsat stor fokus på at skattepligten opretholdes og at 

skatteyderne, i dette tilfælde særligt virksomhederne, overholder den danske lovgivning. 

Verdenshandlen kan man forestille sig vedrører ufatteligt mange milliarder kroner, men 

det er nok ikke alle som ved, at 60-70 %,5 af denne handel foregår koncerninternt og 

derfor tilhører Transfer Pricing kategorien og dens bestemmelse om at handle på 

armslængdevilkår. 

Der er derfor ingen tvivl om, at der er mange penge at hente i skatteindtægter for de 

involverede lande, som reelt set mister den skatteindtægt de har krav på. Dette sker 

såfremt der sker fravigelse af lovgivningen i form af skatteunddragelse. Det har de danske 

myndigheder da også planer om igen i år: 

”Det er slet ikke godt nok. Der er fortsat alt for mange ’skattefri’ selskaber.” Siger Holger K. 

Nielsen til Politiken den 3. december 2013.6 

                                                      
4
 SKAT’s aktivitetsplan 2014 - http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2153987&vId=0 

5
 http://politiken.dk/oekonomi/ECE1853651/regeringen-gaar-haardt-efter-multinationale-selskaber/ 

5
 http://kursuskatalog.cbs.dk/2013-2014/KAN-CM_R82.aspx 

6
 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2150322/selskaber-betaler-mere-i-skat---men-over-

100000-betaler-ikke-skat/ 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2153987&vId=0
http://politiken.dk/oekonomi/ECE1853651/regeringen-gaar-haardt-efter-multinationale-selskaber/
http://kursuskatalog.cbs.dk/2013-2014/KAN-CM_R82.aspx
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2150322/selskaber-betaler-mere-i-skat---men-over-100000-betaler-ikke-skat/
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2150322/selskaber-betaler-mere-i-skat---men-over-100000-betaler-ikke-skat/
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Det ses af skemaet på næste side, hvorledes fokus er blevet øget på Transfer Pricing og 

med god grund, der er nemlig rigtigt mange penge at hente og med en intensiveret 

indsats, har SKAT opnået et væsentligt antal sager samt et ikke-uvæsentligt antal 

forhøjelser og beløb: 

 

 

 

 

Som det ses af skema oven for er forøgelsen fra 2011 til 2012 enorm, 15.052 mio. kr. 

Dette skyldes at SKAT også havde stor fokus på Transfer Pricing området sidste år, samt 

enkelte store sager i året har givet ekstra store indkomstforhøjelser. Ligeledes bliver SKAT 

mere erfaren og kompetent inden for området. 

Disse koncerninterne transaktioner og deres overholdelse af lovgivningen er uden tvivl en 

international problemstilling og dette tydeliggør omfanget af Transfer Pricing i sin helhed. 

Internationale koncerner anvender ofte justerede priser i disse koncerninterne 

dispositioner således at indkomstfordelingen blandt selskaberne tilpasses. 

Det skal hermed ikke forstås sådan, at man ved at overføre indkomsten fra et land til et 

andet gør noget ulovligt. Der kan være mange årsager til dette, herunder 

driftsøkonomiske eller administrative grunde til at man foranlediger en overførsel af den 

ene eller den anden art. Det skal herefter ses i lyset af hvorvidt fordelingen af indkomsten 

og de koncerninterne afregningspriser er sket på markedsvilkår eller på fordrejet vis. 

Debatten handler i stor grad om, hvorvidt de store multinationale selskaber absolut skal 

betale svimlende summer i skat. Dette behøves ikke at være tilfældet, hvis deres 

skattepligtige resultat ikke giver anledning til det. Selskaber kan foretage investeringer, 
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eller for eksempel være en del af en russisk koncern som har et datterselskab i Danmark. 

Det russiske selskab ejer et brand og datterselskabet i Danmark pakker alene produkterne 

i kasser og fragter dem ud til de danske kunder. Dette vil medføre at størstedelen af 

skattebetalingen sker til Rusland, da de varetager størstedelen af funktioner og risici. 

Der har i årevis eksisteret Transfer Pricing regler for transaktioner som foregår internt i 

koncerner, men dette har ikke fjernet problemet. Det er her armslængdeprincippet 

kommer til sin ret og armslængdeprincippet betyder, at to selskaber i en koncern skal 

handle internt i koncernen på samme vilkår som to uafhængige parter ville gøre, med de 

samme vilkår og priser. 

Grundet disse problemstillinger som også er internationale har OECD udarbejdet et sæt 

retningslinjer som danner grundlag for Transfer Pricing området hele verden over med et 

stort antal medlemslande. OECD er en organisation som hjælper regeringer med at tackle 

økonomiske og sociale problemer i den globaliserede verden7. 

Ved brug af disse retningslinjer sikrer man et ens sæt retningslinjer for alle 

medlemslandene og et udgangspunkt for at nå til enighed om den fastsatte 

værdiansættelse af den konkrete koncerninterne transaktion. 

 

1.1 Problemstilling 

Transfer Pricing er et omfattende område som både giver anledning til problemstillinger 

for skattemyndighederne i de respektive lande, men i særdeleshed også selskaberne som 

det vedrører. Det kræver mange ressourcer at udarbejde en dokumentation som skal 

kunne fremsendes ved forespørgsel fra SKAT. 

I denne afhandling vil der blive redegjort for og diskuteret udvalgte elementer, herunder i 

særdeleshed: 

                                                      
7
 ’Organisation for Economic Co-operation and Development’ også kendt Organisationen for økonomisk 

samarbejde og udvikling 
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Armslængdeprincippet: 

Når koncernforbundne selskaber handler med hinanden skal de handle på markedsvilkår. 

Det vil sige de samme vilkår, som de ville stå overfor, hvis de handlede med en uafhængig 

part. 

Ved at handle på markedsvilkår opfylder de koncernforbundne selskaber 

armslængdeprincippet. 

Dokumentationspligten: 

Selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare en dokumentation for hvorledes vilkår 

og priser er sammensat på de dertilhørende kontrollerede transaktioner. Dette skal kunne 

forelægges for skattemyndigheden på forespørgsel, jf. dog stk. 6.8 

Oplysningspligten: 

Skattepligtige, omfattet af Skattekontrollovens § 3B, stk. 1, skal på selvangivelsen angive 

oplysninger om kontrollerede transaktioner. Til trods for, at der ikke eksisterer sådanne 

transaktioner, skal der således oplyses herom såfremt de er omfattet af lovgivningen. 

Ovenstående grundelementer bliver redegjort for og gennemgået i denne afhandling. 

 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen har følgende ordlyd: 

Hvilke danske love regulerer Transfer Pricing og hvem bærer bevisbyrden, hvis der ikke er 

udarbejdet en Transfer Pricing dokumentation eller hvis SKAT ikke finder 

dokumentationen egnet til at danne grundlag for en vurdering af om der er handlet på 

armslængdevilkår9? 

 

                                                      
8
 Skattekontrollovens § 3B, stk. 6 

9
 Det generelle egnethedskrav – Skattekontrollovens § 3B, stk. 5 
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1.3 Afgrænsning 

Mange af emnerne i denne afhandling vil kunne retfærdiggøre sin helt egen opgave, da 

Transfer Pricing er et meget bredt og omfattende område inden for skat. Derfor vil 

bredden og dybden af de enkelte områders behandling i denne afhandling foretages på 

baggrund af en afvejning målt i forhold til relevans for problemformuleringen og dens 

løsning. 

Der tages udgangspunkt i de danske Transfer Pricing regler, herunder særligt 

Skattekontrolloven og Ligningsloven, hvorfor andre landes særlovgivning ikke inddrages. 

Herudover inddrages de anerkendte OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations, da de danske love om Transfer Pricing er opbygget 

omkring disse. 

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations vil 

blive gennemgået med vægt på opbygningen af disse. Yderligere vil de individuelle 

områder med væsentlig relation til afhandlingen og dens problemformulering også blive 

gennemgået. 

 

1.4 Disposition 

Afhandlingen består af 8 hovedafsnit fordelt på flere undersektioner, opbygget for 

læserens forståelse: 

 Afsnit 1 – Indledning med gennemgang af problemstilling og selve 

problemformuleringen, afgræsning, metodevalg, kildekritik mv. 

 Afsnit 2 – Behandling af grundelementerne i Transfer Pricing og de begreber som 

kræver gennemgang for at opnå forståelse 

 Afsnit 3 – I dette afsnit behandles de danske Transfer Pricing regler, OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 

samt bevisbyrden 
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 Afsnit 4 – Indgangsvinklen fra SKAT og kontrol 

 Afsnit 5 – Diskussion 

 Afsnit 6 – Konklusion 

 Afsnit 7 – Perspektivering 

 Afsnit 8 – Kildehenvisning 

 

1.5 Metodevalg 

Den egentlige problemstilling i afhandlingen er hvem, som bærer bevisbyrden og 

hvorledes behandles værdiansættelsen af de koncerninterne transaktioner såfremt en 

Transfer Pricing dokumentation ikke er udarbejdet. Ligeledes behandles værdiansættelsen 

såfremt, at den udarbejdede dokumentation ikke vurderes egnet af SKAT. Med dette 

menes, at være egnet til at danne grundlag for en vurdering af om der er handlet på 

armslængdevilkår. 

Da det er en teoretisk afhandling vil den blive baseret på blandt andet danske love og dets 

paragraffer, litteratur, hjemmesider, vejledninger, fortolkningsbidrag, artikler og 

rapporter. Både primære og sekundære informationskilder. 

Metoder til sammenlignelighed og værdiansættelse vil blive behandlet og sammenholdt 

med gældende dansk lovgivning. 

 

1.6 Kildekritik 

Der er blevet bevaret en kritisk holdning til det fundne materiale gennem udarbejdelse af 

denne afhandling. Der er søgt at finde oprigtigheden i det udvalgte materiale. Såfremt der 

har været tvivl om materialet, er dette blevet søgt bekræftet andetsteds eller ej blevet 

benyttet. 
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De primære kilder, lovgivning, paragraffer og tilhørende, vurderes at være objektive og 

der er ikke grund til betænkeligheder ved at benytte dette materiale. 

De sekundære kilder, blandt andet litteratur, artikler og hjemmesider kan være præget af 

subjektivitet. Det være sig i form af at kilderne kan indeholde forfatterens synspunkt eller 

den bagvedliggende udgivers synspunkt. Ved anvendelse af sekundære kilder forholdes 

der kritisk til materialet og synspunktet, da enkelte kilder endvidere kan have salg for øje 

af diverse rådgivningsydelser mv. 

Da afhandlingen er teoretisk og er underlagt den gældende lovgivning og retspraksis på 

tidspunktet for afhandlingens udarbejdelse er det således vigtigt at få forståelse for 

Grundlovens § 310: 

 Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. 

Dette fungerer i praksis således, at folketinget frembringer forslag om love eller 

forslag til ændringer som godkendes og dernæst underskrives af kongen, eller i 

Danmarks nuværende tilfælde, dronningen. Principmæssigt kan dronningen afvise 

lovene som folketinget forebringer, men dette sker dog stort set aldrig i praksis. 

Folketinget anses som værende den lovgivende magt i dagens Danmark. 

 

 Den udøvende magt er hos kongen. I praksis er dette regeringen og dets ministre 

og underorganer som implementerer og/eller udfører lovgivningen. Det skal 

bemærkes, at den udøvende magt er ligeledes en del af den lovgivende magt og 

regeringen kan i princippet blokere for lovforslag. Politiet er en underafdeling af 

organisationen, den udøvende magt. 

 

 Den dømmende magt er hos domstolene. I Danmark er det i praksis henholdsvis 

Højesteret, Østre/Vestre Landsret og byretterne i hierarkisk rækkefølge. 

                                                      
10

 Grundlovens § 3 - https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=45902#K1 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=45902%23K1
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Der vil gennem afhandlingen blive taget hensyn således at Grundloven for eksempel går 

forud for cirkulærer – lex superior11. 

Ligeledes vil særlovgivning gå forud for regulær lovgivning – lex specialis12 og nyere 

lovgivning vil gå forud for ældre lovgivning – lex posterior13. 

Det er almindeligvis domstolene der behandler alle sager og ved afsigelse af dom kan 

parterne anke dommen, såfremt de ønsker dette. En dom afsagt i byretten kan ankes til 

Landsretten mens en dom der ankes fra Landsretten vil blive behandlet i Højesteret. 

 

1.7 Begreber og forkortelser 

Dokumentationsbekendtgørelsen: 

SKAT; Juridisk information; Juridiske vejledninger; Den juridiske vejledning 2014-1; C.D 

selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning; C.D.11 Transfer Pricing; 

C.D.11.4.Dokumentationspligten efter SKL § 3 B 

 - Dokumentationsbekendtgørelsen nr. 42 af 24. januar 2006 

Dokumentationsvejledningen: 

SKAT; Juridisk information; Juridiske vejledninger; Den juridiske vejledning 2014-1; C.D 

selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning; C.D.11; C.D.11.4.Dokumentationspligten efter 

SKL § 3 B; 

 - Dokumentationsvejledningen af 6. februar 2006 

 

                                                      
11

 www.juraplexus.dk Princip hvorefter en overordnet (trinhøjere) lov bruges fremfor en underordnet. 
12

 www.juraplexus.dk Princip hvorefter en specifik regel foretrækkes fremfor en generel regel, hvis flere 
regler kan være relevante. 
13

 www.juraplexus.dk Princip hvorefter en nyere regel foretrækkes fremfor en ældre regel, hvis flere regler 
kan være relevante. 

http://www.juraplexus.dk/
http://www.juraplexus.dk/
http://www.juraplexus.dk/
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Oplysningsvejledningen: 

SKAT; Juridisk information; Juridiske vejledninger; Den juridiske vejledning 2014-1; C.D 

selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning; C.D.11 Transfer Pricing; 

C.D.11.3.Oplysningspligten efter SKL § 3 B; 

 - Oplysningsvejledningen af 1. januar 2000 

Værdiansættelsesvejledningen: 

SKAT; Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse; 

 - Værdiansættelsesvejledning af 21. august 2009 

KBL – Kulbrinteskatteloven 

KSL - Kildeskatteloven 

LL – Ligningsloven 

RPL – Retsplejeloven 

SEL – Selskabsskatteloven 

SKL – Skattekontrolloven 

 

SR – Skatterådet 

 

OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development 

OECD’s Guidelines – OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations (senest ændret 22. juli 2010) 

OECD’s modeloverenskomst – OECD's modeloverenskomst vedrørende indkomst og 

formue (senest ændret juli 2010) 

Kontrolleret transaktion – en given transaktion mellem to forbundne virksomheder 

2 Definitioner, teori og begreber 

Der vil i dette afsnit blive redegjort for de centrale og grundlæggende elementer inden for 

Transfer Pricing. Ved en forståelse af det grundlæggende skaber det mere klarhed for den 
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resterende del af denne afhandling. Herunder oplysningspligten, dokumentationspligten 

og armslængdeprincippet vil blive behandlet i dette afsnit. 

 

2.1 Oplysningspligten 

Oplysningspligten er et helt grundlæggende element i Transfer Pricing. Det omhandler, at 

oplysninger om kontrollerede transaktioner skal oplyses til skattemyndighederne af den 

skattepligtige. Dette foregår på et bilag til selvangivelsen for at gøre opmærksom på, at 

sådanne transaktioner har fundet sted. Såfremt virksomheder er omfattet af den 

gældende lovgivning skal de oplyse herom, selvom sådanne transaktioner ikke har fundet 

sted. 

Oplysningspligten har til formål at gøre skattemyndigheden opmærksom på de 

dispositioner, omfattet af LL § 2. 

Skattepligtige omfattet af LL § 2 er også underlagt at følge reglerne i henhold til SKL § 3 B, 

stk. 1, punkt 1. I denne fremgår det, at den skattepligtige skal oplyse om arten og 

omfanget af de kontrollerede transaktioner. Endvidere fremgår det af SKL § 3 B, stk. 1, 

punkt 3, at SKL § 1, stk. 2 finder anvendelse i relation til oplysningspligten i SKL § 3 B, stk. 

1. 

Af SKL § 1, stk. 2 ses det at, Skatteministeren har den bestemmende indflydelse, efter 

indstilling fra SR-rådet, angående hvilke oplysninger selvangivelsen skal indeholde. Dette 

har følgende betydning for SKL § 3 B, at det er skatteministeren der har det bestemmende 

ord omkring hvilke oplysninger selvangivelsen skal indeholde. 

På baggrund af dette, skal oplysningspligten opfyldes ved at udfylde et skema som SKAT 

har udarbejdet. Det består af en vejledning til hjælp for de skattepligtige omfattet af 
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denne lovgivning14. I forhold til vejledningen fra SKAT skal blanket 05.021 benyttes for 

oplysninger om kontrollerede transaktioner. Denne kan downloades hos SKAT15. 

Der skal oplyses, på den ovenfor nævnte blanket 05.021, relationen mellem de to parter 

som lægger til grund for at transaktionen er omfattet af lovgivningen, herunder 

oplysningspligten. Herudover skal der oplyses om hovedaktiviteten for den skattepligtige 

samt antallet af parter som har involveret og deres geografiske location. Som det fremgår 

af SKL § 3 B, nævnt ovenfor, skal den skattepligtige oplyse om arten og omfanget af 

transaktionerne. Dette gøres i forlængelse heraf. 

Der findes dog undtagelser for udfyldning af blanket 05.021: 

Hvis den skattepligtige ikke har haft kontrollerede transaktioner for en samlet sum større 

end 5 millioner kr., skal blanketten ikke indsendes til SKAT. Det skal dog bemærkes, at der 

på selvangivelsen skal krydses af i feltet for kontrollerede transaktioner, som det ses af 

vedlagte udklip fra selskabsselvangivelsen for 2013, side 2, fra SKAT’s hjemmeside: 

 

 

 

 

Det kan derfor udledes, at såfremt de kontrollerede transaktioner ikke overstiger 5 

millioner kr. skal der ikke gives oplysninger om arten af disse. 

2.2 Dokumentationspligt 

Når der er foretaget kontrollerede transaktioner som overstiger 5 millioner kr., skal 

selskabet forholde sig til værdiansættelsen af disse transaktioner og dokumentere dets 

                                                      
14

 Oplysningsvejledningen 
15

 Bilag til selvangivelsen – kontrollerede transaktioner: 
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=56184&&chk=209219#38;vId=0 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=56184&&chk=209219#38;vId=0
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valg af værdiansættelse. Til dokumentationen af kontrollerede transaktioner har SKAT 

udarbejdet en vejledning til hjælp for de skattepligtige, som er omfattet af denne 

lovgivning16. 

Der skal udarbejdes dokumentation for, at de kontrollerede transaktioner er foregået på 

markedsvilkår, det vil sige priser og vilkår i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Denne dokumentation danner grundlaget for skattemyndighedernes kontrol og kravene til 

dokumentationen er fastlagt i dokumentationsbekendtgørelsen17. Dokumentationspligten 

er ligeledes nedfæstet i SKL § 3 B og er ikke kun i SKAT’s interesse. Det er også de 

skattepligtige, som har interesse i denne, da dokumentationen er det bedste værn mod 

dobbeltbeskatning, som en eventuel Transfer Pricing forhøjelse vil kunne medføre. Denne 

forhøjelse vil kunne være som følge af manglende dokumentation eller som følge af 

mangelfuld dokumentation, jf. SKL § 5 stk. 3: 

”Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på 

ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt18.” 

En tilstrækkelig dokumentation vil endvidere bedre sikre de sidste 5 indkomstår, såfremt 

SKAT efterspørger for disse. Er dokumentation udarbejdet årligt, sikrer det en bedre 

dokumentation. 

En tilstrækkelig dokumentation skal blandt andet beskrives i forhold til de 

sammenlignelighedsfaktorer som er i OECD Guidelines. Derimod behøves kontrollerede 

transaktioner, der er uvæsentlige i hyppighed og omfang, ikke at medtages, jf. SKL § 3 B, 

stk. 5. 

For mindre virksomheder er de kontrollerede transaktioner begrænsede til alene, at skulle 

vedrøre visse kontrollerede transaktioner. 

                                                      
16

 Dokumentationsvejledningen 
17

 Dokumentationsbekendtgørelsen nr. 42 af 24. januar 2006 
18

 Citat SKL § 5, stk. 3: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434
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Den udarbejdede dokumentation skal danne grundlag for, at SKAT kan foretage en 

vurdering af om der er handlet på armslængdevilkår. 

Den nyeste bekendtgørelse om revisorerklæring19 medfører endvidere, at SKAT kan 

pålægge en virksomhed at indsende en revisorerklæring. Dette kan pålægges såfremt en 

dokumentation ikke er udarbejdet eller en sådan dokumentation ikke er vurderet 

tilstrækkelig. Denne revisorerklæring skal være afgivet om virksomhedens kontrollerede 

transaktioner. 

 

2.3 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet er kommet fra et ønske om at undgå forvridning af skattepligtig 

indkomst. I praksis vil det sige, at når koncernforbundne parter foretager transaktioner 

internt i koncernen er markedskræfterne ude af spil. Samtidig er der en interessekonflikt 

og parterne i koncernen har mulighed for at tilpasse indkomst hos de respektive selskaber 

via de koncerninterne transaktioner, herunder specielt på tværs af landegrænser grundet 

den varierende skatteprocent. Dette problem imødekommes imidlertid af 

armslængdeprincippet, da denne bevirker at de koncernforbundne parter skal handle på 

markedsvilkår. Det vil sige de samme vilkår og afregningspriser som uafhængige parter vil 

handle på. Armslængdeprincippet fremgår af LL § 2 og samtidig oplyses heri at 

koncerninterne transaktioner, også kaldet kontrollerede transaktioner, skal indgå i den 

skattepligtige indkomst på markedsvilkår, altså samme vilkår som mellem to uafhængige 

parter.  

 

3 Lovgivning 

Dette afsnit gør rede for og behandler den relevante danske Transfer Pricing lovgivning. 

Ligeledes vil det blive gennemgået hvem som er omfattet af lovgivningen i Danmark. 

                                                      
19

 Bekendtgørelse om revisorerklæring - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145323 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145323
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OECD Guidelines vil også blive behandlet, da disse er fundamentet og grundlaget for den 

danske lovgivning. 

 

3.1 Overordnet 

Transfer Pricing i Danmark består i store træk af oplysningspligten, dokumentationspligten 

samt armslængdeprincippet. Oplysningspligten indebærer at de skattepligtige, som er 

forbundne med selskaber og personer og har kontrollerede transaktioner, har pligt til at 

oplyse om disse. Dette skal oplyses på virksomhedens selvangivelse og relevante bilag til 

selvangivelsen som beskrevet i afsnit 2. Armslængdeprincippet svarer til markedsvilkår, 

altså under hvilke vilkår, betingelser og med hvilke priser vil to uafhængige parter handle. 

Dette er definitionen på armslængde som beskrevet i afsnit 2.3. Samlet set betyder dette, 

at SKAT har mulighed for bedre at sikre sig, at de kontrollerede transaktioner koncernerne 

imellem er sket på armslængdevilkår. 

 

3.1.1 Hvem er omfattet af oplysnings- og dokumentationspligten? 

Dette afsnit vil omhandle dem, som er omfattet af SKL § 3 B, herunder oplysningspligten 

samt dokumentationskravene relevante hertil. 

Gruppen af skatteydere som er omfattet af oplysningspligten og dokumentationspligten i 

forbindelse med kontrollerede transaktioner, fremgår af SKL 3 § B, stk. 1. Den gruppe som 

er omfattet af SKL § 3 B, stk. 1, er direkte sammenhængende med den gruppe af 

skattepligtige som, jf. LL § 2, stk. 1, skal leve op til principperne for armslængdevilkår. 

Det fremgår af SKL § 3 B, stk. 1, dem som er omfattet af den danske lovgivning inden for 

Transfer Pricing området og bliver suppleret af SKL § 3 B stk. 2-4, der uddyber de anvendte 

definitioner. 
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De følgende grupper er skattepligtige og omfattet af oplysnings- samt 

dokumentationspligten, jf. SKL § 3 B stk. 1, nr. 1-6: 

”Skattepligtige, 

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed 

omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4 ”20 

De enkelte områder nævnt oven for vil blive forklaret. 

 

3.1.2 Definition af skattepligtige 

Skattepligtige i form af fysiske personer kan for eksempel bestå af aktionærer, 

selvstændige eller anpartshavere. Der er ikke noget krav om, hvorvidt man skal have 

dansk statsborgerskab. Personer med fast bopæl i Danmark eller personer som opholder 

sig i Danmark i en længerevarende periode er fuldt skattepligtige. Der kan også være tale 

om begrænset skattepligtige personer som blot har fast driftssted i Danmark. 

Fysiske personer som er skattepligtige hører ikke under SKL § B, stk. 1 nr. 1 og nr. 3, da en 

fysisk person ikke har mulighed for at være underlagt bestemmende indflydelse.21 

Juridiske personer som er skattepligtige kan for eksempel være aktie- og anpartsselskaber 

eller fonde. Selskaber, som er fuldt skattepligtige har, jf. SEL § 1, hjemme i Danmark. Af 

                                                      
20

 Citat SKL § 3 B, stk. 1, nr. 1-6: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 
21

 Den juridiske vejledning, afsnit 2.1.4 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434
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SEL § 1 fremgår de selskaber som er omfattede af loven, herunder aktieselskaber, 

anpartsselskaber samt andre former for selskaber hvor anpartshaverne ikke hæfter 

personligt. 

 

3.1.3 Bestemmende indflydelse 

I henhold til SKL § 3 B, stk. 1, nr. 1-2 er de skattepligtige, hvorover fysiske eller juridiske 

personer har bestemmende indflydelse, eller de der udøver bestemmende indflydelse 

over juridiske personer, underlagt oplysnings- og dokumentationspligten. 

Som det fremgår af SKL § 3 B, stk. 2 defineres begrebet ”bestemmende indflydelse” som 

følger: 

”Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, 

således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over 

mere end 50 pct. af stemmerne”22. 

Bestemmende indflydelse vil altså sige, at man enten direkte eller indirekte har rådighed 

over mere end 50 % af stemmerettighederne. Det fremgår tydeligt af lovteksten ovenfor, 

at kun én af forudsætninger skal være opfyldt for at opnå bestemmende indflydelse. 

Man kan således undre sig lidt over hvorfor kun én af betingelserne skal være opfyldt da 

det ellers kan forekomme, at der eksisterer to ejere med bestemmende indflydelse. 

Man kan forestille sig et selskab med forskellige aktieklasser. Her kan 45 % af 

selskabskapitalen bestå af A-aktier som giver 50 % flere stemmer pr. aktie end B-aktierne 

som udgør den resterende del af selskabskapitalen, 55 %. I henhold til lovteksten i SKL § 3 

B, stk. 2 ses det, at der i dette eksempel vil være bestemmende indflydelse for begge 

parter, hvis man formoder at der er én ejer af A-aktierne og én ejer af B-aktierne. 

                                                      
22

 Citat SKL § 3 B, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434
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Når bestemmende indflydelse over en juridisk person gøres op, medregnes ikke stemmer 

eller kapitalandele som ejes af selskabet selv23. Den procentdel af egenejede aktier som 

nedsætter den forholdsmæssige andel for at opnå bestemmende indflydelse fragår altså. 

Følgende medregnes i bestemmende indflydelse i forlængelse af ovenfor nævnte, jf. SKL § 

3 B, stk. 2: 

”Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse 

på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den 

skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, 

som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer og deres 

nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af 

moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. 

eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og 

stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem 

selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse.”24 

Ligningslovens henvisning i citatet ovenover illustrerer at de pågældende aktionærer skal 

alene eller i samarbejde med andre parter, have kontrol over selskabet for at 

bestemmende indflydelse er opnået. 

 

3.1.4 Direkte bestemmende indflydelse 

Den direkte bestemmende indflydelse er den direkte bestemmende indflydelse fra part A 

til B. Der ejes altså mere end 50 % af stemmerettighederne eller af selskabskapitalen, som 

er beskrevet nærmere under punkt 3.4. 

  

                                                      
23

 Den juridiske vejledning, afsnit 2.1.2.2 
24

 Citat SKL § 3 B, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434
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Følgende eksempel er for forståelsens skyld: 

 

 

 

      Ejer 90 % af selskabskapitalen        Ejer 90 % af stemmerettighederne 

 

 

 

 

Som det ses af eksemplet oven for er der direkte bestemmende indflydelse fra Holding 

ApS over Drift ApS, både med ejerandel af selskabskapitalen og ejerandel af 

stemmerettighederne. 

3.1.5 Indirekte bestemmende indflydelse 

Den indirekte bestemmende indflydelse er den indirekte bestemmende indflydelse fra 

Part A til Part B, for eksempel igennem ejerskab af kapitalandele. Følgende eksempel vil 

illustrere hvorledes indirekte bestemmende indflydelse kan opnås gennem ejerskab af 

selskabskapitalen. Følgende forudsætninger opstilles i eksemplet: 

 - Holding ApS ejer 90 % af Drift ApS 

 - Drift ApS ejer 80 % af Prod. ApS 

 - Prod. ApS ejer 71 % af Salg ApS 

  

Holding ApS 

Drift ApS

  

Drift ApS 

Holding ApS 
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 90 % 

 

 80 %  

 

 71 % 

 

 

Den forholdsmæssige indirekte ejerandel beregnes således: 90 % x 80 % x 71 % = 51,12 % 

Såfremt der havde været ejet 5 % egne aktier i Salg ApS ville den indirekte ejerandel ville 

have været større, da de 5 % ikke skulle medregnes i den del som indgår i bestemmende 

indflydelse. Såfremt der har været direkte ejerandele skal disse tillægges de indirekte 

ejerandele. 

I andre tilfælde hvor den indirekte bestemmende indflydelse bliver opgjort i henhold til 

stemmerettigheder og rådighedsretten herover er illustrationen ikke helt den samme. 

Såfremt det opgøres på denne måde er det essentielt for det øverste liggende selskab, at 

rådighedsretten over stemmerettighederne i selskaberne i mellem er til stede, da det 

ellers vil miste effekt. Se illustrationen nedenfor: 

  

Holding ApS 

Drift ApS 

Prod. ApS 

Salg ApS 
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 51 % 

 

 51 %  

 

 51 % 

 

 

I eksemplet illustreret ovenfor ses det, at rådighedsretten er over 50 % i mellem alle 

selskaberne. Når bestemmende indflydelse opgøres efter indirekte rådighedsret over 

stemmer, anses hvert selskab for enkeltstående, som man kan se af figuren ovenfor, ejes 

51 % fra hovedselskabet og hele vejen ned til Salg ApS. 

Derfor har Holding ApS bestemmende indflydelse hele vejen ned igennem. Hvorimod en 

mindre ændring i rådighedsretten over stemmerne fra Holding ApS  Drift ApS fra 51 % 

til 49 % ville ændre hele strukturen. Således ville Holding ApS ingen bestemmende 

indflydelse have i alle selskaberne. 

3.1.6 Koncernforbundet 

Som beskrevet i afsnit 3.2, er skattepligtige i henhold til SKL § 3 B, stk. 1, nr. 3, der er 

koncernforbundet med en juridisk person omfattet af reglerne om kontrollerede 

transaktioner. SKL § 3 B, stk. 3 lyder således: 

”Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af 

selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse.”25 

                                                      
25

 Citat SKL § 3 B, stk. 3: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 
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Drift ApS 

Prod. ApS 

Salg ApS 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434


Rasmus Madsen  Copenhagen Business School (CBS) 
HD-R hovedopgave, 12. maj 2014  Transfer Pricing 
 

Page 27 of 69 
 

Alle selskaber som har hjemsted i Danmark og som er koncernforbundne skal 

sambeskattes i henhold til SEL § 3126. Det fremgår endvidere af SEL § 31 A, at 

koncernforbundne selskaber som har hjemsted i udlandet ligeledes kan indgå i 

sambeskatningen27. Selskaber omfattet af SEL § 31 eller SEL § 31 A er omfattet af reglerne 

for kontrollerede transaktioner, herunder oplysnings- og dokumentationspligt. 

 

 

 100 % 100 %        100 % 

 

 100 % 

 

 

Som det ses af ovenstående figur har Drift ApS ikke bestemmende indflydelse over de 

øvrige selskaber. På trods af dette er der alligevel oplysnings- og dokumentationspligt på 

transaktioner som foretages mellem disse selskaber, da disse betegnes som kontrollerede 

transaktioner, grundet selskaberne er koncernbundne. De betegnes som kontrollerede 

transaktioner, da Holding ApS har bestemmende indflydelse over alle de involverede 

selskaber. 

3.1.7 Fast driftssted 

Definitionen af et fast driftssted: 

”Ved et fast driftssted forstås et fast forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed 

udøves helt eller delvis i den hensigt at opnå fortjeneste. Dette kan eksempelvis være et 
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 SEL § 31 - https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143677#Afs6 
27

 SEL § 31 A - https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143677#Afs6 

Holding ApS 

R&D ApS Prod. ApS Drift ApS 

R&D datter 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143677%23Afs6
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sted, hvorfra foretagendet ledes, en filial, fabrik, en agent eller en anden afhængig 

repræsentant, et bygningsarbejde, et værksted, en grube, en gas- eller oliekilde, et 

stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes. En person med fuldmagt til 

at indgå aftaler i en anden stat i foretagendes navn kan endvidere udgøre et fast 

driftssted.” 28 

Hvor der udøves virksomhed med fortjeneste for øje er der altså tale om et fast driftssted. 

 

3.1.8 Fast driftssted i Danmark 

Skattepligten for et fast driftssted i Danmark fremgår af KSL § 2, stk. 1, nr. 4 og SEL § 1. 

Det bemærkes, at til trods for at det faste driftssted er i Danmark kan der være 

dobbeltbeskatningsoverenskomster involveret, hvor Danmark ikke er det 

skattemodtagende land, hvorfor dokumentationspligten frafalder. 

 

3.1.9 Fast driftssted i udlandet 

Skattepligten for et fast driftssted i udlandet fremgår af KSL § 2, stk. 1, nr. 5 og SEL § 2. 

Det samme gør sig gældende for et fast driftssted i udlandet med tanke på 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Det kan være forudbestemt hvorledes 

skattebetalingen fordeles mellem landene. 

3.1.10 Udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet 

virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4 

I henhold til SKL § 3 B, stk. 1, nr. 6 fremgår det virksomheder som er omfattet af 

Kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4 er omfattet af reglerne for kontrollerede 

transaktioner, herunder oplysnings- og dokumentationspligten. 

Kulbrinteskattelovens § 21 medfører, at selvom virksomhederne ikke har fast driftssted i 

Danmark kan de som følge af deres aktiviteter blive skattepligtige til Danmark. 
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Kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 vedrører de personer som ikke er omfattet af 

Kildeskattelovens § 1 og § 2 om skattepligt til Danmark. KBL § 21 stk. 4 vedrører de 

selskaber, som ikke er omfattet af dansk skattepligt i henhold til SEL § 1 og § 2 og 

Fondsbeskatningslovens § 1. 

I henhold til Kulbrinteskattelovens § 3 fremgår det hvilke personer, selskaber mv. som er 

omfattet af skattepligten fra aktiviteter, som er omfattet af jf. KBL § 1. Sådanne aktiviteter 

jf. KBL § 1 indeholder blandt andet forundersøgelse, efterforskning og indvinding af 

kulbrinter og dertil tilknyttet virksomhed. 

 

3.1.11 Fritaget for oplysnings- og dokumentationspligten 

Der findes undtagelse i SKL § 3 B, stk. 6: 

”Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. stk. 7, 

har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. 

eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal, idet stk. 5, 2.-5. pkt. finder tilsvarende 

anvendelse, alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og 

vilkår er fastsat for 

1) kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i 

en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som 

samtidig ikke er medlem af EU eller EØS, 

2) kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i en fremmed stat, 

der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er 

medlem af EU eller EØS, og 

3) kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, 

forudsat at den skattepligtige, jf. stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der 
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ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er 

medlem af EU eller EØS.”29 

Det fremgår således af SKL § 3 B, stk. 6, at små og mellemstore virksomheder som har 

færre end 250 ansatte og derudover opfylder én af følgende 2 kriterier er undtaget for 

dokumentationspligt: 

 - årlig balancesum under 125 mio. kr. eller 

 - årlig omsætning under 250 mio. kr. 

Det bemærkes at disse beløbsgrænser gælder for de konsoliderede tal og at undtagelsen 

ikke gælder for transaktioner som sker med lande, som ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, som ikke er medlem af EU eller EØS. Denne undtagelse 

er en generel undtagelse for dokumentationspligten for kontrollerede transaktioner der i 

omfang og hyppighed er uvæsentlige. I modsætning til dokumentationspligten gælder 

oplysningspligten alle kontrollerede transaktioner.  

I SKL § 3 B, stk. 7 bliver defineret hvorledes beløbsgrænserne bliver gjort op. Den 

konsoliderede omsætning skal opgøres med eksklusion af koncernintern omsætning.    

Den konsoliderede balance indregnes eksklusive koncernintern gæld og fordringer, og 

ligeledes eksklusive kapitalandele internt i koncernen, uanset hvem ejer hvem. Ved 

opgørelsen af størrelsen af virksomheden indgår alle koncernforbundne juridiske 

personer. 

 

3.2 OECD Transfer Pricing Guidelines 

Den seneste version er fra 2010, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations udgivet i juli 2010. 
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 Citat SKL § 3 B, stk. 6: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 
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Ligningslovens § 2 foreskriver, at skattepligtige ved koncerninterne transaktioner, 

kontrollerede transaktioner skal sikre at priser og vilkår er i overensstemmelse med hvad 

der ville kunne opnås ved samme transaktion mellem to uafhængige parter. Der henvises 

til OECD’s Guidelines som et sæt internationale anerkendte retningslinjer for fastlægning 

af armlængdeprincippet. 

Der er i mange lande indført regler for koncerninterne transaktioner, men dette udelukker 

dog ikke, at skatteunddragelse finder sted og de tilhørende risici for dobbeltbeskatning. 

OECD’s Guidelines er et sæt internationale retningslinjer, da de forskellige nationale regler 

ikke er at foretrække og derfor er OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 blevet formet og 

danner en vejledning for armslængdeprincippet. Denne Modeloverenskomst ligger til 

grund for OECD’s Transfer Pricing Guidelines, som er et sæt retningslinjer og anbefalinger 

til de enkelte lande og indeholder ligeledes metoder til at fastlægge armslængde-vilkår og 

priser med. 

For at skabe overblik over de meget omfattende OECD Transfer Pricing Guidelines vil de 

blive gennemgået efterfølgende. 

OECD Transfer Pricing Guidelines er opdelt i 9 kapitler som gennemgås overordnet i de 

næste sider. 

3.2.1 Kapitel 1 – The Arm’s Lenght Principle 

OECD’s artikel 9 har følgende ordlyd: 

“[where] conditions are made or imposed between the two [associated] 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 



Rasmus Madsen  Copenhagen Business School (CBS) 
HD-R hovedopgave, 12. maj 2014  Transfer Pricing 
 

Page 32 of 69 
 

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.”30 

OECD’s artikel 9 omhandler koncernforbundne selskaber og har fastlagt et internationalt 

armslængdeprincip som anerkendes af både lande som er medlem af OECD, men også af 

ikke-medlemslande. Det forventes, at koncerninterne transaktioner foregår på 

markedsvilkår, som var det sket mellem to uafhængige parter, men dette er ikke altid 

tilfældet. I de fleste lande, ligesom det er tilfældet i Danmark med Ligningslovens § 2, skal 

den nationale lovgivning sammenholdes og fortolkes i overensstemmelse med OECD’s 

artikel 9. 

OECD’s artikel 9 omhandler ligesom Ligningslovens § 2, at parter som foretager 

koncerninterne transaktioner skal aftale priser og i vilkår på markedsniveau, som det ville 

være sket mellem to uafhængige parter. OECD’s artikel 9 foreskriver ikke hvorledes en 

sådan armslængdepris eller vilkår skal fastlægges. Dette bliver berørt i OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines, som er baseret på OECD’s artikel 9. 

Kapitlet er en definition af armslængdeprincippet, som det er besluttet af OECD’s 

medlemslande og en gennemgang heraf. Endvidere forefindes et afsnit om hvilke 

elementer, der skal gøres opmærksom på i henhold til sammenligning. 

3.2.2 Kapitel 2 – Transfer Pricing Methods 

Kapitlet gennemgår de forskellige værdiansættelsesmetoder som OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines foreskriver, herunder de traditionelle transaktionsbaserede metoder og de 

transaktionsbaserede profitmetoder. 

Disse metoder vil blive behandlet yderligere i afsnit 3.3. 
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 Citat OECD’s artikel 9 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations, afsnit B.1 
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3.2.3 Kapitel 3 – Comparability Analysis 

For at kontrollere overholdelsen af armslængdeprincippet skal man foretage en 

sammenligning af de koncerninterne transaktioner sammenholdt med andre 

transaktioner fra uafhængig part, forudsat at transaktionerne er af samme vilkår, type, art 

og omfang. Når man har det rigtige grundlag og forudsætningerne er på plads foretages 

en sammenlignelighedsanalyse.  

I dette kapitel redegøres der for sammenlignelighed og hvordan en 

sammenlignelighedsanalyse foretages. Endvidere beskrives de forskellige typer og måder 

hvorpå en sammenlignelighedsanalyse kan udføres samt hvilke kriterier for de forskellige 

metoder. Der beskrives ligeledes hvilke problemstillinger der kan opstå i forbindelse med 

udførslen af en sådan analyse. Der gennemgås ikke specifikt hvilke elementer bør og skal 

indgå i analysen, da dette er en del af kapitel 1. 

 

3.2.4 Kapitel 4 – Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer 

Pricing Disputes 

Kapitel 4 behandler de procedurer, der administrativt anvendes til at opløse, behandle og 

minimere uenigheder og eventuelle tvister vedrørende Transfer Pricing issues mellem 

skattemyndighederne i de respektive lande og de involverede virksomheder som kan 

opstå. 

3.2.5 Kapitel 5 – Documentation 

I dette kapitel indgår en vejledning som med fordel kan benyttes af de skattepligtige 

virksomheder til hjælp for at udarbejde en korrekt og tilstrækkelig Transfer Pricing 

dokumentation. Kapitlet berører endvidere de generelle retningslinjer for udarbejdelsen 

af en sådan dokumentation. 
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3.2.6 Kapitel 6 – Special Considerations for Intangible Property 

Kapitel 6 omhandler de immaterielle aktiver og behandler de forhold som kan opstå i 

forbindelse med værdiansættelsen heraf. Kapitel diskuterer hvorledes man anvender de 

relevante metoder for at værdiansætte efter armslængdeprincippet. Særligt patenter, 

varemærker, design, knowhow og forretningshemmeligheder er specielt interessante, da 

disse er vanskelige at værdiansætte både for den skattepligtige og for den relevante 

skattemyndighed. 

 

3.2.7 Kapitel 7 – Special Considerations for Intra-Group Services 

I dette kapitel gennemgås de problemstillinger som opstår ved koncerninterne 

serviceydelser og værdiansættelsen heraf. Herunder kan det være vanskeligt at vide 

hvornår en serviceydelse er blevet leveret, samt om en uafhængig part ville have været 

villig til at betale det samme for ydelsen. Det kan endvidere være vanskeligt at vide om en 

uafhængig part overhovedet ville have fået ydelsen leveret det pågældende sted. 

 

3.2.8 Kapitel 8 – Cost Contribution Arrangements 

I kapitel 8 gennemgås Cost Contribution Arrangements også kaldet CCA’er, som er en 

aftale om omkostningsfordeling mellem koncernselskaber. Der er mange forskellige typer 

af CCA’er, disse bliver dog ikke bekrevet yderligere. Kapitlet er en behandling af 

problemstillingerne og mulighederne samt en fortolkning heraf. Kapitlet indeholder også 

nogle retningslinjer til at bedømme, om disse CCA’er er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet og hvorvidt dette er tilstrækkeligt dokumenteret i henhold til 

kravene. 
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3.2.9 Kapitel 9 – Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings 

Dette kapitel behandler omstrukturering af virksomheder. Der er ingen generel definition 

på omstrukturering, men dette kapitel i bogen benævner omstrukturering af 

virksomheder som værende en fordeling på ny tværs over landegrænser af aktiver, 

funktioner og/eller risici i en multinational koncern. 

 

3.3 Transfer Pricing metoder 

I OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 

fremgår de fem værdiansættelsesmetoder som OECD’s Guidelines behandler og disse kan 

splittes op i to kategorier. Henholdsvis de traditionelle transaktionsbaserede metoder, 

som tager udgangspunkt i salgs- og produktionsprisen. Dertil kommer profitmetoderne, 

som tager udgangspunkt i den fortjeneste som opnås. Metoderne gennemgås 

efterfølgende i dette afsnit. 

De nedenfor nævnte metoder til at prisfastsætte er oplistet i den rækkefølge, som man 

ved opgørelse af prisen i henhold til armslængdeprincippet mest hensigtsmæssigt vil 

anvende dem.  

 

3.3.1 Traditionelle transaktionsbaserede metoder 

De traditionelle transaktionsbaserede Transfer Pricing metoder tager udgangspunkt i 

salgsprisen og produktionsprisen. Metoderne bliver endvidere beskrevet i OECD’s 

Guidelines kapitel 2, part II31. 

Disse metoder i denne kategori er ifølge OECD de mest pålidelige metoder, at anvende 

ved prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner efter armlængdeprincippet samt er 

internationalt accepteret. 

De 3 metoder i denne kategori er som følger: 
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 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – kapitel 2, part II 
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 Comparable uncontrolled price method (CUP metode) – fri markedspris metode 

 Resale price method – videresalgsprismetoden 

 Cost plus method – kostpris plus avance metoden 

 

3.3.1.1 Comparable uncontrolled price method (CUP metoden) – fri markedspris 

metode 

Denne metode er den mest optimale metode, da man sammenligner priserne på de 

kontrollerede transaktioner med priserne på transaktioner sket mellem uafhængige 

parter. 

 

 

 

Ved brug af denne metode er det mest fordelagtigt, at der er tale om et homogent 

produkt. Der skal ej heller tages højde for alt for store forskelligheder, mellem de 

produktgrundlag som skal sammenlignes. CUP metoden anvendes oftest i situationer hvor 

der er tale om salg af standard-varer som er forholdsvis let sammenlignelige, fx ”noname” 

brændbare cd-skiver. CUP metoden anses for at være en direkte metode, for at være i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet samt at være den mest foretrukne 

metode32. 

Det bemærkes, at der ved anvendelse af CUP metoden skal findes et konkret og 

anvendeligt sammenligningsgrundlag. Ved selve sammenligningen skal det bemærkes 

hvordan priserne er sammensat og på hvilke vilkår, herunder relevante faktorer som 

spiller ind. Der kan for eksempel være tale om forskellige locations og segmenter, 

forskellig inflation og valuta, hvilke salgsled benyttes, hvornår er sæson og 

salgstidspunktet for netop denne vare. 
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 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – afsnit 2.3 

CUP – den sammenlignelige pris 

foretaget af uafhængige parter 
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Det ses af nedenstående figur, hvorledes den øverste sektion er den kontrollerede 

transaktion, den nederste del er to uafhængige parter og den interne CUP er på mellem 

selskabet og ekstern part. En intern CUP er klart at foretrække, da man har langt flere 

informationer til rådighed, grundet transaktionen er sket hos et selskab i koncernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I så fald at sammenligning af prisfastsættelsen og vilkårene ikke umiddelbart er muligt, 

grundet forhold som forskelliggør de kontrollerede transaktioner fra de ukontrollerede 

transaktioner, skal der ske eliminering af disse forhold så vidt muligt for at tilnærme sig 

armslængdevilkår, dog skaber dette en vis usikkerhed. 

Fordelene ved CUP metoden er blandt andet, at der anvendes markedsvilkår, 

armslængde, og at sammenligningsgrundlaget er direkte foretaget med uafhængige 

parter. Således er priserne anvendt til sammenligningsgrundlaget samt priserne anvendt i 

CUP metoden på markedsvilkår og uden særlige påvirkninger eller reguleringer. 

Ulemperne ved at anvende CUP metoden er, at det kan ofte være vanskeligt at indhente 

informationer til et relevant sammenligningsgrundlag mellem to uafhængige parter og 
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hele problemstillingen forbundet med at fremskaffe brugbar dokumentation. Endvidere 

kan de mange faktorer nævnt ovenfor have indflydelse på dokumentationens kvalitet og 

præcision og resultere i et mindre retvisende billede. 

 

3.3.1.2 Resale price method – videresalgsprismetoden 

Denne metode fokuserer på den bruttomargin der realiseres i videresalgsledet på 

baggrund af videresalgsprisen til uafhængige kunder. Denne metode tager udgangspunkt i 

indkøbsprisen på det pågældende produkt, købt af en associeret virksomhed og 

videresælges til en uafhængig 3. mand. Denne pris med korrektion for en eventuel 

bruttoavance på markedsvilkår vil være armslængdeprisen. 

 

 

 

 

Når denne metode anvendes er det mest fordelagtigt ved klar-til-salg produkter som ikke 

kræver den store proces i forbindelse med videresalget til den uafhængige part til 

armslængdevilkår. Det er typisk aktuelt at anvende denne metode, såfremt virksomheden 

er sidste led inden selve salget. Derfor lægges også vægt på, at produkterne ikke kræver 

den store forarbejdelse, men er klar til videresalg. Det er endvidere en positiv 

forudsætning, at der foreligger stabile markedsforhold på tidspunktet. 

Det må antages, at såfremt der tages udgangspunkt i prisen for videresalg, at denne pris 

oprindeligt er gjort op på markedsvilkår. Dog vil der ved nærmere kig på bruttoavance 

delen være grundlag for diskussion om, hvorvidt denne er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, idet en sådan avance kan variere fra uafhængig part til uafhængig 

part grundet forskellige vilkår og anvendte regnskabsprincipper. 

Resale Price Method – den sammenlignelige 

markedssalgspris tillagt bruttoavance 
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Normalvis ansættes bruttoavancen forholdsmæssigt baseret på en risikoforudsætning 

således at jo større risici den videresælgende part har jo større afkast og i det her tilfælde 

avance. Størrelsen på denne margin skal gerne afspejle den reelle situation og de risici der 

foreligger for de involverede parter i den kontrollerede transaktion. 

Såfremt det anses for nødvendigt at foretage korrektioner og reguleringer af transaktioner 

i henhold til armlængdeprincippet ved resale price metoden, vil dette skyldes en 

yderligere forarbejdning af produktet hos købende virksomhed inden videresalg til 

uafhængig part. 

Såfremt der forekommer monopol på de solgte produkter skal der tages højde for dette i 

en korrektion af bruttoavance og derefter fremkommer det korrekte 

sammenligningsgrundlag. Man skal dog være meget påpasselig når en sådan monopol skal 

opgøres i forbindelse med sammenligningsgrundlaget.33 

Der skal vises hensyn til de funktioner der udføres af de involverede parter i forbindelse 

med og/eller efter salget har fundet sted, der kan være tale om for eksempel 

garantiforpligtelser. Jo færre værdiskabende aktiviteter og funktioner som mellemleddet 

har udført jo bedre for anvendelsen af denne metode. Dette skyldes, at man skal 

værdiansætte hver enkelt værdiskabende aktivitet i et sådant samarbejde for, at metoden 

er pålidelig med det korrekte sammenligningsgrundlag. 

Sammenlignes der med CUP metoden stilles der ikke de helt samme høje krav ved resale 

price metoden og typen af produkter. Herunder at jf. CUP metoden skal produkterne være 

standardiserede. Dette forekommer ej heller ved resale price metoden. Dog stiller resale 

price metoden krav om stabile markeder som kan anvendes til sammenligningsgrundlag, 

da dette grundlag ellers ikke vil være optimalt at anvende. 

Som det ses af figuren nedenfor fokuseres der i den videresalgspris der realiseres i 

videresalgsleddet (2), på baggrund af videresalgsprisen til uafhængige kunder. 

                                                      
33

 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – afsnit 2.34 



Rasmus Madsen  Copenhagen Business School (CBS) 
HD-R hovedopgave, 12. maj 2014  Transfer Pricing 
 

Page 40 of 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der opnås endvidere mindre risici, da der ikke foretages væsentlige korrektioner af 

produkterne, men blot en sammenligning med markedsstandarden. 

Resale price metodens fordele er for eksempel, at man sammenligner på markedsniveau 

og ikke på det enkelte produkt. På baggrund af dette er det nemmere at opnå 

armslængdevilkår. 

Ulemperne ved anvendelse af denne metode er, at sammenligningsgrundlaget forringes i 

takt med, at virksomhederne benytter forskellige former for regnskabsprincipper for at 

indregne bruttoavancen. Jo flere forskellige bruttoavancer, jo dårlige 

sammenligningsgrundlag og herudover kan et ustabilt marked medføre mindre brugbart 

sammenligningsgrundlag. 

Metoden er mest brugbar for distributions- og salgsvirksomheder. 

 

3.3.1.3 Cost plus method – kostpris plus avance metoden 

Metoden fokuserer på medgåede produktionsomkostninger og avancetillægget vurderes 

med udgangspunkt i en funktionsanalyse, som ved denne metode er særlig relevant. Ved 

cost plus metoden er det en anden angrebsvinkel der benyttes og der tages her 

udgangspunkt i de faktiske afholdte udgifter, kostpris, og ligesom ved resale price 
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metoden tillægges en bruttoavance. Denne bruttoavance skal da være på lige fod med de 

som sælger til uafhængige parter for at opnå en prisfastsættelse af de koncerninterne 

transaktioner på armslængdevilkår. 

 

 

 

 

Det er en forudsætning for anvendelsen af cost plus metoden, at man indregner 

omkostninger på samme måde i kostprisen og såfremt der er forskelle i denne indregning 

skal der kunne korrigeres herfor. Skulle der opstå behov for korrektioner i henhold til 

armslængdeprincippet kan dette skyldes forskelligheder i virksomhederne 

arbejdsprocesser og arbejdsgange. 

Cost plus metoden findes hyppigst anvendelse hos virksomheder i den samme branche og 

industri hvor det er muligt at sammenligne de omkostninger som indgår i kostprisen samt 

den bruttoavance der opnås. Ved sammenligning af disse opnås forståelse af om 

bruttoavancen er i overensstemmelse med armlængdeprincippet. 

Denne metode finder ofte anvendelse hos virksomheder inden for produktion hvor der 

indregnes halvfabrikata som en del af de koncerninterne transaktioner. Dette kan for 

eksempel være foregået som en del af en specialordre, som led i en aftale om at 

producere eller ved bytte af serviceydelser. Normalvis anvendes cost plus metoden ikke i 

tilfælde hvor de associerede virksomheders differentiering i produktivitet og grad af 

effektivitet kan spille en rolle. Ligeledes må deres måde hvorpå de indregner 

omkostningerne i kostprisen på, kalkulationsprincipperne, samt virksomhedens interne 

regnskabsstyring ej heller kunne differentieres mærkbart, da der skal kunne korrigeres for 

Cost plus metoden – kostprisen tillagt 

bruttoavance 
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disse. Det bemærkes, at det både er indirekte såvel som direkte omkostninger der indgår i 

opgørelse af kostprisen. 

Som det ses af figuren neden for, tillægges bruttoavancen i henhold til 

armslængdeprincippet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil være relevant at inddrage de på tidspunktet gældende markedsforhold samt 

konkurrenceforhold på tidspunktet for sammenligning af prisen således at der både tages 

højde for udbud men også efterspørgsel. Endvidere må store virksomheder, der besidder 

stordriftsfordele, opnå en større bruttoavance grundet mere effektivitet i hele 

produktionsdelen. Ligesom ved de andre metoder skal der fokuseres på funktioner og 

risici, herunder hvilke risici de enkelte virksomheder påtager sig og hvilke værdiskabende 

funktioner de enkelte virksomheder bidrager med. 

Fordelene ved cost plus metoden er sin lette anvendelighed, da dataene kan udtrækkes 

fra den omkostningsstyring som virksomheder har og derfor let tilgængelige. 

Ulemperne ved anvendelse af cost plus metoden er, at det er en forudsætning at de 

virksomheder man sammenligner sig selv med opnår fortjeneste på deres produkter for 
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herefter at kunne fastsætte en bruttoavance på armslængdevilkår. Det afhænger blandt 

andet af hvor den virksomhed, som benyttes til sammenligningsgrundlag, er henne i sin 

livscyklus. Såfremt at virksomheden forsøger indtrængen på nye markeder eller er i 

opstartsfasen ødelægges hele sammenligningsgrundlaget, da priserne typisk vil variere en 

hel del alt efter livscyklus og virksomhedsstrategi, herunder dumping af priser, øge 

markedsandele mv. 

 

3.3.2 Transaktionsbaserede profitmetoder 

De transaktionsbaserede profitmetoder tager udgangspunkt i indtjeningen af de 

kontrollerede transaktioner. Metoderne bliver endvidere beskrevet i OECD’s Guidelines 

kapitel 2, part III34. 

Disse metoder i denne kategori er ifølge OECD anerkendt at anvende ved 

prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner efter armlængdeprincippet, samt er 

internationalt accepteret, dog kun som alternativ, såfremt de traditionelle 

transaktionsbaserede metoder ikke finder anvendelse. 

De 2 metoder i denne kategori er som følger: 

 Transactional profit split method – avancefordelingsmetoden 

 Transactional net margin method (TNMM) – transaktionsbestemt 

nettoavancemetode 

 

3.3.2.1 Transactional profit split method – avancefordelingsmetoden 

Metoden fokuserer på fordelingen af det totale overskud fra markedstransaktionen med 

udgangspunkt i en vurdering af de enkelte koncernselskabers bidrag til værdiskabelsen. 

Transactional profit split metoden tager sit udgangspunkt i resultat før finansielle poster, 

herunder renter og skat, der er opnået ved de koncerninterne transaktioner. Herefter 

                                                      
34

 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – kapitel 2, part III 
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fordeles resultatet mellem de koncernforbundne virksomheder alt efter hvordan deres 

risici og funktioner er fordelt i henhold til de koncerninterne transaktioner. 

Avancen opnået på koncernniveau bliver fordelt mellem de involverede virksomheder ved 

brug af en fordelingsnøgle. Fordelingsnøgle bliver udarbejdet på baggrund af en 

funktionsanalyse samt en risikoanalyse hvor de individuelles virksomheder gennemgås. 

Der tages højde for blandt andet virksomhedernes produktionsstyrke, kapital, knowhow 

og salgskundskaber. Hver enkelt af disse skal værdiansættes i henhold til 

armslængdepriser og det er derfor en nødvendighed, at en vurdering af hvilke værdi har 

produktet fået tilført i forhold til den indsats som den enkelte funktion har ydet. Der 

foretages da en sammenligning med uafhængige parter for at opnå overensstemmelse 

med armslængdeprincippet. 

 

 

 

 

Ved anvendelse af denne metode er det en fordel at der er tale om et effektivt marked, 

hvor både alle involverede parter, afhængige som uafhængige, bidrager med samme 

indsats af ressourcer. Såfremt markedet ikke anses som effektivt kan man ikke fordele 

indtjeningen efter samme principper, hvorfor der vil opstå vanskeligheder i 

sammenligning af funktioner og risici. 

Ved sammenligning med uafhængige parter ved brug af transactional profit split metoden 

sker det ikke under de samme omstændigheder som ved brug af de traditionelle metoder. 

Det er ikke produktet som sammenlignes, men derimod er det de enkelte virksomheders 

risici, funktioner, forbrug af ressourcer samt indsats. Sammenligningsgrundlaget anvendes 

Transactional profit split metoden – samlede 

koncernindtjening fordelt efter hver virksomheds 

indsats 
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således ikke som en direkte indtjeningsfordeling, men skal mere ses som en 

sammenligning af fordelingsnøglen, som indtjeningen fordeles på baggrund af. 

Som det ses af figuren neden for, modtager Group Manufacturer (producent) basis 

kompensation for basis arbejde, herunder funktioner og risici og residual kompensation 

for ikke-basis arbejde, for eksempel knowhow, patenter mv. 

Group Distributor modtager ligeledes basis kompensation for basis arbejde, herunder 

funktioner og risici og residual kompensation for ikke-basis arbejde, for eksempel 

kundelister, distributionskanaler mv. 

 

 

 

OECD’s Guidelines beskriver transactional profit split metoden som værende fleksibel, da 

sådanne aftalevilkår mellem afhængige og uafhængige virksomheder typisk vil være på 

lige vilkår og på baggrund af dette vil armslængdevilkår tilnærmelsesvis være opnået. 

Transactional profit split metoden har de fordele, at man på koncernniveau har mulighed 

for at drage fordel af stordrift i form af, at alle virksomhederne i koncernen kan fordele 

sine ressourcer, herunder risici og funktioner på den mest fordelagtige måde til gavn for 

produktionen og koncernen som helhed. 



Rasmus Madsen  Copenhagen Business School (CBS) 
HD-R hovedopgave, 12. maj 2014  Transfer Pricing 
 

Page 46 of 69 
 

Ved anvendelse af denne metode er der også ulemper og disse kan for eksempel bestå af 

fordelingsnøglen og måden denne udarbejdes på, da uafhængige virksomheder ikke 

normalvis anvender transaction profit split metoden til at fastsætte prisen, da denne ikke 

vil være i overensstemmelse med almindelige forretningsmæssig tænkegang. Normalvis 

bliver fordelingsnøgler baseret på omsætning og udgifter for hvert enkelt produkt og ikke 

på fordeling af koncernens samlede indtjening. Denne overordnede fordeling giver ikke et 

retvisende billeder af den reelle indtjening i virksomheden og dermed kan virksomhedens 

værdi være vanskelig at opgøre. 

 

3.3.2.2 Transactional net margin method (TNMM) – transaktionsbestemt 

nettoavance metode 

Denne metode tester på den nettomargin som uafhængige selskaber realiserer i forhold til 

en relevant base (cost, sales, assets). Ved brug af transactional net margin method tages 

udgangspunkt i de koncerninterne transaktioners nettofortjeneste som sammenlignes 

med uafhængige parter. 

 

 

 

 

Ved fastsættelse af prisen på koncerninterne transaktioners nettofortjeneste ved brug af 

denne metode, anvendes ofte nøgletal, herunder overskudsgraden, afkastgraden m.fl. der 

kan oplyse sammenhængen mellem nettoomsætningen og nettofortjenesten. Denne 

metode finder bedst anvendelse når der er tale om en gruppe af samme type af 

transaktioner. Det forudsættes ligeledes ved anvendelse af denne metode, at det kun er 

nødvendigt for én af de involverede parter i koncernen at opgøre sin ressourceindsats og 

hvilke risici der kan henføres hertil, således at man får et stabilt og ensartet grundlag til 

Transactional net margin method – 

koncerninterne transaktioners opnåede 

nettofortjeneste 
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brug for sammenligningen af de koncerninterne transaktioner. Det vil derfor give særdeles 

god mening at finde det af koncernens mest simple selskab og herved have et 

datagrundlag som er nemt at finde, som dog samtidig er retvisende.  

Det kan være uhensigtsmæssigt kun at analysere på ét selskab i koncernen, da de 

koncerninterne transaktioners priser kan medføre, at de enkelte selskabers resultat 

ændres uforholdsmæssigt sammenlignet med de risici som er påtaget og de ressourcer 

som er forbrugt. 

Metoden minder om de metoder beskrevet i punkt 3.3.1, traditionelle 

transaktionsbaserede metoder, herunder comparable uncontrolled price method (CUP 

metode), resale price method – videresalgsprismetoden, cost plus method – kostpris plus 

avance metoden. De traditionelle metoder tager udgangspunkt i bruttofortjeneste og pris 

hvor TNMM metoden dannes af input fra nettofortjeneste og nøgletal for virksomheden. 

Det kan derfor være i de situationer, hvor pris og bruttofortjeneste ikke er tilgængelig at 

TNMM metoden anvendes. 

For at kunne sammenligne med de uafhængige parter kræver det et vist kendskab til de 

nøgletal som benyttes til prisfastsættelsen. Det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende 

omsætning og nettofortjeneste på transaktionsniveau til sammenligning i for eksempel 

salgsdattervirksomheder, hvor en anderledes tilgang vil være aktuelt for eksempelvis 

produktionsvirksomheder og der kan her med fordel inddrages blandt andet 

produktionsanlæg og knowhow. 

Ved sammenligning og analyse af den opnåede nettofortjeneste og sammenholdt med 

uafhængige parter, bliver det kontrolleret om armslængdeprincippet er overholdt og om 

der handles på markedsvilkår. 

Disse oplysninger kan dog være svære at fremskaffe, da disse ikke altid er let tilgængelige. 

Samtidig skal det bemærkes at virksomhedens anvendte regnskabspraksis skal være 
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sammenlignelig, da en ændring af regnskabspraksis ofte kan have indvirkning på de 

økonomiske nøgletal. 

Ved anvendelsen af transactional net margin method er nogle af fordelene, at 

følsomheden mod afvigelser mellem de koncerninterne transaktioner er mindre end den 

vil være sammenlignet med de metoder som bruger pris og bruttofortjeneste som 

grundlag. Endvidere kan der ske sammenligning af parterne på for eksempelvis 

overskudsgraden trods det at bruttoavancen og/eller dækningsgraden varierer fra den 

koncerninterne transaktion. 

Benytter man transactional net margin method, kan forskellige forhold påvirke 

virksomhedens indtjeningsevne og/eller nettofortjeneste, men ikke nødvendigvis 

transaktionsprisen. Det kan for eksempel være virksomhedens strategi, den gældende 

konkurrencesituation, direktøren/bestyrelsens effektivitet eller effektiviteten ved forbrug 

af ressourcer. 

Den største ulempe ved anvendelsen af denne metode, er at den kan stå upåvirket af 

forhold som direkte påvirker den samlede nettofortjeneste og i sidste ende de 

koncerninterne transaktioner og prisfastsættelsen heraf. Det kan derfor være vanskeligt at 

fastlægge hvorvidt der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Der findes også andre metoder end disse 5 anbefalede af OECD, beskrevne i afsnit 3.3, og 

disse kan også anvendes, men kun så længe de er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet.35 

 

3.4 Den danske lovgivning 

Dansk lovgivning tager udgangspunkt i Ligningslovens § 2 samt Skattekontrollovens § 3 B. 

Armslængdeprincippet fremgår af LL § 2 samt at koncerninterne transaktioner skal tages 

                                                      
35

 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – afsnit 2.9 
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med i den skattepligtige indkomst på samme vilkår som der ville være mellem to 

uafhængige parter.  

 

3.4.1 Værdiansættelse 

Ved værdiansættelsen af de kontrollerede transaktioner findes tre metoder36. Det fremgår 

af SKAT’s udarbejdede vejledning hvilke elementer der skal indgå heri37.  

3.4.1.1 Metoder baseret på fremtidig indkomst 

En metode baseret på fremtidig indkomst, værdiansætter den gældende transaktion ud 

fra den pengestrøm som transaktionen forventes at kunne genere i fremtiden, for 

eksempel vil et aktiv værdiansættes på baggrund af sin nutidsværdi som findes ved at 

tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme hvor diskonteringen sker inklusive 

kapitalomkostningen. Kapitalomkostningerne er de finansieringsomkostninger som opstod 

i forbindelse med købet af det pågældende aktiv. Der skal endvidere tages højde for risici i 

form af for eksempel forældelse. 

Til værdiansættelsen anvendes ofte EVA modellen samt DCF modellen38. Dog kan disse 

modeller ikke anvendes ved varesalg og salg af serviceydelser, primært ved 

værdiansættelse af aktiver. 

 

3.4.1.2 Markedsmetoden 

Markedsmetoden baserer sig på sammenlignelige uafhængige transaktioner. Når 

værdiansættelsen af en virksomhed finder sted ved hjælp af denne metode, 

sammenlignes virksomheden med andre virksomheder, hvis værdi opgøres eventuelt ved 

hjælp af børskurs eller ved eventuelt virksomhedssalg. Dette finder dog ikke ret ofte sted i 

virkeligheden, da der kan være mange faktorer som spiller ind ved sådan en 

                                                      
36

 Værdiansættelsesvejledningen punkt 3 
37

 Værdiansættelsesvejledningen 
38

 Værdiansættelsesvejledningen punkt 3.1 
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værdiansættelse. Metoden er mere anvendelig ved varesalg og salg af serviceydelser, da 

det ofte er nemmere at finde sammenlignelige transaktioner heriblandt. 

Det skal dog bemærkes, at mange vilkår spiller ind hvorfor man skal huske at have disse 

for øje ved værdiansættelsen. Det kan for eksempel være tale om andre vilkår for 

reklamation, levering, pris, returret mv., som alt sammen påvirker prisfastsættelsen. 

Herunder findes den absolutte39 metode som minder om CUP metoden hvor 

værdiansættelsen tager udgangspunkt i en sammenlignelig transaktion. 

Endvidere findes den relative40 metode som anvender relative priser baseret på 

regnskabsmæssige nøgletal. 

 

3.4.1.3 Metoder baseret på omkostninger 

Disse metoder værdiansætter en transaktion på baggrund af de omkostninger som har 

været tilknyttet det produkt som vedrører den kontrollerede transaktion. 

Den ene metode er den historiske metode41, som er en værdiansættelse baseret på 

baggrund af de omkostninger som er afholdt ved aktivets frembringelse. Dette kræver at 

man ved anskaffelsen af for eksempel aktivet registrerer de omkostninger som vedrører 

anskaffelsen. 

Den anden metode er erstatningsmetoden42, som værdiansætter en transaktion på 

baggrund af hvad det vil koste at genanskaffe den gældende vare/aktiv eller en 

tilsvarende, som vi kender det fra forsikringsverdenen. Det er derfor en fordel, at der er 

tale om en mere generel vare, da særlige varer kan være vanskelige at fremskaffe grundet 

det begrænsede udbud. 

                                                      
39

 Værdiansættelsesvejledningen punkt 3.2.1 
40

 Værdiansættelsesvejledningen punkt 3.2.2 
41

 Værdiansættelsesvejledningen punkt 3.3 
42

 Værdiansættelsesvejledningen punkt 3.3 
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3.5 Bevisbyrde 

Dette afsnit vil redegøre for og behandle placeringen af bevisbyrden i Transfer Pricing 

sager. 

Transfer Pricing håndhæves som beskrevet i de tidligere afsnit af krav om oplysnings- og 

dokumentationspligt med hjemmel i Skattekontrollovens § 3 B. Dette skal hjælpe 

myndighederne med at afdække hvorvidt der er handlet i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Det interessante i den sammenhæng er hvorvidt kravene om 

oplysning og dokumentation har flyttet bevisbyrden over på den skattepligtige hvilket kan 

have indflydelse på hvor grundigt en sådan dokumentation bliver udarbejdet.  

Grundlæggende er et bevis med til at styrke de fakta som foreligger ved afgørelsen af en 

sag. Bevisbyrde er en definition af hvem som det skal gå ud over, hvis beviset svigter, så 

derfor er det mere et spørgsmål om hvilken risikofordeling der ligger mellem de 

involverede parter. 

I dansk lovgivning med hensyn til bevisbyrde bygger de danske regler om fri 

bevisbedømmelse, jf. Retsplejelovens § 34443. Det medfører at sagen bliver afgjort på 

baggrund af de beviser som faktisk foreligger under sagens gennemgang. Vi har derfor 

ingen forhåndsantagelser angående bevisbyrden, men man kunne have forestillet sig, at 

der forelå en formodningsregel om at der ikke er handlet på armslængdevilkår og at den 

skattepligtige derfor har bevisbyrden.  

Ligesom ved andre konflikter inden for skatteret er det det skattemyndigheden, SKAT, der 

har bevisbyrden inden for Transfer Pricing, da en sådan formodningsregel ikke findes og 

skattemyndigheden skal derfor bevise, at de kontrollerede transaktioner ikke lever op til 

armslængdeprincippet.  

                                                      
43

 RPL § 344 - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157953#Kap25 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157953%23Kap25
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Ved indførelse af kravene til oplysningspligten og dokumentationspligten i 

Skattekontrollovens § 3 B opstod der tvivl om dette medførte en ændring i bevisbyrde. 

Der skal dog skelnes mellem disse krav og hvem som bærer bevisbyrden, da disse ikke har 

et direkte lighedstegn imellem. Man kan altså godt være omfattet af oplysningspligten 

men ikke nødvendigvis bære bevisbyrden. 

Et område som er specielt interessant med hensyn til bevisbyrden ved Transfer Pricing 

sager, er skønsmæssig ansættelse. Som nævnt under afsnit 2.2 i denne afhandling 

medfører manglende eller mangelfuld dokumentation, at SKAT kan foretage en 

skønsmæssig ansættelse af de kontrollerede transaktioner. Hvis dette er tilfældet skal 

SKAT ikke bevise hvorvidt der ikke er handlet i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, men blot sandsynliggøre dette. 

Der er en vis sammenhæng til Retsplejelovens § 344, hvor manglende oplysninger fra den 

skattepligtige skal komme skattemyndigheden til fordel og herefter bevise at 

skattemyndighedens afgørelse og/eller ansættelse er uretfærdig. Ved dette regelsæt kan 

man vurdere at der er tale om omvendt bevisbyrde, dog er den objektive bevisbyrde hos 

skattemyndighederne da en sandsynliggørelse, af at der ikke er handlet i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, skal foreligge. Derfor kan man konkludere 

en sammenhæng mellem den krævede dokumentation og hvor stor en bevisbyrde SKAT 

skal løfte. 

Såfremt sådanne mangler forekommer i dokumentation og en ansættelse fra SKAT 

fastslås, skal den skattepligtige komme med ekstra god dokumentation og skal nu 

modbevise SKAT’s værdiansættelse af de kontrollerede transaktioner. Der er efter min 

mening ikke tale om omvendt bevisbyrde, da den objektive bevisbyrde stadig ligger hos 

SKAT for at sandsynliggøre at der ikke er handlet på armslængdevilkår, først herefter kan 

der opstå omvendt bevisbyrde for den skattepligtige. Dette stemmer også overens med 

forarbejderne til SKL § 3 B: 
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”Det er korrekt, at bevisbyrdereglerne for transaktioner omfattet af lovforslaget principielt 

ikke skal adskille sig fra andre tilfælde på skatterettens område. Der er således ikke tale 

om indførelse af omvendt bevisbyrde … Der gælder ingen forhåndsformodning for, at 

transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med armslængde vilkåret, … Det 

understreges, at der netop ikke foreslås omvendt bevisbyrde …44” 

Bech-Bruun, anerkendt advokatfirma, mener at tendensen omkring bevisbyrden er 

uændret.45 

Der er dog ingen tvivl om, at det sikreste for den skattepligtige er at have en grundig 

Transfer Pricing dokumentation udarbejdet som kan modstå en gennemgang. 

Det er yderst væsentligt, hvorvidt der foreligger omvendt bevisbyrde eller ej, da en 

indførsel af omvendt bevisbyrde vil medføre lavere retssikkerhed. Normalvis er man 

uskyldig til det modsatte er bevist, men dette er dog ikke tilfældet såfremt der foreligger 

omvendt bevisbyrde. 

 

3.6 Delkonklusion 

Vi har behandlet de skattepligtige som er omfattet af lovgivningen om kontrollerede 

transaktioner og konkluderet at både fysiske og juridiske personer er omfattet heraf. Vi 

har endvidere konstateret at både transaktioner sket her i landet men også transaktioner 

på tværs af landegrænser er omfattet heraf. En af de væsentligste kendetegn for, om én 

er omfattet af Skattekontrollovens § 3 B, er den ”bestemmende indflydelse” som består i 

hhv. større end 50 % ejerandel af selskabskapitalen eller større end 50 % ejerandel af 

stemmerettighederne. Der findes endvidere begrænsning for dokumentationspligten 

                                                      
44

 Ved indførelsen af SKL § 3B udtalte skatteminister Carsten Koch (Bilag 6 til L84/1997-98) 
45

 
http://www.bechbruun.com/da/Videncenter/Training+Material/~/media/Files/Videncenter/Kursusmaterial
e/Uddannelsesdagen%202013/Lektion%2023%20Spor%202%20%20Transfer%20pricing.pdf 

http://www.bechbruun.com/da/Videncenter/Training+Material/~/media/Files/Videncenter/Kursusmateriale/Uddannelsesdagen%202013/Lektion%2023%20Spor%202%20%20Transfer%20pricing.pdf
http://www.bechbruun.com/da/Videncenter/Training+Material/~/media/Files/Videncenter/Kursusmateriale/Uddannelsesdagen%202013/Lektion%2023%20Spor%202%20%20Transfer%20pricing.pdf


Rasmus Madsen  Copenhagen Business School (CBS) 
HD-R hovedopgave, 12. maj 2014  Transfer Pricing 
 

Page 54 of 69 
 

såfremt nogle kriterier for beløbsgrænser er opfyldt, dog gælder oplysningspligten alle 

kontrollerede transaktioner. 

OECD’s Guidelines er gennemgået og konkluderet deres direkte sammenhæng til 

Ligningslovens § 2 samt kapitlerne i bogen er opridset. Endvidere er OECD’s 

Modeloverenskomst artikel 9 blevet behandlet og konstateret at denne ligger til grund for 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines og at disse guidelines er en vejledning til 

implementering af OECD’s Modeloverenskomst artikel 9. 

Transfer Pricing metoderne er blevet gennemgået og konkluderet, at CUP metoden ifølge 

OECD er den mest optimale metode at anvende, dog kan indsamlingen af informationer 

være vanskelig. TNMM metoden er den oftest anvendte, da det er vanskeligt at finde det 

perfekte sammenligningsgrundlag for de traditionelle metoder. 

Bevisbyrden er blevet gennemgået og konkluderet, at der ikke foreligger omvendt 

bevisbyrde. Den skattepligtige har altså ikke bevisbyrden for, at der er handlet på 

armslængdevilkår. SKAT har den objektive bevisbyrde og skal sandsynliggøre at der ikke er 

handlet på armslængdevilkår. Den subjektive bevisbyrde kan dog ændre sig såfremt, at 

den skattepligtige har udarbejdet en utilstrækkelig dokumentation eller slet ingen har 

udarbejdet. Dette vil lempe bevisbyrden hos SKAT og det vil kunne medføre, at den 

skattepligtige skal modbevise SKAT’s påstand.  

 

4 Skattemyndighedernes vinkel 

Skattemyndighedernes vinkel og kontrol vil i dette afsnit blive behandlet samt deres 

mulighed for at foretage en vurdering af, hvorvidt der er handlet på armslængdevilkår. 

Der vil efterfølgende i dette afsnit blive gennemgået hvorledes der ageres såfremt disse 

vilkår og/eller lovgivningen ikke er overholdt. 
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4.1 Sammenlignelighed 

Fremfor at beskrive sammenlignelighedsanalysen fra bogen OECD Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations og dernæst den danske 

lovgivnings sammenlignelighedsanalyse vil dette gøres ved en fælles gennemgang. Ved 

denne fælles gennemgang vil sammenhængen mellem de to blive klargjort i takt med, at 

sammenligningen finder sted. 

Jf. OECD’s Guidelines afsnit 1.36: 

“1.36 As noted above, in making these comparisons, material differences between the 

compared transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish 

the degree of actual comparability and then to make appropriate adjustments to establish 

arm’s length conditions (or a range thereof), it is necessary to compare attributes of the 

transactions or enterprises that would affect conditions in arm's length transactions. 

Attributes or “comparability factors” that may be important when determining 

comparability include the characteristics of the property or services transferred, the 

functions performed by the parties (taking into account assets used and risks assumed), 

the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business 

strategies pursued by the parties. These comparability factors are discussed in more detail 

at Section D.1.2 below.46” 

Som det ses af ovenfor er der visse faktorer som skal tages højde for, når 

skattemyndigheden skal foretage en vurdering af om der er handlet på armslængdevilkår.  

Kigger man så i Dokumentationsvejledningens afsnit 5.247 ses sammenhængen meget 

tydeligt, da disse sammenligningsfaktorer fremhæves her: 

1. Produkters (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver mv.) egenskaber 

                                                      
46

 Citat: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations afsnit 1.36 
47

 Dokumentationsvejledningen afsnit 5.2 
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 2. En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

 3. Kontraktvilkår 

 4. Økonomiske omstændigheder 

 5. Forretningsstrategier 

Disse ovenstående 5 faktorer bliver behandlet i dette afsnit for en bedre forståelse af 

denne afhandling. 

 

4.1.1 Characteristics of the property or services transferred 

Dette afsnit omhandler produkters egenskab jf. dokumentationsvejledningens afsnit 5.2. 

Når der er tale om produktets egenskaber kan det omfatte varens kvalitet og hvorvidt 

varen er en designer- og/eller en mærkevare. Disse faktorer spiller alle sammen en stor 

rolle i prisfastsættelsen på et produkt, dog kan det være svært at værdiansætte alle disse 

ved koncerninterne handler. Et produkts egenskab skal, hvis det er unikt, fremhæves 

fremfor andre egenskaber, da denne særlige unikke egenskab må forøge værdien af varen 

betydeligt mere end andre egenskaber som er mere normale og sammenlignelige med 

andre produkter. Det skal dog bemærkes, som nævnt under afsnit 3.4 i denne afhandling, 

at unikke produkter er langt vanskeligere at værdiansætte grundet færre udbud. 

Skulle der være tale om serviceydelser kunne dette for eksempel være revision, 

rådgivning, regnskabsmæssig assistance. En beskrivelse af disse er nødvendigt for at 

kunne fastslå nytteværdien af disse til brug for en værdiansættelse heraf.  
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Dette eksempel baseret på ovenstående figur skal simplificere for forståelsens skyld: 

Holding ApS er moderselskab for de to døtre, R&D ApS og Prod. ApS. Holding ApS har 

intern revision samt administrative opgaver som koster 10 mio. kr. årligt. Dette beløb 

fakturerer Holding ApS ligeligt ud med halvdelen til hver til trods for at Prod. ApS bruger 

75 % af denne kapacitet.  

Før Holding ApS varetog disse opgaver for koncernen, betalte de begge mere end de gør 

nu. Til trods for dette skal R&D ApS kun betale for nytteværdien af denne ydelse, heraf 2,5 

mio. kr. årligt. I denne situation er det forholdsvis enkelt at redegøre for værdien af 

ydelsen og dennes nytteværdi pr. selskab. Dog kan der være situationer hvor det er langt 

vanskeligere, for eksempel forskningsudgifter mv. 

Skulle det være tilfældet at omkostningerne vedrører noget generelt for koncernen, 

herunder specifikt moderselskabet, skal der ikke betales herfor. Dette kan for eksempel 

bestå i at udarbejde koncernregnskab, da dette vedrører det øverste selskab i koncernen. 

Som anført i Dokumentationsvejledningen afsnit 5.2.7, fremgår det hvordan det tolkes og 

hvilke handlinger er medtaget: 

”Der skal heller ikke betales for tilfældige fordele, som tilfalder selskabet som medlem af 

en koncern. Et eksempel herpå kan være muligheden for at låne til en lavere rente end 

selskabets egen kreditværdighed berettiger til, fordi selskabet er medlem af en koncern. 
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Der skelnes her mellem den passive deltagelse i koncernen og aktive handlinger til fordel 

for selskabet. Et eksempel, hvor en aktiv handling vil medføre, at der skal betales for en 

ydet service, er hvor moderselskabet garanterer for datterselskabets lån.48” 

Det ses tydeligt af ovenstående hvorledes aktive og passive nyttefordele skildres. 

4.1.2 Functions performed by the parties (taking into account assets used and 

risks assumed)49 

Dette afsnit omhandler funktionsanalysen og dets elementer. En funktionsanalyse 

omhandler hvilke værdiskabende funktioner et selskab i koncernen yder, hvilke aktiver der 

benyttes samt hvilke risici påtages. Alt efter hvor meget et selskab påtager sig desto 

højere avance. 

Funktioner af værdiskabende karakter kan bestå af markedsføring, forskning, distribution 

og produktion. 

Aktiver kan bestå af både materielle såvel som immaterielle. Patent og knowhow kan 

være eksempler på immaterielle. Driftsanlæg kan være et eksempel på materielle. 

Risici kan bestå af mange ting, herunder kapitalrisici og forpligtelser. 

 

4.1.3 The contractual terms50 

I dette afsnit gennemgås de kontraktlige vilkår som kan bestå af de forpligtelser, 

rettigheder m.fl. som ikke er medtaget under funktionsanalysen. I henhold til dansk 

lovgivning51, skal der oplyses om alle skriftlige aftaler og kontrakter som vedrører de 

koncerninterne transaktioner. Aftaler og kontrakter med skattemyndigheder i andre lande 

hører således også herunder. Såfremt man har skriftlige aftaler og kontakter som ikke 

bliver overholdt, er det meget vigtigt at dette fremgår under dette punkt. 

                                                      
48

 Dokumentationsvejledning 5.2.7 
49

 Dokumentationsvejledning 5.2.4 nr. 2 
50

 Dokumentationsvejledning 5.2.4 nr. 3 
51

 Transfer Pricing bekendtgørelse § 8 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17190 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17190


Rasmus Madsen  Copenhagen Business School (CBS) 
HD-R hovedopgave, 12. maj 2014  Transfer Pricing 
 

Page 59 of 69 
 

4.1.4 The economic circumstances52 

De økonomiske omstændigheder som cirkulerer på de markeder hvorpå der foretages 

kontrollerede transaktioner. Disse omstændigheder beskrives og behandles ud fra 

virksomhedens primære forretningsområde. Såfremt der eksisterer flere forskellige 

forretningsområder skal det adskilles for hvert område. 

Som det ses af OECD Guidelines kan omstændighederne være for eksempel nogle af disse: 

- Placering 

- Markedets størrelse 

- Konkurrenceintensiteten på markedet 

- Konkurrencesituationen mellem køber/sælger 

- Risici for substituerende produkter 

- Offentlig regulering på markedet 

- Købekraft 

Da disse områder vil kræve en omfattende analyse vil det primært være aktuelt for større 

virksomheder. 

 

4.1.5 Business strategies53 

Forretningsstrategien for virksomheden vil være essentielt for prisfastsættelsen alt efter 

hvor virksomheden befinder sig i sin livscyklus. Er man ny og indtrængende på et nyt 

marked eller ønsker man at være cost leader og have den laveste pris på markedet. Man 

ønsker måske at differentiere sit produkt og derved presse prisen i opadgående retning. 

Vækstambitioner, forøgelse af markedsandele, penetration af markedet m.fl. vil alle 

sammen have indflydelse på fastsættelse af prisen. 

                                                      
52

 Dokumentationsvejledning 5.2.4 nr. 4 
53

 Dokumentationsvejledning 5.2.4 nr. 5 
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4.2 Skattemyndighedernes sanktioner 

Skattemyndighederne har forskellige sanktionsmuligheder for at sikre de kontrollerede 

transaktioners overensstemmelse med armslængdeprincippet. Disse muligheder vil blive 

gennemgået i dette afsnit. 

4.2.1 Oplysningspligten 

Skattemyndigheden i Danmark kan pålægge den skattepligtige en form såfremt 

oplysningspligten ikke er overholdt. Det fremgår af Skattekontrollovens § 14, stk. 4. at en 

skattepligtig, som afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde. Dette gør sig gældende 

om det er forsætligt eller ved grov uagtsomhed. 

Der kan pålægges den skattepligtige et tillæg på DKK 200 pr. dag, dog maksimum DKK 

5.000 for manglende overholdelse af selvangivelsesfristen. Dette gælder for alle selskaber 

i koncernen og der kan pålægges hvert selskab disse tillæg. Der kan herudover pålægges 

dagbøder for at fremtvinge selvangivelsen. Endvidere kan værdiansættelsen skønsmæssig 

fastsættes, såfremt SKAT ikke ønsker at vente yderligere på selvangivelsen.54 

Indholdet af SKL § 14, stk. 4, er at virksomheden undgår Transfer Pricing dokumentationen 

såfremt den oplyser på skemaet at den holder sig under de fastsatte grænser nævnt 

tidligere nævnt i afsnit 3.1.11. 

Grundet at den skattepligtige indkomst i en koncernforbundet virksomhed kan variere 

ganske kraftigt og have få ansatte men stor omsætning m.fl., fastsættes bøden på 

følgende måde. 
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Det største af følgende to beløb udgør bøden: 

Ad virksomhedens omsætning 

 Hvis omsætningen er... Da er bøden... 

op til 500 mio. kr. 0,5 % af omsætningen 

500 mio. kr. 2,5 mio. kr. 

fra 500 mio. kr. op til 1 mia. kr. + 0,1 % af omsætningen 

1 mia. kr. 3,5 mio. kr. 

Over 1 mia. kr. 
+ 0,05 % af omsætningen  
 

 
Ad antal ansatte 

 Hvis antallet af ansatte er under 250, skal bødeudmålingen foretages i forhold til omsætningen. 

  Hvis antallet af ansatte er... Da er bøden... 

250-299 1,50 mio. kr. 

300-349 1,75 mio. kr. 

350-399 2,00 mio. kr. 

400-449 2,00 mio. kr. 

450-499 2,00 mio. kr. 

>500 
2,00 mio. kr.  
 

 

Det bemærkes, at såfremt bøden opgøres efter antal ansatte maksimalt kan udgøre 2 mio. 

kr.55 

Det vil herfor altid være en fordel for virksomhederne, at bruge tid på at udfylde 

selvangivelsen samt tilhørende skemaer hertil grundigt. Endvidere må det anbefales have 

en Transfer Pricing dokumentation udarbejdet såfremt det er påkrævet. 

 

4.2.2 Dokumentationspligten 

Transfer Pricing dokumentation er ikke en del af selvangivelsen, hvorfor denne ikke hører 

ind under Skattekontrollovens § 5, stk. 1. Det bemærkes dog, at der er i SKL § 17, stk. 3 

står følgende: 
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 Bødeniveau for overtrædelse - http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=2090398&vId=209219 
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”Med bøde straffes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at 

indsende den skriftlige dokumentation, som der er pligt til at udarbejde efter § 3 B, stk. 5 

og 6, eller indhente revisorerklæring efter § 3 B, stk. 8.”56 

Heraf fremgår det altså, at såfremt der forsætligt eller groft uagtsomt ikke er udarbejdet 

og/eller undlader at indsende denne dokumentation, straffes den skattepligtige med 

bøde. 

Bødeniveauet for dette er som følger, jf. SKAT:57 

Bøden fastsættes til 250.000 pr. selskab pr. indkomstår ved manglende overholdelse af 

dokumentationspligten. Dog kan denne nedsættes til 125.000 kr. såfremt der fremsendes 

dokumentation af fornøden kvalitet. Denne bødeudmåling anvendes også såfremt den 

skattepligtige har fremsendt dokumentation rettidigt, men den ikke er fyldestgørende i 

form af manglende databaseundersøgelse eller revisorerklæring. Som tillæg til denne 

bødestraf beregnes en yderligere bøde på baggrund af den endelige indkomstforhøjelse 

som SKAT foretager. Forskellen mellem den selvangivne indkomst og den fikserede 

indkomst af SKAT beregnes 10 % heraf. 

Det bemærkes, at virksomheden kan have handlet på armslængdevilkår og stadig opnå 

bødestraf, hvis tilstrækkelig eller manglende dokumentation udebliver. 

 

4.3 Delkonklusion 

Det væsentligste i dette afsnit er sammenlignelighedsanalysen. Heri indgå de elementer 

skattemyndighederne lægger vægt på i deres analyse af hvorvidt armslængdeprincippet er 

overholdt. Det vil derfor være her, at virksomhederne bør lægge vægt på deres Transfer 

Pricing dokumentation, da SKAT starter med at kigge her. Såfremt disse elementer bliver 
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 Citat SKL § 17, stk. 3 - https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152434 
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redegjort for og konkluderet på af virksomheden, må det anses som vanskeligt for SKAT at 

foretage korrektioner af disse. 

Det fremgår ikke hvor omfattende en sådan Transfer Pricing dokumentation skal være, 

hvorfor det kan være svært som virksomhed at udarbejde denne. Det vil dog være en 

fordel at have udarbejdet denne grundigt for hvert indkomstår, da SKAT kan kræve at se 

dokumentation med tilbagevirkende kraft. Denne dokumentation for indkomståret 2009 

kan være svær at udarbejde i slutningen af april måned 2014. 
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5 Diskussion 

Diskussionen tager udgangspunkt i at afklare problemstillingen for hvem der bærer 

bevisbyrden, herunder om det er skatteyderen eller SKAT. 

Transfer Pricing dokumentationen er vurderet til at være det væsentligste indhold i denne 

diskussion. Dette skyldes at dokumentationen som udgangspunkt danner grundlag for en 

vurdering fra SKAT af, om der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Når man foretager en vurdering af hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt, er det 

skattemyndighederne som har bevisbyrden. I afsnit 3.5 er det endvidere konkluderet, at 

tendensen er uændret indtil videre, dog mener advokatfirmaet Bech-Bruun . 

Skattemyndighederne skal dog bare kunne sandsynliggøre, at der ikke er handlet i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. De vil for eksempel ved at kigge på 

opnåede bruttoavancer kunne konstatere, at der er forskel på hvad koncerninterne og 

uafhængige parter har betalt. Såfremt der eksisterer en sandsynlighed for at der ikke er 

handlet på armslængdevilkår, kan SKAT bede om en dokumentation. Såfremt en sådan 

dokumentation ikke er udarbejdet eller er mangelfuld må det konkluderes, at der er 

omvendt bevisbyrde. 

Der er således ingen tvivl om, at der skal udarbejdes Transfer Pricing dokumentation med 

henblik på at værdiansætte de koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

Man må dog forvente, at der bliver taget hensyn til væsentligheden af disse transaktioner. 
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6 Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at fastlægge og gennemgå hvilke love der regulerer 

Transfer Pricing i Danmark. Herudover en redegørelse for bevisbyrden i Transfer Pricing 

sager. 

Hovedelementerne i Transfer Pricing er blevet gennemgået i de indledende afsnit. 

Formålet med dette har været at behandle armslængdeprincippet og problemstillinger 

forbundet hermed samt en generel forståelse af armlængdeprincippet, oplysningspligten 

samt dokumentationspligten. 

Ved udarbejdelsen af afhandlingen er det tydeligt, at det ikke kun er internationale 

koncerner som er omfattet af denne lovgivning. 

I forlængelse af dette bliver der redegjort for OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations. Den danske lovgivning er dannet på 

grundlag af disse. Undervejs er sammenhængen mellem den danske lovgivning og OECD’s 

Guidelines gennemgået. Herudover er værdiansættelsesmetoderne bliver gennemgået og 

beskrevet.  

Endvidere er den danske lovgivning blevet gennemgået for en forståelse af de danske love 

inden for Transfer Pricing. Vi har konkluderet at Ligningslovens § 2 fastlægger 

armslængdeprincippet. Skattekontrollovens § 3 B omfatter dem som er skattepligtige 

samt oplysningspligten og dokumentationspligten er indeholdt heri. 

Herefter gennemgås skattemyndighedernes kontrol af de skattepligtige, som er omfattet 

af dansk lovgivning. Skattemyndighedernes kontrol skal afklare hvorvidt der er handlet i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Dette gøres som udgangspunkt i den 

skattepligtiges udarbejdede dokumentation. 

Mangler denne Transfer Pricing dokumentation, vurderes denne ikke tilstrækkelig af SKAT 

eller vurderes armslængdevilkår ikke at være til stede, skal de værdiansættes. Der skal 
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derfor foretages en værdiansættelse af, hvad transaktionerne ville have været værdiansat 

til, såfremt uafhængige parter havde lavet de samme transaktioner med samme risici og 

vilkår. Til brug for dette benyttes en sammenlignelighedsanalyse. Det er gennemgået 

hvilke elementer sådan en sammenlignelighedsanalyse indeholder og sammenhængen 

mellem OECD og danske regler er tydeliggjort. Samtidig konkluderes, at dette gøres på 

forskellige måder og, at forskellen er stor på henholdsvis varesalg, salg af tjenesteydelser, 

materielle og immaterielle aktiver samt salg og køb af virksomhed. 

Sammenlignelighedsanalysen er endvidere gennemgået for at opnå forståelse af 

skattemyndighedernes vinkel. Skattemyndighedernes muligheder for sanktioner er 

endvidere gennemgået såfremt lovgivningen ikke er overholdt. 

Der er som et tillæg til den danske lovgivning redegjort for bevisbyrden i Transfer Pricing 

sager samt placeringen heraf. Det er konkluderet at skattemyndigheden har den objektive 

bevisbyrde for, hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt. SKAT har desuden pligten til 

at sikre, at alle informationer som kan have relevans for sagen bliver indbragt for 

domstolene. 

I forbindelse med en Transfer Pricing sag, kan SKAT anmode om dokumentation for de 

kontrollerede transaktioner fra den skattepligtige. Såfremt den skattepligtige ikke 

fremkommer med en sådan dokumentation svækkes skattemyndighedens bevisbyrde. 

Man kan således udlede, at tanken med dette er at skattemyndigheden stadig bære 

bevisbyrden, blot er den svækket ved manglende dokumentation. Den svækkede 

bevisbyrde resulterer i, at SKAT nemmere kan udfordre den skattepligtige på sin 

værdiansættelse af de kontrollerede transaktioner og den vej igennem opstår en subjektiv 

omvendt bevisbyrde. Det kræver dog, at SKAT kan sandsynliggøre, at der ikke er handlet 

på armslængdevilkår.  

Der er derfor efter min mening, ikke omvendt bevisbyrde i Transfer Pricing sager i 

Danmark. 
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7 Perspektivering 

I henhold til indledningen er Transfer Pricing en international problemstilling med markant 

stigende antal indkomstforhøjelser og sager. På baggrund af disse sager har OECD 

udarbejdet en vejledning til brug for lovgivning på området og behandlingen af sager. 

Dette er gjort for at opnå ensartethed i lovgivningen for alle OECD medlemslandene. 

Man kan derfor forestille sig, at der inden for nærmeste fremtid bliver dannet en EU-

lovgivning på området for Transfer Pricing sager inden for EU. Ved dannelse af en fælles 

lovgivning vil en fælles domstol også være aktuelt. Såfremt alle landene skulle svare til den 

samme lovgivning og den samme domstol kunne man argumentere for, at en del af 

dobbeltbeskatningsproblemstillingen vil være løst.  

Det kan vurderes om hvorvidt en centraliseret EU-domstol og EU-lovgivning vil være 

løsning på problemer som opstår ved Transfer Pricing. Det kan dog argumenteres, at der 

ved fælles lovgivning opnås klare spilleregler samt disse er ens for alle. Endvidere vil 

rådgivere, advokater, skattemyndigheder og domstolene have langt nemmere ved at 

behandle disse sager. Der opnås derfor også større erfaring med disse sager, hvorfor 

behandlingen heraf vil på sigt være præget af større kompetence. 

Man kan jo forestille sig, at et land som Danmark ikke behandler så mange sager årligt 

som for eksempel et land som Frankrig. Netop derfor kunne kompetenceniveauet i 

Danmark anslås til at være lavere på dette område. 
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8 Kildehenvisning 

8.1 Bøger 

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multionational Enterprises and Tax Administrations, 

version af 22. Juli 2010 

 

8.2 Vejledninger 

Vejledning af 2006-02-06 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; 

dokumentationspligt 

Vejledning af 2000-01-01 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; oplysningspligt 

Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; 

værdiansættelse 

Den juridiske vejledning 2014-1 

 

8.3 Hjemmesider58 

www.skat.dk 

www.retsinformation.dk 

www.politiken.dk 

www.cbs.dk 

www.juraplexus.dk 

www.bechbruun.com 

                                                      
58

 Det fremgår af henvisningerne, den nøjagtige webadresse 

http://www.skat.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.politiken.dk/
http://www.cbs.dk/
http://www.juraplexus.dk/
http://www.bechbruun.com/
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Grundloven – Lovbekendtgørelse nr. 169 af 5. juni 1953 

Kulbrinteskatteloven – Lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011 

Kildeskatteloven – Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010 

Ligningsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 22. april 2013 

Retsplejeloven – Lovbekendtgørelse nr. 1139 af 24. september 2013 

Selskabsskatteloven -  Lovbekendtgørelsen nr. 1082 af 14. november 2012 

Skattekontrolloven – Lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011 


