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1 Summary 
This thesis examines how the Transactional Net Margin Method (TNMM) applies the arm’s length 

principle from a theoretical standpoint. The subject is relevant as determining arm’s length 

behaviour is based on what independent parties would have done. As the name of the method 

implies, TNMM does not compare controlled transactions with uncontrolled transactions but 

approximates that realised profits are what would have been expected if the transaction had been 

between third parties. As the timing of implementation of Transfer Pricing processes plays a 

significant role in determining arm’s length behaviour, the timing issues of such procedures will be 

treated in this thesis as well. 

The study begins with a thorough examination and interpretation of OECD’s Model Tax 

Convention article 9 that determines the arm’s length principle. OECD Transfer Pricing Guidelines 

which is the OECD interpretation has a significant influence on tax authorities and tax payers why 

this is being included in this part of the thesis. 

In order to determine how arm’s length behaviour is obtained and determined, an exhaustive 

examination of comparability analysis is made. The comparability analysis is a general guidance on 

identifying conditions and factors that have influence on the transfer price. These conditions and 

factors must then be taken into account or adjusted when comparing with third party transactions. 

OECD recognises five methods of setting and testing transfer prices of which one of them is 

TNMM. The five methods are accounted for to understand the strengths and weaknesses of each 

method in determining arm’s length behaviour. The five methods span from directly comparing 

controlled transactions with third party transactions to TNMM that determines by choice of Profit 

Level Indicator if returns are what would have been expected by an independent party. 

Criteria of selecting transfer pricing methods and the factors and circumstances considered when 

selecting the most appropriate transfer pricing method are essential for choice of method why these 

are also being taken into account in the thesis. 

TNMM shows to be a method developed by need rather than being the starting point of determining 

arm’s length behaviour which is valid knowledge when trying to determine the appropriateness of 

the method. Understanding the development of TNMM through history is deemed useful in the 

overall problem area. 
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As the theoretical aspects of transfer pricing are in place as well as an understanding of the key 

influences on transfer prices an examination on how TNMM applies the arm’s length principle is 

now relevant. Key findings indicate that the matter of implementation and timing hereof plays a 

significant role in TNMM’s appropriateness of applying the arm’s length principle from a 

theoretical standpoint. 

Benchmark analysis is the tool of which the comparability analysis and chosen method is being 

utilised in practice. The benchmark analysis sets criteria for search of comparables in commercial 

databases containing financial information on companies worldwide. These data and results are 

being used to calculate the returns of which the comparability analysis and TNMM approximate as 

arm’s length behaviour. The coherence between the comparability analysis and benchmark analysis 

is of crucial importance in order to apply the arm’s length principle reliably. 

It is our conclusion that TNMM in theory applies the arm’s length principle by taking into account 

all variable conditions and factors that influence the transfer price. By doing this in a reliable and 

comparable manner, the last undetermined variable, the price, must be at arm’s length behaviour as 

well. Thereby the determined net margin does not only proof that the profit is at arm’s length but 

also the actual transaction. 

Complications by applying TNMM in practice relate to measuring comparables reliably and being 

able to reasonably accurately adjust deviations. In addition to this, theoretical best practice often 

requires exhaustive amounts of resources why there appears to be a general consensus in the 

transfer pricing community of focusing on price setting and testing on material conditions and 

transactions which leaves undetermined conditions to potentially soften the impact of the 

comparability analysis by applying the TNMM. The practical challenge becomes even more 

complicated as tax authorities have different opinions on TNMM's application and testing transfer 

prices ex-ante or ex-post. This means that although an associated company has implemented 

transfer prices that fulfil the theoretical requirements of TNMM, the different opinions and 

interpretations between tax authorities might still impose a threat of local tax compliance issues and 

in worst case double taxation. To prevent these issues, tax payers should aim for being at arm's 

length on a recurring basis which is also supported by the theoretical interpretation.
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2 Indledning 
Transfer pricing vedrører fastsættelse af priser på transaktioner imellem koncernforbundne 

selskaber. Dette har i den senere tid været fokusområde for skattemyndigheder verden over og 

navnlig kravene til udarbejdelse af dokumentation for, om man har handlet på armslængdevilkår. 

Det anslås, at 60-70 % af verdenshandlen sker mellem associerede selskaber.1

Selskaber og skattejurisdiktioner inden for OECD-samarbejdet tager udgangspunkt i OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9. De lande, som ikke er en del af OECD, har fastsat retningslinjer 

indenfor området, som ligger tæt på selv samme modeloverenskomst. OECD's Modeloverenskomst 

artikel 9 definerer, at transaktioner imellem koncernforbundne selskaber skal ske på armslængde-

vilkår, altså som havde transaktionen fundet sted imellem to uafhængige parter. 

 

Applikationen af armslængdeprincippet sker i praksis gennem fem metoder oplistet i OECD's 

Transfer Pricing Guidelines (herefter OECD TPG). Det er udelukkende én af metoderne, der er 

udtryk for en reel sammenlignelig pris imellem uafhængige parter, mens de øvrige er en proxy2

Med udgangspunkt i OECD's Modeloverenskomst artikel 9 foretager et selskab enten en 

prisfastsættelse, der dokumenterer, at selskabet handler på armslængdevilkår eller en pristest, der 

dokumenterer, at selskabet har handlet på armslængdevilkår. Forskellen er ikke uvæsentlig i 

relation til operationaliseringen af Transfer Pricing. 

, der 

beregnes på baggrund af henholdsvis brutto- og nettomarginer. 

 

2.1 Valg af Transfer Pricing-metode 
Metodevalget er essentielt for, hvor tæt prisfastsættelsen eller pristesten bliver på en reel 

sammenlignelig transaktion imellem uafhængige parter. Metodevalget hos de koncernforbundne 

selskaber tager udgangspunkt i en sammenlignelighedsanalyse herunder funktions-/risikoanalyse. 

Denne kompliceres ofte af manglende datatilgængelighed i informationsindsamlingsprocessen. 

Resultat heraf afspejles i valg af metode. Transactional net margin method (herefter TNMM) er 

sammen med profit split de mest aggregerende metoder3

                                                            
1 Notat fra Skatteministeriets koncerncenter af 3. december 2012 

. TNMM bliver i de fleste tilfælde den 

2 Forkortelse af approksimation. Betegnelse for de metoder der skønner at de enkelte transaktioner er 
sammenlignelige med en ekstern part når en beregnet margin er sammenlignelig. 
3 De enkelte metoder og forholdet imellem dem behandles i afsnit 5 
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foretrukne metode4

Den mest anvendte metode er derfor den metode, som mindst afspejler en direkte sammenlignelig 

transaktion imellem uafhængige parter. Denne anvendelsestendens er i modstrid med ønsket om at 

finde den mest sammenlignelige transaktionspris imellem uafhængige parter. Der kan derfor sættes 

spørgsmålstegn ved integriteten, når valget falder på TNMM som transfer pricing metode ved 

overholdelse af OECD's Modeloverenskomst artikel 9. 

, da der er tale om en proxy på nettomarginniveau, hvor datatilgængeligheden er 

bedst. Den bedre datatilgængelighed skyldes, at der udelukkende er behov for offentligt tilgænge-

lige regnskabsdata. Ved anvendelse af TNMM som metode udarbejdes en databaseundersøgelse, 

der analyserer de tilgængelige regnskabsdata. 

Formuleringen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og skattelovgivningerne giver ikke noget 

ensidigt svar på, om der for at have handlet på armslængdevilkår skal være tale om pristest eller 

prisfastsættelse.     

  

2.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt, vil nærværende opgaves hovedproblem være, 

hvordan TNMM som metode applikerer armslængdeprincippet. Det faktum, at en 

nettoavanceprocent kan benyttes som proxy for hvad uafhængige parter ville have gjort på 

transaktionsniveau, fremstår svært forståeligt for udenforstående personer. Opgaven har derfor til 

hensigt at redegøre for problemet omkring, hvordan det kan lade sig gøre, at en nettoavanceprocent 

kan anvendes som metode for, hvad uafhængige parter ville have gjort. 

For at kunne behandle denne problemstilling vil opgaven tage udgangspunkt i hvilke transfer 

pricing-lovgivninger og regelsæt, der er gældende for multinationale selskaber. Forståelsen heraf og 

hvorfor OECD's Modeloverenskomst spiller en central rolle, er essentiel for den videre behandling 

af hovedproblemet. 

Med TNMM som opgavens omdrejningspunkt er det essentielt at vurdere, hvorledes der i OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9 er hjemmel til pristest og prisfastsættelse, og hvilke problemstillinger 

der kan opstå i forlængelse heraf. Dette vil bero på en konkret fortolkning og analyse af OECD's 

Modeloverenskomst centrale artikel i forhold til transfer pricing. 

                                                            
4 Transfer Pricing i Praksis, s. 117 



TNMM's applikation af armlængdeprincippet  2 Indledning      

Page 9 of 82 
 

Dernæst vil opgaven bearbejde de faktorer, der spiller ind på TNMM som prisfastsættelsesmetode. 

De udefrakommende faktorer spiller en vigtig rolle på valget af metode, og delkonklusionen herpå 

er essentiel for forståelsen af, hvordan multinationale selskaber handler i praksis, og hvad der bliver 

norm indenfor transfer pricing. 

På baggrund af de udefrakommende faktorer vil vi undersøge, hvorfor TNMM er blevet den mest 

udbredte metode i praksis, og om den i praksis benyttes til prisfastsættelse eller i pristests. Alt dette 

skal lede til en analyse af, hvorledes og i hvilken grad TNMM's applikation i praksis har sammen-

hæng til vores tidligere fortolkning af OECD's Modeloverenskomst artikel 9. 

Anvendelsen af TNMM som metode og hvordan TNMM applikerer armslængdeprincippet i 

fremtiden afhænger i særdeleshed af, hvorvidt skattejurisdiktionerne foretrækker prisfastsættelse 

eller pristest. Dette er altafgørende for operationaliseringen af TNMM som transfer pricing metode 

og har direkte effekt på selskabernes implementering og graden af year-end-adjustments.  

Alt dette skal lede til en konklusion om, hvordan TNMM applikerer armslængdeprincippet, og om 

hvordan en løsning med en proxy på nettoavanceniveau giver mening i forhold til, hvad uafhængige 

parter foretager sig på transaktionsniveau. 

 

2.3 Metode 
Dette afsnit har til formål at redegøre for, hvordan problemformuleringen ønskes besvaret. De 

overvejelser der ligger til grund for tilgangen til besvarelse af "Hvordan TNMM som metode 

applikerer armslængdeprincippet?" er foretaget med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske (og 

samfundsteoretiske) metodelære. 

Opgaven er struktureret og besvaret ud fra en juridisk metodik og er således opdelt efter relevante 

niveauer; deskriptive, eksplanatoriske, prædikative og præskriptive.  

Deskriptive 

For at kunne besvare det overordnede problem er en besiddelse af grundig forståelse for gældende 

transfer pricing retningslinjer en nødvendighed. En kortlægning af OECD's Modeloverenskomst 

artikel 9 og heraf gældende retningslinjer i form af OECD TPG er nødvendig for at give 

delkonklusioner og videre behandling af det overordnede problems substans og mulighed for en 

troværdig videre behandling af problemfeltet. 
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Eksplanatorisk 

Fortolkningen af, hvorvidt OECD's Modeloverenskomst artikel 9 hjemler pristest eller 

prisfastsættelse bruges til at stille spørgsmålstegn ved de overvejelser, der finder sted, når der 

vælges prisfastsættelsesmetode.  

Med udgangspunkt i gældende teori og artikler analyseres og forklares, hvorfor TNMM er den mest 

anvendte metode, og hvorfor den er en bæredygtig metode i dets applikation af armslængde-

princippet. Dette gælder både ved anvendelsen af TNMM som metode for prisfastsættelse og 

pristest. Årsagsforholdet mellem TNMM som hyppigst anvendte transfer pricing metode, og hvilke 

faktorer der påvirker selskabers valg af TNMM over andre transfer pricing metoder, bliver på den 

måde afklaret. 

Prædikative 

Undersøgelsens resultat vil blive behandlet i en komparativ analyse i et operationelt perspektiv med 

henblik på at forstå de fremtidige forventninger og nuværende problematikker som TNMM måtte 

være påvirket af. Holdningsskift i de enkelte jurisdiktioner og samarbejder på tværs af landegrænser 

i forbindelse med fastsættelse af juridiske retningslinjer vil ligeledes blive behandlet. Opfattelsen af 

TNMM som transfer pricing metode kan have stor effekt for selskabernes tilrettelæggelse og 

operationalisering af transfer pricing compliance. 

Præskriptive 

I denne fase af opgaven sammenfattes den eksisterende teori med de udarbejdede delkonklusioner. 

Resultaterne vil her blive foreskrevet på baggrund af de draget konklusioner og den indflydelse og 

påvirkning, det potentielt kunne medføre.  

 

2.3.1 Dataindsamlingsproces 
I dataindsamlingsprocessen vil der i høj grad benyttes metodetriangulering. Dette kommer til udtryk 

i valget af både kvantitative- og kvalitative kilder. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i OECD 

TPG samt i OECD's Modeloverenskomst artikel 9. Udgangspunktet i en kvalitativ datakilde, som 

opgavens primære kilde, vil skabe grundlaget for hypoteser, teoretiske argumenter og vurderinger. 

Undervejs vil argumentationen og vurderingerne blive sammenholdt med både kvantitative og 

kvalitative data i form af statistikker og artikler.  
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Dataindsamlingen vil udelukkende bero på sekundære data. Dette skyldes, at tilgangen til 

undersøgelsen vil lægge vægt på en teoretisk skildring af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og 

dermed en vurdering af dennes sammenhæng til anvendelsen heraf. Da opgaven har fokus på teori, 

dybdegående analyser og fortolkninger af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og TNMM som 

metode, vil anvendelsen af primære data ikke skabe mere værdi til opgaven.  

 

2.3.2 Kvalitetsvurdering 
Opgaven tager udgangspunkt i OECD's Modeloverenskomst artikel 9. For udgangspunktet i et 

regelsæt fra OECD skal det nævnes, at dette kan være behæftet med ukonkrete formuleringer og 

mangelfulde konklusioner. Dette skyldes, at alle medlemslande skal være enige om den pågældende 

rapport, inden denne offentliggøres. 

Derudover er der foretaget en vurdering af kilderne på et overordnet niveau og kommenteret på de 

væsentligste kvalitative vurderingskriterier. 

Da opgavens primære kilde er en retskilde, vurderes både credibiliteten og dependabiliteten meget 

høj. Denne vurdering anlægges på baggrund af den meget lave fortolkningsgrad fra "forfatterne" til 

denne kilde. Vurdering af troværdighed og uafhængigheden vil dog være aktuel ved de artikler, der 

inddrages som en del af datamassen.  

I forhold til confirmabiliteten vil det være vigtigt ikke at have en forståelse eller holdning omkring 

OECD's Modeloverenskomst artikel 9 forud for tolkningen. Tolkningen af OECD's Modeloverens-

komst artikel 9 er central for undersøgelsen, hvorfor tolkninger eller udspecificeringer i form af 

OECD TPG eller artikler skal holdes særskilt. 

Overordnede vurderes det, at datagrundlaget, med udgangspunktet i vores tidligere omtalte primære 

kilde, vil være af høj kvalitet i forhold til vurderingskriterierne. Dette er endvidere karakteristisk 

ved anvendelsen af de juridiske metodeovervejelser. Dette vil blive kombineret med fortolkninger 

og andres holdninger i form af artikler og den praksis, der verserer. 
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2.3.3 Afgrænsning 
Allerede i forbindelse med undersøgelsesspørgsmålene er det postuleret, at TNMM er den mest 

anvendte metode ud fra en vurdering af vores problemfelt. Dette postulat underbygges med den 

manglende datatilgængelighed, som OECD TPG ligeledes beretter om5

Hvis ikke angivet specifikt i opgaveteksten, tages der ikke udgangspunkt i dokumentationsbekendt-

gørelsen og kravene deri. 

. Denne opgave er ikke et 

studie i at bevise dette postulat, men i stedet en teoretisk analyse og fortolkning af OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9 og hvordan TNMM applikerer denne, når TNMM postuleres at være 

den mest anvendte. 

Opgaven vil indeholde en perspektivering, der inkluderer internationale elementer herunder 

amerikansk lovgivning. Opgaven har ikke til hensigt at belyse eller analysere lokale lovgivninger i 

deres fuldstændighed. 

Dataindsamlingen er stoppet pr. 30. april 2014. Alle artikler, memoer og ændringer til lovgivninger 

mv. dateret efter denne dato vil ikke være behandlet i denne opgave. 

                                                            
5 Manglende datatilgængelighed behandles i afsnit 6 
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3 Transfer pricings fundamentalkrav 
Transfer pricing er et udtryk for den afregningspris, der anvendes ved koncerninterne transaktioner. 

De interne afregningspriser bliver på den måde udslagsgivende for, hvilken skattejurisdiktion der 

får indkomst til beskatning. Hvis de interne afregningspriser ikke er reguleret af markedskræfterne, 

kan det medføre en skævvridning af de indkomster, der kommer til beskatning landene imellem. 

Håndteringen af om afregningspriser ved koncerninterne transaktioner sker på markedsvilkår 

defineres i begrebet; armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet er defineret i afsnit 3.1. Inden 

der foretages en egentlig fortolkning af armslængdeprincippet redegøres der i afsnit 3.2 og 3.3 for 

formålet med armslængdeprincippet, samt hvordan en fortolkning af en international standard 

reguleret i en modeloverenskomst kan foretages. Afslutningsvis foretages en analyse og vurdering 

af om OECD's Modeloverenskomstens artikel 9 og kommentarerne hertil hjemler en prisfastsættelse 

eller en pristest.    

 

3.1 Armslængdeprincippet    
Armslængdeprincippet dækker over den internationale standard, som OECD-medlemslandene har 

fastsat, og som skal danne grundlag for fastsættelse og vurdering af koncerninterne 

afregningspriser. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er en 

samarbejdsorganisation for en række lande, hvor der hovedsageligt diskuteres økonomiske 

problemstillinger med efterfølgende koordinering af politikker og retsgrundlag på tværs af 

landegrænser. OECD's definition af armslængdeprincippet er derfor blevet anvendt i en række 

nationale skatteretlige formuleringer og paragraffer. Standarden er på den måde gjort til et 

pejlemærke, som danner grundlag for alle strømninger inden for transfer pricing. Retsanvendelsen 

af standarden er derfor essentiel for, om den praktiske håndtering er tro imod det definerede 

armslængdeprincip. 

Armslængdeprincippet er defineret i OECD's Modeloverenskomst artikel 9: 

"1.  Where 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, 

control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 
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b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of 

an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial 

or financial relations which differ from those which would be made between independent 

enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 

enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits 

of that enterprise and taxed accordingly.  

2. Where a Contracting State includes in the profit of an enterprise of that State - and taxed 

accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax 

in that other State and the profit so included are profits which would have accrued to the enterprise 

of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those 

which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an 

appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining 

such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the 

competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other." 6

Inden der foretages en fortolkning af modeloverenskomstens artikel 9 er det vigtigt, at få forud-

sætningerne for en fortolkning af OECD's modeloverenskomster og formålet med artiklen klarlagt.  

 

 

3.2 Formål med OECD's Modeloverenskomst artikel 9 
OECD's samarbejde har siden organisationens oprindelse været koncentreret om økonomiske 

problemstillinger. Dette har også været gældende ved udarbejdelsen af modeloverenskomstens 

artikel 9. Artiklen har således til formål at forhindre økonomisk dobbeltbeskatning7.  Økonomisk 

dobbeltbeskatning kan defineres således: "… påligning af sammenlignelige skatter i to eller flere 

stater på samme grundlag og for samme periode."8

                                                            
6 OECD, Model Tax Convention on income and on Capital 2010 (updated 2012), OECD publishing, article 9  

 Det vil sige, at artiklen har til formål at 

forhindre, at en multinational virksomhed kommer til at betale skat af den samme indtjening i to 

forskellige skattejurisdiktioner.  

7 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 173 
8 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 176 
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Sekundært har modeloverenskomstens artikel 9 til hensigt at skabe en afbalanceret beskatningsret 

imellem de to skattejurisdiktioner, hvor en transaktion har fundet sted9

 

. Denne afbalancerede 

beskatningsret vil for de kontraherende stater spille en stor rolle, da store dele af verdenshandlen 

sker imellem interesseforbundne parter. 

3.3 Fortolkning af OECD's modeloverenskomster 
Modeloverenskomstens artikel 9 indeholder en række begreber og vendinger eksempelvis "kontrol", 

"kommercielle eller finansielle forbindelser" og "fortjeneste", der ikke er yderligere defineret i 

modeloverenskomsten. Da der er tale om en modeloverenskomst og ikke en lov, kan der opstå 

problemer med fortolkningen heraf. Dette skyldes, at der kan være forskel på fortolkningsreglerne i 

lokale lovgininger.  

En generel fortolkning af OECD's modeloverenskomst, og derfor også modeloverenskomstens 

artikel 9, håndteres i Wienerkonventionens artikel 3110, som fortæller, at fortolkninger skal ske i 

god tro og med udgangspunkt i den sædvane, området er omfattet af. Det vil sige, at den skal forstås 

med den hensigt og det formål den er udarbejdet og ikke abstrakt. I den forbindelse spiller de 

udarbejdede kommentarer til modeloverenskomsten i form af OECD TPG en central rolle11

 

. 

3.4 OECD's Modeloverenskomst Artikel 9 

3.4.1 Artikel 9, stk. 1 
Definitionen af en afhængig part 

Første del af artiklen behandler de omfattede parter og dermed definitionen af en afhængig part. 

Definitionen lyder således: "a) an enterprise of a Contracting State participates directly or 

indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or, 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an 

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,".  

                                                            
9 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 175 
10 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 141 
11 OECD's Transfer Pricing Guidelines behandles senere I kapitel 3 
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I litra a) defineres de selskaber, som er omfattet af artiklen. Litra a) fastslår, at alle selskaber med 

direkte eller indirekte kontrol over selskaber i andre kontraherende stater (kongeriger, republikker 

og lignende) anses for en afhængig part. Ved anvendelsen af begreberne direkte eller indirekte 

kontrol må det antages, at alle former for kontrol medtages inklusiv kontrol igennem en række 

datterselskaber. Det fastslås endvidere, at kontrollen både kan opnås ved kontrol over kapitalen eller 

ved kontrol over ledelsen. Det må derfor vurderes, at der for OECD's side fastsættes en relativ bred 

definition af en kontrolleret transaktion. Litra b) kan anses som en udvidelse af litra a) til også at 

gælde enkeltpersoner, der udøver kontrol over selskaber i flere kontraherende stater. Den brede 

anvendelse af kontrol er ligeledes gældende i litra b). 

Definition af referencetransaktionen og reguleringen 

Den efterfølgende del definerer armslængdeprincippet:  “[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 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.” 

Afsnittet fortæller, at hvis den afhængige part, defineret i litra a) og b), ikke agerer på de vilkår og 

forhold, som ville have fundet sted mellem uafhængige parter, kan enhver fortjeneste, der opstår i 

forbindelse hermed, reguleres og beskattes tilsvarende. Centralt for definitionen af reference-

transaktionen og armlængdeprincippet er omfanget af, hvor stor en del af et selskabs ageren, der 

skal ske på samme vilkår som for uafhængige parter. 

Ordlyden af modeloverenskomstens artikel 9 stk. 1 siger, at grundlaget for retsanvendelsen og 

omfanget skal være "conditions made… in their commercial or financial relations". ”Omstændig-

heder for kommercielle eller finansielle forbindelser” er ikke yderligere defineret i artiklen eller 

andre steder i modeloverenskomsten og er dermed subjekt for en internretlig fortolkning. Det 

betyder, at tilstedeværelsen og det nærmere indhold af en kommerciel eller finansiel forbindelse må 

bestemmes efter lokal skatteret. Det er således en nødvendighed, at dette bestemmes forud for 

anvendelsen af artiklens stk. 1. Det må vurderes, at ordlyden ikke skal forstås på et isoleret 

transaktionsniveau, men i stedet på et overordnet niveau, hvor der skal medtages en konkret 

vurdering af parternes dispositioner og dermed inddrage de samlede omkringliggende forhold.  
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Centralt for vurderingen af parternes dispositioner og de samlede omkringliggende forhold er dog 

selve transaktionen. Det må derfor vurderes, at der skal være tale om en gennemført og fuldstændig 

transaktion, da det for ikke gennemførte transaktioner (fremtidige transaktioner) ikke vil være 

muligt at vurdere de omkringliggende forhold og parternes dispositioners indvirkning på 

transaktionen.  

Ordlyden af modeloverenskomstens artikel 9 kan endvidere fortolkes til, at ethvert selskab bør 

handle på stand alone-basis. Hvis ikke der skal ske korrektion af fortjenester, skal den pågældende 

Multi National Enterprise (MNE) ikke handle forskelligt fra, hvad uafhængige parter ville have 

gjort. Dette betyder samtidig, at MNE's skal handle på samme måde som uafhængige parter ville 

have gjort og dermed modsat definitionen i litra a) og b).  

 

3.4.2 Artikel 9, stk. 2 
Modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2 omhandler de korresponderende korrektioner og defineres 

således: "Where a Contracting State includes in the profit of an enterprise of that State - and taxed 

accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax 

in that other State and the profit so included are profits which would have accrued to the enterprise 

of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those 

which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an 

appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining 

such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the 

competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other." 

Artiklens stk. 2 fastslår, at såfremt der efter stk. 1 er behov for en regulering af de fortjenester, der 

kommer til beskatning, skal de implicerede kontraherende stater tage kontakt til hinanden. 

Kontakten skal sørge for, at de kontraherende stater (skattejurisdiktioner) forsøger at nå til enighed 

om, at en regulering af fortjenesterne ikke medfører dobbeltbeskatning, hvorfor der skal ske 

passende regulering af skatten. Stk. 2 indbyder hermed de kontraherede stater til at samarbejde om 

priskorrektionerne. Artiklens stk. 2 må derfor vurderes at være i overensstemmelse med formålet 

med modeloverenskomstens udarbejdelse, jf. afsnit 3.2. 
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Denne del af artiklen har en række lande historisk taget forbehold for. Forholdet vil som 

udgangspunkt ikke blive behandlet eksplicit i nærværende opgave, men vil udelukkende blive 

berørt implicit flere steder grundet manglende direkte relevans til problemformuleringen12

 

.  

3.5 OECD’s Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG) 
OECD’s skattekomite udarbejder kommentarer til modeloverenskomstens artikler herunder 

modeloverenskomstens artikel 9, med det formål at illustrere eller fortolke artiklerne13. 

Medlemslandene kan tage forbehold for artiklerne i modeloverenskomsten og over for 

fortolkningen i kommentarerne. Det betyder, at de enkelte medlemslande har mulighed for at 

tilkendegive en evt. uenighed i OECD’s fortolkning af et givent område. I OECD TPG, som udgør 

en integreret del af kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 9 har medlemsstaterne dog 

ikke mulighed for at indsætte forbehold14. Dette skyldes, at retsgrundlaget for OECD’s 

kommentarer og OECD TPG er en anbefaling fra OECD Rådet til medlemslandene om, at 

skattemyndighederne følger kommentarerne og fortolkningen baseret på modeloverenskomsten15

OECD’s kommentarer fungerer derimod som værende et fortolkningsmiddel efter den ovenfor 

omtalte Wienerkonvention. Dette betyder, at der ved anvendelsen af modeloverenskomstens artikel 

9 må foretages en selvstændig prøvelse af, om fortolkningen i OECD’s kommentarer herunder 

OECD TPG er korrekt. Hvis en given fortolkning ikke kan forenes med modeloverenskomstens 

ordlyd, kan kommentarerne ikke tillægges nogen retskildeværdi

. 

Det er yderligere beskrevet, at kommentarerne ikke er juridisk bindende for de kontraherende stater. 

OECD-konventionen forpligter dermed ikke medlemsstaterne til at følge modeloverenskomsten 

med kommentarerne eller OECD TPG. 

16

                                                            
12 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 137 

. OECD's kommentarer vil således 

dække god tro og tage udgangspunkt i hvad hensigten og formålet med overenskomsten var, da det 

er de samme medlemslande, der har udarbejdet begge dokumenter. OECD TPG kan derfor tillægges 

stor værdi i fortolkningen af modeloverenskomstens artikel 9, hvorfor denne også vil være essentiel 

for vores fortolkning af artiklen.  

13 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD publishing, pkt. 28 i 
introduktionen. 
14 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 150 
15 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD publishing, pkt. 29-29.3 i 
introduktionen. 
16 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 152 
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3.6 OECD TPG's fortolkning af armslængdeprincippet 
Armslængdeprincippet og dermed OECD's Modeloverenskomst artikel 9 er kommenteret i OECD 

TPG. OECD TPG omtaler blandt andet armslængdeprincippet således: "By seeking to adjust profits 

by reference to the conditions which would have obtained between independent enterprises in 

comparable transactions and comparable circumstances (i.e. in "comparable uncontrolled 

transactions"), the arm's length principle follows the approach of treating the members of an MNE 

group as operating as separate entities rather than inseparable parts of a single unified business."17

Citatet vedrører OECD TPG's såkaldte "Separate Entity Approach”, der behandler hver enhed i en 

MNE som et uafhængigt selskab. Uafhængigheden skal ses sammenfaldende med OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9's ønske om ikke at afvige fra, hvad uafhængige parter ville have gjort. 

"Separate Entity Approach" kan således fortolkes til at være OECD TPG's udlægning af 

Modeloverenskomstens artikel 9, stk. 1's definition af afhængige parter samt ønsket om ikke at 

agere sådan. 

   

Endvidere blev der i afsnit 3.4 vurderet, at fortolkningen af "conditions made… in their commercial 

or financial relations" spillede en essentiel rolle for fastsættelsen af armslængdenormen. OECD 

TPG har ikke nogen direkte fortolkning heraf eller kommenterer på omfanget. OECD TPG 

indikerer dog, at denne er meget transaktionsfokuseret. Dette tydeliggøres ligeledes af det 

ovenstående citat, hvor der udelukkende omtales "sammenlignelige transaktioner". 

Transaktionsfokusset er dog ikke større end, at OECD TPG omtaler, at sammenligneligheden på 

transaktionsniveauet skal søges ved hjælp af en såkaldt sammenlignelighedsanalyse18

 

. OECD TPG's 

kommentarer er derfor i tråd med fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 foretaget i 

afsnit 3.4.  

3.7 Prisfastsættelse kontra pristest 

3.7.1 Artikel 9 
Modeloverenskomstens artikel 9 indledes med at definere, hvad der forstås ved en afhængig part. 

Det efterfølgende afsnit bestemmer ved fortolkningsmulige ordvalg, at i situationer hvor forhold 

mellem afhængige selskaber og de underliggende omstændigheder ikke ville være forekommet 

                                                            
17 jf. punkt 1.6 i OECD TPG 
18 Sammenlignelighedsanalysen behandles i afsnit 4 
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mellem uafhængige parter, må fortjenesten reguleres og behørigt beskattes derefter. Det kan heraf 

udledes, at har to associerede parter ikke handlet som uafhængige parter, har den kontraherende 

skattemyndighed ret til at korrigere og bestræbe sig på at få en modsvarende korrektion hos den 

anden skattemyndighed. 

Modeloverenskomstens artikel 9 forholder sig dermed ikke eksplicit til, om et selskab skal have 

ageret på armslængdevilkår i hele den fiskale periode, eller om det er tilstrækkeligt, at foretage en 

test af den indeværende periodes afregningspriser og korrigere herfor på overordnet basis. Dette 

skal fortolkes i lyset af artiklens formål. 

Ud fra den betragtning at skulle være i god tro med artiklens formål, kan der ud fra et 

fortolkningsmæssigt perspektiv og en konkret vurdering lægges mere eller mindre værdi i, om 

uafhængige parter ville acceptere, at priserne ved køb/salg af ydelser ikke skulle reguleres på 

rekurrerende basis. Vurderingen skal derfor bero på en stillingtagen til den konkrete situation om, 

hvorvidt uafhængige parter ville foretage løbende regulering til den anvendte pris, så det afhængige 

selskab bestræber sig på at være på armslængdevilkår i hele den pågældende periode.  

 

3.7.2 OECD TPG 
OECD's holdning til prisfastsættelse eller pristest er ikke tydeligt beskrevet i OECD TPG. OECD 

TPG er lig modeloverenskomstens artikel 9 tydelig omkring, at der skal ageres som uafhængige 

parter ville have gjort, hvilket også er gældende for diskussionen omkring prisfastsættelse eller 

pristest. TPG lægger udelukkende vægt på, at "Separate Entity Approach" anvendes til opnåelse af 

armslængdevilkår. 

Fortolkningsproblematikken berøres dog i OECD TPG, da det benævnes, at både prisfastsættelse og 

pristest anvendes blandt OECD-medlemslandene19. Der redegøres i OECD TPG både for 

prisfastsættelse og pristest, og hvorledes disse kan anvendes med efterfølgende behov for year-end-

adjustments20

                                                            
19 jf. pkt. 3.71 i OECD TPG 

.  OECD TPG fastlægger derfor ikke nogen begrænsninger for at benytte den ene 

tilgang frem for den anden eller en kombination heraf. Tilgangen skal dog igen være udtryk for, 

hvad mest pålideligt vil kunne afspejle, hvad uafhængige parter ville have gjort. Det må dog 

20 jf. pkt. 3.69-3.70 i OECD TPG 
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vurderes, at tilgangen ligeledes skal sammenholdes med, hvad uafhængige parter ville have gjort for 

at fastsættelses- eller testprocessens resultat ligeledes afspejler armslængdeprincippet.  

Argumentationen for at anvende en prisfastsættelsestilgang ligger i det faktum, at en afregningspris 

mellem uafhængige parter ligeledes vil blive aftalt ex-ante. Dette underbygges yderligere af, at 

OECD TPG beretter, at den kontrollerede transaktion skal fastsættes på basis af omstændighederne 

på transaktionstidspunktet21

På baggrund af det i OECD TPG tidligere redegjorte retskildegrundlag må en beslutning om, 

hvorvidt prisfastsættelse eller pristest er mest værdiskabende være op til den enkelte 

skattemyndighed at vurdere. Den enkelte skattemyndighed har dermed væsentlig indflydelse på, om 

en skatterevision kan baseres på baggrund af en prisfastsættelse eller pristest. Skattemyndighedens 

holdning til prisfastsættelse og pristest er dermed incitamentsgrundlag for operationaliseringen 

blandt MNE's. 

. Omvendt vil en pristest, ex post, grundet den tidsmæssige placering, 

give et mere pålidelig armslængderesultat i relation til kravet om, at den kontrollerede transaktion 

skal fastsættes på basis af omstændighederne på transaktionstidspunktet.  

 

3.8 Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og kommentarerne hertil i form af 

OECD TPG spiller en essentiel rolle i bestræbelserne på at handle på armslængdevilkår. Det må dog 

vurderes, at definitionen af armslængdeprincippet er meget bred og ligeledes kan fortolkes bredt. 

Hverken ordlyden i OECD's Modeloverenskomst artikel 9 eller OECD TPG indikerer, at der skal 

foretages prisfastsættelse frem for pristest og vice versa. Vurderingen af, om der handles på 

armslængdevilkår, må derfor foretages ud fra en konkret vurdering af, hvad uafhængige parter ville 

have gjort. Kravet om armslængdevilkåret skal for MNE's derfor tilstræbes på en kontinuerlig basis 

i overensstemmelse med uafhængige parters ageren. De praktiske omstændigheder, der 

vanskeliggør en sådan teoretisk eskapisme, er delvist subjekt for den videre analyse. 

  

                                                            
21 jf. pkt. 5.3 i OECD TPG 
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4 Sammenlignelighed 
Ifølge det tidligere definerede armslængdeprincip skal referencetransaktionen være sammenlignelig 

med den kontrollerede transaktion. I dette kapitel vil analyseprocessen og de krav, der er gældende 

for, at en referencetransaktion kan betragtes som sammenlignelig, blive behandlet.  

I OECD TPG er der fastsat følgende betragtning i relation til sammenlignelighed: 

”To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being 

compared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or 

margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such 

differences.” 22

Ifølge dette udsagn er der krav om, at væsentlige forskelle mellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen ikke i væsentlig grad påvirker afregningsprisen, eller at det er muligt at 

korrigere rimeligt nøjagtigt herfor. Der er dermed ikke krav om, at de enkelte transaktioner er 

identiske. Dog kan et ukorrigeret branchegennemsnit ikke være bevis for armslængdevilkår

 

23

Ifølge OECD TPG kan armslængdevilkår bestemmes på grundlag af både interne reference-

transaktioner (”Internal Comparables”) og eksterne referencetransaktioner (”External 

Comparables”)

.  

24

 

. En intern referencetransaktion er en transaktion mellem det testede selskab og en 

uafhængig part. En ekstern referencetransaktion er en transaktion mellem to uafhængige selskaber. 

Ud fra en simpel betragtning må det antages, at en intern referencetransaktion oftest er favorabel, da 

kvalitet og pålidelighed af data må antages at være mere præcis. 

4.1 Sammenlignelighedsfaktorer 
Kravet om sammenlignelighed gælder for alle omkringliggende forhold (”conditions”), ved 

sammenholdelse af transaktioner, der væsentligt kan påvirke valget af transfer pricing metode og 

resultatet efter den valgte metode25

 

: 

                                                            
22 jf. pkt. 1.33 i OECD TPG 
23 jf. pkt. 1.35 i OECD TPG 
24 jf. pkt. 3.24 i OECD TPG 
25 Valget af metode behandles yderligere i kapitel 5 
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“Application of the arm’s length principle is generally based on a comparison of the conditions in a 

controlled transaction with the conditions in transactions between independent enterprises. In 

order for such comparisons to be useful, the economically relevant characteristics of the situations 

being compared must be sufficiently comparable.”26

Disse omstændigheder kategoriseres efter OECD TPG som fem faktorer: realydelsen, funktioner 

(risici og aktiver), kontraktvilkår, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. 

Sammenlignelighedsanalysen, med udgangspunkt i ovennævnte faktorer, er todelt. Dels undersøges 

og identificeres faktorer af væsentlighed for den kontrollerede transaktion, og dels undersøges og 

identificeres ukontrollerede transaktioner med lignende faktorer (”comparables”)

 

27. Den relative 

betydning for de enkelte faktorer afhænger af den valgte armslængdemetode28

 

. 

4.1.1 Realydelsen 
Type og kvalitet af realydelsen er evident for sammenligneligheden af transaktioner29. Realydelsen 

har størst betydning efter CUP metoden, der foretager en direkte prissammenligning30. 

Transaktioner af fysiske varer kan i sammenlignelighedsanalysen blandt andet omfatte 

funktionalitet, kvalitet, pålidelighed, leveringssikkerhed og kvantitet. Yderligere kan der indgå 

immaterielle aktiver, der er indarbejdet i en vare for eksempel et varemærke31. Herudover kan det 

være relevant at inddrage services, der ydes i forbindelse med transaktionen. Til fastlæggelse af 

realydelsen for immaterielle aktiver kan nævnes transaktionernes form (brugs- eller ejendomsret), 

arten af aktivet (patent, varemærke, knowhow, etc.), omfanget af den immaterialretlige beskyttelse 

og den forventede brugsværdi32

 

. 

4.1.2 Funktions-, Risiko- & Aktiv analysen  
Ifølge OECD TPG vil størrelsen på afregningsprisen mellem to uafhængige enheder, der yder 

hinanden en ydelse og modydelse, være afspejlet af den funktion hver enhed udøver. Dette 

                                                            
26 jf. pkt. 1.33 i OECD TPG 
27 jf. pkt. 3.1 i OECD TPG 
28 De enkelte metoder behandles yderligere i kapitel 5 
29 jf. pkt. 1.39 i OECD TPG 
30 De enkelte metoder behandles yderligere i kapitel 5 
31 jf. pkt. 1.39 i OECD TPG 
32 jf. pkt. 6.20-6.22 i OECD TPG 
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inkluderer anvendte aktiver og påtagne risici. Derfor er funktions-, risiko og aktivanalysen (FRA-

analysen) en nødvendighed. 

“This functional analysis seeks to identify and compare the economically significant activities and 

responsibilities undertaken, assets used and risks assumed by the parties to the transactions.”33

Forståelsen for organisationen i den pågældende multinationale virksomhed, og hvordan dette har 

indflydelse på den pågældende juridiske enhed, er derfor central. 

 

Funktioner  

Et selskabs varetagende funktioner synliggøres i en klassisk værdikæde, som analyserer på hvilke 

funktioner, der skaber værdi for et produkt/en transaktion. Funktioner kan eksempelvis bestå i 

forskning og udvikling, produktion, montage, indkøb, markedsføring, salg, distribution, transport og 

lagring, finansiering, administration og ledelse. Kvaliteten i de udførte funktioner er ikke 

udtrykkeligt fastsat som sammenlignelighedsfaktorer. Det betyder, at transaktioner kan anses for 

værende sammenlignelige, hvis arten og omfanget af de udførte funktioner er identiske uagtet om 

effektiviteten varierer34

Det kan derfor konkluderes, at et selskab, som varetager mange funktioner, der har indflydelse på 

den foretagne transaktion/ydelse, vil have en højere fortjeneste end selskaber med få funktioner.  

. Dette kan i transfer pricing metoder, som beror på avancer, føre til 

afregningspriser, som ikke umiddelbart er på armslængdevilkår, da der foretages beregninger på en 

ineffektiv omkostningsbase.  

Risici 

Sammenhængen mellem afkast og risiko har normalt betydning for sammenligneligheden35

 

. OECD 

TPG nævner eksempelvis markedsrisici, herunder fluktuering i omkostninger, finansielle risici, 

fluktuering i valutakurser og renteniveau samt risici forbundet med ejerskab af anlægsaktiver. På 

markeder med imperfekt konkurrence afspejles forskelle i investeringsrisiko i forskellige 

afkastkrav. Det betyder, at hvor investeringsrisikoen har været høj, vil der også forventes et højt 

afkast. Dette skal afspejles i de benyttede afregningspriser.  

 

                                                            
33 jf. pkt. 1.42 i OECD TPG 
34 jf. pkt. 1.45 i OECD TPG 
35 jf. pkt. 1.46 i OECD TPG 
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Aktiver 

Sammenligneligheden af transaktioner afhænger af de aktiver, der anvendes som led i 

transaktionerne, idet investeringsomfanget påvirker det forventede afkast. Der skal i den forbindelse 

tages højde for aktivernes art, eksempelvis driftsmidler, fast ejendom og immaterielle aktiver. 

Ligeledes også alder, markedsværdi, beliggenhed, retlig beskyttelse mv.36

 

 Omfanget af anvendte 

aktiver i et selskab forventes udtrykt i størrelsen af afkastet og dermed den benyttede 

afregningspris. Et fungerende salgsselskab uden særlige aktiver må dermed forvente et mindre 

afkast end havde de eksempelvis haft eget lager, produktion og rettigheder lokalt. 

4.1.3 Kontraktvilkår 
Kontraktvilkår påvirker sammenligneligheden af transaktioner, hvorfor sammenligneligheds-

analysen må inddrage kontraktlige forpligtelser og rettigheder37

 

. Dette skyldes, at kontrakter ofte 

indeholder bestemmelser i forhold til risiko, ansvar og fordele parterne imellem. Relevant for de 

kontraktlige vilkår er både udveksling af ydelserne samt kontraktens ophør. Kontraktlige vilkår 

forudsætter dokumentation i form af skriftlige aftaler eller kommunikation, der kan bevise, at der 

foreligger en rettighed eller forpligtelse.  

4.1.4 Økonomiske omstændigheder 
Økonomiske omstændigheder, der har indflydelse på transaktioners afregningspris, omfatter 

eksempelvis det geografiske marked, markedsstørrelsen og forbrugernes købekraft herunder 

omkostningsniveau.38

 

. Et produkt af samme type og kvalitet sælges nødvendigvis ikke til den 

samme pris på tværs af eksempelvis forskellige geografiske markeder. Dette kan skyldes 

konjunkturudsving, forskellighed i konkurrencen på tværs af markeder og lokal efterspørgsel. 

Ovenstående forhold er ikke udtømmende men eksemplificerer de økonomiske omstændigheder, 

der kan kræve en justering af en given transaktion, før den kan opfattes som en egentlig 

referencetransaktion. 

                                                            
36 jf. pkt. 1.44 i OECD TPG 
37 jf. pkt. 1.52 i OECD TPG 
38 jf. pkt. 1.55 i OECD TPG 
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4.1.5 Forretningsstrategier 
Sammenligneligheden af transaktioner kan påvirkes af forskelle i forretningsstrategier39

 

. Ønsker et 

selskab at etablere tilstedeværelse på et nyt marked, kan prisreduktion være et værktøj til at 

penetrere markedet. Prisreduktionen resulterer i en relativ lav pris i forhold til ellers 

sammenlignelige referencetransaktioner. Et andet tænkt eksempel kunne være at øge salgs- og 

markedsføringsomkostninger. De muligheder kan reducere afkastet for det sælgende og/eller 

købende selskab i en kontrolleret transaktion. Hvis det sælgende selskab foretager investeringen i 

markedet, kan det afspejles i en lavere pris eller øgede markedsføringsomkostninger.  

4.2 Sammenlighedsanalysens konklusion 
Konklusionen på sammenlignelighedsanalysen og i særdeleshed funktionsanalysen er et vigtigt 

aspekt i valget af transfer pricing metode. Analysen skal kunne fremstå som argumentation for den 

valgte metode. Som konklusion på sammenlignelighedsanalysen kan blandt andet anvendes "entity 

characterizations" eller "responsibility centers". 

"Entity characterization" anvendes som en teoretisk begrebsramme til at bestemme et selskabs 

overordnet risikoprofil40

"Responsibility Centers" eller "management accounts" er et udbredt internt regnskab, der muliggør 

en bedre ansvarsfordeling af eksempelvis interne funktioners regnskab i en koncerns 

regnskabssystem. Dette kan medføre en bedre håndtering af selskabers afregningspriser, da interne 

indtægter, omkostninger og ansvar er mere gennemskueligt og lettere anvendeligt i relation til 

transfer pricing og vurdering af armslængdevilkår. Klassifikationen i "responsibility centers" sker 

efter følgende fire typer: 1) revenue center, 2) profit center, 3) cost center, 4) investment center. 

Denne begrebsramme anvendes ligeledes i transfer pricing til klassifikation af en given 

funktions/enheds risikoprofil

. Toll-, contract-, full fledge manufacturer anvendes som betegnelse for 

producenter. Agent, kommissionær, limited- og full fledge contractor anvendes om eksempelvis 

salgsselskaber. Disse begreber anvendes for at skabe en generel konsensus om et pågældende 

selskabs risikoprofil. 

41

                                                            
39 jf. pkt. 1.59 i OECD TPG 

. 

40 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, "Transfer Pricing i Praksis", 2008, side 102 
41 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, "Transfer Pricing i Praksis", 2008, side 104 
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Identifikationen og analysen af de væsentligste faktorer for den kontrollerede transaktionen skal ses 

som en integreret del af processen omkring valg af metode og søgning efter sammenlignelige 

ukontrollerede transaktioner. Mindre pålidelige referencetransaktioner end andre skal dermed 

udelukkes fra sammenlignelighedsanalysen. Dette er ikke ensbetydende med, at alle tænkelige 

transaktioner skal analyseres, da OECD TPG anerkender begrænsningerne vedrørende tilgænge-

ligheden af relevante data og at analysearbejdet kan være omfattende42

 

. Der er derfor tale om en 

kontinuerlig proces, hvor der løbende skal tages stilling til sammenlignelighedsanalysen. 

4.3 Delkonklusion 
Som det tydeligt fremgår af afsnittet, er sammenlignelighedsanalysen et centralt "værktøj" til 

opnåelse af sammenlignelighed imellem den afhængige og uafhængige part. 

Sammenlignelighedsanalysen bør udarbejdes parallelt med valget af transfer pricing metode for at 

tilsigte et pålideligt armslængderesultat og dermed et ønske om ikke at afvige fra hvad uafhængige 

parter ville have gjort. Sammenlignelighedsanalysen kan endvidere identificere forhold, som skal 

medtages i betragtningen om valg af prisfastsættelse, pristest eller en kombination heraf. Dette 

skyldes, kapitel 3's konklusion om, at kravet om armslængdevilkår skal ske på kontinuerlig basis. 

Graden af den kontinuerlige regulering og/eller year-end-adjustment afhænger derfor ligeledes af de 

identificerede forhold i sammenlignelighedsanalysen.   

  

                                                            
42 jf. pkt. 3.2 i OECD TPG 
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5 Metodevalg 
Efter udarbejdelse af sammenlignelighedsanalysen og tilhørende funktions-/risikoanalyse vil 

resultatet heraf have en medvirkende årsag til metodevalget for fastsættelsen af prisen på en 

kontrolleret transaktion. Metoderne har til hensigt at fastsætte eller efterprøve, om kontrollerede 

transaktioner er på armslængdevilkår. Kapitlet vil behandle hver enkel metode samt drage 

sammenhænge til fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og OECD TPG. Alle 

metoderne kan som udgangspunkt anvendes til både prisfastsættelse og pristest. OECD TPG 

specificerer to typer metoder og i alt fem metoder43

 

:  

Figur 1: Overblik over metoderne i OECD TPG (egen tilvirkning) 

 

5.1.1 CUP (Comparable Uncontrolled Price Method) 
I denne metode sammenlignes prisen på en kontrolleret transaktion med en ukontrolleret transaktion 

under sammenlignelige forhold. Denne metode er den mest direkte, da den søger en sammen-

lignelighed på transaktionsniveau og dermed markedsvilkår for hver enkel transaktion.  

Det bedste sammenligningsgrundlag vil være i de situationer, hvor en multinational virksomhed 

både sælger til kontrollerede og ukontrollerede parter. Såfremt salgstransaktionen sker under 

sammenlignelige forhold, vil salgstransaktionen med den ukontrollerede part være et udtryk for en 

markedspris. Dette defineres som en intern CUP.  

Alternativt kan der anvendes en ekstern CUP. Den eksterne CUP er et udtryk for en sammenlignelig 

transaktion imellem to uafhængige parter, som ikke har tilknytning til den multinationale 

virksomhed. Sammenligneligheden skal for både den interne- og eksterne CUP være af en sådan 

karakter, at en eventuel forskel i transaktionens karakter ikke påvirker prisen på det frie marked 

væsentligt, eller at der kan reguleres tilstrækkeligt herfor og dermed eliminere disse forskelle. 

Såfremt der ikke kan ske pålidelig og tilstrækkelig eliminering heraf, bør metoden fravælges til 

fordel for en anden.   

                                                            
43 jf. pkt. 2.1 i OECD TPG 

CUP Resale Minus Cost Plus Profit Split TNMM
Traditional transaction methods Transactional profit methods
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I relation til den tidligere udarbejdede funktionsanalyse vil der ved anvendelse af en CUP være høj 

grad af fokus på realydelsen, da der udelukkende er tale om en enkeltstående transaktion. Dette 

skyldes, at de andre sammenlignelighedsfaktorer ligeledes medtager forhold omkring transaktionen, 

som er mere relevant, såfremt der ikke udelukkende kigges på den enkeltstående transaktion.  

CUP'en kan anvendes som både prisfastsættelsesmetode og ved pristest. Ved brug af CUP'en som 

prisfastsættelsesmetode vil det ske på baggrund af historiske data. Såfremt priserne i de historiske 

data eller i den dækkende periode er meget volatile, kan der antages en gennemsnitsbetragtning. 

Denne gennemsnitsbetragtning skal efterfølgende testes i slutningen af perioden, hvor en year-end-

adjustment44

 

 kan være nødvendig.  

5.1.2 Resale Price Method 
Denne videresalgsmetode anvendes med udgangspunkt i den pris, hvortil der sælges til en 

uafhængig part. Prisen til den uafhængige part skal for den multinationale virksomhed fratrækkes en 

bruttoavance for at identificere vareforbruget. Bruttoavancen skal ved denne metode være 

sammenlignelig med en uafhængig part. Opnåelsen af en sammenlignelighed på bruttoavanceniveau 

kræver, modsat CUP'en, få reguleringer på realydelsesniveau. Derimod er der ved denne metode 

stor fokus på funktions-/risikoanalysen i sammenlignelighedsanalysen. Dette skyldes, at en 

bruttoavances størrelse indeholder faktorer som selskabets funktionalitet, og hvilke risici det påtager 

sig. Sammenholdelsen af bruttoavancer beror derfor på den økonomiske tankegang om, at 

indtjeningen for at udføre den samme funktion med samme risiko er ens.   

Efter fradraget af denne bruttoavance kan den resterende del anses for værende en markedspris for 

vareforbruget og dermed også en armslængdepris imellem de koncernforbundne parter (eksempel-

vis imellem en producent og et salgsselskab). Overordnet har metoden til opgave at efterlade den 

profit som afspejler selskabets risici, funktioner og investerede kapital. 

Ved anvendelse af Resale Price Method som prisfastsættelsesmetode vil dette typisk ske ud fra en 

prognosticeret bruttoavance (ud fra realiseret historik). Den anvendte pris' sammenlignelighed med 

hvad uafhængige parter ville have gjort, afhænger dermed af pålideligheden af prognosen. 

Efterfølgende kan der udarbejdes pristest ud fra realiseret tal med efterfølgende year-end-

adjustment.    
                                                            
44 Year-end-adjustments behandles yderligere i kapitel 8 
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5.1.3 Cost Plus method 
Cost Plus metoden tager i modsætningen til Resale Price Method udgangspunkt i vareforbruget hos 

et koncernforbundet selskab. Til denne omkostningsbase tillægges en passende kostplus-margin. 

Denne kostplus-margin skal fastsættes, så den er sammenlignelig med, hvad uafhængige parter har i 

kostplus-margin. Kostplus-marginens størrelse afhænger lig Resale Price Method hovedsageligt af 

funktions-/risikoanalysen, så marginen stiger i takt med graden af funktioner selskabet varetager og 

graden af risiko. Overordnet skal denne metode efterlade en profit, der afspejler selskabets risici, 

funktioner og investerede kapital. 

Ved anvendelse af Cost Plus metoden som prisfastsættelsesmetode vil dette typisk ske ud fra en 

prognosticerede produktionsomkostninger og kostplus-margin (ud fra realiseret historik). Den 

anvendte pris' sammenlignelighed med hvad uafhængige parter ville have gjort, afhænger dermed 

ligeledes af pålideligheden af prognosen. Efterfølgende kan der udarbejdes pristest ud fra realiseret 

tal med efterfølgende year-end-adjustment.    

 

5.1.4 Transactional profit split method 
Profit split metoden tager udgangspunkt i det samlede overskud, som deles imellem to (eller flere) 

interesseforbundne parter. Nettooverskuddet, som er det mest normale at fordele, fordeles imellem 

de interesseforbundne parter ud fra økonomiske argumenter omkring, hvordan overskuddet havde 

fordelt sig imellem uafhængige parter. Da der ikke er tale om en sammenligning af enkeltstående 

transaktioner, bør også denne metode have fokus på funktions-/risikoanalysen. 

Overskuddet kan ved denne metode fordeles på to måder ‒ ud fra bidragsanalysen eller 

residualanalysen. Bidragsanalysen fordeler overskuddet ud fra en vurdering af de enkelte 

selskabers funktioner og påtagede risici relativt til hinanden, og hvordan de har bidraget til 

overskudsskabelsen. Derimod fordeler residualanalysen overskuddet i to faser: Først allokeres et 

basisafkast for hvert selskabs rutinefunktioner, hvorefter det resterende overskud/underskud 

fordeles ud fra den faktiske situation, graden af immaterielle aktiver, andre funktioner og lignende. 

Begge analysers fordeling skal foretages på baggrund af data om, hvad uafhængige parter ville have 

gjort, eksempelvis i forbindelse med et joint venture. 
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Metoden indeholder høj grad af skøn, hvorfor denne principielt er bedst egnet til APA'er (Advance 

Pricing Arrangement)45

Ved anvendelse af profit split kan en prisfastsættelse udelukkende ske på grundlag af det forventede 

nettoresultat. Anvendelsen af metoden til prisfastsættelse beror derfor på skattemyndighedernes 

anerkendelse af, at selskabet ikke kender det realiserede nettoresultat på fastsættelsestidspunktet.  

En year-end-adjustment må derfor anses for værende næsten uundgåelig. 

 og i situationer, hvor der er flere parter i transaktionen, der anvender 

immaterielle aktiver.  

  

5.1.5 Transactional net margin method 
TNMM sammenligner nettoresultatet i en kontrolleret transaktion med nettoresultatet hos en 

uafhængig part, der agerer med samme funktioner og samme grad af risici. Sammenligningen sker 

ved hjælp af relevante profit level indicators (herefter PLI) baseret på nettoresultatet (nettoresultatet 

i forhold til aktiver, omsætning eller omkostninger). Eftersom TNMM opererer på nettoavance-

niveau, medtager den hele resultatopgørelsen, hvorfor sammenlignelighedsanalysen er essentiel. De 

væsentligste faktorer i sammenlignelighedsanalysen må vurderes at være selskabets funktioner og 

påtagede risici. 

Identifikationen af sammenlignelige selskaber med sammenlignelige transaktioner er ikke den 

eneste væsentlige faktor ved denne metode. Valget af PLI spiller mindst lige så stor en rolle. OECD 

TPG anvender en formulering, hvor der skal vælges den PLI, der giver det mest pålidelige resultat, 

hvilket vil sige tættest på armslængdevilkår46

I de fleste tilfælde, hvor TNMM anvendes som metode, foretages en databaseundersøgelse, som er 

en systematisering af søgningen efter sammenlignelige uafhængige selskaber med sammenlignelige 

transaktioner

. 

47

TNMM kan anvendes som prisfastsættelsesmetode på baggrund af flerperiodiske analyser tilbage i 

tid

.   

48

                                                            
45 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 868 

. Den estimerede nettoavance skal derfor søges og opnås igennem de fastsatte priser på de 

kontrollerede transaktioner. Nettoavancen kan i mange tilfælde ligeledes indeholde transaktioner 

46 Overvejelse omkring valg af PLI og de forskellige typer af PLI'er behandles yderligere i kapitel 9 
47 Databaseundersøgelser behandles nærmere i kapitel 9 
48 Flerperiodeanalyser behandles yderligere i kapitel 8 



TNMM's applikation af armlængdeprincippet   5 Metodevalg      

Page 32 of 82 
 

med uafhængige parter samtidig med, at aktivitetsniveauet for perioden ikke er kendt. Den fastsatte 

pris kan derfor i nogle tilfælde ende med ved årets afslutning ikke at ramme den ønskede 

nettoavance og en year-end-adjustment er nødvendig. Derudover anvendes TNMM i mange tilfælde 

som en pristest, hvor databaseundersøgelsen klargør niveauet for nettoavancen, og der foretages 

year-end-adjustment på baggrund heraf. 

   

5.2 Sammenholdelse af metoderne 
Teoretisk vil anvendelsen af alle metoderne medføre samme resultat ved perfekt konkurrence. I 

praksis opnås denne perfekte konkurrence sjældent, og den fastsatte pris afhænger derfor i høj grad 

af valget af metode.  

Metoderne tager sit udgangspunkt forskellige steder i resultatopgørelse, jf. nedenstående model: 

          
  Resultatopgørelse 

 
Transfer pricing metode   

  
   

  
  Omsætning 

 

CUP   
  - Vareforbrug CUP   
  = Bruttoavance 

 

Resale Price og Cost Plus   
  - Driftsomkostninger 

  
  

  = EBITDA 
  

  
  - Af- og nedskrivninger 

  
  

  =EBIT 
 

Profit Split og TNMM   

  
+/- Renteindtægter og -

omkostninger 
  

  
  = Resultat før skat 

  
  

  +/- Skat af årets resultat 
  

  
   = Årets resultat 

  
  

          
Figur 2: Transfer pricing metodernes påvirkning og udgangspunkt i en klassisk resultatopgørelse (egen indvirkning) 

Som det ses af ovenstående model tager CUP'en sit udgangspunkt i en selvstændig regnskabspost i 

modsætning til de andre metoder, der tager udgangspunkt i en deltotal. Endvidere er det af afsnit 

5.1.1 identificeret, at CUP'en opererer på transaktionsniveau, hvorfor denne går dybere end 

modellen illustrerer.  
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Som konkluderet i afsnit 3 søges en afregningspris, der afspejler, hvad uafhængige parter ville have 

gjort for at være tro imod armslængdeprincippet. Spørgsmålet er, om uafhængige parter ville aftale 

en afregningspris, der beror på henholdsvis brutto- eller nettoavancer. Det må vurderes, at CUP'en 

er den af metoderne, som er mest tro imod armslængdeprincippet. Dette skyldes, at CUP'en er den 

eneste metode, der vurderer afregningspriser på transaktionsniveau og dermed en egentlig 

markedspris. Omvendt er de andre metoder udelukkende en proxy for en faktisk markedspris 

beregnet på baggrund af avancer på forskellige niveauer i resultatopgørelsen.   

I amerikansk skatteret anvendes den metode, som medfører den mest pålidelige måling af en 

armslængdepris uden nogen hierarkisk fordeling af metoderne49

Ifølge OECD TPG anvendes den metode som bedst estimerer en armslængdepris. I mere 

komplicerede situationer, hvor der ikke foreligger nogen åbenlys metode, kan der anvendes flere 

metoder og en kombination heraf ‒ den såkaldte "multiple method approach"

. Til brug for at komme frem til den 

bedst anvendelige metode kan der anvendes flere metoder. Såfremt disse metoder viser forskellige 

resultater, anvendes dog kun én metode ‒ den såkaldte "single best method approach". 

50

OECD TPG foretrækker de tre traditionelle metoder frem for de to profitmetoder

.  

51

OECD TPG og den amerikanske skatteret er dog enige om, at CUP'en er den foretrukne metode til 

at finde en sammenlignelig transaktion

, da der tilsigtes 

en metode, som er så tæt på en faktisk transaktion og dermed så langt oppe i resultatopgørelsen som 

muligt.  

52

   

. Dette være sig gældende i den regulerede og den 

uregulerede form så længe der opnås sammenlignelighed. Alt dette underminerer dog ikke 

holdningen om, at en metode altid skal vælges frem for en anden, såfremt pålideligheden er større. 

5.3 Delkonklusion 
Det kan på dette niveau i opgaven konkluderes, at sammenlignelighedsanalysen og valg af metode 

skal behandles parallelt, og samlet spiller en essentiel rolle for applikationen af 

armslængdeprincippet defineret og fortolket i kapitel 3. Kapitel 3 behandler ligeledes ønsket om 

                                                            
49 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 819 
50 jf. pkt. 2.2 i OECD TPG 
51 jf. pkt. 2.3 i OECD TPG 
52 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 819 og jf. pkt. 2.3. i OECD 
TPG 
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sammenlignelighed med, hvad uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau. De fem 

metoders applikation af transaktionsniveauet er meget forskellig, og graden af proxy varierer. 

Sammenholdes fortolkningen i kapitel 3 med metodernes applikation af transaktionsniveauet vil en 

CUP til hver en tid være at foretrække, såfremt pålidelige data til denne metode er til stede. 

Metodevalget bestemmes dog ikke udelukkende som et resultat af sammenlignelighedsanalysen. 

Kriterierne for valget af metode behandles i det næste kapitel.   

Valget af metode er centralt for overvejelserne om en kontinuerlig applikation af 

armslængdeprincippet. Prisfastsættelsen og/eller pristest og dermed omfanget af year-end-

adjustments afhænger ligeledes af valget af metode samt implementeringen heraf.     
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6 Kriterier for valg af metode 
I dette kapitel vil der blive redegjort for og kommenteret på kriterier, der påvirker selskaber i deres 

valg af transfer pricing metode. Afsnit 6.1. behandler de kriterier for valg af metode, der efter 

OECD TPG er nødvendige. Afsnit 6.2 analyserer de udfordringer, der kan være i relation til 

datatilgængelighed og konsekvenserne herfor. I afsnit 6.3 undersøges de valg, der sker i praksis, og 

om realiteten er en afspejling af de kriterier, der findes i det teoretiske grundlag for OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9 og OECD TPG. 

 

6.1 OECD’s kriterier 
OECD TPG oplyser, at valget af transfer pricing metode altid tilstræber at finde den mest passende 

transfer pricing metode ud fra en konkret vurdering53

1. unøjagtighederne forbundet med de enkelte metoder 

. Metodevalget skal ifølge denne ordlyd ske 

efter følgende kriterier: 

2. præferencen for høj grad af sammenlignelighed 

3. præferencen for en direkte og tæt sammenhæng til den kontrollerede transaktion 

Til dette formål skal overvejelserne i udvælgelsesprocessen tage de respektive styrker og svagheder 

af de OECD anerkendte transfer pricing metoder i betragtning54

Uafhængige transaktioner, der indeholder nyttige oplysninger, skal ikke afvises udelukkende på 

grund af, at sammenligneligheden ikke er fuldt ud opfyldt. Oplysninger om andre koncerners 

kontrollerede transaktioner kan være relevante for forståelsen af den kontrollerede transaktion. 

Dette kan dog ikke danne grundlaget for en prisfastsættelse eller pristest, da det vil være i strid med 

ordlyden af OECD's Modeloverenskomst artikel 9, stk. 1, at basere en prisfastsættelse/-test på 

. Egnetheden af en metode skal 

vurderes i forhold til den kontrollerede transaktion og i særdeleshed med vægt på FRA-analysen og 

tilgængeligheden af pålidelige data (særligt i relation til den ukontrollerede transaktion). Endvidere 

skal der tillægges værdi i graden af sammenlignelighed mellem den kontrollerede og ukontrollerede 

transaktion, herunder vurdere behovet for, samt pålideligheden og nøjagtigheden af, justeringer til 

den kontrollerede transaktion, der kan være nødvendige for at eliminere væsentlige forskelle 

mellem den kontrollerede og ukontrollerede transaktion. 

                                                            
53 Jf. pkt. 2.2 i OECD TPG 
54 Metodernes styrker og svagheder behandles nærmere i kapitel 5 
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kontrollerede transaktioner. Derudover er enhver anden metode tilladelig under den forudsætning, 

at de fem OECD fastsatte metoder er fundet mindre pålidelige på baggrund af de underliggende 

omstændigheder i den konkrete sag55

Ifølge OECD TPG anses ikke én transfer pricing metode, som værende overlegen i enhver 

henseende

.  

56. Der er endvidere ikke krav i OECD TPG om, at der anvendes mere end én metode, og 

det anses heller ikke for nødvendigt at dokumentere, hvorfor andre metoder ikke kan anvendes. Det 

er dog OECD TPG’s holdning, at hvor en CUP og en anden transfer pricing metode er ligeværdige, 

foretrækkes CUP metoden57. Til trods for dette findes der ikke et formelt hierarki mellem 

metoderne, men ifølge OECD TPG består den mest direkte transfer pricing metode i en 

sammenligning af prisen i den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen. 

Sammenlignelige referencetransaktioner kan være svært tilgængelige, hvorfor det kan være 

nødvendigt at anvende en mere indirekte transfer pricing metode, hvor der sker en profit 

sammenligning (brutto- eller nettomarginen.). Blandt de traditionelle metoder er CUP metoden 

dermed præfereret over resale price- og cost plus metoderne. Er der ikke adgang til de nødvendige 

oplysninger for anvendelsen af en traditionel metode, kan profit split og TNMM metoderne finde 

anvendelse. Dette skal dog ses i kontrast til, at hvor profit split og TNMM finder anvendelse, er 

manglende datatilgængelighed ikke tilstrækkelig argumentation i sig selv til at retfærdiggøre deres 

anvendelse58

 

. OECD TPG har således implicit et hierarki for anvendelsen af de anerkendte metoder. 

6.2 Datatilgængelighed 
Tilgængeligheden af data afhænger af den valgte metode og udbuddet af potentielle 

referencetransaktioner herunder kompleksiteten af den kontrollerede transaktion. Behovet for 

dokumentation er ikke nødvendigvis højere eller mindre mellem de anerkendte transfer pricing 

metoder, men tilgængeligheden for den enkelte transfer pricing metodes data er forskelligt. 

Eksempelvis ved CUP metoden, hvor den kontrollerede transaktion sammenlignes direkte med en 

ukontrolleret transaktion. Dette stiller krav til, at det pågældende selskab har adgang til 

regnskabsdata på transaktionsniveau blandt potentielle referencetransaktioner. Dette kan være en 

udfordring, da der ikke er krav om, at selskaber skal offentliggøre denne type data ved 

                                                            
55 Jf. pkt. 2.9 i OECD TPG 
56 Jf. pkt. 2.2 i OECD TPG 
57 Jf. pkt. 2.3 i OECD TPG 
58 Jf. pkt. 2.5 i OECD TPG 
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regnskabsaflæggelse. Modsætningsvis findes TNMM som profitmetode, der eksempelvis 

sammenligner resultatmarginen i forhold til omsætningen mellem den kontrollerede part og 

uafhængige parter. Disse data er offentligt tilgængelige i selskabernes årsrapporter. Forskellen i 

datatilgængeligheden blandt transfer pricing metoderne kan have en negativ indflydelse på valget af 

den bedst egnede metode. Det er ikke utænkeligt, at selskaber er tilbøjelige til at fravælge transfer 

pricing metoder, der kræver et mere omfattende analysearbejde for at identificere reference-

transaktioner, når muligheden herfor eksisterer. 

En stabil tendens gennem tiden har været, at kompleksiteten af transaktioner er forøget59. Det skal 

anskues i kontekst med de forhold og omstændigheder, der påvirker de kontrollerede transaktioner, 

hvilket gør det yderligere vanskeligt at finde relevante data til sammenligning af kontrollerede 

transaktioner efter de traditionelle transfer pricing metoder. Stræben efter sammenlignelighed stiller 

dermed større krav til selskaberne og deres stabsfunktioner ved udarbejdelsen af transfer pricing 

dokumentation. Kompleksiteten af transaktioner lægger yderligere vægt på anvendelsen af de 

faktorer i sammenlignelighedsanalysen, der vurderer den kontrollerede transaktions omstændig-

heder60. Dette understøtter anvendelsen af de profitorienterede transfer pricing metoder, da de i 

særlig grad finder anvendelse, hvor sammenligning ikke er mulig at gennemføre tilstrækkelig 

pålideligt på et direkte transaktionsniveau. Den kontrollerede transaktions omstændigheder har en 

væsentlig indflydelse på afregningsprisen, der skal kunne korrigeres eller sammenlignes 

tilstrækkeligt pålideligt. Udviklingen for kompleksiteten af kontrollerede transaktioner redegøres 

yderligere nedenfor61

 

. 

6.3 Valg i praksis 
Metodevalget skal primært ske på grundlag af sammenligneligheden af transaktioner. Sammen-

ligneligheden vurderes på grundlag af sammenlignelighedsfaktorerne og reglerne for de enkelte 

metoder62

                                                            
59 TNMM's udvikling er nærmere behandlet i kapitel 7 

. Der kan findes flere potentielt sammenlignelige transaktioner, ligesom der som 

udgangspunkt kan anvendes forskellige metoder.  

60 Sammenlignelighedsanalysen er behandlet nærmere i kapitel 4  
61 TNMM's udvikling behandles nærmere i kapitel 7 
62Sammenlignelighedsanalysen og de enkelte metoder er behandlet nærmere i kapitel 4 og 5  
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I USA og Europa er henholdsvis CPM og TNMM de mest anvendte metoder63. Der er således en 

faktuel tendens til at vælge den mindst direkte sammenlignelige metode over en traditionel transfer 

pricing metode. Årsagen til dette kan findes ved, at adgangen til data i det offentlige domæne 

vedrørende fortjenester, som potentielle sammenlignelige selskaber har haft ved handel med tredje 

parter, i langt højere grad er tilgængelig end ved de traditionelle metoder; CUP, Cost Plus og Resale 

Price Method. Selskabet kan anse det som mere praktisk at anvende TNMM, samtidig med at denne 

også er mindre følsom end de transaktionsbaserede64

OECD TPG foretrækker CUP-metoden over enhver anden metode, hvor graden af pålidelighed er 

ens. Kriteriet i denne retskilde er således, at der ønskes anvendt en så direkte transfer pricing 

metode som muligt. Det er således kun i tilfælde, hvor pålideligheden vurderes højere, at 

præferencen falder på en anden metode. OECD TPG's holdning er desuden, at manglende 

datatilgængelighed alene ikke er et tilstrækkeligt argument for anvendelse af TNMM. Dette råd skal 

dog tages med forbehold. For hvor datatilgængeligheden ikke er tilstrækkelig for anvendelsen af en 

traditionel transfer pricing metode, må pålideligheden af dennes anvendelse tillige vurderes at være 

mindre end den metode, hvor der findes tilstrækkelige data. Dette afspejles således også i praksis, 

hvor de profitorienterede metoder, i særdeleshed TNMM, er de mest anvendte. Denne tendens 

understøttes yderligere af flere og flere komplekse kontrollerede transaktioner, der i stigende grad 

lægger mere vægt på andre omstændigheder end blot den kontrollerede transaktions realydelse.  

. 

 

6.4 Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at datatilgængeligheden spiller en essentiel rolle for valget af den anvendte 

metode. Dette centrale kriterium for valg af metode har sin tydelige konsekvens i form af TNMM, 

som det foretrukne valg blandt afhængige parter. Det må vurderes, at denne konsekvens delvist 

strider imod det i kapitel 5 konkluderede ønske om anvendelse af CUP'en, som den metode, der 

bedst applikerer hvad uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau.  

Det må overordnede vurderes, at der forefindes en kløft imellem ønsket om at handle som 

uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau og datatilgængeligheden og konsekvensen 

heraf ved anvendelsen af TNMM.    

                                                            
63 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 850 
64 TNMM's følsomhed behandles som en integreret del af kapitel 8 
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7 TNMM's udvikling 
Fastlæggelsen af TNMM som den mest anvendte metode på trods af ønsket om, at applikere hvad 

uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau, åbner for spørgsmålet om hvordan det er 

nået hertil. Dette spørgsmål ønskes besvaret i dette kapitel ved at analysere anvendelsen og 

anerkendelsen af TNMM som metode tilbage i tid og den dag i dag. Den historiske udvikling går 

igennem to strømninger; USA og OECD (tidligere Folkeforbundet og OEEC). Strømningerne på 

disse niveauer er essentielle for forståelsen af TNMM's aktuelle position. Kapitlet starter med en 

kommenteret gennemgang af historikken internationalt, og hvor TNMM som metode står den dag i 

dag. Gennemgangen bliver suppleret af et kort afsnit om de nationale forhold.   

 

7.1 Internationalt  
Transfer pricing historikken går i USA tilbage til 1917, hvor den første hjemlede reguleringsret blev 

indført i War Revenue Act of 191765

I 1968 indførtes "§ 482 regulations". Forinden denne havde applikationen af armslængdeprincippet 

(eller andre normer) ikke taget udgangspunkt i faktiske metodikker eller retningslinjer. Det må 

derfor vurderes, at håndhævelsen og selskabernes vurdering af armslængdeprincippet på denne tid 

ikke har været særlig ensartede. § 482 regulations indførte for nogle typer af transaktioner 

normpriser ("safe harbors"), mens der for andre skulle anvendes en af de på forhånd fastsatte fire 

metoder: CUP, Resale Price Method, Cost Plus Method eller den såkaldte "fourth method"

. Hjemlen til regulering skete i de fleste tilfælde til en 

vurdering af en såkaldt "fair price". Revenue Act blev ændret flere gange i de kommende år, og i 

1934 blev armslængdeprincippet for første gang implementeret i amerikansk skatteret. Anvendelsen 

af armslængdeprincippet var dog ikke konsekvent men blot en af flere normer, der kunne vælges 

imellem. 

66

                                                            
65 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 63 

. 

"Fourth method" fremgik af dette regulativ uden definition heraf, men var overladt til at blive 

udviklet i praksis. Regulativet havde listet metoderne i en streng hierarkisk rækkefølge. De 

fortløbende modeller til TNMM (CPI, og CPM) er inkluderet i "fourth method". TNMM som tanke 

blev altså på denne tid ikke anset som en lige så anerkendt metode, som de andre metoder, men i 

stedet som en løsning, der kunne bruges, såfremt de andre ikke var tilstrækkelige. Netop 

utilstrækkelighed i de andre metoder kommer til udtryk i, at "fourth method" blev anvendt i ca. 40 

66 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 68 
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procent af alle transfer pricing sager allerede i 1968 og 196967

Parallelt med udvikling i Amerika udvikledes transfer pricing lovgivningerne/regulativerne i 

Folkeforbundet og OEEC-regi (forløberne til OECD). Udviklingen i Europa skete hovedsageligt 

igennem udviklingen i Folkeforbundet, OEEC og OECD. I perioden 1933 til 1943 havde det 

kommende Folkeforbundet nedsat en skattekomite, der havde til formål at klarlægge 

dobbeltbeskatning af erhvervsindkomst. Komiteens arbejde kulminerede i 1943 med enigheden om 

en modeloverenskomst. Modeloverenskomsten havde ligesom Revenue Act medtaget 

armslængdeprincippet som grundelement, men havde taget sit udgangspunkt i de allerede 

udarbejdede dobbeltoverenskomstaftaler, der var indgået imellem de store industrilande. 

. I de fleste transfer pricing sager blev 

der brugt profit split, men også TNMM (CPM) blev mere og mere anvendt.  

Ved OEEC's omdannelse til OECD i 1961 og USA's indtræden som fuldt medlem i samme, 

ønskedes endvidere en ny revideret udgave af den tidligere modeloverenskomst. Dette resulterede i 

OECD's første modeloverenskomst med kommentarer i 1963. Modeloverenskomsten afveg ikke 

synderligt fra den tidligere udarbejdede, og indkomstallokeringen kunne for at opfylde 

armslængdeprincippet foretages på to metoder: den direkte metode og den empiriske metode. 

Metodernes tankegang havde klare paralleller til nutidens anerkendte metoder68

I 1979 udarbejde OECD en rapport om transfer pricing, der var OECD's parallel til "§ 482 

regulations" i Amerika. OECD-rapporten indeholder de samme fire metoder til applikationen af 

armslængdeprincippet som "§ 482 regulations". Parallellen til "fourth method" blev i denne rapport 

kort omtalt som en række profitmetoder, der langt fra kunne anvendes i alle situationer og ikke var 

særlig anerkendt. 

. Endvidere er 

artikel 9 i denne modeloverenskomst formuleret på samme måde som den artikel 9, stk. 1, som er 

gældende i dag. TNMM som metode og tankegang var på dette tidspunkt altså ikke opstået. Til 

gengæld blev formålet for denne modeloverenskomst ændret til også at gælde skatteunddragelse.   

I 1988 fremlagde de amerikanske skattemyndigheder en rapport kaldet White Paper69

                                                            
67 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 71 

. White Paper 

indeholdt en ny måde at tænke armslængdeprincip på. I stedet for den klassiske prisorienterende 

tankegang, indførtes den såkaldte CWI-norm (commensurate with income). CWI-normen lægger 

vægt på, at der kan opnås armslængdevilkår, så længe der afspejles et afkast, som uafhængige parter 

68 Metodernes karakteristika er behandlet nærmere i kapitel 5 
69 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 74 
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ville have haft. Armslængdeprincippet har på den måde udviklet sig i USA til at være en 

indkomstorienterende norm. CWI-normen var i første omgang tiltænkt prisfastsættelse af 

immaterielle anlægsaktiver, men kom til at omfatte yderligere områder.  

Med indførslen af den indkomstorienterede norm omkring armlængdeprincippet følger også 

anerkendelsen af TNMM (og andre profitmetoder), som metode. Det kan derfor konkluderes, at 

TNMM i høj grad har fulgt transaktionernes kompleksitetsudvikling. I starten af 1900-tallet var 

immaterielle rettigheder og andre komplekse transaktioner langt fra lige så udbredte som i dag, 

hvorfor det alt andet lige må vurderes at have været lettere at finde en transaktion imellem 

uafhængige parter, der kunne anvendes til en CUP.   

De europæiske lande i OECD-samarbejdet var meget kritiske omkring den amerikanske indførsel af 

den indkomstorienterede norm. Dette skyldes, at anvendelse af TNMM i USA ville kunne medføre 

problemer med dobbeltbeskatning og indkomstfiksering, så længe den ikke blev anvendt i andre 

lande. Endvidere var mange kritikere ikke enige i, at den indkomstorienterede norm levede op til 

definitionen af armslængdeprincippet i OECD's Modeloverenskomst.  

Udarbejdelsen af OECD Guidelines med godkendelse i 1995 blev derfor en opgave om at forene 

kritikken af profitmetoderne med realiteten om, at de traditionelle metoder ikke kunne anvendes i 

alle sammenhænge på grund af større kompleksitet. OECD Guidelines ender med at præcisere 

TNMM som metode og at anvendelsen kan ske på transaktionsniveau. Med anerkendelsen af 

TNMM som metode anerkendes dermed også armslængdeintervaller, flerperiodeanalyser og 

lignende, hvilket møder stor kritik. OECD Guidelines udarbejdes dog med den tidligere omtalte 

standard om, at den bedste metode altid skal vælges. I forlængelse heraf sker en tydelig prioritering 

af metoderne, hvor profitmetoderne udelukkende skal anvendes som den sidste udvej.70

Med anerkendelsen af TNMM som selvstændig metode for første gang i 1995 følger også en endnu 

større benyttelse. OECD havde i forbindelse med udarbejdelsen af OECD Guidelines advaret om, at 

TNMM ville blive anvendt oftere og oftere. Årsagen til denne tendens må vurderes til både at kunne 

omhandle den stadig stigende kompleksitet i transaktionerne verden over, men er også en indikation 

på, at der tidligere har været fastsat afregningspriser på baggrund af eksempelvis en CUP 

udelukkende fordi, der ikke var andre metoder. På trods af denne udvikling omtaler OECD 

Guidelines fra 1995 udelukkende TNMM som den sidste udvej. 

  

                                                            
70 Jf. pkt. 1.45 i OECD Guidelines fra 1995 
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OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration (OECD 

TPG) blev opdateret over en syvårig periode og godkendt i 2010. Det er disse guidelines, der 

benyttes den dag i dag. I den syvårige periode blev der foretaget en række forespørgsler til det 

private erhvervsliv. Mange af svarerne fra det private erhvervsliv herunder for eksempel 

revisionsselskabet Ernst & Young71 og sammenslutningen Federation of Swiss Industrial Holding 

Companies72 er positivt stemt over for en udjævning af metoderne, så TNMM ikke længere skulle 

ses som den sidste udvej. Det private erhvervsliv argumenterede for brugen af TNMM med 

manglende datatilgængelighed73

Udviklingen af anerkendelsen af profitmetoderne når på dette tidspunkt sit foreløbige højdepunkt og 

er et udtryk for den situation, der er gældende i dag, hvor TNMM finder anvendelse i de fleste 

tilfælde.  

. TNMM blev som metode i den godkendte version ikke længere 

omtalt som "den sidste udvej", men i stedet som en af de to profitmetoder, der kunne bruges på lige 

fod med de traditionelle metoder. Dog bliver de traditionelle metoder, som omtalt i afsnit 5.2, 

foretrukket frem for profitmetoderne. 

Overordnet kan det konkluderes, at USA på mange måder har været forgangsland for udviklingen af 

profitmetoderne, herunder TNMM. Der kan kun gisnes om, hvor anerkendt TNMM ville have 

været, såfremt USA ikke havde taget de nødvendige skridt i White Paper, men meget kunne tyde 

på, at udviklingen ville være gået langsommere. Omvendt tyder inddragelsen af det private 

erhvervsliv og deres erfaringer på, at TNMM med tiden ville have fundet anerkendelse i OECD-

regi.  

Endvidere er det interessant, at udviklingen i kommentarerne til OECD's Modeloverenskomst 

artikel 9, fortolkningen heraf samt brugen og anerkendelsen af profitmetoderne finder sted på trods 

af, at OECD's Modeloverenskomst artikel 9 har været uændret siden 1963. Dette må vurderes at 

være et udtryk for en meget bred definition af armslængdeprincippet, som det ligeledes blev 

konkluderet i kapitel 3. Den brede definition har derfor været tilstrækkelig bred til at kunne favne 

den udvikling i transaktionskompleksiteten, som er behandlet tidligere i dette afsnit.  

 

                                                            
71 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/5192302.pdf 
72 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/5190854.pdf 
73 Datatilgængelighed behandles nærmere i kapitel 6 
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7.2 Nationalt 
Nationalt har Danmark fulgt udviklingen i OECD (og forløberne hertil). Armslængdeprincippet 

bliver for første gang lovfæstet i Selskabslovens § 12 i 196074

Armslængdeprincippet er i Danmark lovfæstet i Ligningslovens § 2. Ligningslovens § 2 nævner 

ikke eksplicit armslængdeprincippet eller OECD TPG, men da der i forbindelse med sagen TfS 

1998, 199 H blev identificeret et behov for at lovfæste armslængdeprincippet, anførtes 

bemærkninger, der refererede direkte til OECD TPG

. Lovfæstelsen må antages at være et 

resultat af de mange rapporter, der udkommer fra OECD i de omkringliggende år og med OECD's 

Modeloverenskomsts godkendelse i 1963. Ligeledes udsendte Skattedirektoratet en 

revisionsmeddelelse i 1983 i kølvandet på OECD 1979 Report. 

75

Med Danmarks tilkendegivelse af fuld opbakning til OECD's modeloverenskomst og OECD TPG, 

er holdningen til TNMM og de profitbaserede metoder også lig OECD's. Danmark står derfor over 

for de samme spørgsmål og udfordringer i forhold til TNMM og dens applikationen af OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9. 

. Endvidere har en række ministersvar 

indikeret, at Danmark følger OECD TPG. 

 

7.3 Holdning til TNMM i dag 
Anerkendelsen af TNMM i OECD-regi og i den amerikanske lovgivning er som tidligere behandlet 

ikke ensbetydende med, at alle skattejurisdiktioner har indført samme anerkendelse, da OECD TPG 

ikke har nogen selvstændig lovmæssig betydning. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt 

OECD-medlemslandene har medtaget denne anerkendelse i deres lokale lovgivninger og 

retningslinjer. 

Jf. bilag 1 er hvert enkelt medlemslands kommentarer til metodevalg undersøgt nærmere. En 

gennemgang af tabellen identificerer umiddelbart, at størstedelen af alle OECD-medlemslande 

håndterer deres lokale lovgivninger og retningslinjer i tråd med OECD TPG, hvor TNMM 

anerkendes som metode med en mindre præference for de traditionelle metoder, og at CUP' vil være 

at foretrække, såfremt dette er muligt. Dette udfald af undersøgelsen var forudset, da 

                                                            
74 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 266 
75 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7519&reprid=0&filid=587&iarkiv=1 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7519&reprid=0&filid=587&iarkiv=1�
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medlemslandene selv har været med til at forme OECD TPG. Omvendt er det interessant at 

undersøge de medlemslande, som nuancerer deres holdning til anvendelsen af TNMM. 

Bilag 1 viser, at lande som Polen, Spanien og Tyrkiet har indført en håndtering, der ligger meget op 

af OECD Guidelines fra 1995. Ordlyden af deres kommentarer tyder på en ikke lige så omfattende 

anerkendelse af TNMM og profitmetoderne som helhed, så de i stedet skal bruges som såkaldt 

sidste udvej.  

Omvendt ses det, at Mexico ikke har nogen hierarkisk opdeling af metoderne med undtagelse af 

CUP'en. Præferencen for CUP'en er som udgangspunkt lig OECD TPG, men ordlyden i udtalelsen 

tyder på, at Mexico anser stort set alle andre metoder som sidste udvej. Anerkendelsen af TNMM er 

derfor til stede, men anerkendelsen af andre metoder end CUP'en er generelt ikke særlig stor.  

Modsætningsvis har New Zealand valgt at anerkende TNMM på lige fod med de øvrige metoder. 

New Zealand har på den måde taget et skridt videre end OECD TPG og er lig holdningen i USA. 

Endvidere giver Tysklands kommentar en indikation om en udelukkende delvis anerkendelse af 

TNMM. TNMM kan, jf. bilag 1, kun benyttes under "certain circumstances". Disse særlige 

omstændigheder omfatter, at TNMM kun må anvendes af selskaber med rutinetransaktioner, som 

ikke bidrager betydeligt til værdikæden76

Overordnet har undersøgelsen identificeret, at graden af TNMM's anerkendelse i OECD-

medlemslandene er varierende, og at Tysklands direkte reduktion af anvendelsesomfanget tyder på 

synspunkter for og imod TNMM applikation af armslængdeprincippet.   

. TNMM's anvendelsesomfang er derfor kraftigt reduceret. 

Denne reduktion i anvendelsesområdet til udelukkende, at gælde rutinetransaktioner kan stride imod 

TNMM's udvikling inden for OECD og amerikansk ret, hvor anerkendelsen af TNMM blandt andet 

var et resultat af den stigende kompleksitet i transaktionerne. 

 

7.4 Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at TNMM med tiden er blevet mere og mere anvendt og anerkendelsen bliver 

større og støre. TNMM har på den måde været en naturlig del af udviklingen i verdenshandlen, da 

nødvendigheden for metoder, der kunne håndtere mere komplekse transaktioner uden en enorm 

administrativ byrde, er blevet større med tiden. Denne udvikling følger kapitel 6's konklusion om 
                                                            
76 http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/germany.pdf 
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datatilgængelighedens store indflydelse på valget af metode. TNMM's udvikling har dog ikke 

ændret på kløften mellem ønsket om at handle som uafhængige parter ville have gjort på 

transaktionsniveau og tendensen, hvor TNMM bliver mere og mere anvendt. Det kan på den 

baggrund konkluderes, at TNMM som metode er kommet for at blive. Spørgsmålet er dog hvilken 

tilgang, der tages til anvendelsen heraf for at få et pålideligt armslængderesultat i form af 

prisfastsættelse, pristest eller en kombination heraf. 

Omvendt har gennemgangen af anerkendelsen af TNMM blandt OECD-medlemslandende 

identificeret, at ikke alle lande er enige om, hvorvidt en proxy for en transaktion beregnet på 

baggrund af en nettoavance kan anvendes og dermed applikerer armslængdeprincippet. Især 

Tysklands tilgang, hvor TNMM udelukkende kan benyttes til rutinetransaktioner, indikerer, at 

TNMM's applikation af, hvad uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau er til 

diskussion. 

Det er på den baggrund essentielt at få fastlagt, hvorledes TNMM applikerer armslængdeprincippet 

og i givet fald hvilke områder, der er centrale for TNMM's applikation af armslængdeprincippet.  
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8 TNMM's applikation af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 
TNMM kan anvendes på forskellige måder med mere eller mindre vægt på en ex-ante eller ex-post 

tilgang. Som det blev defineret i kapitel 5 tager TNMM sit udgangspunkt i sammenligning af 

nettoresultater. Begge tilgange vil i de fleste tilfælde operationaliseres igennem en 

databaseundersøgelse77

 

. Endvidere vil denne del af sammenlignelighedsanalysen have indflydelse 

på størrelsen af en eventuel year-end-adjustment. Alt dette er essentielt for opfyldelsen af 

armslængdeprincippet og det i kapitel 3 konkluderede. Det altoverskyggende mål må dog fortsat 

være at handle som uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau, uanset om der 

anvendes en overvejende ex-ante tilgang eller en overvejende ex-post tilgang. 

8.1 Ex-ante versus ex-post 
Anvendes TNMM i en ex-ante-armslængdetest tages der udgangspunkt i realiserede resultater for 

den uafhængige transaktion/nettoresultat for det indkomstår, der ligger forud for det aktuelle 

indkomstår. Dette skyldes, at der på fastsættelsestidspunktet ikke foreligger oplysninger om 

sammenlignelige transaktioner/nettoresultater for året der ønskes fastsat. De historiske data skal 

fastsætte niveauet for den anvendte PLI. Niveauet for den anvendte PLI skal dog medtage 

informationer om markedsøkonomiske forventninger og ændringer fra de historiske anvendte data 

til det aktuelle indkomstår78

Modsat kan der med TNMM anvendes en ex-post-armslængdetest. Ex-post-armslængdetesten tager 

udgangspunkt i realiserede resultater for både den uafhængige transaktion og for den kontrollerede 

transaktion for det aktuelle indkomstår. På dette tidspunkt er de sammenlignelige nettoresultater 

altså kendte, og der kan laves en direkte test og efterfølgende regulering, så armslængdeprincippet 

er opnået. 

. Argumentationen herfor skal findes i definitionen af 

armslængdeprincippet, da uafhængige parter alt andet lige ikke ville basere en eventuel prissætning 

på baggrund af udelukkende historiske data. Den anvendte pris på transaktionsniveau for det 

aktuelle indkomstår fastsættes ud fra budgettal for de kontrollerede transaktioner for det aktuelle 

indkomstår, så det ønskede nettoresultat opnås.  

                                                            
77 Databaseundersøgelsen behandles nærmere i kapitel 9, som har større fokus på den operationaliserende del af TNMM 
78 jf. pkt. 3.69 i OECD TPG 
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Som det blev konkluderet i kapitel 3, er der i OECD TPG og i ordlyden af OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9 hjemmel til at anvende både ex-ante og ex-post tilgangen. 

Konklusionen skal dog ses i sammenhæng med, at der altid skal handles som uafhængige parter 

ville have gjort.  

 

8.2 TNMM's brug af flerperiodeanalyser 
Uagtet om der anvendes en ex-ante eller ex-post tilgang kan, der anvendes data vedrørende 

referencetransaktionen fra flere perioder ved applikationen af TNMM. 

OECD TPG vurderer, at der ved prisfastsættelsen eller pristesten af en kontrolleret transaktion kan 

inddrages oplysninger om kontrollerede- og ukontrollerede transaktioner fra flere perioder79

OECD's Modeloverenskomst artikel 9 omtaler ikke anvendelsen af transaktioner fra flere perioder 

til vurderingen af armslængdeprincippet. Når intet er omtalt må anvendelsen overordnede skulle ske 

i konvergens med, hvad uafhængige parter ville have gjort. Det må derfor vurderes, at såfremt en 

prisfastsættelse eller pristest bliver mere pålidelig ved inddragelse af flere perioders ukontrollerede 

transaktioner, ville uafhængige parter have gjort ligeså. Flere perioder skal i særdeleshed inddrages 

såfremt der i modsat fald kan opstå forhold, som ikke behørigt medtages i vurderingen af 

armslængdeprincippet i indeværende periode. 

. 

Anvendelsen af flerperiodeanalyse kan være en værdiskabende mulighed i det pågældende selskabs 

sammenlignelighedsanalyse. Analyse af flere perioder kan medføre en stærkere forståelse af de 

fakta og omkringliggende omstændigheder, der vedrører et associeret selskab. Flerperiodeanalysen 

kan heri afdække forhold, der har påvirket eller burde have påvirket en given kontrolleret 

transaktion eksempelvis produktlivscyklusser og afkast af forventede investeringer. Det samme gør 

sig gældende for de sammenlignelige selskaber.  

I praksis benyttes denne flerperiodeanalyse til at antage en gennemsnitsbetragtning over de valgte 

perioder80. OECD TPG omtaler gennemsnittet som en metode til at opnå større pålidelighed, men 

anvendelsen kun kan finde sted i nogle situationer81

                                                            
79 Jf. pkt. 3.75 i OECD TPG 

. Anvendelsen af gennemsnittet må derfor 

ligeledes vurderes ud fra betragtningen om, hvad uafhængige parter ville have gjort. Det må dog 

80 Gæsteforelæsning ved Axel Friis, Senior Consultant, KPMG Transfer Pricing  
81 jf. pkt. 3.79 i OECD TPG 
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vurderes, at en gennemsnitsbetragtning som udgangspunkt bevæger sig længere væk fra det i kapitel 

3 ønskede transaktionsniveau. Dette skyldes, at der ved denne anvendelse er tale om en proxy 

bestemt ud fra et gennemsnit beregnet på baggrund af flere perioder. Ved anvendelsen af 

gennemsnitsbetragtningen bør en positiv argumentation for, hvorfor dette giver et mere pålideligt 

armslængderesultat være en forudsætning.  

Ved anvendelsen af en ex-post tilgang til anvendelsen af TNMM vil en flerperiodeanalyse i nogle 

tilfælde ikke rationelt give mening, da de realiserede tal for den pågældende periode foreligger. Der 

er derfor ikke behov for at inddrage de føromtalte fordele ved anvendelse af flerperiodeanalyser i 

form produktlivscyklusser og lignende. Af samme årsag vil anvendelse rationelt give mere mening 

ved en ex-ante tilgang. 

 

8.3 Year-end-adjustment 
Year-end-adjustment er begrebet for en eventuel slutafregning, der foretages efter indkomstårets 

udgang (inden den skattepligtige indkomst opgøres og selvangives), når de realiserede tal for både 

den kontrollerede og ukontrollerede transaktion/nettoresultat kendes.  

Det må vurderes, at year-end-adjustments er nødvendige i både en ex-ante og en ex-post tilgang til 

anvendelsen af TNMM samt i situationer, hvor der anvendes flerperiodeanalyser. Anvendes ex-ante 

tilgangen vil en year-end-adjustment være et udtryk for de afvigelser, der opstår imellem budgettet 

og de realiserede tal på regnskabsposter, der ikke er omfattet af afhængige transaktioner og dermed 

de på forhånd fastsatte interne afregningspriser. Resulterer den anvendte prisfastsættelse i store 

year-end-adjustments kan dette indikere, at den fastsatte pris primo indkomståret ikke er fastsat 

tilstrækkelig nøjagtigt til at applikere armslængdeprincippet. 

Ved ex-post-armslængdetesten er year-end-adjustment en integreret del af processen. Når det 

anvendte niveau for nettoresultatet er fastsat, sammenholdes dette med det faktiske realiserede og 

forskelle reguleres med en slutafregning. Det kan derfor konkluderes, at med mindre der foretages 

en ex-ante prisfastsættelsesproces, hvor de realiserede tal rammer budget, og de faktiske forhold i 

de sammenlignelige transaktioner i det aktuelle indkomstår ikke afviger fra det fastsatte på 

baggrund af historiske data, vil der altid være behov for en year-end-adjustment. Spørgsmålet er 

dog, hvordan ville uafhængige parter betragte en sådan year-end-adjustment. 
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OECD TPG nævner, at "compensating adjustment" (year-end-adjustment) er accepteret i nogle 

OECD-medlemslande82. OECD TPG tager dog ikke stilling til, hvorvidt dette er i strid med 

armslængdeprincippet. Dog nævnes risikoen for, at forskelle i landenes accept af year-end-

adjustments kan føre til dobbeltbeskatning83

Spørgsmålet er derefter, hvordan uafhængige parter ville forholde sig til en TNMM fremgangsmåde 

med efterfølgende year-end-adjustment. På baggrund af en rationel anskuelse vil uafhængige parter 

ikke acceptere, at eksempelvis et helt års omsætning først reguleres og afregnes efter indkomstårets 

udgang uden forudgående aftale eller kontrakt herom. Dette skyldes, at der imellem uafhængige 

parter dels eksisterer et likviditetsaspekt, og dermed et ønske om ikke at udskyde en regulering til 

ultimo året og dels et ønske om konsistent at kunne måle et selskabs driftsresultatet troværdigt i 

forhold til budget såvel som til eksterne interessenter. Ønsket ville ligge hos begge parter og ville 

derfor være relevant uanset, hvilken vej en eventuel regulering skulle foretages. Såfremt store dele 

af et uafhængigt selskabs omsætning først skulle afregnes ultimo året, må det antages at det 

pågældende uafhængige selskab kræver et risikotillæg eller anden kompensation. Risikotillægget 

ville være et udtryk for den usikkerhed, der eksisterer i først at få pengene fra en uafhængig part op 

til et år efter den faktiske indtjening, samt den manglende likviditetsmæssige fordel. Risikotillægget 

vil på den måde være inkluderet i den anvendte afregningspris imellem uafhængige parter. En 

afregning imellem afhængige parter ville ikke kunne medtage dette risikotillæg, da det ikke ville 

afspejle, hvad uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau. 

. 

Det må kunne antages på baggrund af en rationel betragtning, at uafhængige parter ville acceptere 

mindre eller uvæsentlige reguleringer til en aftalt pris. Dette skyldes, at der i driftsøkonomiske 

sammenhænge kan opstå forhold, der retfærdiggør ændringer på en aftalt ydelse, der afspejler 

forskellen mellem de opsatte forventninger og de faktiske forhold. Størrelsen på year-end-

adjustments kan derfor være udtryk for et kontrolleret selskabs løbende imødekommelse af 

armslængdeprincippet. Dette rationale følger konklusionen i kapitel 3 om, at tilstræbelsen efter 

armslængdevilkåret skal ske på kontinuerlig basis. En rendyrket ex-post tilgang til TNMM, som vil 

kræve en stor year-end-adjustment, er i strid med kapitel 3's fortolkning af OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9 og OECD TPG om, hvordan armslængdeprincippet bør 

implementeres i praksis, da selskabet ikke kontinuerligt er på armslængdevilkår. En 

skattejurisdiktion vil ikke i alle tilfælde være engageret i, hvornår et selskabs fortjeneste bliver 
                                                            
82 jf. pkt. 4.38-4.39 i OECD TPG 
83 Skattejurisdiktionernes holdning til year-end-adjustments behandles i kapitel 10 
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præsenteret, såfremt den beskattede fortjeneste er på armslængdevilkår.  Sammenholdt med 

OECD's Modeloverenskomst artikel 9's formål, at undgå dobbeltbeskatning og en ubalanceret 

beskatningsret skattejurisdiktionerne imellem, foreligger der umiddelbart ikke udfordringer ved 

anvendelsen af en rendyrket ex-post tilgang, så længe der opnås armslængdevilkår efter en year-

end-adjustment. Skattejurisdiktionerne er alligevel begyndt at distancere sig i deres accept af 

væsentlige year-end-adjustments. Dette er søgt yderligere behandlet nedenfor84

Som det også blev præciseret i kapital 3 vil en rendyrket ex-ante tilgang have et problem med 

imødekommelsen af OECD TPG's kommentar om, at den kontrollerede transaktion skal fastsættes 

på baggrund af omstændighederne på transaktionstidspunktet. Dette er også tilfældet ved 

anvendelsen af TNMM. En year-end-adjustment kan i dette tilfælde være relevant, så der 

efterfølgende reguleres til omstændighederne gældende på transaktionstidspunktet. Applikationen 

af armslængdeprincippet vil dog afhænge af implementeringen af det pågældende selskabs ex-ante 

tilgang til TNMM. 

. 

 

8.4 TNMM's applikation af et transaktionsniveau 
Fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og OECD TPG vidner om, at der skal 

tilstræbes en armslængdehåndtering, der applikerer, hvad uafhængige parter ville have gjort på 

transaktionsniveau. TNMM foretager som udgangspunkt en sammenligning af nettoresultater, som 

beregnings- og estimeringsmæssigt ligger længst fra et transaktionsniveau. 

I den forbindelse spiller sammenlignelighedsanalysen en essentiel rolle. Identifikationen og 

søgningen efter sammenlignelighed blandt de væsentligste faktorer i sammenlignelighedsanalysen 

for TNMM skal ske med stor påpasselighed. TNMM benyttes oftest grundet kompleksiteten i 

transaktionerne og den manglende datatilgængelighed, hvorfor en opnåelse af pålidelig 

sammenlignelighed skal ske gennem den føromtalte påpasselighed. 

Fortolkningen i kapitel 3 fortæller endvidere, at transaktionen ikke kan ses alene, da de 

omkringliggende faktorer skal medtages og vurderes ud fra et overordnet perspektiv. 

Sammenligningen på nettoresultatniveau vil på den måde også kunne inkludere forhold som 

eksempelvis ledelsens effektivitet og selskabernes omkostningsstruktur85

                                                            
84 Skattejurisdiktioners holdning til year-end-adjustments behandles nærmere i kapitel 10 

. Udarbejdes 

85 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 850 
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sammenlignelighedsanalysen med en sådan påpasselighed vil alle omkringliggende forhold være 

medtaget og målt, hvorfor den sidste ukendte faktor er prisen på transaktionen imellem de 

afhængige parter. Bliver TNMM's applikation af armslængdeprincippet brudt ned på denne måde, 

vil ændringer i nettoresultatet ske med direkte effekt på en faktisk transaktion. Der er på den måde 

ikke bare handlet som uafhængige parter ville have gjort på totalniveau eller ud fra en overordnet 

betragtning, men på et faktisk transaktionsniveau. TNMM's applikation af hvad uafhængige parter 

ville have gjort på transaktionsniveau sker derfor ved at klarlægge og måle alle omkringliggende 

forhold, hvorved transaktionsniveauet for den kontrollerede transaktion kan anses som en residual. 

Omvendt indikerer OECD TPG en pragmatisk løsning på påpasseligheden i 

sammenlignelighedsanalysen i form af, at der ikke er krav om omfattende søgninger efter alle 

tænkelige sammenlignelighedsfaktorer86

OECD's Modeloverenskomst artikel 9 omtaler endvidere ikke et egentligt transaktionsniveau men i 

stedet "… profit…". Fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og OECD TPG 

identificerede dog, at sammenligneligheden skulle ske på et overordnet niveau, så sammenligningen 

af transaktionen kunne ses i en større sammenhæng. Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv giver 

TNMM værdi og applikerer, hvad uafhængige parter ville have gjort. Dette skyldes, at uafhængige 

parters overvejelser omkring andre selskabers performance, herunder salg, omkostnings- og 

prisstruktur, i forbindelse med blandt andet investering, køb og salg af virksomheder i mange 

tilfælde tager sit udgangspunkt i nettoresultatet og PLI'er relateret hertil (DCF-modeller og 

lignende).   

. Derimod anlægges en holdning om at ethvert kontrolleret 

selskab i forbindelse med sammenlignelighedsanalysen og databaseundersøgelse skal foretage en 

vurdering af de væsentligste forhold og koncentrerer sig herom. Ved denne pragmatiske løsning og 

manglende påpasselighed vil den føromtalte residualbetragtning af transaktionsniveau ikke kun 

omfatte transaktionsniveauet. Føromtalte residualbetragtning vil i stedet foruden transaktions-

niveauet være et udtryk for usikkerheden ved de mindre væsentlige faktorer i sammenlignelig-

hedsanalysen, som ikke er taget i betragtning.   

 

                                                            
86 Jf. pkt. 3.80-3.83 i OECD TPG 
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8.5 Implementering af TNMM 
Efter gennemgangen af henholdsvis tilgangen til TNMM i form af ex-ante og ex-post, year-end-

adjustments og søgningen efter et transaktionsniveau er det klarlagt, at implementeringen af TNMM 

spiller en essentiel rolle for applikationen af armslængdeprincippet, og dermed hvad uafhængige 

parter ville have gjort. Uafhængige parters ageren omkring anvendelse af historiske data og 

størrelsen af year-end-adjustments imødekommes ikke af de yderliggående ex-ante og ex-post 

tilgange. Implementeringen af TNMM og derfor om tilgangen er mere eller mindre ex-ante eller ex-

post har afgørende betydning for applikationen af armslængdeprincippet. 

Implementeringen af TNMM er måden, hvorpå valget af TNMM i praksis lever op til 

armslængdevilkår. Implementeringen kommer på den måde til at omhandle et kontrolleret selskabs 

løbende opdatering af priser, tilpasning til lokal lovgivning med videre eller mangel herpå. 

OECD TPG omtaler, at der ved alle påbegyndelser af indkomstår skal foretages indledende 

overvejelser omkring de afregningspriser, der skal anvendes for året87

For en implementering af hvad uafhængige parter ville have gjort er en prisfastsættelse ved årets 

begyndelse nødvendig. Fastsættelsen skal foretages for at imødekomme det tidligere behandlede 

forhold, at uafhængige parter højst sandsynligt ikke ville regulere hele omsætningen eller lignende 

ultimo året. Fastsættelsen skal foretages delvist på baggrund af historiske data og delvist af 

tendenser og forventninger til fremtiden, som eventuelt er identificeret igennem en 

flerperiodeanalyse. 

. Dette gælder både for 

overvejende ex-ante som for overvejende ex-post tilgange. Disse overvejelser kan ske ved egentlige 

prisfastsættelse eller ved overvejelser omkring tilgængelig sammenlignelige data i forbindelse med 

en ex-post-armslængdetest. 

Den fastsatte nettomargin kan herefter implementeres og afspejles i priserne på alle selskabets 

transaktioner med den nærtstående part eller kan reguleres/faktureres i større grupper (for eksempel 

pr. uge, måned mv.). Afhængig af hvilken PLI der er anvendt som nettomargin vil afvigelser til 

budget på salgs- og købspriser til uafhængige parter, salgsvolumen, produktmiks, 

kapacitetsomkostninger og lignende kunne resulterer i en nettomargin, der ikke stemmer overens 

med den primo året fastsatte ("target"). Denne afvigelse i nettomarginen kan med en overvejende 

ex-post tilgang akkumuleres, testes og reguleres med en year-end-adjustment ultimo det 

                                                            
87 jf. pkt. 5.3 i OECD TPG 
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pågældende indkomståret. For imødekommelse af det i kapitel 3 konkluderede omkring 

kontinuerligt at være på armslængdevilkår kan afvigelsen i nettomarginen reguleres på flere måder 

og med forskellig frekvens. Reguleringen kan foretages ved en egentlig prisregulering på 

transaktionsniveau for den kommende periode, der fastsættes således, at der kompenseres for den 

tidligere periodes afvigende nettomargin. Omvendt kan reguleringen også foretages som en faktisk 

regulering tilbage i tid (lig year-end-adjustment). Om reguleringen foretages på den ene eller den 

anden måde behandles hverken i OECD's Modeloverenskomst artikel 9 eller i OECD TPG, men det 

må vurderes, at uafhængige parter ville kunne foretage begge typer af reguleringer. Uagtet 

størrelsen på en year-end-adjustment skal denne foretages, som uafhængige parter ville have gjort, 

hvilket vil sige som en faktisk faktura og ikke udelukkende som en regulering i de kontrollerede 

selskabers ERP-system.    

Det må vurderes, at det vigtigste for uafhængige parter er frekvensen af reguleringerne ved 

afvigelser på nettomarginen. Beregningen af om det ønskede nettoresultat og dermed nettomargin 

rammer det fastsatte niveau kan eksempelvis foretages en gang om måneden eller hvert kvartal. Alt 

andet lige vil den anvendte nettomargin variere igennem indkomståret. Det kontrollerede selskab 

skal derfor løbende vurdere om den realiserede nettomargin afviger tilstrækkeligt til, at en af de 

førnævnte typer reguleringer skal foretages. Dette vil i praksis foretages ved hjælp af 

nettomarginintervaller, hvor marginen kan variere uden der er behov for reguleringer.  

Parallelt med den løbende overvågning af om selskabets nettomargin rammer den primo året 

fastsatte, skal der foretages løbende vurdering af om det fastsatte niveau for marginen stadig er 

sammenligneligt for at imødekomme OECD TPG's kommentar om, at den kontrollerede transaktion 

skal fastsættes på baggrund af omstændighederne på transaktionstidspunktet. 

Såfremt der er foretaget disse løbende reguleringer og vurderinger af afregningspriserne for de 

kontrollerede transaktioner vil det alt andet lige resulterer i en mindre year-end-adjustment eller i 

bedste fald ingen year-end-adjustment. Fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 

foreskrev, at armslængdeprincippet skal tilstræbes på kontinuerlig basis af hvad uafhængige parter 

ville have gjort. Dette vil den løbende regulering og vurdering af afregningspriser have en direkte 

positiv indflydelse på.  
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8.6 Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at TNMM's applikation af armslængdeprincippet både kan foretages ex-ante 

og ex-post, da OECD's Modeloverenskomst artikel 9 hjemler begge fremgangsmåder. Ex-antes og 

ex-posts yderliggående fortolkninger må dog vurderes ikke at applikere armslængdeprincippet i lige 

så høj grad, da dette ville være i strid med, hvad uafhængige parter ville have gjort blandt andet på 

grund af størrelsen på en nødvendig year-end-adjustment. Behovet for year-end-adjustments 

afhænger primært af TNMM's implementeringen, hvor en tilgang med løbende regulering og 

vurdering af anvendte afregningspriser er at foretrække for at opnå den tidligere bestemte 

kontinuerlige tilstræbelse af armslængdevilkår.   

Endvidere kan det konkluderes, at TNMM kan applikere, hvad uafhængige parter ville have gjort på 

transaktionsniveau. TNMM vil dog aldrig kunne applikere et transaktionsniveau med samme 

direkte reference som en CUP, men med den rette implementering og påpasselighed i 

sammenlignelighedsanalysen og fastsættelsesprocessen vil TNMM kunne applikere, hvad 

uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau ud fra den føromtalte residualbetragtning 

og driftsøkonomiske sammenhænge.  
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9 Databaseundersøgelser 
Indeværende kapitel vil omhandle behandlingen af databaseundersøgelser som led i applikationen 

af TNMM. Applikationen af TNMM tager i de fleste tilfælde sit udgangspunkt i en 

databaseundersøgelse, hvorfor en forståelse herfor er nødvendig for at kunne foretage en vurdering 

af implementeringen og operationaliseringen af TNMM og dermed dens applikation af 

armlængdeprincippet. Afsnit 9.1 behandler generelt de formelle krav til databaseundersøgelsen. 

Dette efterfølges i afsnit 9.2 af en gennemgang af de tilgængelige PLI'er og deres betydning for 

TNMM som overordnet metode. I afsnit 9.3 behandles begrebet benchmark-analysen, og hvordan 

sammenlignelighedsanalysens observationer bedst muligt bør komme til udtryk ved en konkret 

sammenlignelighedsfaktor.  

 

9.1 Generelt 
TNMM kan anvendes på grundlag af interne og eksterne referencetransaktioner. I praksis anvendes 

der som oftest eksterne referencetransaktioner, der udsøges i databaser88

”En databaseundersøgelse er en søgning efter data, om sammenlignelige transaktioner. De 

sammenlignelige data udgør sammenligningsgrundlaget og kan bruges til prisfastsættelsen samt til 

vurderingen af, om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner er sket på armslængdevilkår.”

. Tidligere behandlet i 

opgaven stiller OECD TPG krav til sammenligneligheden af de udvalgte selskaber, dog regulerer 

OECD TPG ikke selve udvælgelsesprocessen af selskaberne.  

89

Denne formulering fra den juridiske vejledning beskriver overordnet formålet ved en 

databaseundersøgelse uden eksplicit at definere tilgangen eller metodikken. Dette skyldes, at der 

som omtalt ovenfor er meget begrænset officiel vejledning til anvendelsen af 

databaseundersøgelser. Standarder og anerkendte principper for databaseundersøgelser skal derfor 

ofte findes i praksis blandt skattemyndigheder og rådgivere. Med udgangspunkt i de tidligere 

behandlede transfer pricing krav og kriterier kan der for databaseundersøgelser alligevel udledes 

følgende betingelser for dets anvendelse: 

 

1. Sammenligningsgrundlaget skal kunne anvendes til en vurdering af armslængdevilkår 

2. Søgningen efter sammenligningsgrundlag skal ske i offentligt tilgængelige databaser 

                                                            
88 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 864 
89 Jf. juridisk vejledning 2012 2, C.D. 11.4.8.2 



TNMM's applikation af armlængdeprincippet   9 Databaseundersøgelser      

Page 56 of 82 
 

OECD TPG omtaler databaser som en kilde til identifikation af potentielle referencetransaktioner90

Databaseundersøgelsen foretager i udgangspunktet udvælgelse af potentielle sammenlignelige 

selskaber på grundlag af den deduktive tilgang. Der opsættes således objektive udvælgelses-

parametre i forhold til den anvendte PLI, så hele populationen minimeres til en passende størrelse. 

Modsætningsvis kan der også foretages en additiv udvælgelse på baggrund af subjektive kriterier og 

rationaler om, hvilke uafhængige selskaber der anses for potentielt sammenlignelige. 

. 

Det er essentielt, at udvælgelsesprocessen og benyttelsen af potentielle sammenlignelige 

uafhængige selskaber, sker i overensstemmelse og god tro med den øvrige sammenligne-

lighedsanalyse. Risikoen ved databaseundersøgelsen er, at resultatet heraf ikke afspejles af de 

omstændigheder, der ligger til grund for den associerede part og dermed bliver misvisende. Ved 

anvendelsen af en databaseundersøgelse under applikationen af TNMM vil resultatet udmøntes i 

sammenligning af det pågældende nøgletal. 

 

9.2 Profit Level Indicators 
Anvendelsen af TNMM udtrykker nettoresultatet ved hjælp af et nøgletal (Profit Level Indicator). 

Nøgletallet sætter nettoresultatet i forhold til omsætning, omkostninger eller aktiver. Anvendelsen 

af nøgletal kan medføre en højere grad af volatilitet ved fastsættelsen af afregningspriser af to 

primære årsager91

1. Nøgletal på nettomarginer påvirkes af faktorer, der ikke har effekt, mindre væsentlig eller 

direkte effekt, på transaktionspriser og bruttomarginer. Dette skyldes den mulige variation i 

driftsomkostninger mellem selskaber. 

: 

2. Nøgletal på nettomarginer kan også påvirkes af faktorer, der har indflydelse på pris og 

bruttomarginer, hvor de faktorer er sværere at justere for ved anvendelsen af TNMM, 

eksempelvis konkurrence fordele/ulemper. 

Denne effekt elimineres ved applikationen af de traditionelle transfer pricing metoder, da der 

kræves en større produkt- og funktionssammenlignelighed. Afhængig af de enkelte faktorer og 

funktionelle uligheder mellem det associerede- og sammenlignelige selskab, kan nøgletallene på 

                                                            
90 Jf. afsnit 3.29 i OECD’s TPG 
91 Jf. afsnit 2.70 i OECD’s TPG 
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nettomarginniveau være mindre følsomme end bruttomarginer over for afvigelser mellem omfanget 

og kompleksiteten af funktioner, samt afvigelser af påtagede risici. 

Valget af nøgletal skal ske med overvejelser om de væsentlige omstændigheder og forhold 

identificeret ved sammenlignelighedsanalysen af den pågældende transaktion som behandlet 

ovenfor92

 

. Evident for valget af nøgletal er yderligere det enkelte nøgletals styrker og svagheder, 

herunder hensigtsmæssigheden af det enkelte nøgletal i forhold til arten af den kontrollerede 

transaktion. Dette baseres i al væsentlighed på baggrund af FRA-analysen, tilgængeligheden af 

anvendelige data (vedrørende ukontrollerede transaktioner), der kræves for anvendelsen af TNMM, 

herunder det konkrete nøgletal, og sammenligneligheden mellem den kontrollerede og 

ukontrollerede transaktion med hensyntagen til behovet for justeringer af afvigelser imellem dem. 

Disse forhold behandles i nedenstående afsnit i forhold til det enkelte nøgletal. 

9.2.1 Afkastningsgraden 
Afkastningsgraden udtrykker afkastet i forhold til et selskabs driftsaktiver. Ved anvendelsen af 

afkastningsgraden som nøgletal må der derfor foretages en afgrænsning af de reelle driftsaktiver ud 

fra de samlede aktiver. Hvis selskabets afkast afviger fra normalafkastet, kan dette være udtryk for, 

at den kontrollerede transaktion afviger fra armslængdeprincippet. Den teoretiske sammenhæng 

mellem den investerede kapital og nettoresultatet gælder principielt for alle virksomhedstyper, 

uanset om der foreligger et aktivtungt selskab eller ej. Afkastningsgraden inddrager direkte et 

selskabs aktiver og størstedelen af selskabets påtaget funktioner i dets beregning som det eneste af 

de anerkendte nøgletal. Afkastningsgraden må alt andet lige i dets udgangspunkt medføre det mest 

pålidelige armslængderesultat. Har det associerede- og uafhængige selskab ikke samme 

aktivintensitet kan afkastningsgraden medføre større pålidelighed end andre nøgletal, der ellers ville 

skulle korrigere for afvigelser i funktioner og aktiver i den øvrige del af 

sammenlignelighedsanalysen. 

Pålideligheden af afkastningsgraden må dog i praksis antages at være størst blandt aktivtunge 

selskaber, hvor driftsaktiverne indtager en central rolle for indtjeningen. Pålideligheden af 

afkastningsgraden er desuden afhængig af, at der kan foretages en konsistent og pålidelig måling af 

selskabernes driftsaktiver. Regnskabsmæssigt skal materielle og immaterielle anlægsaktiver 

                                                            
92 Sammenlignelighedsanalysen er behandlet nærmere i kapitel 4 
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indregnes til kostpris og afskrives over en individuel periode. Dog kan materielle aktiver senere 

indregnes til dagsværdi. De bogførte værdier er dermed ikke udtryk for markedsværdierne og en 

væsentlig forskel herimellem kan medføre upålidelige resultater ved beregning af 

afkastningsgraden. OECD TPG kommenterer ligeledes på denne udfordring og udfordringen ved 

målingen af markedsværdier, som kan være yderst ressourcekrævende93

Afkastningsgraden inddrager på særlig vis de omkringliggende forhold i determineringen af en 

fortjeneste på armslængdevilkår. Omfanget og sammensætningen af indtægter og omkostninger får 

deraf sekundær betydning for dette nøgletal. Det må heraf vurderes at være det af de anerkendte 

nøgletal, der er fjernest fra vurdering af armslængdevilkår på transaktionsniveau, men at det 

potentielt kan betragtes som det mest pålidelige nøgletal, hvor det associerede selskab er domineret 

af omkringliggende forhold, funktioner og omstændigheder, der i væsentlig grad påvirker den 

kontrollerede transaktion. 

. Det er dog valgfrit under 

forudsætning af, at den mest pålidelige værdiansættelse anvendes, om selskaber ønsker at anvende 

bogført værdi, justeret bogført værdi eller markedsværdi. Hvis der er forskelle i de regnskabsregler, 

som det kontrollerede selskab og de uafhængige parter er underlagt, kan dette have større betydning 

for anvendelsen af afkastningsgraden end for nøgletal baseret på omsætning eller omkostninger.  

 

9.2.2 Overskudsgrad 
Overskudgraden udtrykker indtjeningsevnen målt som afkastet af nettoomsætningen. 

Pålideligheden af dette nøgletal må antages at være størst, når driftsaktiver har mindre betydning for 

indtjeningen i det pågældende selskab. Overskudsgraden anses derfor ofte som velegnet til 

bestemmelse af armslængdevilkår hos salgsselskaber94

                                                            
93 Jf. pkt. 2.98 i OECD TPG 

, der ofte har en slank balance da produktion, 

udvikling og andre tunge aktivkrævende funktioner oftest er lokaliseret i andre selskaber. 

Anvendelsen af overskudsgraden er ikke forbundet med måleproblemer som ved anvendelsen af 

afkastningsgraden. Nøgletallet påvirkes heller ikke af klassifikationen af produkt-, administrations-, 

og distributionsomkostninger. Det er dog vigtigt i udvælgelsen af sammenlignelige selskaber 

alligevel at vurdere aktivintensiteten af det associerede selskab og de uafhængige selskaber. 

Anvendes overskudsgraden for uafhængige selskaber med en større aktivintensitet end det 

associerede selskab vil der opstå en tendens til at overvurdere armslængderesultatet. For opnåelse af 

94 Jens Wittendorff, "Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, 2009, side 857 og jf. pkt. 2.90 i OECD 
TPG 
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tilstrækkelig pålidelighed ved anvendelsen af overskudsgraden som nøgletal kan det være 

nødvendigt at fravælge uafhængige selskaber, der har en væsentlig anden sammensætning af 

anlægsaktiver, såfremt det ikke er muligt at korrigere tilstrækkeligt herfor. Den regnskabsmæssige 

behandling af omsætning kan varierer i de enkelte landes håndtering af eksempelvis indregning af 

rabatter og kursgevinster og -tab. Hvor sådanne forhold påvirker sammenligneligheden er det 

essentielt, at der anvendes konsistente regnskabsmæssige principper mellem den kontrollerede part 

og de sammenlignelige selskaber. 

Overskudsgraden er det af de anerkendte nøgletal der forholder det medgåede salg i perioden 

direkte i forhold til dets fortjeneste. Det udtrykker om den samlede mængde af kontrollerede 

transaktioner realiserer en forventet fortjeneste af de vurderede sammenlignelige selskaber. Dets 

applikation af armslængdeprincippet må derfor antages at være relativ bedst, hvor omsætningen er 

skabt på baggrund af salg til uafhængige parter. Modsætningsvis vurderes det ud fra af en rationel 

betragtning, at et nøgletal med udgangspunkt i omkostningsbasen findes mere pålideligt, hvor 

omsætningen er skabt på baggrund af interne transaktioner.  

 

9.2.3 Net-kostplus 
Net-kostplus nøgletallet udtrykker indtjeningsevnen målt som afkastet af de samlede omkostninger. 

Fastsættelsen af de samlede omkostninger skal ske ud fra den betragtning, at kun direkte og 

indirekte omkostninger, der relaterer sig til den kontrollerede transaktion, skal medregnes. Der kan 

således opstå behov for at kunne segmentere driftsomkostninger, hvor omsætning vedrører 

forskellige typer af transaktioner. 

Ovenstående udsagn efterlader dermed potentielt omkostninger, hvoraf der ikke vil optjenes en 

mark-up. I disse tilfælde må der foretages en konkret vurdering af, om uafhængige parter under 

lignende omstændigheder ville være villige til at pådrage sig omkostninger, der ikke ville skabe 

fortjeneste. Hvor sådanne "pass-through costs"95

Sammensætningen af selskabers omkostninger har også betydning for pålideligheden af 

resultaterne. En typisk funktionsopdelt resultatopgørelse vil indeholde omkostningsfunktioner, 

 er vurderet på armslængdevilkår afledes yderligere 

følgende problemstilling. Ved opnåelsen af en hensigtsmæssig sammenligning skal der ligeledes 

justeres i de sammenligneliges selskabers omkostninger til regulering af "pass-through costs". 

                                                            
95 Jf. pkt. 2.94 i OECD TPG 
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administrations-, distributions- og produktionsomkostninger. Afvigelser i forholdet mellem disse 

funktioner i det pågældende selskab og sammenlignelige selskaber, kan være udtryk for afvigelser 

mellem de værdiskabende funktioner. 

 

9.2.4 Berry ratio 
Berry ratio er udtryk for indtjeningsevnen målt som afkastet af distributions- og 

administrationsomkostninger. Nøgletallet forudsætter, at udgifterne forbundet med værdiskabende 

funktioner posteres som distributions- og administrationsomkostninger. Derfor finder Berry ratio 

anvendelse til prisfastsættelse eller pristest af ”limited risk distributors”96

Applikationen af Berry-ratio skal foretages med påpasselighed, da det udelader mange faktorer og 

omstændigheder i dets udtryk, der kræves behandlet eller elimineret fra den øvrige 

sammenlignelighedsanalyse. Dette skal afvejes i forhold til om uafhængige parter ville have indgået 

en sådan aftale på lignende vilkår. 

 eller funktioner, der 

leverer serviceydelser, der ikke er afhængige af immaterielle aktiver. Dette skyldes, at afkastet 

måles ved et direkte link mellem et selskabs driftsomkostninger og bruttofortjeneste, hvorfor en 

hver anden indirekte værdiskabende funktion eller immaterielt aktiv vil påvirke pålideligheden og 

nøjagtigheden af berry ratios anvendelse negativt, da behovet for justering af de sammenligneliges 

selskaber alt andet lige bliver større. Den relative anvendelse af distributions- og 

administrationsomkostninger er dermed af afgørende betydning for, om uafhængige selskaber kan 

anses for sammenlignelige. Dette skal også vurderes i relation til omkostningernes 

gennemslagskraft, der kan have forskellig effekt i forskellige brancher/typer af selskaber.  

 

9.3 Benchmarking 
Når sammenlignelighedsanalysen har identificeret de væsentlige forhold og omstændigheder der er 

relevant for det pågældende koncernselskab, kan en søgning på potentielle sammenlignelige 

uafhængige selskaber begyndes. 

I praksis anvendes ofte kommercielle databaser til formålet eksempelvis Bureau Van Dijk herunder 

Armadeus, Orbis og Oriana og Dow Jones Companies & Executives. 

                                                            
96 "Limited risk distributors" og andre entity characterizations behandles nærmere I kapitel 4 
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Udvælgelsesprocessen af selskaber bør inddeles i forskellige niveauer for at imødekomme behovet 

for pålideligheden af sammenlignelighed i de kriterier og omstændigheder koncernselskabet er 

påvirket af. Udvælgelsen af selskaber bør derfor omfatte en vurdering af pålideligheden af 

sammenlignelighed, inden der foretages en konkret analyse på baggrund af de udvalgte selskaber. 

Udvælgelse af potentielt sammenlignelige selskaber 

I første instans skal den samlede population af selskaber tilgængelige i databaser begrænses. Dette 

kan gøres objektivt ved opstilling af simple parametre eksempelvis størrelsen af selskabet, 

selskabets aktivitet og levealder under drift, sammensætningen af andelshavere ud fra fordelingen af 

aktiekapital, graden af ejerskab i andre selskaber, omsætning, geografisk placering og type af 

industri. Valget af parametre skal afspejles i den udarbejde sammenlignelighedsanalyse for det 

associerede selskab. 

Kvantitativ bedømmelse 

Formålet med den kvantitative bedømmelse er dels, at de udvalgte selskaber skal være funktionelt 

sammenlignelige med det koncernforbundne selskab og dels, at ekskludere selskaber der påtager sig 

for høje eller lave risici og omkostninger i forhold til det associerede selskab. Eksempler på 

kvantitative bedømmelseskriterier i forhold til de af det associerede selskabs eksisterende, kan være 

bogførte immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver, lagerbeholdning i forhold til salg og 

anlægsaktiver i forhold til samlede aktiver. Sammenholdelsen af de forhold udtrykker, hvorvidt de 

tilbageværende selskabers aktiv- og risikoprofil er sammenlignelig med det kontrollerede selskab 

eller om der bør foretages en eliminering. 

Kvalitativ bedømmelse 

En udelukkende statistisk udvælgelse baseret på regnskabsdata kan ikke nødvendigvis tage højde 

for alle de faktorer og omstændigheder, der har indflydelse på et selskabs omsætning og/eller 

omkostninger. Det er derfor nødvendigt at foretage en vurdering af, hvorvidt det enkelte 

uafhængige selskab kan anses for sammenligneligt i dets anvendelse af det pågældende nøgletal. 

Dette inkluderer både sammenholdelse af de væsentlige omstændigheder identificeret under 

sammenlignelighedsanalysen af det pågældende associerede selskab, men også en vurdering af om 

det uafhængige selskab er under væsentlig indflydelse af forhold, der ikke påvirker det associerede 

selskab. I disse tilfælde skal det vurderes, hvorvidt der med rimelig nøjagtighed kan korrigeres for 

dette forhold eller om det uafhængige selskab må elimineres fra den tilbageværende population. 
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Beregning og vurdering af armslængdeinterval 

TNMM søger at sammenligne nettoresultatet ved hjælp af et nøgletal. Indtjeningen skal derfor 

ligeledes udtrykkes ved det pågældende nøgletal for de uafhængige tilbageværende 

sammenlignelige selskaber. De sammenlignelige uafhængige selskabers nøgletal kan ikke forventes 

at være ens, hvorfor afvigelsen fra det laveste til det højeste nøgletal må betragtes for 

armslængdeintervallet. Ud fra en helhedsbetragtning af den resterende population, kan det være 

hensigtsmæssigt at foretage en gennemsnitsberegning af de sammenlignelige uafhængige selskaber 

og de valgte perioder97. Formålet med dette er at opnå et repræsentativt nøgletal af de sammen-

lignelige selskaber. I praksis ses yderligere anvendt det interkvartile interval98

 

. Ved anvendelsen af 

det interkvartile interval afkortes armslængdeintervallet med det første og fjerde kvartil af den 

samlede population af sammenlignelige selskaber. En sådan tilgang vil medføre at en potentiel 

regulering af afregningsprisen, vil ske til medianen og ikke middelværdien. Benyttelsen af det 

interkvartile interval modstrider med det teoretiske princip, da der foretages en konsekvent 

frasortering af sammenlignelige uafhængige selskaber (udvalgt på baggrund af sammenligne-

lighedsanalysen), fordi de ligger uden for normen af de øvrige sammenlignelige selskaber. Det 

interkvartile interval finder alligevel anvendelse, hvor det vurderes, at ikke identificerede negative 

påvirkninger på sammenlignelighedsgraden mindskes ved statistisk, at eliminere yderligheder i 

populationen. Dermed isoleres den centrale tendens i populationen, der kan skabe en højere grad af 

pålidelighed under forudsætning af, at populationen også er af en tilstrækkelig størrelse. Ud fra 

dette argument forstærkes dokumentationen ved applikation af TNMM yderligere, ved anvendelsen 

af det interkvartile interval over for en mulig test fra skattemyndighederne. Alle de uafhængige 

selskaber, inden- og udenfor det interkvartile interval, må alligevel bestemmes at være 

sammenlignelige i forhold til den teoretiske begrebsramme af sammenlignelighedsanalysen. 

9.4 Delkonklusion 
De anerkendte nøgletal besidder hver deres styrker og svagheder og finder således anvendelse 

afhængig af det pågældende selskabs sammenlignelighedsanalyse. Valget af nøgletal er således 

essentielt for en pålidelig og troværdig applikation af TNMM og skal foretages med rationale i det 

associeredes selskabs sammenlignelighedsanalyse. 

                                                            
97 Der henvises til afsnit 8.2 for behandlingen af flerperiodeanalyse og gennemsnitsbetragtninger 
98 Jf. undervisningsslides og gæsteforelæsning ved Axel Friis, Senior Consultant, KPMG Transfer Pricing  
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Databaseundersøgelsen anvender i første instans en deduktiv udvælgelse af potentielt 

sammenlignelige selskaber.  Behovet for en kvalitativ vurdering er dog nødvendig da data ikke 

nødvendigvis er sammenlignelige i dets helhed eller enkelthed. Selskaber pålægges yderligere 

forhold og omstændigheder, der i højere eller mindre grad kan påvirke de ukontrollerede 

transaktioner, uden at være oplyst af data i populationen. Formålet med databaseundersøgelsen er at 

reflektere de observationer og forhold identificeret ved sammenlignelighedsanalysen i udvælgelsen 

af sammenlignelige selskaber.  

Databaseundersøgelsen bliver i praksis det eneste redskab til at håndtere, at store mængder data kan 

transformeres ned til en proxy af hvad uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau. Da 

databaseundersøgelsen er det eneste redskab til søgning af referenceselskaber, bør der løbende 

foretages kvalitative vurderinger af, om de opsatte kriterier og parametre for udvælgelse af 

selskaber er i konvergens med den pågældende sammenlignelighedsanalyse. 
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10 Operationalisering af TNMM 
Fastlæggelsen af hvor vigtig implementeringen af de kontrollerede selskabers TNMM tilgang er, 

samt gennemgangen af databaseundersøgelsens praktiske håndtering af store datamængder, sætter 

samtidig også krav til at operationaliseringen sker i overensstemmelse hermed. Såfremt tilgangen til 

TNMM og håndteringen heraf ikke allokeres ud til de operative niveauer, kan det have påvirkning 

på applikationen af armslængdeprincippet, hvilket vil blive behandlet nærmere i dette kapitel. 

Operationaliseringen og styringen af transfer pricing illustreres i et udvalgt casestudie af NKT 

(Nilfisk-Advance A/S)99

NKT ønsker i artiklen at efterleve regler og krav til implementeringen af den fastsatte transfer 

pricing politik, hvilket skyldes, at de som koncern vil minimere risikoen for dobbeltbeskatning. På 

den måde konvergerer dette med det i kapitel 3 fastsatte formål for OECD's Modeloverenskomst 

artikel 9. Endvidere forstærkes incitamentet til at efterleve regler og krav, da der ikke ønskes 

inddragelse i skattesager, som koster store mængder ressourcer og tid. Dette vidner dog om, at NKT 

anser operationaliseringen af deres TNMM og transfer pricing i sin helhed som en byrde, de er 

nødsaget til grundet skattemyndighederne.      

. Artiklen beretter om de overordnede overvejelser og erfaringer NKT har 

oplevet i forbindelse hermed og ved vedligeholdelse af en transfer pricing politik med anvendelse af 

TNMM. 

Artiklen beretter endvidere om NKT's erfaringer med, hvor svært det er at finde tilstrækkeligt 

sammenlignelige selskaber i forbindelse med de udarbejdede databaseundersøgelser ved 

applikationen af TNMM. NKT har erfaret, at skattemyndighederne udfordrer de anvendte 

sammenlignelige uafhængige virksomheders sammenligningsgrundlag samt, at databasestudierne 

gøres mere landespecifikke. Resultatet heraf har været, at NKT altid forsøger at være på forkant 

omkring deres efterlevelse af krav og regler. Denne tilgang har NKT dog indset kræver en del 

ekstra ressourcer og ansættelser til specifikt at administrere operationaliseringen af deres løbende 

efterlevelse af armslængdeprincippet. Den løbende operationalisering eksemplificeres yderst 

tydeligt i NKT's erfaring omkring vigtigheden af løbende rapporteringer fra datterselskaber, da det 

er tallene i ERP-systemet "med de faktiske koncerninterne afregninger og den deraf skabte bilags- 

og rapportdokumentation der udgør rygraden i den praktiske håndtering af transfer pricing". 

                                                            
99 Ledelse & Erhvervsøkonomi, "Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational 
virksomhed", 76. årgang nr. 3, september 2011. 
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NKT's tilgang til at indarbejde transfer pricing-overvejelserne og den løbende overvågning og 

monitorering af datterselskaberne, således at der kan foretages kontinuerlig regulering af 

afregningspriserne, konvergerer særdeles godt med det i kapitel 8 konkluderede. For det første 

indikerer NKT's erfaringer med skattemyndigheder verden over, at den i kapitel 8 omtalte 

påpasselighed i sammenlignelighedsanalysen, og dermed også databaseundersøgelse, er essentiel. 

For det andet, og mindst lige så vigtigt, tydeliggør NKT's overvejelser omkring kontinuerlig 

opfølgning og inddragelse af datterselskabernes rapporteringer, at den løbende efterlevelse af 

armslængdeprincippet, der er med til at sikre TNMM's applikation af hvad uafhængige parter ville 

have gjort på transaktionsniveau, ikke kan negligeres. Alternativet hertil er, som NKT beretter, 

risiko for dobbeltbeskatning og ressourcekrævende retssager med de implicerede 

skattejurisdiktioner.  

Alt i alt konkluderer artiklen, at transfer pricing skal integreres i multinationale virksomheders 

økonomistyringssystemer. Vigtigheden af implementeringen af TNMM, som blev præciseret i 

kapitel 8, rækker dermed videre end selve implementeringen. For opnåelse af en høj grad af 

teoretisk applikation af armslængdeprincippet bliver multinationale virksomheder derfor nødt til at 

tænke transfer pricing på et operativt niveau.  

 

10.1 Udfordringer ved pristest 
På trods af en operationalisering med løbende højdetagen til ændringer i egne og omkringliggende 

forhold kan en efterfølgende pristest foretaget af skattejurisdiktionerne medfører udfordringer. 

OECD TPG kræver, at afregningspriser fastsættes på et niveau, hvorpå uafhængige parter ville have 

ageret. Ud fra det i kapitel 3 konkluderede kan det fastslås, at transaktioner mellem uafhængige 

parter bliver fastsat ex-ante, når transaktionen først er aftalt eller indgået. 

At teste priser eller fortjenester på årlig basis kan umiddelbart synes rimeligt, men ud fra en praktisk 

betragtning er vurderingen af en pris ex-post, ikke det samme som at vurdere, om en pris er korrekt 

fastsat i første instans. Denne forskel mellem uafhængige parters ageren og associerede selskabers 

efterstræbelse for at imødekomme armslængdevilkår, og de problemstillinger der udmøntes i deres 

forsøg heraf, diskuteres i Clark Chandler og Steve Fortiers artikel ”Testing versus setting transfer 
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prices”100

Artiklen tager udgangspunkt i en hypotetisk opstillet case, hvor et selskab investerer i to projekter. 

Investeringer forløber typisk over en kortere eller længere årrække, mens skattemyndigheder typisk 

fokuserer på om afregningspriser i et givent år er konsistent med armslængdeprincippet. De to 

projekters forventede afkast er illustreret nedenfor: 

. De problematiserer yderligere de forskelle, der opstår mellem en prisfastsættelse og de 

heraf testede resultater, når resultat af risici i ex-ante tilgangen og ex-post tilgangen ikke er ens. Den 

følgende perspektivering af ovenfornævnte artikel vil blive søgt behandlet i forhold til de af 

opgavens øvrige observationer i relation til applikationen af TNMM på armslængdevilkår. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Egen tilvirkning med inspiration fra den forrige side refereret artikel 

Det første projekt forventes at generere en konstant fortjeneste, hvorimod projekt 2's profil først 

forventes at give et positivt afkast i perioderne tre til fem. Medtages den fastsatte diskonto giver 

begge investeringer samme nutidsværdi. Begge projekter indfrier nøjagtigt de opsatte forventninger. 

Projekt 1's resultater forventes ikke at give problemer i forhold til en skatterevision da afkastet er 

konsistent i alle perioder. Derimod vil projekt 2 antageligt blive mødt med skepsis i en 

skatterevision. Udvælges periode to til test ved TNMM kan det, når projekt 2 genererer underskud, 

mens sammenlignelige parter realiserer overskud, resultere i en regulering på baggrund af en ex-

post test. Forholdet kan forværres yderligere, hvis det modsvarende associerede selskabs 

skattemyndighed reviderer perioderne tre til fem, da de observerer en anden juridisk enhed, der 

skaber en fortjeneste over, hvad de måtte forvente af deres egen TNMM test. Udvælges periode fem 

til revision vil skattemyndighedens anvendelse af flerperiodeanalyse ikke nødvendigvis inddrage 

projektløbetiden på fem perioder, hvilket vil medføre, at de initierede tab og omkostninger ikke 

omfattes i analysen. Hypotesen synes overskuelig i dets forenklede form, men en sådan 

                                                            
100 http://www.internationaltaxreview.com/Article/2605255/Testing-versus-setting-transfer-prices.html 

0,1 Diskonto
År Projekt 1 Projekt 2

1 10 -10
2 10 -20
3 10 10
4 10 45
5 10 41

NPV kr. 38 kr. 38

http://www.internationaltaxreview.com/Article/2605255/Testing-versus-setting-transfer-prices.html�
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problemstilling vil blive kompliceret i et selskab, der engagerer sig i flere interne projekter med 

forskellige risikoprofiler, løbetider, afvigelser til budget og forskellige begyndelsestidspunkter. 

De to projekter har de samme økonomiske fortjenester og risikoprofiler. Det må derfor antages, at 

hvis projekt 1 er på armslængdevilkår, er projekt 2 det også. Det er dog Clark Chandler og Steven 

Fortiers vurdering, at ikke alle skattejurisdiktioner vil være enige heri. 

En række skattemyndigheder inddrager ifølge artiklen flerperioder i deres analyser, men når en 

antagelse og vurdering af armslængdevilkår bliver foretaget på baggrund af 

gennemsnitsbetragtninger over en flerårig periode, vil disse resultater snarere udtrykke 

gennemsnitlige langsigtede armslængdevilkår end armslængdevilkår for en enkelt periode. Dette 

skyldes, at det forventede og realiserede afkast og omkostninger ikke nødvendigvis er lineært 

proportionale i forhold til et projekts eller investerings løbetid.  

Clark Chandler's og Steven Fortier's antagelser understøtter hermed problematikken vedrørende 

skattemyndighedernes tilgang til vurdering af armslængdevilkår og i særdeleshed ved anvendelsen 

af en overvejende ex-post tilgang. Havde en skattemyndighed haft en overvejende ex-ante tilgang 

ville skattemyndigheden udelukkende skulle tage stilling til om den forventede nettorealisations-

værdi var på markedsvilkår. Selskaber, der imødekommer armslængdeprincippet, og fastsætter 

deres afregningspriser på baggrund af en overvejende ex-ante tilgang, kan dermed risikere at skulle 

argumentere deres sag yderligere, hvis en skattemyndighed på et senere tidspunkt vil teste 

selskabets afregningspris med en anden metodik, der ikke nødvendigvis tilsiger den samme 

afregningspris, selvom skattemyndighederne ikke inkluderer data som var uvisse ved 

fastsættelsestidspunktet.  

 

10.2 Skattemyndighedernes tendens til at anvende CUP   
Om end ovenstående problematik er reel, behandler Matthew Wall og David Jarczyk en trend, hvor 

skattemyndighederne er begyndt at anvende CUP for at teste armslængdevilkår i kontrollerede 

transaktioner101

                                                            
101 

.  

http://www.altus-alliance.com/wp-content/uploads/2013/03/TP-Week-article-Tax-authorities-using-CUPS-for-

pricing-transactions-by-M-Wall-and-D-Jarczyk-12Mar2013.pdf 

http://www.altus-alliance.com/wp-content/uploads/2013/03/TP-Week-article-Tax-authorities-using-CUPS-for-pricing-transactions-by-M-Wall-and-D-Jarczyk-12Mar2013.pdf�
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Artiklen lægger vægt på, at hvor relevante databaser løbende bliver mere og mere anvendelige og 

omfattende, mindskes udfordringen med tilgængeligheden af sammenlignelige data på 

transaktionsniveau ved søgning af enkelte aftaler mellem uafhængige parter. Trenden underbygges 

af en løbende større efterspørgsel på efteruddannelsen af skattemyndighedernes kompetencer i 

anvendelsen af databaser eksempelvis ktMine. Dette er en relevant observation, da OECD TPG 

prioriterer anvendelsen af CUP metoden, hvor pålideligheden mellem metoderne er ens.  

Skattemyndighedernes anvendelse af nævnte databaser skal dog ske med påpasselighed for ikke at 

dømme skatteydernes transfer pricing dokumentation på forhånd. Selskaberne opfordres dog også 

til at benytte de nye muligheder til datasøgning i deres transfer pricing dokumentation. En potentiel 

risiko er, at selskaberne vil bruge informationerne defensivt, hvorimod skattemyndighederne vil 

anvende de selv samme data til at udfordre de fastsatte transaktionspriser. Dette betoner i 

særdeleshed vigtigheden af en nøjagtig og kompetent søgestrategi ved databaseundersøgelser. 

Selskaberne har frihed til at anvende den metode de finder mest pålidelig under de givne 

omstændigheder. Anvendes TNMM til applikation af armslængdeprincippet risikerer selskaberne 

dog i højere grad end tidligere at blive mødt af skattemyndighederne, der hævder, at dette ikke er 

tilstrækkeligt i relation til bevis for, at transaktionen er sket på armslængdevilkår. Dette skyldes 

denne relativt nye adgang til tredjepartsaftaler, der har startet en ny trend blandt 

skattemyndighedernes tilgang til skatterevisioner. 

 

10.3 Risikohåndtering ved ex-ante og ex-post  
Risici medtages som en væsentlig faktor for prisen på en kontrolleret transaktion og det heraf 

forventede afkast. I en teoretisk betragtning er denne faktor relativt ukompliceret at korrigere for. 

Udfordringen i praksis består i tilgængeligheden af pålidelige data og kompleksiteten ved at teste 

ex-post resultater, hvor det pågældende selskab påtager en specifik risiko, der ikke nødvendigvis 

kan korrigeres for102

                                                            
102 

. Dette skyldes, at hvor et kontrollerede- og uafhængigt selskab påtager den 

samme risiko ved indgåelse af hver deres transaktion og derfor må anses for sammenlignelige ud fra 

en ex-ante betragtning, ikke er sammenlignelige i en ex-post betragtning med mindre slutresultatet 

af transaktionen og heraf risikoen er ens. 

http://www.internationaltaxreview.com/Article/2605255/Testing-versus-setting-transfer-prices.html 
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Ex-post resultater kræver sammenlignelighed mellem påtagede risici og resultatet af de påtagede 

risici, hvorfor der ud fra en rationel betragtning må antages, at være færre tilgængelige 

referencetransaktioner ex-post end tilgængelige ved ex-ante prisfastsættelse. Pålideligheden af de 

tilgængelige referencetransaktioner ex-post må deraf være bedre og den reelle risiko for en 

upålidelig prisfastsættelse ex-ante deraf være større. Dette betoner ikke kun vigtigheden af 

kontinuerligt at være på armslængdevilkår og deraf have implementeret en proces, der løbende 

sikrer en opdatering af afregningspriser, informationsøgning og udarbejdelse af dokumentation, 

men også en kontrovers ved operationaliseringen af armslængdevilkår ved henholdsvis ex-ante og 

ex-post, da der ikke må benyttes data, hvis det ikke kunne forudsiges på transaktionstidspunktet103

Den endelige udfordring må vurderes at være, hvordan de enkelte skattejurisdiktioner vælger at 

forholde sig til, om afregningspriser skal fastsættes på en måde, der er konsistent med, hvordan 

uafhængige parter ville have ageret og dermed opfylde armslængdevilkår, eller om de insisterer på 

ex-post resultater og fakta. 

. 

 

10.4 Skattejurisdiktionernes holdning til year-end-adjustments 
Som det blev omtalt i kapitel 8, er det ikke alle landes skattejurisdiktioner, der accepterer year-end-

adjustments. Accepten af year-end-adjustments kan ud fra den tidligere foretagne fortolkning og 

vurdering ikke definitivt bestemmes, men må i stedet vurderes ud fra størrelsen på den foretagne 

year-end-adjustment. Kun i få tilfælde og i teorien vil en year-end-adjustment helt kunne undgås. I 

den forbindelse har Landsrettens dom i en sag om afkald på forpagtningsindtægt indikeret de 

danske skattemyndigheders holdning til year-end-adjustments104

Sagen vedrører en forpagtningsafgift, der afregnes imellem to interesseforbundne selskaber. 

Forpagtningsafgiften blev for de to indkomstår fastsat inden indkomstårenes begyndelse. Ved 

indkomstårenes afslutning blev forpagtningsafgiften reguleret til et væsentligt mindre beløb end 

først aftalt grundet svigtende resultater. Forpagtningsafgiften efter regulering blev af syn- og 

skønsmand i forbindelse med sagen vurderet til at være på markedsvilkår. De danske 

skattemyndigheder ville ikke medregne reguleringen i den skattepligtige indkomst for de to 

selskaber. Reguleringen kunne ifølge resultatet af dommen ikke foretages, da der ikke var 

indarbejdet en reguleringsklausul i aftalegrundlaget.   

.   

                                                            
103 jf. pkt. 6.32 i OECD TPG 
104 SKM 2010.455.VLR, Afkald på forpagtningsindtægt, Vestre Landsret, 28. juni 2010. 
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I forbindelse med det manglende aftalegrundlag, argumenterede de danske skattemyndigheder for, 

at afkald på indtægt, hvor der foreligger en erhvervet ret hertil, ikke er et udtryk for sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Sagens brug af udtrykket "sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner" må vurderes til at konvergere yderst vidtgående med udtrykket: "hvad uafhængige 

parter ville have gjort". 

De implicerede koncernforbundne selskabers argument for at foretage den føromtalte year-end-

adjustment findes i Ligningslovens § 2, som er Danmarks svar på OECD's Modeloverenskomst 

artikel 9. De implicerede selskaber ønskede altså at regulere til, hvad uafhængige parter ville have 

gjort, men mødes med en modargumentation, der indeholder udsagn om, at den foretagne regulering 

ikke har været udtryk for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, da en reguleringsklausul 

ikke var indarbejdet i aftalegrundlaget. 

Den foretagne regulering blev i sagen undersøgt yderligere, hvilket resulterede i identifikation af, at 

moderselskabet foretog lignende reguleringer til ikke-interesseforbundne parter, hvilket yderligere 

argumenterer for, at de implicerede selskaber har handlet som uafhængige parter ville have gjort. 

Det er derfor ikke kun selve størrelsen af forpagtningsafgiften efter reguleringen, der nominelt er på 

armslængdevilkår, men reguleringshandlingen er ligeledes, hvad uafhængige parter ville have gjort. 

I forbindelse med reguleringen af forpagtningsafgiften for det første indkomstår blev der udarbejdet 

allonge til forpagtningsaftalen, der fortalte, at den endelige forpagtningsafgift blev fastsat ved årets 

afslutning "… under hensyntagen til den konkurrencemæssige situation og markedsvilkår i øvrigt". 

Det andet indkomstår var på den måde omfattet af et aftalegrundlag, der retfærdiggjorde en year-

end-adjustment. Denne formulering blev ikke taget i betragtning blandt andet med argumenter om, 

at tilsagnet var "… upræcist…", og at det ikke er "… sandsynligt, at en uafhængig bortforpagter 

ville lade forpagtningsforholdet fortsætte på sådanne vilkår"105

Tilbage står Landsrettens resultat, hvor det specificeres, at Ligningslovens § 2 udelukkende hjemler 

skattemyndighedernes ret til at foretage korrektioner i indkomsten så denne afspejler armslængde-

princippet. Det må vurderes, at et selskabs eventuelle ret til at foretage en year-end-adjustment klart 

skal fremgå af aftalegrundlaget i en form, hvor det er sandsynligt at uafhængige parter ville 

accepterer lignende vilkår. På trods af de danske skattemyndigheders store fokus på det aftaleretlige 

.  

                                                            
105 Resultatet af dommen tager endvidere i betragtning at allongen ikke var underskrevet. Forholdet ændrer ikke på 
nærværende opgaves behandling af dommen, da de danske skattemyndigheders kommentarer og argumenter 
enkeltstående er genstand for diskussion.   
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forhold i denne sag indikerer sagen implicit, at der ikke kan udarbejdes et aftalegrundlag omkring 

retten til year-end-adjustments, der modstrider hvad uafhængige parter ville have gjort. 

Det må dog vurderes, at sagen betoner, at de danske skattemyndigheders accept af year-end-

adjustments ikke er særlig stor. Sagen viser endvidere, at de danske skattemyndigheder til tider kan 

være mere fokuseret på at vise omverden, at store year-end-adjustments ikke er accepteret end at 

sørge for, at selskaber på totalniveau er på armslængdevilkår, da dette i den pågældende sag 

nærmest er blevet negligeret til fordel for de aftaleretlige forhold. Denne holdning til year-end-

adjustments er ligeledes interessant i forhold til dokumentationsbekendtgørelsens § 10, hvor en 

skattekontroltest kan anmodes af de danske skattemyndigheder i form af en databaseundersøgelse. 

Finder det pågældende selskab på baggrund heraf behov for at foretage en sådan regulering, kan det 

betvivles om denne må foretages. 

Overordnet tydeliggør sagen problematikken omtalt i kapitel 8. På den ene side ønskes en 

afregningspris på armslængdevilkår, mens der på den anden ønskes minimale year-end-adjustments. 

Men da alle forhold ikke er kendte ved fastsættelsen af afregningsprisen primo året resulterer dette i 

de fleste tilfælde i en form for regulering. Det kan derfor endnu en gang præciseres, at efterlevelsen 

af armslængdeprincippet i høj grad skal effektueres igennem implementeringen på et operativt 

niveau således, at year-end-adjustments minimeres. Minimeringen af year-end-adjustment vil både 

konvergere med det i kapitel 8 foretrukne og skattemyndighedernes ønske herom. Den pågældende 

sag viser dog tydeligt, at de enkelte skattejurisdiktioners holdninger skal medtages i 

implementeringsprocessen eksempelvis i forhold til krav omkring reguleringsklausuler i 

aftalegrundlaget for de interne afregningspriser. Det må heraf vurderes, at være den enkelte 

skattejurisdiktions holdning og fortolkning af, om de foretrækker en overvejende prisfastsættelses-

tilgang, der konsistent applikerer armslængdevilkår eller en rendyrket ex-post test af en periodes 

resultater. Denne fortolkningsfrihed skaber grundlag for kontroverser mellem skattejurisdiktioner, 

hvor taberen i alle instanser vil være det associerede selskab. I situationer hvor to skatte-

jurisdiktioner ikke har samme fortolkning og dermed retspraksis vil dette være i strid med OECD's 

Modeloverenskomst artikel 9's formål om dobbeltbeskatning og afbalanceret beskatningsret. 

I den forbindelse kan der drages direkte sammenhænge til den interessante identifikation i kapitel 7 

omkring Tysklands udelukkende delvise accept af TNMM, da den tyske skattejurisdiktion har fokus 
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på en ex-ante tilgang til anvendelsen af transfer pricing metoder106

 

. Dette tyder på, at TNMM i de 

fleste tilfælde anses som værende en ex-post metode. De ovenstående afsnit og kapitler viser dog, at 

TNMM ligeledes kan anvendes til ex-ante tilgange, men sammenhængen tydeliggør, at 

skattejurisdiktionernes holdninger hertil spiller en større rolle end den teoretiske fortolkning. 

10.5 TNMM i fremtiden 
Fremtidens applikation af armslængdeprincippet kommer sandsynligvis til at afhænge af TNMM's 

fremtidig applikation. Det må vurderes, at den historiske udvikling vil fortsætte således, at TNMM 

bliver mere og mere anerkendt som metode, da kompleksiteten må vurderes til ikke at falde i 

fremtiden. Grundet datatilgængeligheden vil accepten af TNMM være en nødvendighed for 

skattejurisdiktionen, da de andre metoder ikke kan håndtere alle typer transaktionsniveauer. Dette 

underbygges ligeledes af det private erhvervslivs inddragelse i OECD's overvejelser omkring 

transfer pricing udfordringer. Inddragelsen vil alt andet lige trække transfer pricing overvejelserne 

på verdensplan i en mere pragmatisk retning, som det tidligere er sket.  

Omvendt vil accepten af TNMM og størrelsen på year-end-adjustments altid komme til at afhænge 

af de enkelte skattejurisdiktioner, da der i fremtiden højst sandsynligt ikke vil ske nogen 

strømligning af transfer pricing lovgivninger verden over.  

Datatilgængeligheden kan som følge af udviklingen omtalt i afsnit 10.2, hvor databaserne, til 

søgning efter sammenlignelige transaktioner, bliver mere og mere omfattende, blive forbedret 

kraftigt. Det faktum, at der kan søges i aftaler mellem uafhængige parter vil alt andet lige gøre 

søgningen efter sammenlignelige transaktioner mere præcis. Den større præcision vil dermed kunne 

sikre, at overvejelserne i sammenlignelighedsanalysen og i databaseundersøgelsesprocessen vil 

kunne forbedres, så anvendelsen af TNMM i større grad vil ske med efterlevelse af 

armslængdeprincippet. Omvendt vil de større databaser muliggøre at nogle skattejurisdiktioner kan 

bevæge sig i den modsatte retning og i endnu højere grad søge en CUP.  

Overordnet må det dog vurderes, at TNMM's applikation af armslængdevilkåret i teoretisk 

perspektiv også i fremtiden vil være meget afhængig af, hvordan de enkelte selskaber vælger at 

implementere og operationalisere TNMM som metode.    

                                                            
106 http://www.internationaltaxreview.com/Article/2605255/Testing-versus-setting-transfer-prices.html 
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11 Konklusion 
I det følgende sammenfattes hovedopgavens resultater efter behandling af indeværende opgaves 

hovedproblem: Hvordan applikerer TNMM armslængdeprincippet? Udgangspunktet for 

besvarelsen af opgavens problemstilling er sket ud fra en konkret fortolkning og forståelse af 

transfer pricings fundamentalkrav herunder OECD’s Modeloverenskomst artikel 9. 

Det vurderes, at OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 fastsætter en præcis ramme for dets 

målgruppe og en bestemmelse af, at koncernforbundne selskaber skal handle med hinanden til 

priser og vilkår, der svarer til dem, uafhængige parter ville have indgået. På den måde skal alle 

koncernforbundne selskaber have handlet på armslængde og i konvergens med 

armslængdeprincippet. 

OECD fastsætter retningslinjer og fortolkninger af OECD's Modeloverenskomstens artikel 9 i 

OECD Transfer Pricing Guidelines, men der er ingen juridiske forpligtelser til overholdelsen heraf. 

Internationalt samarbejde har naturligt afledt en overordnet konsensus vedrørende centrale 

problemstillinger, blandt andet baseret på OECD Transfer Pricing Guidelines. Der efterlades 

alligevel en ureguleret kløft mellem den teoretiske definition, og hvordan operationaliseringen 

herefter kan forekomme i praksis. Dette medfører en høj grad af fortolkningsmulighed i de enkelte 

selskaber og deres skattejurisdiktioner med udfordringer til følge. Fortolkningsmuligheden skyldes 

den meget brede definition af armslængdeprincippet i OECD's Modeloverenskomst artikel 9. 

Fortolkningen af hvad uafhængige parter ville have gjort rækker dog længere end til en enkelt 

transaktion. En fortolkning af ordlyden i OECD's Modeloverenskomst artikel 9 fortæller, at 

armslængdeprincippet skal tilstræbes ved en vurdering af alle de omkringliggende forhold, for at 

der efterfølgende kan drages en konklusion på transaktionsniveau.  

Fælles for OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og OECD Transfer Pricing Guidelines er deres 

manglende stillingtagen til de tidsmæssige overvejelser omkring opnåelse af armslængdevilkår. 

Hverken ordlyden i OECD's Modeloverenskomst artikel 9 eller OECD Transfer Pricing Guidelines 

indikerer, at der skal foretages prisfastsættelse frem for pristest og vice versa. Konklusionen på de 

foretagne fortolkninger er dog, at armslængdeprincippet skal tilstræbes på kontinuerlig basis for at 

applikere, hvad uafhængige parter ville have gjort.  

En multinational virksomheds overvejelser om efterlevelse af armslængdeprincippet indeholder en 

række elementer. Nogle af de elementer er de fem anerkendte transfer pricing metoder, herunder 
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TNMM samt sammenlignelighedsanalysen, der betragtes som en central proces i arbejdet med 

overholdelse af armslængdeprincippet. Omfanget af de omstændigheder der måtte påvirke et givent 

selskabs afregningspris skal under sammenlignelighedsanalysen identificeres og kunne måles 

pålideligt således, at en undersøgelse af uafhængige sammenlignelige transaktioner kan foretages. 

De fem metoder applikerer armslængdeprincippet på forskellig vis og med større eller mindre 

reference til en transaktion. Både OECD Transfer Pricing Guidelines og de foretagne fortolkninger 

klarlægger, at en CUP til hver en tid skal foretrækkes, såfremt pålideligheden i denne er til stede. 

CUP'en foretager sammenlignelighed på transaktionsniveau, mens de øvrige metoder sammenligner 

på forskellige avanceniveauer.  

I praksis er TNMM den mest anvendte metode. TNMM foretager sammenligning på 

nettoavanceniveau ved hjælp af nøgletal og er sammen med profit split de metoder, der foretager 

sammenlignelighed fjernest fra et egentligt transaktionsniveau. Grunden til udviklingen i 

anvendelsen skal findes i den manglende datatilgængelighed ved de andre metoder. Historisk har 

anerkendelsen af TNMM udviklet sig fra, at TNMM ansås, som "den sidste udvej" til nu at være 

anerkendt på lige fod med de øvrige metoder. Den historiske udvikling er et resultat af den stigende 

kompleksitet i transaktionerne verden over, der ikke i alle tilfælde kunne håndteres af de andre 

metoder. Alligevel anerkender nogle OECD-medlemslande ikke TNMM fuldt ud. 

Anvendelsen af TNMM sker i praksis ved hjælp af en databaseundersøgelse. 

Databaseundersøgelsen er et værktøj til at forene overvejelserne i sammenlignelighedsanalysen, det 

mest relevante nøgletal og håndteringen af store mængder mulige sammenlignelige data, så dette 

resulterer i en margin på nettoavanceniveau. 

TNMM kan applikere armslængdeprincippet ved forskellige tilgange, henholdsvis prisfastsættelse 

og pristest, som i sidste ende resulterer i year-end-adjustments af forskellig størrelse. Størrelsen på 

de foretagne year-end-adjustments udtrykker den løbende efterlevelse af armslængdeprincippet. 

Fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 og OECD Transfer Pricing Guidelines 

fortaler begge tilgange, men det kan dog konkluderes, at de yderliggående udgaver af 

prisfastsættelse og pristest ikke applikerer armslængdeprincippet. En tilgang med rendyrket 

prisfastsættelse vil udelukkende bero på historiske data, hvorfor OECD Transfer Pricing Guidelines 

krav om, at priserne skal fastsættes på baggrund af omstændighederne, gældende for 

transaktionstidspunktet, ikke efterleves. For at efterleve armslængdeprincippet ville en year-end-
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adjustment, der afspejler budgetafvigelser og ændringer i de omkringliggende forhold fra 

fastsættelsestidspunktet til indkomstårets afslutning, derfor være nødvendig. Store year-end-

adjustments ville ikke blive accepteret af uafhængige parter, hvorfor sådanne indikerer manglende 

efterlevelse af armslængdeprincippet. Samme argumentation er gældende for en rendyrket pristest. 

Skattejurisdiktionernes holdning til year-end-adjustments kommer som følge af 

fortolkningsmulighederne i OECD's Modeloverenskomst artikel 9 til at spille en central rolle for 

kontrollerede selskabers implementering af TNMM. De mange fortolkningsmuligheder 

skattejurisdiktionerne imellem kan resultere i udfordringer for det enkelte selskab til trods for en 

teoretisk efterlevelse af armslængdeprincippet. Skattemyndighedernes overvejende ex-post tilgang 

og mulighed for at påvirke retspraksis i den enkelte skattejurisdiktion i en bestemt retning, gør 

implementeringen af TNMM på et operativt niveau essentiel.  

Det kan endvidere konkluderes, at TNMM i teorien kan udtrykke armslængdevilkår, og dermed 

hvad uafhængige parter ville have gjort på transaktionsniveau. Forudsat at 

sammenlignelighedsanalysen og databaseundersøgelsen er udarbejdet med tilstrækkelig 

påpasselighed, vil de have medtaget alle omkringliggende forhold og omstændigheder i et 

kontrolleret selskab. Med udgangspunkt i fortolkningen af OECD's Modeloverenskomst artikel 9 vil 

den eneste ukendte faktor i det kontrollerede selskabs ageren være prisen imellem de afhængige 

parter på transaktionsniveau på trods af en sammenligning på nettoavanceniveau. Anvendelsen af 

en nettomargin som sammenlignelig målestok, understøttes yderligere i praksis af investorers og 

andre interessenters benyttelse af nøgletal i deres vurdering af selskabers performance. Den 

manglende efterlevelse af armslængdeprincippet ved de yderliggående udgaver af prisfastsættelse 

og pristest resulterer i, at TNMM's applikation af armslængdeprincippet afhænger af 

implementeringen af metoden. For at applikere, hvad uafhængige parter ville have gjort bedst 

muligt, vurderes det, at en overvejende prisfastsættelsestilgang, hvor der kontinuerligt foretages 

vurderinger af de realiserede nettomarginer, er at foretrække. Den kontinuerlige vurdering muliggør 

en løbende prisregulering og dermed et minimalt behov for year-end-adjustments og pristest. 

Den overordnede konklusion på hovedopgaven er således, at OECD's Modeloverenskomst artikel 9 

og OECD Transfer Pricing Guidelines kan fortolkes bredt. Det altoverskyggende mål er dog at 

handle, som uafhængige parter ville have gjort med hensyntagen til alle omkringliggende forhold. 

En kontinuerlig efterlevelse af armslængdevilkåret, og en implementering ud på alle operative 

niveauer, er derfor en nødvendighed for, at TNMM kan applikere armslængdeprincippet pålideligt.  
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12. Anvendte fagudtryk 
OECD TPG OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administration 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

Værdikæde "Udtryk for den indbyrdes afhængige kæde af værdiskabende aktiviteter, 

der udføres i en virksomhed"107

ex-ante "Betragtning, der knytter sig til noget fremtidigt eller forventet…"

  

108

ex-post "… refererer til situationen, når en begivenhed er indtrådt"

 

109

Proxy  Forkortelse af approksimation 

 

MNE  Forkortelse af Multi National Enterprise 

ERP-system  Enterprise Ressource Planning System (f.eks. Navision eller SAP) 

NPV  Net present value - Nutidsværdi 

Year-end-adjustemt Regulering af afregningspris efter den fiskale periode  

Referencetransaktion En modsvarende transaktion i et uafhængigt selskab 

Imperfekt konkurrence Et marked, hvor konkurrencen har mangler, for eksempel i forbindelse 

med monopol eller oligopol.  

Perfekt konkurrence  Lig fuldkommen konkurrence og det modsatte af monopol. 

APA  Aftale med skattemyndighederne om fremtidige afregningspris.   

                                                            
107 http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Management/v%C3%A6rdik%C3%A6de 
108 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/ex_ante 
109 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/ex_ante 

http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Management/v%C3%A6rdik%C3%A6de�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/ex_ante�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/ex_ante�
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13.3 Hjemmesider 
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http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/germany.pdf 

http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/6776DDD8-42DC-451C-9ECE-

974080692D31/4599400/Notat_transferpricing.pdf 

Til brug for udarbejdelse af bilag 1: 

 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transferpricingcountryprofiles.htm 

 

13.4 Domme 
SKM 2010.455.VLR, Afkald på forpagtningsindtægt, Vestre Landsret, 28. juni 2010. 
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14 Bilag 

14.1 Bilag 1 - Undersøgelse af OECD-medlemslandenes holdning til TNMM 
Alle OECD-medlemslandene har kommenteret på anvendelsen af transfer pricing metoderne, jf. 

OECD's hjemmeside. Disse kommentarer er gennemgået for at identificere interessante og 

nuancerede tilgange til anvendelse af TNMM. Medlemslandenes kommentarer på OECD's 

hjemmeside opdateres ikke løbende, hvorfor der udelukkende er gennemgået de medlemslande, der 

har opdateret deres kommentarer efter 2011. 

  

Metodetan-
kegangen er 
lig OECD 
TPG's 
metodetan-
kegang. 

Nuancer, der 
afviger fra 
OECD TPG 

Der foreligger 
ikke en 
opdateret 
kommentar 
efter 2011 Kommentar 

Australien110      x   
Østrig111 x    

 
  

Belgien112      x   
Canada113 x    

 
  

Chile114 x        
Tjekkiet115 x        
Danmark116 x        
Estland117 x        
Finland118 x        
Frankrig119       x   

Tyskland120    x    

"Section 1 paragraph 3 of the Foreign Tax Act 
(Außensteuergesetz) provides for the statutory 
priority of the traditional transaction methods 
(comparable uncontrolled price method, resale 
price method, cost plus method) for 
determining transfer prices. Transactional 
profit methods can also be used under certain 
circumstances, i.e. if the traditional transaction 
methods can not be applied reliably."  

                                                            
110 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transferpricingcountryprofileaustralia.htm 
111 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Austria_TPcountryprofile_Sept2012.pdf 
112 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/belgiumtpcountryprofileandannexes.htm 
113 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Canada_TPCountryprofile_Sept2012.pdf 
114 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Chile_TPCountryProfileJan2013.pdf 
115 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/CzechRepublic_TPCountryProfile_Oct2012.pdf 
116 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Denmark%20_TPCountryProfile_2012.pdf 
117 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Estonia_TPCountryProfile_Dec2012.pdf 
118 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Finland_TPCountryProfile_Oct2012.pdf 
119 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/38158376.pdf 
120 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Germany_TPCountryProfile_Nov2012.pdf 
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http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Finland_TPCountryProfile_Oct2012.pdf�
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Metodetan-
kegangen er 
lig OECD 
TPG's 
metodetan-
kegang. 

Nuancer, der 
afviger fra 
OECD TPG 

Der foreligger 
ikke en 
opdateret 
kommentar 
efter 2011 Kommentar 

Grækenland121        
Grækenland har ikke kommenteret på 
deres metodetankegang.  

Ungarn122      x    

Island123        
Island har ikke kommenteret på deres 
metodetankegang. 

Irland124        
Irland har ikke kommenteret på deres 
metodetankegang.  

Israel125      x    
Italien126  x        
Japan127

 
   x   

Korea128      x    
Luxembourg
129  x        

Mexico130     x   

"Mexican Income Tax Law: taxpayers are 
required to use the CUP method in their 
transfer pricing analyses. The use of methods 
described below in Sections II, III, IV, V and VI 
is allowed only when the CUP method is not 
appropriate to determine the arm’s length 
nature of a transaction." 

Holland131 x        
New 
Zealand132

 
  x   

"CUP, Resale Price, Cost Plus, Profit Split, 
Comparable Profits. No priority of methods." 

Norge133 x        

Polen134     x   

"1) a comparable uncontrolled price; 
2) a resale price method; 
3) a reasonable margin (“cost plus”) method. 
If application of the methods above is 
impossible, the transactional profit methods 
shall be applied." 

                                                            
121 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Greece_TPCountryprofile_Oct2012.pdf 
122 http://www.oecd.org/fr/ctp/prix-de-transfert/37837209.pdf 
123 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/icelandmapprofile.htm 
124 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Ireland_TPCountryProfile_Sept2012.pdf 
125 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/44421408.pdf 
126 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Italy_TPCountryProfile_Oct2012.pdf 
127 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/39424142.pdf 
128 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/38525964.pdf 
129 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Luxembourg_TPCountryProfile_Oct2012.pdf 
130 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/mexico-tp-profile-2014.pdf 
131 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/netherlands-transfer-pricing-country-profile-2014.pdf 
132 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/NewZealand_TPcountryprofile_Sept2012.pdf 
133 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Norway_TPcountryprofile_Nov2012.pdf 
134 http://www.oecd.org/fr/ctp/prix-de-transfert/38112241.pdf 
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Metodetan-
kegangen er 
lig OECD 
TPG's 
metodetan-
kegang. 

Nuancer, der 
afviger fra 
OECD TPG 

Der foreligger 
ikke en 
opdateret 
kommentar 
efter 2011 Kommentar 

Portugal135      x    

Slovakiet136        
Slovakiet har ikke kommenteret på deres 
metodetankegang.  

Slovenien137 x        

Spanien138     x   

"Art.16.4 CITLaw states that to determine the 
AL price the following methods should be 
used:  
a) The comparable uncontrolled price (CUP) 
method;  
b) The cost plus method;  
c) The resale price method. 
Where the methods mentioned before can not 
be applied in a proper manner because of the 
complexity of the transactions or the 
information available is considered not to be 
sufficient, the two profit methods could be 
apply:  
a) the profit split method, or  
b) the transactional net margin method."  

Sverige139 x        
Schweiz140 x        

  

                                                            
135 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/37837436.pdf 
136 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/SlovakRepublic_TPcountryprofile_Oct2012.pdf 
137 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Slovenia_TPcountryprofile_Sept2012.pdf 
138 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Spain_TPcountryprofile_Sept2012.pdf 
139 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Sweden_TPCountryProfile_Oct2012.pdf 
140 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Swiss_TPcountryprofile_Dec2012.pdf 
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Metodetan
-kegangen 
er lig 
OECD 
TPG's 
metodetan-
kegang. 

Nuancer, der 
afviger fra 
OECD TPG 

Der foreligger 
ikke en 
opdateret 
kommentar 
efter 2011 Kommentar 

Tyrkiet141        

"1) Comparable Uncontrolled Price Method 
(CUP) 
2) Cost Plus (C+) 
3) Resale Price Method (RPM) 
4) Other methods (Profit Split Method, 
Transactional Net Margin Method, and 
Method Determined by Taxpayer) 
Taxpayers shall apply one of the above-
mentioned traditional transaction methods 
(CUP, C+, RPM) in order to determine the 
arm's length price in their transactions with 
related parties. In this context, taxpayer should 
select the method which is most appropriate to 
the nature of the transaction. However, if it is 
not possible to determine the arm's length 
price using these methods, taxpayers can use 
other methods which are appropriate to the 
nature of the transactions. In this regard, there 
is a hierarchy between the above-mentioned 
traditional transaction methods and other 
methods. 

Storbritannien
142        

Storbritannien har ikke kommenteret på 
deres metodetankegang.  

USA143        

 USA har ikke kommenteret på deres 
metodetankegang. Udviklingen i TNMM 
som metode i USA er dog behandlet 
særskilt i afsnit 7.1 

 

 

                                                            
141 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Turkey_TPcountryprofile_Oct2012.pdf 
142 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/UK_TPcountryprofile_Sept2012.pdf 
143 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/unitedstatestransferpricingcountryprofileandannexes.htm 
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