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2. Anvendte forkortelse 

 

SKL� Skattekontrolloven�

LL� Ligningsloven�

KBSKR� Kulbrinteskatteloven�

SEL� Selskabsloven�

KGL� Kursgevinstloven�

ÅRL� Årsregnskabsloven�

SSL� Statsskatteloven�
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3. Indledning 

�

Denne�opgave�har�til�formål,�at�analysere�hvilke�faktorer,�der�er�helt�centrale,�når�en�

koncern� skal� fastsætte� en� intern� afregningspris.� Herunder� hvilke� overvejelser,� og�

muligheder�der�er�for�valg�af�transfer�pricing�metode�ud�fra�koncernens�karakteristika.�

�

Endvidere�er�opgaven�udarbejdet�som�en�køreplan�for,�hvordan�transfer�pricing�kan�

implementeres�i�en�virksomhed.�I�forbindelse�med�dette,�er�der�nogle�klare�regler�for,�

hvordan�dokumentationen�samt�de�interne�afregningspriser�skal�beregnes.�Derfor�vil�

opgaven�også�analysere�de�gældende�regler� i�Danmark�og� i�udlandet,�da�dette�kan�

være�relevant,�når�en�koncern�har�datterselskaber�i�udlandet.��

�

Derudover� kunne� det� være� meget� interessant,� at� se� på� hvilke� faktorer� der� er�

afgørende,�når�en�virksomhed�skal�vælge�transfer�pricing�metode.�Herunder�om�det�
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har�betydning�for�valg�af�metode,�hvordan�organisationsformen�er� i�koncernen.�Om�

det�har�betydning,�hvilket�land�koncernen�opererer�i,�i�det�hele�taget,�at�se�på�hvilke�

interne�faktorer,�der�er�afgørende�for�valget�af�metode.��

�

Derudover� er� det� spændende� at� se� på,� om� nogle� koncerner� kan� opleve,� at� det� kan�

være�svært�at�fastsætte�en�intern�afregningspris,�fordi�der�ikke�er�et�eksternt�marked�

for� det� produkt� de� sælger,� og� på� den� måde� er� det� ikke� muligt,� at� finde� en�

markedspris.�

�

Som� udgangspunkt� handler� transfer� pricing� om� prisfastsættelse� af� kontrollerede�

transaktioner� og� dermed� fordelingen� af,� blandt� andet� internationale� koncerners�

samlede� indtjening� mellem� de� lande,� hvor� koncernen� har� bidraget� til� indtjening,� og�

hvor� virksomheden� er� beliggende.� Kontrollerede� transaktioner� er� de� transaktioner,�

der� forgår� ved� f.eks.� overdragelse� af� varer� og� serviceydelser� mellem�

koncernforbundne�virksomheder�eller�dennes�hovedaktionærer.����

�

Var� det� op� til� virksomhederne� selv,� ville� de� muligvis� flytte� indtjeningen� rundt� i�

koncernen� til� det� land� med� den� mest� lempelige� beskatning,� for� at� optimere� deres�

indtjening.� Der� er� store� forskelle� på� skatteprocenten� rundt� omring� i� verden,� og� det�

kan�derfor�betyde�meget,�hvor�man�betaler�skat.��

�

SKAT�og�andre�skattemyndigheder�rundt�om�i�verden�har�stor�fokus�på�området,�og�

dette�stiller�store�krav� til�virksomhederne.�Dette�betyder,�at�koncernerne�skal�kunne�

dokumentere,�at�den�interne�samhandel�foregår�på�markedsvilkår�(armslængdevilkår).��

�
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Sammenligner� man� Danmark� med� andre� lande,� er� der� stor� forskel� på,� hvordan�

reglerne� er� med� hensyn� til,� om� der� er� oplysningspligt,� om� der� er� krav� til�

dokumentation,� om� hvem� der� har� bevisbyrden,� hvis� der� er� kontrol,� og� om� der� er�

bøder� for� ikke� at� overholde� kravene.� Grundet� disse� forskellige� regler,� vil� det� være�

meget�spændende,�at�se�på�regler�i�Danmark�i�forhold�til�reglerne�i�udlandet,�for�at�se�

på�hvad�koncernen�skal�være�opmærksom�på,�i�forbindelse�med�fastsættelse�af�deres�

interne�afregningspriser�samt�krav�til�dokumentation.�

�

Denne�opgave�har�til�formål,�at�sætte�læseren�i�stand�til,�at�få�et�indblik�i�hvilke�regler�

der� findes� på� transfer� pricing� området� i� Danmark� samt� i� udlandet.� Derudover� er�

formålet,�at�få�en�forståelse�af,�hvilke�overvejelser�man�kan�gøre�sig�som�virksomhed�i�

forbindelse� med� metode� valg,� fastsættelse� af� de� interne� afregningspriser� og�

implementering�af�en�transfer�pricing�politik.����
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4. Problemformulering 

 

Opgaven� har� til� formål,� at� analysere� hvilke� faktorer,� der� er� afgørende� for� valg� af�

transfer�pricing�metode.�Herunder�hvilke�krav�der�stilles�til�koncernen�i�Danmark�og�i�

udlandet,� samt� hvilke� overvejelse� man� som� koncern� bør� gør� sig,� når� man� har�

samhandel� med� datterselskaber� på� tværs� af� landegrænserne,� for� at� fastlægge� de�

interne�afregningspriser.�

�

Derudover�er�opgaven�udarbejdet�som�en�køreplan�for,�hvordan�transfer�pricing�kan�

implementeres,�når�forskellige�faktorer�spiller�ind.��

�

For� at� kunne� behandle� og� analysere� ovenstående,� er� opstillet� følgende�

hovedproblem:�

�

”Hvilke faktorer i en given virksomhed er afgørende for valg af transfer pricing 

metode, herunder hvordan findes de mest hensigtsmæssige afregningspriser i en 

koncern med datterselskaber, der handler mellem landegrænser?”   
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For� at� kunne� afdække� ovenstående� problemstilling� er� det� nødvendigt,� at� kunne�

redegøre� for� hvordan� de� danske� og� udenlandske� regler� og� vejledninger� er� på�

området:��

�

 Hvilke�faktorer�er�afgørende�for�valg�af�transfer�pricing�metode?�

 Hvilke�konsekvenser�kan�følge�af�et�uhensigtsmæssigt�valg�af�transfer�pricing�

metode?�

 Hvilke� faktorer� er� afgørende� for� implementering� af� transfer� pricing� i� en�

koncern?�

 Hvordan�implementeres�transfer�pricing�i�en�koncern?�

 Hvilke�krav/regler�er�der�i�Danmark?�

 Hvilke�krav/regler�er�der�i�udlandet?�

 Hvem�er�omfattet�af�reglerne?�

�

�

�

�

�

�

�

�

5. Afgrænsning 

 

Denne� opgave� vil� se� på� både� det� regnskabsmæssige� og� skattemæssige� aspekt� af�

transfer�pricing.��
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�

Opgaven�vil� indenfor�det�regnskabsmæssige�aspekt,�se�på�hvilke�metoder�der�ligger�

til� grund� for� valg� af� metode,� hvilke� problemstillinger� der� kan� opstå� ved� valg� af� den�

forkerte�metode,�samt�hvilken�betydning�dette�kan�have�for�en�koncern.�

�

Opgaven� vil� kun� tage� udgangspunkt� i� behandlingen� af� transfer� pricing� i� danske�

virksomheder� som� indgår� i� internationale� koncerner.� Fysiske� personer� eller� faste�

driftssteder�vil�ikke�blive�inddraget�i�denne�opgave.�

�

Da� opgaven� er� skrevet� som� en� køreplan/vejledning� til� koncerner� i� hvilke� regler� og�

krav� der� er� til� en� transfer� pricing� dokumentation,� samt� gennemgang� af� metoder� til�

valg� af� afregningspris� mellem� to� interne� transaktioner� vil� andre� dele� af� transfer�

pricing�problematikker�kun�blive�behandlet�hvis�det�er�relevant.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

6. Model og metodevalg 

�

Denne� opgave� er� udarbejdet� som� en� teoretisk� beskrivelse� af� transfer� pricing� i�

Danmark�og�i�udlandet,�og�som�en�køreplan�for�implementering�af�en�transfer�pricing�

metode�ud�fra�nogle�karakteristika�i�virksomheden.�

�

Først� del� af� opgaven� vil� beskrive� den� gældende� lovgivning� i� Danmark,� samt� hvilke�

krav�der�er�til�dokumentation�i�både�Danmark�og�enkelte�udvalgte�lande�i�verden.��

�

Anden� del� vil� beskrive� hvilke� metoder� der� findes� når� man� skal� finde� den� rigtige�

interne� afregningspris.� Opgaven� vil� se� på� hvilke� regler� man� fra� OECD� har� godkendt�

samt�se�på�hvilke�transfer�pricing�metoder�man�internt�i�virksomheder�anvender.�

�

Tredje�del�vil�bestå�af�en�analyse�af�hvordan�to�forskellige�koncerner�kan�vælge�den�

mest� hensigtsmæssige� metode� til� fastsættelse� af� en� afregningspris� ud� fra� hvordan�

koncernen� er� struktureret.� Herunder� vil� opgaven� se� på� hvordan� man� implementerer�

transfer�pricing�i�koncernen.�

�

6.1 Kildekritik 

�
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I� forbindelse� med� brug� af� litteratur,� har� jeg� forsøgt,� at� forholde� mig� kritisk� til� det�

fundne�materiale.�Jeg�har�forsøgt�at�opsøge�rigtigheden�i�denne.�

�

Brugen�af�kilder�samt�pålideligheden�af�disse�vurderes�at�være�i�orden�som�grundlag�

for�udarbejdelsen�af�denne�opgave.�

�

Endvidere�henledes�opmærksomheden�på,�at�kildesøgningen�er�stoppet�den�2.�marts�

2011,� hvorfor� begivenheder,� love,� domme,� afgørelser� m.v.� der� er� offentliggjort� efter�

denne�dato,�ikke�er�indarbejdet�i�opgaven.�� 

�

�

�

�

�

7. Transfer pricing i koncerner 

 

Når� man� taler� transfer�pricing� i�koncerner�skal�man� være�opmærksom�på,�at�der�

fra� virksomhedens� synspunkt� også� kan� være� en� del� problematikker� forbundet�

hermed.� Det� er� helt� centralt� når� man� taler� transfer� pricing� at� se� på� den� måde�

virksomheden�bliver�styret�fra�internt.�Den�måde�en�virksomhed�bliver�ledet�på�er�

helt�centralt�for�valg�af�metode�da�forkert�valg�af�metode�kan�have�konsekvenser�

for�koncernen�som�helhed.�

�

Det�er�derfor�vigtig�fra�ledelses�at�være�bevist�om�at�man�blandt�andet�skal�undgå�

suboptimering� og� man� så� vidt� det� er� muligt� skal� undgå� at� have� uudnyttede�
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kapacitet.� Disse� er� nogle� af� de� konsekvenser� det� kan� få� for� en� koncern� at� vælge�

den�forkerte�afregningspris.�Det�vil�nedenfor�blive�beskrevet�yderligere.�

�

En� af� de� største� problematikker� en� ledelsen� har� forbundet� med� interne�

afregningspriser�er�at�de�helst�skal�undgå�suboptimering.�Hvis�man�for�eksempel�har�

en� sælgende� virksomhed� som� producerer� halvfabrikater� til� videresalg� i� koncernen.�

Disse�halvfabrikater�kan�kun�sælges�internt.�Den�købende�virksomhed�kan�købe�disse�

halvfabrikater�internt�eller�ekstern.�På�grund�af�den�interne�afregningspris�kan�det�for�

den� købende� virksomhed� bedre� betale� sig� at� handle� denne� vare� eksternt.� Den�

købende�virksomhed�får�således�et�godt�resultat�mens�den�sælgende�virksomhed�får�

et�meget�dårligt�resultat�da�den�ikke�sælger�noget�og�har�en�del�produktionsudgifter.�

Det� giver� således� på� koncern� niveau� et� dårligt� resultat,� i� det� man� har� udgifter� til�

eksterne�leverandører�mens�man�også�har�en�del�udgifter�til�produktion.��

�

Udfordringen� for� ledelsen� i� denne� situation� er,� at� finde� den� rigtige� afregningspris�

således,�at�man�ikke�producere�uden,,�at�kunne�få�det�solgt�i�den�sælgende�afdeling.�

Man�skal�overveje�om�man�skal�sænke�den�interne�afregningspris�eller�om�man�skal�

producere�på�en�anden�måde�således�at�produkterne�også�kan�sælges�eksternt.��

�

Man� skal� dog� være� opmærksom� på� at� hvis� den� sælgende� virksomhed�producere� til�

både�eksternt�og� internt,� skal�man�som� ledelse�analysere�på�om� det�kan�betale�sig,�

eller�om�den�sælgende�virksomhed�kun�bør�producere� til�det�eksterne�marked�eller�

kun�til�det�interne,�afhængig�af�hvor�og�hvordan�man�får�den�bedste�dækningsgrad.�

�
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Hvis� man� i� ovenstående� eksempel� udvider� og� siger� at� den� sælgende� virksomhed�

sælger� både� internt� og� eksternt� og� har� fået� egen� markedsføring� af� produkterne.�

Herunder� kendskab� til� markedet� og� kendskab� til� konkurrenterne.� Her� bør� ledelsen�

lade�den�sælgende�virksomhed�afgøre�om�den�købende�virksomhed�skal�købe�internt�

eller� eksternt.� På� denne� måde� afgiver� den� købende� virksomhed� sine� ordrer� til� den�

sælgende� virksomhed.� Den� sælgende� virksomhed� undersøger� kapacitetsudnyttelse�

og�på�denne�måde�vælger�den�bedst�økonomiske�løsning.��

�

På�denne�måde�får�ledelsens�løst�problemet�med�suboptimering,�og�også�uudnyttede�

kapacitet� i� den� sælgende� virksomhed.� Dog� skal� det� nævnes� at� man� fratager� den�

købende�afdeling�nogen�form�for�med�bestemmelse�hvilket�kan�være�demotiverende.�

�

En�anden�form�for�kapacitetsudnyttelse�kan�være,�at�man�i�en�moder�virksomhed�har�

ansat� en� IT� afdeling� til� at� varetage� IT� problemer� rundt� om� i� koncernens� selskaber.�

Men�de�enkelte�datterselskaber�kan�mod�koncernens�interesse�få�IT�hjælpen�eksternt�

hvis� dette� kan� gøres� billigere� end� købe� det� internt.� Det� vil� så� betyde� at� koncernen�

som�helhed�får�en�udgift�til�IT�support�plus�man�kan�have�IT�folk�gående�uden�de�har�

noget�at�lave,�og�disse�folk�skal�have�løn.�Dette�er�ikke�optimal�kapacitetsudnyttelse.�

�

Når� man� taler� kapacitetsudnyttelse� skal� man� som� ledelse� gør� op� med� sig� selv� om�

man� skal� ændre� den� afregningspris� man� har.� Man� kun� sælge� til� rene� variable�

omkostninger,� med� risiko� for� tab� i� den� sælgende� afdeling� eller� man� kan� holde� fast�

med�fare�for�at�den�købende�afdeling�køber�eksternt.��

�
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Virksomhederne�har,�kunne�flytte�rundt�på�det�samlede�overskud�til�det�land�med�den�

laveste� beskatning� hvilket� for� koncernen� som� helhed� har� været� en� fordel.�

Skattemyndighederne�er�de�senest�år�blevet�meget�opmærksom�på�dette�problem�og�

har� derfor� skærpet� reglerne� på� området.� Derfor� skal� man� nu� som� koncernledelse�

være� opmærksom� på� at� få� de� rigtige� interne� afregningspriser� således� at� koncernen�

som� helhed� står� bedst� muligt.� Derudover� skal� koncernledelsen� også� være�

opmærksom�på,�at�der�er�en�hel�del�eksterne�regler�som�skal�overholdes�således�at�

man�kan�klare�et�skattekontrol�uden�risiko�for�bøder�osv.��

�

Jeg� vil� gennem� de� næste� kapitler� gennemgå� de� regler� og� krav� der� er� til� transfer�

pricing�i�Danmark�og�i�nogle�udvalgte�lande.�

 

8. National lovgivning 

�

Udviklingen� i� samfundet� er� sket� over� en� årerække.� Samfundet� er� moderniseret,�

teknologien� udvikler� sig� i� flyvende� fart� og� globaliseringen� forøges.� Mange�

selskaber�prøver,�at�udnytte�de�muligheder�vores�samfund�giver,�for�på�den�måde�

at� holde� fast� i� deres� markedsandele.� Der� etableres� filialer,� faste� driftssteder� og�

datterselskaber� i� udlandet,� og� selskaberne� udvikler� sig� på� denne� måde� til�

internationale�koncerner.�

�

I� koncernerne� foregår� der� ofte� transaktioner� mellem� selskaber,� og� disse�

transaktioner� er� ofte� ikke� på� markedsvilkår,� som� hvis� man� handlede� med� en�

uafhængig� part.� For� partnerne� har� i� disse� tilfælde� typisk� ikke� modstridende�

interesser.�
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�

Samlet�set�for�koncernen�sker�der�ingen�indkomstforskydning,�da�det�interne�salg�

elimineres�ved�udarbejdelse�af�koncernregnskabet.�Så�målt�på�resultatet�før�skat,�

har� det� ingen� betydning� for,� hvilken� pris� man� afregner� det� interne� salg� til.�

Derimod� har� de� interne� afregningspriser� en� betydning� for,� hvordan� indkomsten�

fordeler� sig� imellem� koncernens� selskaber.� � Man� kan� ved� brug� af� ikke�

markedspriser�flytte�indkomsten�rundt,�så�man�ikke�kommer�til�at�betale�skat�i�de�

lande� med� en� høj� skatteprocent,� men� derimod� flytter� den� til� lande� med� en� lav�

skat.�

�

Skattemyndighederne� søger� ved� hjælp� af� skattelovgivningen,� at� forhindre� denne�

form� for� spekulationer.� De� søger,� at� kunne� kontrollere� om� handlerne� internt� i�

koncernerne�forgår�på�markedsvilkår,�de�såkaldte�armslængdevilkår.�

�

8.1 Lov nr. 131 af 25/2 1998 

 

I� 1998� valgte� man� i� Danmark,� at� udvide� transfer� pricing� lovgivningen� ved�

vedtagelsen� af� lov� nr.� 131� af� 25/2� 1998.� Formålet� med� loven� var,� at�

skattemyndighederne� havde� mulighed� for� at� sikre� en� korrekt� prisfastsættelse� i�

koncernen.�

�

Loven�regulerer�følgende�områder:�

�

 Oplysningspligt�(SKL�§�3B,�stk.�1)�

 Dokumentationskrav�(SKL�§�3B,�stk.�4)�
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 Skønsmæssig�skatteansættelse�(SKL�§�3B,�stk.�5)�

 Genoptagelse�af�selvangivelser�(SSL�§§�4,�stk.�2�og�35,�stk.�1)�

�

Ved� indførsel� af� SKL� §� 3B� ved� lov� nr.� 131� blev� hjemmel� for� oplysningspligt� og�

dokumentationskrav� indført� i� dansk� transfer� pricing� lovgivning.��

Skattemyndigheder� fik� med� denne� lov� adgang� til,� skønsmæssigt� at� ansætte� den�

skattepligtige� indkomst,� i� de� tilfælde� hvor� der� forligger� en� mangelfuld�

dokumentation,�eller�slet�ingen�dokumentation.�

�

8.1.1 Oplysningspligt 

�

I� forbindelse� med� lov� nr.� 131� af� 25/2� 1998� har� skattemyndigheder� indført�

oplysningspligt.� Dette� betyder,� at� man� som� selskab� i� forbindelse� med� udfyldelse�

af� selvangivelsen,� skal� oplyse� om� art� og� omfang� af� transaktioner� med�

udenlandske�koncernforbundne�selskaber.�

�

Virksomhederne� kan� med� sanktioner� pålægges,� at� opfylde� oplysningspligten.� De�

virksomheder�som�ikke�indsender�skema�05.021,�kan�således�med�hjemmel�i�SKL�§�

5,�stk.�1�og�2�pålægges�skattetillæg�og�daglige�bøder.�Dette�skyldes,�at�skemaet�

betragtes�som�en�integreret�del�af�selvangivelsen.�

�

8.1.2 Dokumentationskrav 

 

Dokumentationskravet� har� haft� sin� virkning� siden� indkomståret� 1999.� SKAT� har� i�

februar� 2006� udgivet� en� detaljeret� dokumentationsvejledning.� Ud� fra� lov� nr.� 131�



Transfer�Pricing�

�

Side�19�af�80�

af� 25/2� 1998� har� man� fastsat� nogle� krav� til� virksomhederne,� for� at�

skattemyndighederne� kan� kontrollere,� om� man� bruger� markedsvilkår� som�

afregningspriser.�

�

Der� skal� fra� virksomhedernes� side� udarbejdes� og� opbevares� skriftlig�

dokumentation,� denne� dokumentation� skal� vise� hvordan� priser� og� vilkår� er�

fastsat,� og� danne� grundlag� for� en� vurdering� af,� om� disse� er� på� markedsvilkår.�

Dokumentation�skal�udleveres�på�begæring.�

�

Dokumentation�forudsættes�normalt�at�indeholde:�

�

 Om� prisfastsættelsen� er� sket� efter� aftale� med� et� andet� lands�

skattemyndighed�

 Hvilke�virksomheder�der�deltager�i�de�interne�transaktioner�

 Arten�af�interne�transaktioner�

 Hvilken�funktion�der�udføres�af�de�enkelte�selskaber�

 Om� der� findes� sammenlignelige� transaktioner� med� uafhængige�

virksomheder�

�

Manglende�udarbejdelse�af�dokumentation�eller�hvis�dokumentation�har�en�sådan�

karakter,� at� der� reelt� ikke� forligger� dokumentation� kan� føre� til� bøde� jf.� SKL� §� 17,�

stk.�3.��

�

Virksomhederne�får�60�dage�til�at�fremlægge�deres�dokumentation.�Denne�buffer�

kan�måske�synes�fristende�for�nogle�virksomheder,�ment�på�den�måde,�at�de�blot�
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venter�med,�at�udarbejde�dokumentation�hvis�de�skulle�få�skattekontrol,�da�det�er�

et� omfattende� arbejde.� Dog� skal� det� nævne,� at� det� i� praksis� ikke� er� nok� med� 60�

dage�til�at�udarbejde�en�fornuftig�dokumentation.��

 

8.2. LL § 2 

 

LL� blev� indført� ved� lov� nr.� 432� af� 26/6� 1998.� Det� fremgår,� at� hvis� der� ligger� en�

kontrolleret� transaktion�som�er�defineret� i�LL�§�2,�stk.�2�mellem�de�restsubjekter,�

der� er� angivet� i� §� 2,� stk.� 1,� skal� de� vilkår� for� handelsmæssige� eller� økonomiske�

transaktioner�sættes�i�overensstemmelse�med�hvad,�der�kunne�have�været�opnået�

hvis�man�var�to�uafhængige�parter�som�handlede.�Hvis�ikke�koncernen�overholder�

disse�vilkår,�åbner�bestemmelsen�adgang�til�en�transfer�pricing�korrektion.��

�

Hvis� der� er� tale� om� en� grænseoverskridende� transaktion,� og� denne� er� uden� for�

reglerne� om� skattefri� tilskud,� kan� den� sekundære� korrektion,� se� side� 18� for�

yderligere� forklaring,� kun� undgås,� hvis� den� pågældende� udenlandske�

skattemyndighed� foretager� en� beskatning,� der� er� i� overensstemmelse� med� de�

priser� og� vilkår,� der� er� lagt� til� grund� ved� opgørelsen� af� den� skattepligtige�

indkomst�i�henhold�til�stk.�1�i�Danmark�jf.�LL�§�2,�stk.�4,�2�pkt.�

�

Hvis� ikke� der� er� tale� om� regulering� i� opgørelsen� af� den� skattepligtige� indkomst,�

med�derimod�overførslen�fra�virksomheden�til�aktionærerne�er�hjemlen�til�denne�

regulering�ikke�i�LL�§�2,�men�i�SSL�§�4.�

�
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8.3 Armslængdeprincippet�

 

Armslængdeprincippet� for� fastsættelse� af� priser� og� vilkår� for� transaktioner�

mellem�interessentforbundne�parter�findes�i�LL�§�2,�stk.�1.��

�

Af�loven�fremgår,�at�skattepligtige�er:�

�

1. �hvorover� fysiske� eller� juridiske� personer� udøver� en� bestemmende�

indflydelse,�

2. �der�udøves�en�bestemmende�indflydelse�over�juridiske�personer,�

3. �der�er�koncernforbundet�med�en�juridisk�person,�

4. �der�har�et�fast�driftssted�beliggende�i�udlandet,�

5. �der� er� en� udenlandsk� fysisk� eller� juridisk� person� med� et� fast� driftssted� i�

Danmark�eller�

6. �der� er� en� udenlandsk� fysisk� eller� juridisk� person� med� fast� driftssted� eller�

KULBR�§�21�stk.�1�eller�4�

�

Ved�opgørelsen�af�den�skattepligtige�indkomst,�skal�man�anvende�priser�og�vilkår�

for� handelsmæssige� transaktioner� med� de� ovennævnte� fysiske� eller� juridiske�

personer�og�faste�driftssteder,�de�såkaldte�kontrollerede�transaktioner.�Disse�skal�

være�i�overensstemmelse�med,�hvad�der�kunne�være�opnået,�hvis�transaktionerne�

var�forgået�mellem�to�uafhængige�parter.�

�
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Armslængdeprincippet� er� den� standard� som� er� gældende� for� landene� i� OECD.�

Armslængdeprincippet� skal� være� grundlag� for,� at� fastsætte� og� vurdere� de�

koncerninterne�afregningspriser.�

�

Armslængdeprincippet� er� defineret� i� art.� 9� i� OECD’s� modeloverenskomst� og� er�

følgende:�

�

”Såfremt� der� mellem� de� pågældende� foretagender� er� aftalt� eller� fastsat� vilkår�

vedrørende� deres� kommercielle� eller� finansielle� forbindelser,� der� afviger� fra� de�

vilkår,� som� ville� være� blevet� aftalt� mellem� uafhængige� foretagender,� kan� enhver�

indkomst,� som� hvis� disse� vilkår� ikke� havde� foreligget,� ville� være� tilfaldet� et� af�

disse� foretagender,� men� som� på� grund� af� disse� vilkår� ikke� er� tilfaldet� dette�

foretagende,� medregnes� til� dette� foretagendes� indkomst� og� beskattes� i�

overensstemmelse�hermed.”�

�

Det�skal�nævnes,�at�det�i�praksis�kan�være�svært�som�skattemyndighed�at�afgøre,�

om� virksomheden� har� fastsat� prisen� rigtigt,� især� fordi� der� i� nogle� lande� ikke� er�

dokumentationskrav.� Som� OEDC� også� anfører� i� deres� transfer� pricing� guidelines,�

så� kræver� det� en� god� dømmekraft� hos� både� skattemyndighed� og� skatteyder,� at�

anvende�armslængdeprincippet.��

�

Andre� problemer� med� armslængdeprincippet� er,� at� det� ikke� tager� højde� for� de�

særlige� forhold� som� kan� forekomme� hos� store� multinationale� selskaber,� som�

f.eks.:�

�
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 Nogle�brancher�er�så�domineret�af�multinationale�selskaber�at,�det�faktisk�er�

nærmest�umuligt�at�finde�transaktioner�mellem�uafhængige�parter�–�og�på�

den� måde� har� man� ikke� et� grundlag� til� at� vurdere� hvad� den� ”rigtige”�

markedspris�er.�

 Multinationale� selskaber� er� ofte� i� stand� til� at� opnå� store� fordele� i� form� af�

mængderabatter�–�hvor�det� igen�så�er�svært�at�vurdere�hvad�en�”rigtig”�

markedspris�er.�

 

8.4 Hvem er omfattet af lovgivningen? 

�

For� at� man� bliver� omfattet� af� den� danske� transfer� pricing� lovgivning,� skal� et� af�

følgende�punkter�være�opfyldt:�

�

 Danske�selskaber,�der�kontrolleres�af�udenlandske�personer,�selskaber�m.v.�

 Danske�selskaber,�personer�m.v.,�der�kontrollerer�udenlandske�selskaber�

 Danske�selskaber,�der�er�koncernforbundne�med�udenlandske�selskaber�

 Danske�selskaber,�personer�m.v.,�der�har�et�fast�driftssted�i�udlandet�

 Udenlandske�selskaber,�personer�m.v.,�der�har�et�fast�driftssted�i�Danmark�

�

Ved� kontrol� forstås� direkte� eller� indirekte� ejerskab� af� mere� end� 50%� af�

aktiekapitalen�eller�direkte�eller�indirekte�råden�over�mere�end�50%�af�stemmerne�

jf.�SEL�§�32�stk.�1�og�LL�§�16�H�stk.�1.�

�

Ved�koncernforbundne�selskaber� forstås�selskaber,�hvor�samme�kapitalkreds�ejer�

mere�end�50%�af�aktierne/stemmerne,�jf.�KGL�§4,�stk.�2.�
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�

Såfremt� man� som� selskab� ikke� overholder� at� handle� på� markedsvilkår,� har�

skattemyndighederne� mulighed� for,� at� foretage� korrektion� af� den� skattepligtige�

indkomst,� således� at� denne� kommer� op� på� samme� niveau,� som� hvis� selskabet�

havde�handlet�på�markedsvilkår.�

�

8.5 Korrektionssystemet  

�

En�transfer�pricing�korrektion�er� ikke�en�selvstændig�beskatningsmetode,�men�er�

armlængdeprincippet� ikke� overholdt,� kan� der� sker� en� korrektion� af� den�

skattepligtige� indkomst� for�koncernen,�således� at� indkomsten�bliver� fordelt,� som�

om�der�ville�havde�været�handlet�på�markedsvilkår.�

�

En�transfer�pricing�korrektion�kan�indeholde�tre�typer�af�korrektioner,�til�brug�for�

omdeling�af�de�kontrollerede�transaktioner.�De�tre�typer�er:�

�

 Den�primære�korrektion�

 Den�korresponderende�korrektion�

 Den�sekundære�korrektion�

 

8.5.1 Den primære korrektion 

�

Når�der�er�tale�om�den�primære�korrektion,�er�det�den�korrektion,�der�kan�forhøje�

indkomsten.�Det�kan�ske,�hvis�et�selskab�har�solgt�en�vare�til�et�af�sine�selskaber�i�

koncernen� til� underpris,� så� giver� den� primære� korrektion� adgang� til� at� forhøje�
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denne�afregningspris,�til�hvad�der�ville�svare�til�markedspris,�hvilket�resulterer�i�en�

øget�beskatning�hos�selskabet.�

�

8.5.2 Den korresponderende korrektion 

�

Den�korresponderende�korrektion�er�den,�som�modsvarer�den�primære�korrektion�

hos�den�anden�part� i�den�pågældende�transaktion.�Denne�korrektion�finder�altså�

sted,�der�hvor�indkomsten�nedsættes,�men�med�øget�fradrag�til�følge.�Tager�man�

igen� udgangspunkt� i� det� ovenstående� eksempel,� hvor� en� vare� bliver� solgt� for�

billigt,� bevirker� den� korresponderende� korrektion� at� selskabets� fradrag� øges� til�

varens�markedspris.�

8.5.3 Den sekundære korrektion�

�

Når�en�transfer�pricing�regulering�er�fulgt�op�af�en�korresponderende�regulering,�

så� er� den� skattemæssige� indkomstfordeling� bragt� i� overensstemmelse� med�

armslængdeprincippet.� Men� de� underliggende� transaktioner� og� pengestrømmen�

vil� i� denne� situation� være� uændret.� Og� på� denne� måde,� er� der� sket� en� reel�

overførsel�af�midler� fra�den�ene�part�til�den�anden�–�med�andre�ord,�pengene�er�

hos�den�forkerte�part.�

�

En� sekundær� korrektion� betyder,� at� denne� overførsel� benævnes� som� et� lån,�

tilskud,�udbytte�eller�andet�som�kan�havde�skatteretlige�konsekvenser.�

�
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Denne� korrektion� kan� dog� undgås� jf.� LL� §� 2� stk.� 4.� De� skattepligtige� kan� undgå�

yderligere�følgeskrivelse�i�form�af�den�sekundære�justering,�hvis�de�forpligter�sig�

til�betaling,�i�overensstemmelse�med�de�af�SKAT�anvendte�priser�og�vilkår.��

�

8.6 Delkonklusion 

 

I� Danmark� har� man� gennem� lovgivningen� forsøgt� at� forhindre� at� man� som�

virksomhed�eller�handler�på�markedsvilkår�når�man�handler�internt�med�hinanden.�

�

I� 1998� valgte� man� i� Danmark,� at� udvide� transfer� pricing� lovgivningen� ved�

vedtagelsen� af� lov� nr.� 131� af� 25/2� 1998.� Formålet� med� loven� var,� at�

skattemyndighederne� havde� mulighed� for� at� sikre� en� korrekt� prisfastsættelse� i�

koncernen.�

�

Armslængdeprincippet� er� den� standard� som� er� gældende� for� landene� i� OECD.�

Armslængdeprincippet� skal� være� grundlag� for,� at� fastsætte� og� vurdere� de�

koncerninterne�afregningspriser.�

�

Hvis�ikke�regler�om�anvendelse�af�armlængdeprincippet�er�opfyldt�kan�en�transfer�

pricing� korrektion� finde� sted.� Dette� er� ikke� en� selvstændig� beskatningsmetode,�

men� en� korrektion� af� den� skattepligtige� indkomst� for� koncernen,� således� at�

indkomsten� bliver� fordelt,� som� om� der� ville� havde� været� handlet� på�

markedsvilkår.�
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9. Dokumentation 

�

Der� er� i� SKL� §� 3� direkte� fastslået,� at� der� skal� udarbejdes� transfer� pricing�

dokumentation.� Disse� bestemmelser� har� været� gældende� siden� 1999.�

Dokumentationskravet� har� til� formål� at� sætte� skattemyndighederne� i� stand� til� at�

vurdere�om�der�handles�på�markedsvilkår.��

�

Selvom�det�er�administrativt�tungt�for�virksomhederne,�har�det�også�visse�fordele,�

at� udarbejde� en� god� dokumentation� fra� starten� af.� � En� god� dokumentation� kan�

blandt� andet� sikre� en� hurtig� skatterevision.� Jo� bedre� virksomheden� er� til� at�

udarbejde� dokumentationen,� desto� færre� oplysninger� skal� skattemyndighederne�

hente� hos� virksomheden� efterfølgende.� Det� kan� logisk� nok� være� svært,� at� hente�

materiale� fra� gamle� indkomstår� og� udenlandske� datterselskaber� hvis�

skattekontrollen�først�kommer�nogle�år�senere.�

�

Hvis� ikke� virksomhederne� har� udarbejdet� en� ordentlig� dokumentation� for� deres�

interne� afregningspriser,� kan� skattemyndighederne� efter� loven� skønsmæssigt�

fastsætte� afregningsprisen.� I� Danmark� er� det� skattemyndighederne� der� har�

bevisbyrden,� så� har� virksomhederne� blot� udarbejdet� en� god� dokumentation,�

bliver�det�svært� for�skattemyndigheder,�at�anfægte�dette.�Har�virksomheden�kun�

udarbejdet� en� ”1-siders”� dokumentation,� bliver� denne� sidestillet� med� ikke� at�

havde�udarbejdet�nogen�dokumentation.��

�
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Man� kan� sige,� at� i� forbindelse� med� at� virksomheden� har� koncernforbundne�

virksomheder� i� andre� lande,� vil� det� oftest� være� nødvendigt,� at� have� udarbejdet�

dokumentation�for,�at�opfylde�kravene�i�det�pågældende�land.�

�

I�praksis�skal�man�være�opmærksom�på,�at�udarbejde�sin�dokumentation�således,�

at� den� kan� genbruges� i� de� lande� koncernen� opererer.� Det� bliver� mere� og� mere�

normalt,�at�man�i�de�europæiske�lande�genbruger�transfer�pricing�dokumentation�

–�man�tilretter�naturligvis�således,�at�det�stemmer�overens�med�hvilke�krav,�der�er�

i�det�pågældende�land.��

�

Det� overordnede� kriterium� er,� at� virksomhederne� er� i� stand� til� at� aflevere� den�

ønskede�dokumentation�til�skattemyndigheder�inden�for�den�tidsfrist,�der�er�i�det�

pågældende�land.�

�

 

9.1 Opbyggelse af dokumentation i Danmark 

 

�Koncernforbundne�virksomheder�skal�ifølge�SKL�§�3B:�

�

”…� udfærdige� og� opbevare� skriftlige� dokumentation� for,� hvorledes� priser� og�

vilkår� er� fastsat� for� de� kontrollerede� transaktioner.� Den� skriftlige� dokumentation�

skal� på� skattemyndighedernes� begæring� forelægges� denne� og� skal� være� af� en�

sådan�art,� at�den�kan�danne� grundlag� for�en�vurdering�af,� om�priser�og� vilkår�er�
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fastsat� i� overensstemmelse� med,� hvad� der� kunne� være� opnået,� hvis�

transaktionerne�var�afsluttet�mellem�uafhængige�parten1”.�

�

Dokumentationspligten� består� af� to� led.� For� det� første� skal� virksomheden�

beskrive,�hvordan� deres�afregningspriser� på�varer�og�ydelser� er� fremkommet,�og�

for�det�andet�skal�skattemyndighederne�ud�fra�denne�beskrivelse,�kunne�vurdere�

om�der�bliver�handlet�på�markedsvilkår.�

�

SKAT� har� i� februar� 2006� udsendt� en� detaljeret� vejledning,� om� hvordan� transfer�

pricing� dokumentationen� kan� udarbejdes.� Man� kan� sige,� at� kravet� til�

dokumentationen� afhænger� af� virksomhedens� størrelse� og� kompleksitet.� Selvom�

alle�nævnte�punkter�i�bekendtgørelsen�i�princippet�skal�med,�kan�man�komme�ud�

for�situationer,�hvor�nogle�punkter�ikke�er�relevante�for�en�given�virksomhed.�Det�

vigtigste� er,� at� alle� de� oplysninger� som� er� vigtige� for� vurderingen� af,� om�

virksomheden�anvender�armslængdeprincippet,�er�medtaget.�

�

SKAT’s�dokumentationsvejledning�er�bygget�op�over�følgende�fem�trin:�

�

1. Beskrivelse�af�koncernen�og�de�forretningsmæssige�aktiviteter�

2. Beskrivelse�af�de�kontrollerede�transaktioner�

3. Sammenlignelighedsanalyse�

4. Implementering�og�prisfastsættelse�

5. Skriftlige�aftaler�

����������������������������������������������
1�Anders�Oreby�Hansen�og�Peter�Andersen,�”Transfer�Pricing�i�praksis”,�side�68�
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�

Disse�5�punkter�svarer�til�§§�4-8�i�dokumentationsbekendtgørelsen.�Beskrivelserne�

i� dokumentationsbekendtgørelsen� er� relativt� detaljeret.� Der� er� ikke� noget� krav�

om,� at� bekendtgørelsen� og� vejledningen� systematik� følges.� Andre� måder� kan�

anvendes,�men�rent�praktisk�anbefales�det�dog�at�anvende�vejledningen.�

�

9.2 EU transfer pricing dokumentation 

 

Hvis� man� er� koncernforbundet� med� selskaber� i� EU� kan� man� vælge,� at� udarbejde�

dokumentationen� som� en� EU� transfer� pricing� dokumentation� jf.�

dokumentbekendtgørelsen�§�11,�stk.�1.�Det�er�frivilligt�for�en�koncern,�om�den�vil�

udarbejde� dokumentation� som� en� EU� transfer� pricing� dokumentation.� Vælger�

koncernen� at� udarbejde� en� EU� transfer� pricing� dokumentation,� skal� den� omfatte�

alle�EU�selskaberne�og�bør�være�over�en�længere�årrække,�så�man�får�kontinuitet�i�

koncernens�transfer�pricing�politik.�

�

En� EU� transfer� pricing� dokumentation� består� af� to� dele,� en� fællesdokumentation�

og�en�landespecifik�dokumentation,�som�så�tilsammen�udgør�dokumentationen.�

�

9.2.1 Fællesdokumentation 

 

Fællesdokumentationen� er� en� overordnet� dokumentation� med� standardiserede�

oplysninger,�som�er�relevante�for�alle�koncernens�virksomheder�i�EU.�

�
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Nedenstående�punkter�skal�med�i�en�EU�transfer�pricing�dokumentation.�I�praksis�

skal�indholdet�af�punkterne�tage�hensyn�til�virksomheden�og�dens�transaktioners�

kompleksitet2:�

�

 En� general� beskrivelse� af� aktiviteterne� og� forretningsstrategien,� herunder�

ændring�af�forretningsstrategien�i�forhold�til�det�foregående�skatteår.�

 En� general� beskrivelse� af� den� multinationale� koncerns� organisatoriske,�

juridiske�og�operationelle�struktur.�

 En�generel�liste�over�de�forbundne�foretagender,�der�foretager�kontrollerede�

transaktioner�med�virksomheder�i�EU.�

 En� generel� beskrivelse� af� de� kontrollerede� transaktioner� med� forbundne�

foretagender� i� EU,� det� vil� sige� en� beskrivelse� af� transaktionsstrømmen� af�

materielle� og� immaterielle� aktiver,� tjenester� og� finansielle� elementer,�

faktureringsstrømmen�og�transaktionsstrømmenes�beløb�og�mængde.�

 En�general�beskrivelse�af�funktioner�og�risici,�og�en�beskrivelse�af�ændring�i�

funktioner�og�risici�i�forhold�til�foregående�skatteår�

 En�liste�over�immaterielle�aktiver�og�modtagne�eller�betalte�licensafgifter�

 Den� multinationale� koncerns� politik� vedrørende� interne� afregningspriser�

eller� en� beskrivelse� af� koncernens� system� for� interne� afregningspriser,� der�

viser,�at�koncernens�interne�afregningspriser�er�fastsat� i�overensstemmelse�

med�armslængdeprincippet.�

 En� liste� over� aftaler� om� omkostningsfordeling,� forhåndsaftaler� om� metoder�

for�interne�afregningspriser�og�afgørelser�om�forskellige�aspekter�af�interne�

����������������������������������������������
2�Anders�Oreby�Hansen�og�Peter�Andersen�”Transfer�Pricing�i�praksis”,�side�77-78�
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afregningspriser,� såfremt� de� finder� anvendelse� på� EU� baserede�

koncernenheder�

 En�erklæring�hvori�hver�enkel�national�skattepligtig�forpligter�sig�til�at�levere�

supplerende� oplysninger� på� anmodning� og� inden� for� en� passende� frist� i�

overensstemmelse�med�nationale�regler.�

�

9.2.2 Landespecifik dokumentation 

 

Den� landespecifikke� dokumentation� indeholder� den� specifikke� dokumentation�

vedrørende�den�enkelte�virksomhed�i�det�enkelte�land.�

�

En� koncern� vil� kunne� flytte� nogle� af� punkterne� fra� den� landespecifikke�

dokumentation� til� fællesdokumentationen,� hvis� man� kan� beskrive� nogle� punkter�

samlet�for�koncernen.�Der�er�dog�en�betingelse�for�at�dette�accepteres,�og�det�er,�

at� detaljeringsgraden� skal� være� den� samme,� som� hvis� den� stod� beskrevet� under�

den�landespecifikke�dokumentation.�

�

Der�skal�under�den�landespecifikke�dokumentation�udarbejdes�følgende:�

�

 En�beskrivelse�af�koncernen�

 En�beskrivelse�af�de�kontrollerende�transaktioner�

 En�sammenlignelighedsanalyse�herunder�information�om�interne�og�eksterne�

sammenlignelige�uafhængige�transaktioner�og�anvendelsesmetoder�

 En�beskrivelse�af�implementeringen�af�den�koncerninterne�afregningspris�

�
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At�der�er�sammenfald�mellem�denne�og�dokumentationsbekendtgørelsen�er� ikke�

overraskende,�da�der�er�tale�om�oplysninger�der�er�helt�centrale�for�en�vurdering�

af,�om�der�er�handlet�på�markedsvilkår,�og�som�også�er�i�overensstemmelse�med�

OECD’s�Transfer�Pricing�Guidlines.��

�

For� Danmark� gælder� det,� at� hvis� virksomheden� har� valgt,� at� udarbejde� en� EU�

transfer� pricing� dokumentation� skal� de� beskrivelser� og� analyser� som� fremgår� af�

dokumentations-bekendtgørelsen� §§� 4-8� medtages� i� fællesdokumentation� eller�

den�landespecifikke�dokumentation�for�Danmark.�

�

I� overensstemmelse� med� dokumentationsbekendtgørelsens� §� 2,� stk.� 3,� vil�

fællesdokumentationen�og�den�landespecifikke�dokumentation�kunne�udarbejdes�

på�dansk,�norsk,�svensk�og/eller�engelsk.�

�

I�Danmark�vil�en�EU�transfer�pricing�dokumentation�være�omfattet�af�den�normale�

regel�om,�at�dokumentationen�skal�kunne�indsendes�med�en�frist�på�60�dage.�

�

9.3 PATA – dokumentation 

 

PATA�er�en�forkortelse�af�Pacific�Association�of�Tax�Administrators.�PATA�omfatter�

Australien,�USA,�Canada�og�Japan.�PATA�udsendte�i�marts�2003�et�fælles�regelsæt�

for� indholdet� af� en� dokumentation,� som� opfylder� alle� landenes� krav� til�

dokumentation,�og�derfor�gør�det�muligt�for�selskaber�med�transaktioner�mellem�

to�eller�flere�PATA�lande,�at�nøjes�med,�at�udarbejde�en�fælles�dokumentation�og�

derved�stadig�opfylde�de�involverede�landes�krav.��
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�

Anvendelsen�af�pakken�er�frivillig.�

�

En�PATA�transfer�pricing�pakke�skal�indeholde�følgende:�

�

 �En�beskrivelse�af�organisationens�struktur�

 �En�beskrivelse�af�koncernens�forretningsområder�og�markedsvilkår�

 �En�beskrivelse�af�de�kontrollerede�transaktioner�

 �En�beskrivelse�af�forudsætninger,�strategier�og�politikker�

 �En�beskrivelse�af�omkostningsaftaler.�

 �Sammenligneligheds,�funktions-�og�risikoanalyse�

 �Valg�af�prisfastsættelsesmetode�

 �Redegørelse�for�anvendelsen�af�prisfastsættelsesmetode�

 Beskrivelse�af�baggrundsdokumenter�

�

En� gennemgang� af� punkterne� der� indgår� i� en� PATA� dokumentation� viser� et�

betydelig� sammenfald� med� såvel� de� danske� retningslinjer,� EU� transfer� pricing�

dokumentation�samt�OECD’s�Transfer�pricing�Guidelines.�

�

9.4 Sammenligning af de tre dokumentationssystemer 

�

Opbygningen� i� PATA� er� lidt� anderledes� i� forhold� til� opbygningen� af� den� danske�

dokumentationsvejledning� og� EU� transfer� pricing� dokumentationsvejledningen.�

Men�indholdet�er�i�al�væsentlighed�de�samme.��

�
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Der�er�dog�en�væsentlig�forskel�mellem�f.eks.�de�danske�regler�og�PATA.�Ifølge�de�

danske� regler� behøver� man� ikke,� at� lave� en� databaseundersøgelse.� Dette� er� i�

henhold� til� PATA� vejledningen� et� krav.� Dog� skal� det� nævnes,� at� udarbejder� man�

sin� dokumentation� efter� PATA� vejledning,� skal� man� udlevere� dataundersøgelsen�

til�de�danske�myndigheder.�

�

Alle� tre� vejledninger� bærer� tydelige� præg� af� at� være� inspireret� af� OECD’s�

Transfer� Pricing� Guidelines.� Så� grundet� at� de� tre� vejledninger� ligner� hinanden�

meget,� bør� der� i� praksis� ikke� være� den� store� forskel� på,� hvilken� vejledning� man�

bruger.�Det�må�dog�anbefales,�at�man�anvender�den�i�det�land�hvorfra�koncernens�

globale�aktivitet�koordineres.��

�

Der�er�betydelige�nationale�forskelle�i�relation�til�de�krav�der�stilles.�Dette�kommer�

især� til� udtryk� i� de� lande,� hvor� det� er� skatteyderen,� der� har� bevisbyrden� for� at�

dokumentere,� at� der� handles� på� armslængdevilkår.� Her� vil� kravene� til�

dokumentationen�være�vidtrækkende.�

�

I�de�lande�hvor�det�er�skattemyndighederne�der�har�bevisbyrden�for,�at�bevise�at�

der� ikke� handles� på� armslængdevilkår,� herunder� Danmark,� vil� kravene� til�

omfanget� og� deltaljeringen� i� transfer� pricing� dokumentationen� ofte� være� en� del�

mindre.�

 

 

 

9.5 Delkonklusion 
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Som� tidligere� nævnt� har� lovgivningen� fastlagt� at� virksomhederne� med� interne�

transaktioner�skal�udarbejde�og�opbevare�dokumentation.�

�

Dokumentationspligten� består� af� to� led.� For� det� første� skal� virksomheden�

beskrive,�hvordan� deres�afregningspriser� på�varer�og�ydelser� er� fremkommet,�og�

for�det�andet�skal�skattemyndighederne�ud�fra�denne�beskrivelse,�kunne�vurdere�

om� der� bliver� handlet� på� markedsvilkår.� SKAT� har� udarbejdet� en� vejledning� til�

hvordan�man�kan�dokumenterer�de�interne�afregningspriser�

�

Har�en�virksomhed�koncernforbundet�selskaber�i�EU�kan�man�vælge,�at�udarbejde�

dokumentationen� som� en� EU� transfer� pricing� dokumentation.� Det� er� frivilligt� for�

en� koncern,� om� den� vil� udarbejde� dokumentation� som� en� EU� transfer� pricing�

dokumentation.��

�

Vælger� koncernen� at� udarbejde� en� EU� transfer� pricing� dokumentation,� skal� den�

omfatte� alle� EU� selskaberne� og� bør� være� over� en� længere� årrække,� så� man� får�

kontinuitet�i�koncernens�transfer�pricing�politik.�

 

Derudover�findes�der�PATA�som�omfatter�Australien,�USA,�Canada�og�Japan.�PATA�

udsendte�i�marts�2003�et�fælles�regelsæt�for�indholdet�af�en�dokumentation,�som�

opfylder� alle� landenes� krav� til� dokumentation,� og� derfor� gør� det� muligt� for�

selskaber� med� transaktioner� mellem� to� eller� flere� PATA� lande,� at� nøjes� med,� at�

udarbejde� en� fælles� dokumentation� og� derved� stadig� opfylde� de� involverede�

landes�krav.��
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�

Der� fremkommer� forskelle� mellem� de� danske� regler� og� PATA.� Ifølge� de� danske�

regler�behøver�man� ikke,�at� lave�en�databaseundersøgelse.�Dette�er� i�henhold�til�

PATA�vejledningen�et�krav.��

�

Der� er� også� betydelige� nationale� forskelle� i� relation� til� de� krav� der� stilles.� Dette�

kommer� især�til�udtryk� i�de� lande,�hvor�det�er�skatteyderen,�der�har�bevisbyrden�

for� at� dokumentere,� at� der� handles� på� armslængdevilkår.� Her� vil� kravene� til�

dokumentationen�være�vidtrækkende.�

 

 

10. Hvem er omfattet af de danske transfer pricing dokumentationsregler? 

�

Kravene� i� SKL� §� 3B� om� afgivelse� af� oplysninger� i� selvangivelsen� om� de�

kontrollerede� transaktioner� i� koncernen� samt� om� dokumentationen� for�

prisfastsættelsen�heraf�omfatter�skattepligtige:�

�

 Hvorover�fysiske�eller�juridiske�personer�udøver�en�bestemmende�indflydelse�

 Der�udøver�en�bestemmende�indflydelse�over�juridiske�personer�

 Der�er�koncernforbundet�med�en�juridisk�person�

 Der�har�et�fast�driftssted�beliggende�i�udlandet�

 Der� er� en� udenlandsk� fysisk� eller� juridisk� person� med� et� fast� driftssted� i�

Danmark�

 Der� er� en� udenlandsk� fysisk� eller� juridisk� person� med� fast� driftssted� eller�

KULBR�§�21,�stk.�1�eller�4�
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�

Som� man� kan� se� er� der� overensstemmelse� mellem� de� skattepligtige,� som� er�

omfattet�af�armslængdeprincippet� i�LL�§�2,�og�de�skattepligtige,�som�er�omfattet�

af�oplysnings-�og�dokumentationspligten.�Både�fuldt�og�begrænset�skattepligtige�

er�omfattet�af�reglerne.�

�

10.1 Begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder 

�

Som� udgangspunkt� skal� alle� der� er� omfattet� af� reglerne� i� SKL� §� 3B,� stk.� 1�

udarbejde� dokumentation� for� alle�kontrollerede�transaktioner.� Dette�er� et�meget�

omfattende� arbejde,� så� derfor� har� man� for� mindre� virksomheder� indført� en�

begrænset� dokumentationspligt� som� begrænser� sig� til,� at� det� kun� er� nogle�

kontrollerede�transaktioner�der�skal�oplyses�om.�

�

Mindre�virksomheder�defineres�i�denne�sammenhæng�på�følgende�måde3:�

�

Under�250�beskæftigede,�samt�enten:�

�

 Har�en�årlig�samlet�balancesum�på�under�125�mio.�kr.,�eller�

 En�årlig�omsætning�på�under�250�mio.�kr.�

�

Ved� beskæftigede� forstås� det� gennemsnitlige� antal� ansatte� i� løbet� af� et�

indkomstår.� Dette� svarer� også� til� den� definition� som� anvendes� i�

����������������������������������������������
3�Anders�Oreby�Hansen�og�Peter�Andersen�”Transfer�Pricing�i�praksis”,�side�42�
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årsregnskabsloven� ved� afgørelsen� af,� hvilken� regnskabsklasse� man� som�

virksomhed�befinder�sig�i�jf.�ÅRL�§�7.�

�

Balancesummen�og�omsætningstallet�tages�fra�den�officielle�årsrapport.�Ved�den�

samlede� balancesum� skal� forstås,� de� aktiver� som� er� opført� i� balancen.� Ved� årlig�

omsætning� skal� forstås,� nettoomsætning� som� defineres� som� salgsværdien� af�

produkter� og� tjenesteydelser� der� henhører� under� selskabets� ordinære� drift� med�

fradrag� af� prisnedslag,� merværdiafgift� og� anden� skat� der� er� direkte� forbundet�

med�salgsbeløbet.��

�

Ved� opgørelsen� af� den� samlede� balance� medregnes� ikke� koncerninterne�

mellemværender� og� indbyrdes� kapitalandele.� Ved� opgørelsen� af� den� samlede�

omsætning�i�koncernen,�skal�der�ikke�medregnes�den�interne�omsætning.�

�

Hvis� en� virksomhed� opfylder� kravet� om� under� 250� beskæftigede� og� også� enten�

den� ene� eller� anden� mulighed,� skal� virksomheden� alene� udfærdige� og� opbevare�

skriftlig�dokumentation�for,�hvorledes�priser�og�vilkår�er�fastsat�for4:�

�

 Kontrollerede� transaktioner� med� fysisk� og� juridisk� personer,� der� er�

hjemhørende� i� en� fremmed� stat,� der� ikke� har� en�

dobbeltbeskatningsoverenskomst� med� Danmark,� og� som� samtidig� ikke� er�

medlem�af�EU�eller�EØS�

����������������������������������������������
4�Anders�Oreby�Hansen�og�Peter�Andersen�”Transfer�Pricing�i�praksis”,�side�43�
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 Kontrollerede� transaktioner� med� et� fast� driftssted,� der� er� beliggende� i� en�

fremmed� stat,� der� ikke� har� en� dobbeltbeskatningsoverenskomst� med�

Danmark�og�som�samtidig�ikke�er�medlem�af�EU�eller�EØS�

 Kontrollerende� transaktioner� med� et� fast� driftssted,� der� er� beliggende� i�

Danmark,� forudsat� at� den� skattepligtige� er� hjemmehørende� i� en� fremmed�

stat,� der� ikke� har� en� dobbeltbeskatningsoverenskomst� med� Danmark,� og�

som�samtidig�ikke�er�medlem�af�EU�eller�EØS�

 

 

 

 

 

11. Dansk lovgivning i et internationalt perspektiv 

�

I� lighed� med� Danmark� har� mange� lande� også� indført� omfattende� regler� på�

transfer� pricing� området.� Dette� er� sket� i� takt� med� øget� fokus� fra�

skattemyndighederne,�som�har�erkendt�at�transfer�pricing�er�et�væsentlig�område�

at�sætte�ind�på.�

�

Nedenfor� vises� en� skematisk� oversigt� over� udvalgte� landes� regler� på� transfer�

pricing�området.�

�
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Bevisbyrdens 
primære placering

Oplysnings-
pligt

Dokumentations-
pligt

Bøder for manglende 
TP dokumnetation

Bøder på 
forhøjelse

Krav om dokumentation for at 
undgå bøder ved forhøjelser

USA Skatteyder Ja Nej Nej Ja Ja
England Situationsbestem Nej Nej Nej Ja *) Ja *)
Tyskland Skattemyndighed Nej Ja **) Ja **) Ja **) Ja **)
Holland Skattemyndighed Nej Ja Nej Nej Nej
Finland Situationsbestem Nej Nej Nej Nej Nej

Portugal Skattemyndighed Ja
Ja - for de største 
selskaber Nej Ja Nej

Danmark Skattemyndighed Ja ***) Ja Nej Nej Nej  

Figur�11.1�Oversigt�over�regler�på�transfer�pricing�området5�

�

*)� Der� gives� bøder� for� manglede� eller� forsømmelig� dokumentation� af,� at� den�

selvangivelse�indkomst�er�fastsat�på�armslængdevilkår.�

�

**)� Tyskland� har� vedtaget� lovgivning� om� dokumentationspligt� og� bøder� for�

indkomstforhøjelser� og� manglende� dokumentation� gældende� fra� og� med�

indkomståret�2003.�

�

***)� De� danske� oplysninger� om� kontrollerede� transaktioner� (skema� 05.021)� er�

langt�fra�så�detaljerede�som�i�de�øvrige�lande,�der�har�oplysningspligt.�

�

Som� man� kan� se� af� ovenstående,� er� det� forskelligt� fra� land� til� land,� hvordan�

reglerne�er�på�transfer�pricing�området.�Inden�for�transfer�pricing�området�er�der�

tale� om� to� fundamentalt� forskellige� tilgange� til� regler� og� praksis,� alt� efter� om�

bevisbyrden�ligger�hos�skatteyderen�eller�skattemyndighederne.��

�

����������������������������������������������
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Som� man� kan� se� af� ovenstående� ligger� bevisbyrden� i� USA� hos� skatteyderen,� og�

her� bliver� der� generelt� stillet� store� krav� til� meget� præcise� og� detaljerede�

oplysninger� om� de� kontrollerede� transaktioner� med� selvangivelsen.� Som� man�

også� kan� se� er� der� bøder� på� indkomstforhøjelser.� Men� til� gengæld� er� der� ingen�

krav�til�udarbejdelse�af�en�transfer�pricing�dokumentation.��

�

Desuden� viser� ovenstående� figur,� at� der� er� større� variation� af� regelsættene�

mellem� de� forskellige� EU� lande.� Her� er� det� kun� Portugal,� der� har� krav� om�

detaljerede� og� præcise� oplysninger� om� kontrollerede� transaktioner� med�

selvangivelsen� og� har� i� øvrigt� som� det� eneste� EU� land� to� forskellige� regelsæt�

afhængig�af�selskabets�omsætning.�

�

Portugal� indførte� i� 2002� præcise� krav� til� indholdet� af� en� transfer� pricing�

dokumentation,�England�har�ikke�nogen�dokumentationspligt�(men�de�har�dog�en�

vejledning)�og�Tyskland�har�dokumentations�pligt.�

�

Portugal�har�bøder�på�selve� indkomstforhøjelsen.�Tilsvarende�gælder�at�England,�

der�har�bøder�for�manglende�eller�ukorrekt�selvangivelse,�hvis�dette�kan�tilskrives�

skatteyderen.� Holland� og� Danmark� har� kun� bøder� i� forbindelse� med�

lovovertrædelser.� Tyskland� har� som� det� eneste� land� med� de� nye�

dokumentationsregler,� indført� transfer� pricing� bøder� for� manglende� eller�

mangelfuld�transfer�pricing�dokumnetation.�

�
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I�England,�Finland�og�til�dels�Holland�kan�bevisbyrden�i�visse�situationer�falde�på�

skatteyderen.�Manglende�overholdelse�af�de�nye�dokumentationsregler�i�Tyskland�

vil�også�betyde,�at�bevisbyrden�falder�på�skatteyderen.�

 

11.1 Delkonklusion 

 

I� lighed� med� Danmark� har� mange� lande� også� indført� omfattende� regler� på�

transfer� pricing� området.� Det� er� meget� forskelligt� fra� land� til� land,� hvordan�

reglerne�er�på�transfer�pricing�området.�Inden�for�transfer�pricing�området�er�der�

tale� om� to� fundamentalt� forskellige� tilgange� til� regler� og� praksis,� alt� efter� om�

bevisbyrden�ligger�hos�skatteyderen�eller�skattemyndighederne.��

�

Desuden�er�der�større�variation�af�regelsættene�mellem�de�forskellige�EU�lande.�

12. Transfer pricing metoder 

 

OECD� har� anbefalet� 5� metoder� til� prisfastsættelse� af� de� interne� sammenhandler.�

Valg� af� hvilken� metode� man� skal� anvende,� kommer� blandt� andet� an� på,� hvilken�

funktionalitet�hver�part�har�i�en�koncernintern�transaktion,�hvor�præcise�resultater�

metoden�giver,�samt�hvilke�data�der�er�til�rådighed.�

�

Figuren�nedenfor�giver�en�indledende�oversigt�over�anvendelse�af�de�5�metoder.�

�
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Metode Baseret på Primær sammenlignelighedsfaktor Typisk anvendelse

Den fri markedspris-
metode Pris Produktegenskaberne

Foretrukken metode, dog mest anvendt hvis 
internt sammenligningsgrundlag findes

Videresalgsprismetode Bruttoavance Funktioner og risici Salgsselskaber, distributører

Kotspris plus avance-
metoden Bruttoavance Funktioner og risici

Produktion, ydelser, kontraktsfordeling, 
handel med halvfabrikata

Avancefordelings-metoden Nettoavance
Ved værdiansættelsen sammenlignes på 
funktioner, risici m.v.

Komplekse transaktioner - f.eks. hvor flere 
parter bidrager med immaterielle aktiver

Transaktionsbestemte 
nettoavancemetode Nettoavance

Funktioner og risici - metoden er dog mindre 
følsom overfor evt. forskelle i funktionen

Salgsselskaber, distributører, produktion, 
kontaktproduktion f.eks. skibsværfter med få 
årlige leveringer �

Figur�12.1�De�5�OECD�metoder6�

�

Det�skal�nævnes,�at�man�godt�kan�anvende�andre�metoder�end�disse�5.�Dog�skal�

en� anden� metode,� også� tage� udgangspunkt� i� armslængdeprincippet.� Man� skal�

være� opmærksom� på,� at� brugen� af� andre� metoder� end� de� 5� anbefalede,� skal�

kunne� forklares.� Men� det� kan� blive� nødvendigt,� hvis� det� er� svært� at� finde�

sammenlignelige� data,� eller� nok� data� til� at� anvende� de� 5� ovenstående� metoder.�

Det� kan� skyldes,� at� der� er� tale� om� unikke� transaktioner,� eller� hvis� en� branche� er�

meget� domineret� af� multinationale� selskaber,� så� det� er� svært� at� finde�

transaktioner�mellem�uafhængige�parter.�

�

Når�en�virksomhed�skal�vælge,�hvilken�metode�de�skal�anvende,�kræver�man�ikke,�

at�de�skal�analysere�deres�koncerninterne�afregningspriser�under�alle�metoder.�De�

skal�blot�kunne�dokumentere�den�metode�de�har�valgt.�Befinder�man�sig�i�USA,�er�

det� sådan,� at� man� skal� foretager� analyse� under� alle� metoder,� for� at� finde� ud� af�

hvilken�en�der�giver�det�mest�præcise�resultat.�

12.1 Den fri markedsprismetode 

����������������������������������������������
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Denne�metode�bygger�på,�at�sammenligne�prisen�på�vare/tjenesteydelser�mellem�

interne� koncernforbundne� selskaber,� med� uafhængige� parter� under�

sammenlignelige� forhold.� Denne� metode� er� den� mest� direkte� metode,� og� bør�

anvendes,� hvis� der� ligger� tilstrækkelige� sammenlignelige� produkter.� Hvis� denne�

metode�kan�anvendes�er�det�også�den�OECD�foretrækker�i�forhold�til�andre7.�

�

Det� bedste� grundlag� for� at� sammenligne,� er� hvis� en� virksomhed� på� de� samme�

vilkår� sælger� den� samme� vare� eller� tjenesteydelse,� til� både� interne� og� eksterne�

parter.�

�

Der�findes�to�typer�af�frie�markedspriser.�Der�findes�den�interne�og�den�eksterne.�

En� ekstern� sammenligneligheds� transaktion� forgår� mellem�to� uafhængige�parter.�

Når� der� er� tale� om� en� ekstern� fri� markedspris� er� det� vigtig� at� være� opmærksom�

på,� om� der� findes� produkter,� der� er� tilstrækkelige� sammenlignelige.� Følgende� af�

to�betingelser�skal�være�opfyldt:�

�

 �Forskellen�på�eventuelle�produkter�skal�ikke�kunne�påvirke�prisen�på�det�frie�

marked�væsentlig.�

 �Hvis�der�er�forskel,�skal�det�så�vidt�det�er�muligt,�kunne�fortages�regulering�

for,�at�eliminere�de�foreliggende�forskelle.�

�

����������������������������������������������
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En� intern� fri�markedspris�er�en�pris�på�baggrund�af,�at�man�kan�sammenligne�en�

transaktion�mellem�en� intern�og�en�uafhængig�part.�Salget� fra�koncernen�til�den�

eksterne� part,� vil� være� på� armslængde� vilkår,� og� vil� kunne� danne� grundlag� for�

transfer�pricing�prisen.�

�

Hvis� man� anvender� denne� metode,� vil� man� have� stor� fokus� på� en�

sammenligneligheds� analyse,� som� vil� have� fokus� på� produktsammenlignelighed.�

Normalt� er� den� interne� fri� marked� pris� mere� sammenlignelig� end� den� ekstern,�

hvilket�skyldes,�at�man�kender�den�ene�part.�Når�der�er�tale�om�den�eksterne�frie�

markedspris,� skal� man� ofte� regulere� denne,� for� at� kunne� sammenligne.� Dette�

skyldes,� at� hver� spiller� på� et� given� marked� vil� prøve,� at� gøre� deres� produkter�

unikke,� og� derved� skille� sig� ud� og� på� den� måde� kunne� tage� en� højere� pris� for�

deres�produkter.�

I� forhold� til� brug� af� den� frie� markedsprismetode,� forventer� skattemyndigheder� i�

større� omfang,� at� skatteyderen� undersøger� tilstedeværelsen� af� interne� frie�

markedspriser�i�koncernen�på�global�plan.�

�

Fordele�ved�brug�af�metoden:�

�

 Metoden�har�den�store� fordel,�at�det�er�den�mest�direkte�metode,�og�at�de�

armslængdepriser,�som�findes,�anses�for�at�være�de�mest�pålidelige��

 Metoden� kan� benyttes� til� at� prisfastsætte� både� materielle� og� immaterielle�

aktiver�samt�ydelser�

 Det�er� forholdsvis�enkelt�at�dokumentere�armslængdepriser�ved�anvendelse�

af�metoden�
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 Analysen�tager�hensyn�til�begge�parter�i�en�transaktion�

�

Ulemper�ved�brug�af�metoden:�

�

 Det� er� ofte� ikke� til� at� finde� tilstrækkeligt� sammenlignelige� produkter,� idet�

metoden� kræver� stor� overensstemmelse� mellem� de� varer� og� ydelser,� der�

udveksles,�fordi�selv�små�produktforskelle�ofte�vil�kunne�have�en�væsentlig�

indflydelse�på�prisen�på�et�produkt/ydelse�

 Der�mangler�ofte�sammenlignelige�transaktioner�

�

12.2 Videresalgsprismetoden 

 

Videresalgsmetoden�tager�udgangspunkt�i�koncernens�salg�til�en�uafhængig�part,�

altså�koncernens�kunder.�Prisen�på�denne�transaktion�fratækkes�en�bruttoavance,�

som�findes�ved,�at�sammenligne�med�en�vare�hos�en�uafhængig�distributør�med�

tilsvarende�funktioner�og�risici.�Efter�fradrag�af�bruttoavancen,�kan�det�resterende�

beløb� betragtes,� som� en� armslængdepris.� Den� bruttoavance� som� den�

koncernforbundne� virksomhed� opnår,� skal� virksomheden� bruge� til� at� dække� sine�

omkostninger�til�salg,�markedsføring,�administration�m.v.�samt�opnå�et�overskud.��

�

Når� man� ser� på� sammenlignelighed,� så� fokusere� videresalgsmetoden� på�

sammenlignelig� funktionalitet,� hvorimod� produktsammenlignelighed� ikke� er� i�

fokus.�Begrundelsen�for,�at�videresalgsprismetoden�har�dette�fokus,�skyldes�at�det�

antages,�at�det�vil�give�nogenlunde�samme�bruttoavance,�såfremt�der�udføres�de�

samme� funktioner.� Så� produktforskelle� er� ikke� vigtige� for� prisen.� Derimod� er� det�
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vigtigt,� at� der� ikke� er� branche� forskelle,� da� forskellige� brancher� har� forskellige�

overskudsgrader.�

�

Som�ved�anvendelse�af�den�fri�markedsprismetode,�så�kan�der�ved�anvendelse�af�

videresalgsmetoden� også� her� være� interne� og� eksterne� transaktioner� til,� at�

fastsætte� armslængde� niveauet� for� bruttoavancen.� Og� igen� her,� vil� en� handel�

mellem� et� koncerninternt� selskab� og� en� uafhængig� part,� være� mere�

sammenlignelig�end�en�transaktion�mellem�to�uafhængige�parter.�

�

De�typiske�anvendelsesområder�for�videresalgsmetoden�er�salg,�markedsføring�og�

distribution� og� metoden� anvendes� typisk,� hvor� et� selskab� i� koncernen�

videresælger�sin�produkter�til�en�uafhængig�part.�Videresalgsprisen�findes�lettest,�

hvor�produktet�ikke�ændres�væsentligt�før�eller�i�forbindelse�med�videresalget.�

�

Fordele�ved�brug�af�metoden:�

�

 Metoden�er�rimelig�simpel�og�kan�derfor�give�et�forholdsvist�præcis�resultat�

 Metoden� kræver� mindre� lighed� mellem� de� produkter,� der� overdrages,� end�

den�fri�markedspris�

 Metoden�hører�til�blandt�de�fortrukne�af�OECD’s�prisfastsættelsesmetoder�

�

Ulemper�ved�brug�af�metoden:�

�

 Det�kan�være�svært�at�finde�sammenlignelige�data�på�bruttoavanceniveau�

 Metoden�kan�som�udgangspunkt�kun�anvendes�ved�materielle�aktiver�
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 Metoden�er�begrænset� til�primært�at� finde�anvendelse,�hvor�der� er� tale� om�

et�salg�eller�distributionsvirksomhed�

 Metoden� er� mindre� velegnet� for� virksomheder,� der� i� væsentligt� omfang�

bidrager�til�den�værdi�skabende�proces�

 Der� kan� være� forskel� i� regnskabspraksis� i� forhold� til�

sammenligningsgrundlag�

 Metoden�er�ensidig�og�ser�dermed�kun�på�den�ene�part�i�transaktionen�

�

12.3 Kostpris plus avancemetoden 

�

Kostpris� plus� avancemetoden� tager� udgangspunkt� i� de� omkostninger� som� en�

leverandør� har� afholdt� i� relation� til� en� koncernintern� transaktion.� Disse�

omkostninger� tillægges� en� passende� procentdel,� som� til� sammen� udgør�

armslængdeprisen.� Omkostningerne� udgøres� typisk� af� direkte� og� indirekte�

omkostninger.�

�

Kostpris� plus� avancemetoden� fokuserer� i� sammenlignelighedsanalysen� mere� på�

funktioner� end� på� produktsammenlignelighed.� Et� af� de� problemer� der� kan� opstå�

ved� anvendelse� af� denne� metode� er,� hvordan� omkostningsbasen,� som�

procenttillæg�skal�beregnes�på�grundlag�af,�skal�defineres.��

�

I� OECD’s� Transfer� Pricing� Guidelines� nævnes,� at� det� er� vigtig� at� anvende� et�

sammenligneligt� procenttillæg� på� en� sammenlignelig� base8.� � Derudover� nævnes�

����������������������������������������������
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det,�at�konsekvensen�mht.�definition�af�omkostninger�samt�sammenlignelighed�er�

afgørende�for,�hvilken�omkostningsbase�der�skal�anvendes.�

�

Metoden� anvendes� i� produktions-� og� service� selskaber,� som� leverer� varer� og�

tjenesteydelser� til� de� koncernforbundne� selskaber.� Metoden� bruges� ofte� ved�

kontraktproduktion�og�kontraktforskning.�

�

Fordele�ved�brug�af�metoden:�

�

 Det� er� ikke� nødvendigt� med� så� tæt� produktlighed� som� ved� den� fri�

markedsmetode�

 Metoden�anvendes�i�praksis�af�uafhængige�parter�til�prisfastsættelse�

 Metoden�hører�til�blandt�de�fortrukne�af�OECD’s�prisfastsættelsesmetoder�

�

Ulemper�ved�brug�af�metoden:�

�

 Det� kan� være� vanskeligt� at� finde� sammenlignelige� data� på�

bruttoavanceniveau�

 Der� kan� være� vanskeligheder� forbundet� med� allokering� af� indirekte�

produktions-omkostninger�

 Der� kan� være� problemer� med� fordeling� af� omkostningerne� mellem� de�

forbundne�parter�

 Metoden�er�ikke�velegnet�ved�værdifulde�immaterielle�aktiver�

 Metoden� kan� indebære� et� manglende� incitament� til� at� begrænse� de�

omkostninger,�der�danne�grundlag�for�tillægget�af�bruttoavance�
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 Der� er� ikke� nødvendigvis� en� sammenhæng� mellem� omkostninger� og�

markedspris�

 Der� kan� være� forskel� i� regnskabspraksis� i� forhold� til�

sammenligningsgrundlaget�

 Metoden�er�ensidig�og�ser�dermed�kun�på�den�ene�part�i�transaktionen��

�

12.4 Avancefordelingsmetoden 

�

Avancefordelingsmetoden� er� en� resultatbaseret� prisfastsættelses� metode,� i�

modsætning� til� de� ovenstående� metoder,� som� alle� er� transaktionsbaseret.� De�

resultatbaserede�metoder�bør�kun�anvendes,�hvis�ikke�det�er�muligt�at�benytte�de�

transaktionsbaserede�metoder�pålideligt.� �Dette�kunne�f.eks.�være�manglen�på�et�

pålideligt�sammenligningsgrundlag.�

�

Denne� metode� begynder� med� at� identificere� det� samlede� overskud� af� de�

kontrollerede� transaktioner,� som� skal� deles� mellem� produktionsselskabet� og�

distributionsselskabet.� Overskuddet� deles� mellem� partnerne� på� grundlag� af� de�

økonomiske� argumenter,� der� nærmer� sig� den� fordeling,� som� uafhængige� parter�

ville�have�fortaget.�Når�overskuddet�skal�fordeles,�findes�der�to�mulige�tilgange�til�

at�fortage�fordelingen:�

�

 Bidragsanalysen�

 Residualanalysen�

�

Fordele�ved�brug�af�metoden:�
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�

 Avancefordelingsmetoden� er� ikke� i� samme� omfang� afhængig� af�

sammenlignelige� transaktioner� som� de� øvrige� metoder,� og� kan� derfor�

anvendes� i�de�situationer,�hvor�der� ikke�kan� identificeres�sammenlignelige�

transaktioner�mellem�uafhængige�parter�

 Metoden� indebærer,� at� alle� de� forbundne� parter,� der� indgår� i� de�

kontrollerede�transaktioner,�bliver�vurderet�

 Der� er� ikke� den� store� sandsynlighed� for,� at� den� ene� part� i� transaktionen�

eksempelvis� ender� med� ikke� at� have� en� fortjeneste� på� den� kontrollerede�

transaktion,�og�den�anden�part�en�ekstrem�avance�

�

Ulemper�ved�brug�af�metoden:�

�

 Metoden�er�kun�i�begrænset�omfang�baseret�på�eksterne�markedsdata�og�er�

derfor�mere�upræcis�end�de�øvrige�metoder�

 Uafhængige� parter� fastlægger� som� udgangspunkt� ikke� de� interne�

afregningspriser�efter�avancefordelingsmetoden�

 Metoden� kræver� adgang� til� data� vedrørende� de� udenlandske� forbundne�

parter��

 

12.4.1 Bidragsanalysen 

 

Bidragsanalysen�fordeler�nettoresultatet�mellem�selskaberne�ud�fra�hvilke�risici�de�

har� påtaget� sig,� hvilken� funktion� de� har� udført,� samt� hvilke� aktiver� de� besidder.�

Avancen� fordeler� herefter� relativt� ud� fra,� hvor� meget� der� bidrages� med� af�
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ovennævnte.� Fordelingen� skal� tage� udgangspunkt� i,� hvordan� uafhængige�

selskaber�ville�have�fordelt�overskuddet,�og�skal�såvidt�muligt�baseres�på�data�fra�

transaktioner�mellem�uafhængige�parter.��

�

12.4.2 Residualanalysen 

�

Residualanalysen� fortages� i� to� faser.� I� første� fase� tildeles� selskaberne� et�

basisafkast� svarende� til,� hvad� de� ville� have� opnået,� hvis� de� havde� handlet� ved�

almindelige� markedsforhold.� Herefter� fordeles� det� resterende� overskud� ud� fra,�

hvad�selskabet�har�bidraget�med�af�eksempelvis�immaterielle�aktiver�og�lignende.�

Dette� kan� også� fordeles� på� grundlag� af� forventet� relativ� forhandlingsstyrke,� hvis�

dette�er�muligt.�

�

12.5 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode 

 

Den� transaktionsbestemte� nettoavancemetode� fordeler� nettooverskuddet� i�

forhold�til�en�relevant�basis� f.�eks.�omsætning,�omkostninger�eller�aktiver.�Denne�

metode�er�den�mest�anvendte�metode�i�praksis9.�Dette�skyldes,�at�det�typisk�kun�

kræver,� at� en� af� parterne� til� en� koncernintern� transaktion� analyseres.� Dette� kan�

være� en� fordel,� idet� det� kan� være� svært,� at� få� adgang� til� oplysninger� om�

koncernforbundne�selskaber�i�andre�lande.��

�

����������������������������������������������
9�Anders�Oreby�Hansen�og�Peter�Andersen�”Transfer�Pricing�i�praksis”�side�117�
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Sammenlignelighedsanalysen� set� i� forhold� til� den� transaktionsbestemte�

nettoavance-metode� fokuserer� på� funktioner.� Et� problem� ved� anvendelsen� af�

denne�metode,�er�at�den�kræver�segmenterede�regnskabsoplysninger.��

�

Det� vil� altså� sige,� at� alle� indtægter� og� omkostninger� som� ikke� vedrører� den�

konkrete� koncerninterne� transaktion� skal� elimineres.� Især� på� omkostningssiden�

kan�det�være�svært�at�gøre�rigtigt.�

�

Fordele�ved�brug�af�metoden:�

�

 Der� stilles� ikke� de� samme� krav� til� sammenlignelighed� med� hensyn� til�

produktegenskaber� og� funktioner,� aktiver� og� risici,� som� gælder� for� de�

traditionelle�transaktionsbestemte�metoder�

 Der� er� ikke� de� samme� problemer� med� at� klassificere� omkostninger�

eksempelvis� som� variable� produktionsomkostninger� eller� faste�

kapacitetsomkostninger,� når� metoden� anvender� nettoavancer� til�

prisfastsættelse�

�

Ulemper�ved�brug�af�metoden:�

�

 Det� kan� være� vanskeligt� at� henføre� de� omkostninger,� der� relaterer� sig� til�

den�kontrollerede�transaktion,�ved�opgørelse�af�nettoavancen�

 Det� kan� være� vanskeligt� at� fremskaffe� de� ønskede� data� vedrørende� de�

uafhængige�virksomheders�sammenlignelige�transaktioner�

 Metoden�er�ensidig�og�ser�dermed�kun�på�den�ene�part�i�transaktionen�
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�

12.6 Eksempler på anvendelse af OECD’s metoder 

 

I� dette� afsnit� gives� eksempler� på� hvordan� de� 5� metoder� anvendes� og� forskellen�

mellem�metoderne.��

�

Eksemplet� forudsætter,� at� to� selskaber� i� en� koncern� har� følgende�

resultatopgørelser:�

�

Produktionsselskab kr.
Salg til distributionsselskab 10.000
(koncernintern transaktion)
Produktionsomkostninger -5.000
Bruttoavance 5.000
Administrtionsomk. o. lign. -3.000
Nettoavance 2.000
Distributionsselskab
Salg til kunder 20.000
Indkøb fra produktionsselskab -10.000
(koncernintern transaktion)
Bruttoavance 10.000
Andre omkostninger -4.000
Nettoavance 6.000 �

�

Den� fri� markedsprismetode� fokuserer� på� prisen� på� varen� eller� tjenesteydelsen� i�

koncerninterne� transaktioner.� I� ovenstående� eksempel� er� problemstillingen� om�

prisen� på� 10.000� kr.� for� salget� af� varer� mellem� produktionsselskabet� er�

sammenlignelige�med�hvad�en�uafhængig�part�ville�betale.��

�

Videresalgsmetoden� fokuserer� på� distributionsselskabets� bruttoavance.� Ud� af�

denne�avance�skal�distributionsselskabet�dække�sine�omkostninger�samt�opnå�et�



Transfer�Pricing�

�

Side�56�af�80�

passende�resultat.�Den�bruttoavance�som�uafhængige�parter�med�sammenlignelig�

funktionalitet� opnår,� vil� være� grundlaget� for� fastlæggelse� af� en� passende�

bruttoavance.� I� eksemplet� er� distributionsselskabets� bruttoavance� 50%�

(10.000/20.000).� Problemstillingen� er� så� om� denne� bruttoavance� er�

sammenlignelig.�

�

Kostpris� plus� avancemetoden� har� fokus� på� det� avancetillæg� som�

produktionsselskabet� tjener� i� tillæg� til� dets� produktionsomkostninger.�

Armslængde� prisen� fastsættes� ved� at� lægge� dette� avancetillæg� til�

produktionsomkostningerne.� Dette� tillæg� fremkommer� ved� at� undersøge,� hvilket�

tillæg� uafhængige� produktionsselskaber� tjener.� I� dette� eksempel� får�

produktionsselskabet�et�avancetillæg�på�100%�((10.000-5.000)/5.000).�Det�skal�her�

vurderes�om�dette�avancetillæg�er�på�armslængdevilkår.�

�

Avancefordelingsmetoden� begynder� med,� at� identificere� det� samlede� overskud�

som� skal� deles� mellem� produktionsselskabet� og� distributionsselskabet.� Normalt�

anvendes� nettooverskuddet.� Dette� overskud� deles� derefter� mellem� parterne,� på�

grundlag� af� de� økonomiske� argumenter� som� nærmer� sig� den� fordeling�

uafhængige� parter� ville� have� fortaget.� I� eksemplet� er� overskuddet� 8.000.� Dette�

overskud�vil�kunne�fordeles�mellem�parterne�på�grundlag�af�deres�relative�bidrag�

i�værdikæden.�

�

Den�transaktionsbestemte�nettoavancemetode�fokuserer�på�den�nettoavance�som�

en� skatteyder� opnår� fra� en� koncernintern� transaktion� i� forhold� til� et�

beregningsgrundlag,�dette�kunne�f.�eks�være�afkast�på�aktiver,�afkast�i�forhold�til�
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omsætning� eller� afkast� i� forhold� til� omkostninger.� I� eksemplet� kunne�

distributionsselskabet� beregne� overskud� i� forhold� til� salg� til� kunder,� hvilket� ville�

give� en� overskudsgrad� på� 30%� (6.000/20.000).� Herefter� skal� man� vurdere� om�

denne�overskudsgrad�svarer�til�den�overskudsgrad�som�uafhængige�distributører�

opnår.�

 

12.7 Delkonklusion 

 

OECD� har� anbefalet� 5� metoder� til� prisfastsættelse� af� de� interne� sammenhandler.�

Valg� af� hvilken� metode� man� skal� anvende,� kommer� blandt� andet� an� på,� hvilken�

funktionalitet�hver�part�har�i�en�koncernintern�transaktion,�hvor�præcise�resultater�

metoden�giver,�samt�hvilke�data�der�er�til�rådighed.�

 

Efter� gennemgang� af� de� 5� prisfastsættelses� metoder� er� konklusionen� at� hvis� det�

er�muligt�bør�virksomhederne�fortrække�at�anvende�den�fri�markedspris�metode,�

da�denne�giver�det�mest�korrekte�resultat.�

 

Det� man� skal� være� opmærksom� på� er� på� hvilket� niveau� det� er� muligt� at� finde�

sammenlignelige�data.�Tager�man�udgangspunkt� i�eksemplet,�skal�man�finder�ud�

af� hvor� det� er� man� har� et� sammenligelig� grundlag� således� man� kan� vælge� den�

metode�der�passer�til�ens�virksomhed.��
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13. Fastsættelse af transfer pricing pris internt 

 

I� de� ovenstående� kapitler� har� jeg� gennemgået� hvilke� regler� der� findes� på� transfer�

pricing�området�herunder�hvilket�krav�der�er� til�dokumentationen�og�hvilke�metode�

man�ifølge�OECD’s�Transfer�Pricing�Guidlines�bør�vælge�at�anvende�til� fastsættelse�

af�de�interne�afregningspriser.�

�

Det�er�dog�således�at�der�også�internt�i�virksomheden�findes�forskellige�metoder�man�

anvender�til�at�fastsætte�de�interne�afregningspriser.�Disse�vil�blive�gennemgå�i�dette�

afsnit.�

�

Prisfastsættelsen� sker� som� tidligere� nævnt� til� markedspris,� da� dette� er� et� krav� i� den�

danske� lovgivning,� såfremt� dette� er� muligt.� Der� findes� dog� andre� metoder� som� kan�

anvendes�til�at�fastsætte�de�interne�afregningspriser�på.�Der�findes�blandt�andet:�

�

 Marginalomkostning�

 ABC�

 Full�cost�

 Forhandlingspris�

 Administreret�pris�

�
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Det� er� meget� forskelligt� fra� virksomhed� til� virksomhed,� hvilken� af� ovenstående�

metoder�der�benyttes.�Det�er�den�øverste�ledelse�som�i�samarbejde�med�de�indbyrdes�

internt� handlende� afdelinger,� må� beslutte� hvilket� grundlag� der� er� mest� optimal� for�

lige�netop�deres�virksomhed.�

�

Der�findes�4�typer�af�transfer�pricing�priser:�

�

1. Market�based�transfer�prices�(markedspris)�

2. Cost�based�transfer�prices�(kostpris)�

3. Negotiated�transfer�prices�(forhandler�pris)�

4. Administered�transfer�prices�(administrativ�pris)�

�

13.1 Market based transfer prices 

 

Hvis� der� findes� et� effektivt� eksternt� marked� er� markedsprisen� ofte� den� mest�

retvisende�prisfastsættelsesmetode.�Denne�metode�giver�en�uafhængig�vurdering�af�

produkter� eller� tjenstydelsers� værdi.� Når� markedsprismetoden� anvendes� vil�

anvendelsen�af�eksterne�leverandører�og�kunder�ikke�betyde�noget,�da�prisen�vil�være�

den�samme�i�det�eksterne�marked.��

�

Metoden�bevirker,�at�de�købende�og�sælgende�virksomheder�opnår�en�større�grad�af�

uafhængighed� i� deres� dispositioner,� når� markedet� er� effektivt.� Virksomhederne� kan�

sælge� eller� købe� eksternt� såfremt� denne� pris� er� lavere/højere� end� den� interne�

afregningspris.� Dog� foregår� handlerne� som� oftest� internt,� da� virksomhederne� kan�

spare�omkostninger�til�transport,�service�og�på�eksterne�udbyderes�avance.�
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�

Der�er�tre�centrale�forudsætninger�der�bør�være�opfyldt�før�markedspriser�fører�til�en�

optimal�situation.�Der�skal�være�1)�perfekte�markeder,�hvilket�betyder:�

�

 Der� eksisterer� ikke� nogen� transaktionsomkostninger,� når� ressourcer� allokeres�

fra�et�ansvarscenter�til�et�andet.�

 Der� er� fuld� markedsgennemsigtighed,� og� insider-information� eksisterer� ikke.�

Alle�beslutningstagere�har�fuld�viden.�

 Fri� konkurrence.� Der� er� f.eks.� ingen� offentlig� regulering� der� påvirker�

beslutningstager.�

 Der�er�mange�leverandører�og�kunder.�

 Kunderne�har�ingen�præferencer�for�nogen�leverandør.�

 Prisen�er�givet�af�markedet,�hvorfor�leverandørerne�kun�er,�mængdetilpasser.�

�

2)�Afhængigheder�mellem�de�enkelte�virksomheder�er�minimal.�

3)�Der�er�ingen�ekstra�økonomisk�ulempe�eller�fordele�forbundet�med�anvendelse�af�

markedspriser.�

�

Som�nævnt�er�markedsprisen�den�optimale�afregningspris,�men�opnås�kun�i�sjældne�

tilfælde�eftersom�der�almindeligvis�oftest�ikke�er�effektive�markeder�for�de�produkter�

eller�tjenesteydelser�der�handles�med,�intern�i�virksomheden.��

�

Markedsprisen� giver� et� reelt� billede� af� udbud� og� efterspørgsel,� hvilket� medfører,� at�

urentable� virksomheder� i� koncernen� afsløres.� Problemet� er� imidlertid,� at� der� kun� er�
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ganske�få�markeder�for�halvfabrikater,�der�er�så�effektive,�at�en�velegnet�markedspris�

kan�identificeres.�

�

�

Fordele�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Hvis� et� marked� eksistere� er� den� objektiv� og� giver� et� godt� økonomisk�

incitament�

 Optimal�afregningspris�

 Urentable�centre�afsløres�

�

Ulemper�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Der�eksisterer�ikke�effektive�markeder�for�mange�produkter�

�

13.2 Cost based transfer prices 

�

Når� der� ikke� eksisterer� en� veldefineret� markedspris� kan� metoden� med� kostpris�

anvendes.�Metoden�anvendes�f.eks.�når�der�er�tale�om�specielle�produkter.�Metoden�

er� koncentreret� om� opgørelse� og� budgettering� af� de� omkostninger� der� forbruges� i�

produktionen.� Metoden� strider� derfor� imod� den� opfattelse,� at� interne�

afregningspriser� skal� været� et� udtryk� for� de� værdiskabende� handlinger� i�

virksomhedens�produktionsprocesser.����

�

Kostprisen�kan�blandt�andet�bestemmes�ved�hjælp�af:�
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�

 Faktiske�omkostninger�

 Standardomkostninger�(forkalkulerede)�

 Variable�omkostninger�

 Taget�variable�omkostninger�

 Variable�omkostninger�plus�mark�up�

 Variable� omkostninger� plus� en� del� at� det� producerede� centers�

kapacitetsomkostninger�(selvkostpris)�

 Marginalomkostninger�

 ABC�priser�

 Full�cost�

 Full�cost�plus�mark�up�

�

Ovenstående�metoder�repræsenterer�på�hver�deres�måde,�hvor�stor�en�del�af�en�vares�

salgspris,�der�indregnes�i�begrebet�kostpris.�

Teoretisk� foreskriver� metoden,� at�den� interne�afregningspris� fastsættes�som�resultat�

af�udbud� og�efterspørgsel.� I�praksis�er�det� ikke�aktuelt� for�virksomheden,� da�det�vil�

kræve,� at� kapaciteten� løbende� tilpasses� aktiviteten.� Ved� kapacitetstilpasning�

forbruges� omkostninger,� hvorfor� det� så� ikke� er� muligt,� at� fokusere� på� de� variable�

omkostninger.�Derfor�bør�der�tages�højde�for�kapacitetsomkostningerne,�og�dermed�

bør�man�planlægge�omkostningsforbruget�på�længere�sigt.��

�

Når�man�skal�tage�højde�for�den�langsigtede�omkostningsplanlægning,�kan�det�blive�

en� ulempe� at� anvende� denne� metode,� fordi� den� langtidsplanlægning� ofte� føre�
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ændringer�med�sig,�og�dette�vil�resultere�i,�at�der�ofte�skal�ske�ændring�i�de�interne�

afregningspriser.�

�

Lederne�motiveres�generelt�mere�ved�at�være�ansvarlige�for�et�profit�center�frem�for�

et� omkostningscenter� på� grund� af� prestig.� Dette� bør� koncernen� tage� med� i� deres�

overvejelser�når�de�anvender�kostpris�metoden.�

�

Til� sidst� bør� nævnes,� at� kostpriser� fundamentalt� strider� imod� transfer� pricing�

tankegangen�om�indkomstfordeling.�Det�kan�på�denne�måde�virke�lidt�mærkeligt,�at�

fordele�omsætningen�på�basis�af�kostpriser.�

�

Nedenfor�findes�en�gennemgang�af�de�mest�centrale�kostpriser�lidt�mere�i�dybden.�

 

13.2.1 Marginal cost transfer prices 

 

Økonomer� er� fortalere� for� at� marginale� omkostninger� bør� anvendes� som� kostpris.�

Dette� skyldes,� at� marginale� omkostninger� ifølge� økonomisk� teori� leder� til� ligevægt�

mellem�udbud�og�efterspørgsel,�når�prisen�er�lig�marginalomkostninger,�og�der�ikke�

er�nogen�kapacitetsbegrænsning.��

�

Marginalomkostninger� kan� give� problemer,� hvis� afregninsprisen� falder� ved� stigende�

volumen� (stordriftsfordele).� Her� kan� den� falde� under� gennemsnitsomkostningen,�

hvilket�så�vil�medføre�at�den�leverende�enhed�altid�får�underskud.�

�
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Endvidere� forudsætter� teorien� at� kapaciteten� kan� tilpasses� til� produktionen� uden�

ekstra�omkostninger�forbundet�hermed.�Dette�holder�ikke�ret�ofte�i�praksis.�

13.2.2 ABC transfer prices 

 

Den� interne� afregningspris� kan� fastsættes� på� baggrund� af� omkostninger� pr.� enhed,�

samt� en� årlig� andel� af� omkostningerne� til� produktrelaterede� og�

virksomhedsbevarende�aktiviteter�for�at�modtage�produkter.�

�

Denne� metode� er� en� af� de� mest� præcise� prisfastsættelsesmetoder.� Dog� stiller�

metoden�krav�til�virksomhedens�økonomistyringssystem.�Det�skal�være�velfungerende�

og�kunne�fortage�omkostningsregistrering.��

�

Denne�metode�er�ikke�særlig�udbredt,�en�af�hovedårsagerne�til�at�denne�metode�ikke�

er� mere� udbredt,� er� de� omfattende� registreringssystemer,� der� skal� være�

implementeret� i� virksomheden,� før� denne� metode� kan� anvendes� som� et� præcis�

redskab.�

 

13.2.3 Full cost transfer prices 

 

Denne� metode� fordeler� alle� omkostninger� i� produktionen� efter� standard�

omkostningssystemet.�Den�transfer�price,�der�fremkommer�ved�anvendelse�af�denne�

metode�er�afhængig�af�kapacitetsudnyttelsen:�

�
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 Ved� en� høj� kapacitetsudnyttelse� mindskes� de� allokerede�

kapacitetsomkostninger� pr.� produceret� enhed,� hvilket� nedbringer�

virksomhedens�produktionsomkostninger,�og�dermed�afregningsprisen�

 Ved�en�lav�kapacitetsudnyttelse�forøges�de�allokerede�kapacitetsomkostninger�

pr.� produceret� enhed,� hvilket� forøger� virksomhedens�

produktionsomkostninger,�og�dermed�afregningsprisen.�

�

Denne� metode� slører� virksomhedens� omkostningsstruktur� hvilket� forhindrer� en�

effektiv� anvendelse� af� virksomhedens� kapacitet.� Grunden� til� at�denne� metode� bliver�

anvendt�i�praksis�kan�skyldes�at�full�cost�alt�andet�end�lige�kommer�tættere�på�selve�

markedsprisen�og�dermed�transfer�pricing�tankegangens�ideal.�

�

�

�

Fordele�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Let�at�anvende�da�data�allerede�er�tilgængelig�i�de�interne�regnskabssystemer�

�

Ulemper�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Der�er�mange�kostpriser�at�vælge�imellem�og�kun�marginalomkostninger�giver�

et�ordentlig�økonomisk�incitament,�men�er�ikke�altid�retvisende�

 Langsigtet�omkostningsplanlægning�
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 Det� kan� til� tider� være� vanskeligt� at� fastsætte� et� præcist� omkostningsforbrug�

for�et�givent�produkt,�her�tænkes�på�allokering�af�de� indirekte�omkostninger.�

Dette�kan�give�interne�stridigheder�vedrørende�de�fastsatte�priser.��

 Metoden�giver�ikke�incitament�til�omkostningsbesparelse,�da�modtageren�altid�

betaler�

�

13.3 Negotiated transfer prices 

 

Forhandler� pris� metoden� er� et� alternativ� til� de� to� ovenstående� nævnte� metoder� til�

fastsættelse�af�den�interne�afregningspris.�Metode�anvendes�hvor:�

�

 Der� ikke� er� et� effektivt� marked� med� fuld� konkurrence� til� at� fastsætte�

markedsprisen�

 Der�eksisterer�flere�markedspriser�

 Begrænsningerne� ved� anvendelse� af� principperne� i� kostpris� prisfastsættelse�

vurderes�for�store�

�

Den� interne� afregningspris� fremkommer� ved� brug� af� denne� metode� ved� gensidig�

forhandlinger� og� giver� i� mange� tilfælde� et� godt� billede� af� værdien� i� virksomhedens�

produktion.� Den� endelige� afregningspris� fremkommer� som� et� resultat� af� både�

økonomiske�overvejelser�samt�virksomhedslederens�forhandlingsevne.�

�

Afgørende�for�metodens�anvendelse�er,�at�virksomhedslederen�har�bemyndigelse�til�

at�træffe�egne�afgørelser�om,�hvilke�priser�de�ønsker�henholdsvis�at�sælge�og�købe�til.�

�
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�

�

Følgende�forudsætninger�bør�være�opfyldt�for�en�succesfuld�anvendelse�af�forhandler�

pris:�

�

 Der� bør� eksistere� en� eller� anden� form� for� produktalternativ� i� det� eksterne�

marked.�Dette�er� for�at�undgå�monopoler,�hvor�forhandlingskraften�er�sat�ud�

af�spil.�

 Deling�af�markedsinformation�mellem�de�forhandlende�parter.�På�denne�måde�

kommer�virksomheden�tættest�på�offeromkostningerne.�

 Frihed�til�at�købe�og�sælge�eksternt.�

 Støtte,�og�til�tider�involvering,�fra�topledelsen.�Dette�for�at�mægle�i�eventuelle�

konfliktsituationer.�

�

Ved� brug� af� denne� metode� kan� der� være� risiko� for� at� træffe� beslutninger� af�

aktivitetsmæssig�karakter�på�baggrund�af,�hvor�højtråbende�de�respektive�ledere�kan�

være� ved� forhandling� af� de� interne� afregningspriser.� Dette� kan� resultere� i,� at�

beslutningerne�ikke�træffes�ud�fra�udelukkende�økonomiske�overvejelser,�hvilket�kan�

være�medvirkende�til�ineffektivitet�i�virksomhedens�produktion.�Der�kan�også�ske�det,�

at� metoden� kan� være� med� til� at� skabe� interne� magtkampe,� hvilket� ikke� er� godt� for�

virksomheden�som�helhed.�

�

Suboptimering�er�også�en�risiko�som�virksomheden� løber�ved�brug�af�metoden,� for�

der�er�risiko,�for�at�interne�forhandlinger�medfører�en�mindre�fordelagtig�position�for�

virksomheden�som�helhed.�
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�

Da� forhandler� pris� metoden� er� en� proces,� hvor� virksomhedslederne� skal� nå� til�

enighed,� ender� det� ofte� med� at� være� en� tidskrævende� proces.� Nytteværdien� af�

prisfastsættelsesprincippet�skal�tages�i�betragtning,�eftersom�de�afholdte�aktiviteter�i�

forbindelse� med� prisfastsættelsen� ikke� bidrager� direkte� til� virksomhedens�

værdiskabelse.�

�

Fordele�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Denne�metode�repræsenterer�de�ansvars-�og�kontrolprincipper�der�ligger�bag�

ansvarscenter�ideen�

 Motiverer�virksomhedslederne�

�

�

�

Ulemper�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Kan�lede�til�beslutninger,�som�ikke�er�økonomisk�optimale�

 Kan�skabe�konflikter�internt�i�koncernen�

 

13.4 Administered transfer prices 

�

Administrativ�pris�er�et�alternativ�til�den�forhandlende�pris.�Denne�metode�fastsætter�

den�interne�afregningspris�fra�centralt�hold�på�baggrund�af�foruddefinerede�regler�og�
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procedurer.� De� enkelte� virksomheder� har� derfor� ingen� indflydelse� på�

prisfastsættelsen.�

�

Det� gør� at� denne� metode� er� en� hurtig� metode� til� prisfastsættelse,� idet� anvendelsen�

eliminerer� interne� stridigheder� i� forbindelse� med� forhandlinger� af� interne�

afregningspriser.�Den�administrative�pris�prisfastsættes�f.eks.�på�baggrund�af:�

�

 Markedspris�fratrukket�en�%�

 Full�cost�tillagt�en�%�

 Forventet�salgsværdi�eller�lignende�

�

Fordele�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Let�at�anvende�

 Minimerer�sandsynligheden�for�at�der�skabes�interne�konflikter�

�

Ulemper�ved�anvendelse�af�metoden:�

�

 Strider�mod�den�decentrale�økonomistyringstankegang�

 Virksomhedslederne� demotiveres,� eftersom� de� fratages� retten� til� at� være�

medbestemmende�over�en�af�de�væsentligste�faktorer,�som�deres�præstation�

måles�på,�nemlig�prisen.�

�

�

�
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�

13.5 Delkonklusion 

�

Som� nævnt� åbner� transfer� pricing� diskussionen� op� for� muligheder� og� problemer�

og� der� er� ikke� en� vejledning� til� en� general� metode� som� kan� anvendes� for� alle�

virksomheder.��Man�må�for�hver�gang�se�på�virksomheden�og�dens�karakteristika.�

�

Markedsprisen� er� dog� at� foretrække,� hvis� der� eksisterer� et� effektivt� eksternt�

marked.� � Hvis� et� eksternt� marked� eksisterer,� men� ikke� er� effektivt� kan� et�

forhandler�pris�system�være�fornuftigt.�Handler�med�eksterne�parter�bør�fortages�

nu�og�da�for�ikke�at�skabe�for�meget�tryghed�i�forhandlingsprocessen,�samt�skabe�

priskonkurrence.�
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14. Sammenligning af de interne- og eksterne afregningspriser 

 

Som� tidligere� beskrevet� findes� der� en� vejledning� fra� OECD� som� angiver� hvilke�

metoder�man�kan�anvende�til�at�fastsætte�en�transfer�price.��

�

Derudover� har� jeg� også� beskrevet,� at� man� internt� har� nogle� forskellige� regler,� som�

man�anvender�til�fastsættelsen�af�de�interne�afregningspriser.�

�

Nedenfor�søges�at�danne�et�overblik�over�disse�forskellige�regelsæt.��

�

Hos�OECD�er�der�følgende�metoder:�

�

 Den�fri�markedsprismetode�

 Videresalgsmetoden�
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 Kostpris�plus�avancemetoden�

 Avancefordelingsmetoden�

 Transaktionsbestemte�nettoavancemetode�

�

Ifølge�de�interne�regler�findes�der�følgende�transfer�pricing�priser:�

�

 Market�based�transfer�prices�(markedspris)�

 Cost�based�transfer�prices�(kostpris)�

 Negotiated�transfer�prices�(forhandler�pris)�

 Administered�transfer�prices�(administrative�pris)�

�

Umiddelbart� burde� metoderne� være� de� samme,� men� det� er� de� ikke.� Hvis� en�

virksomhed� får� kontrol,� skal� de� kunne� fremlægge� dokumentation� som� skal�

godkendes� af� skattemyndighederne.� Og� skattemyndighederne� har� godkendt� de� 5�

metoder� fra� OECD.� Det� skal� dog� nævnes,� at� man� ifølge� OECD� godt� kan� anvende�

andre� end� de� fem� omtalte� metoder,� dog� skal� der� så� ligge� en� meget� fornuftig�

dokumentation�for�dette.�

�

Ud� fra� beskrivelserne� af� metoderne� i� afsnit� 12� og� 13� kan� man� sige,� at� den� fri�

markedsprismetode� og� markedspris� metoden� er� meget� lig� hinanden,� da� begge�

metoder� tager� udgangspunkt� i,� at� man� skal� finde� en� pris� som� er� lig� det� eksterne�

marked.�Denne�metode�er�i�begge�regelsæt�den�metode,�der�er�mest�foretrukket,�da�

den�kommer�nærmest�armslængdeprisen.�Til�gengæld�er�det�de�to�metoder,�som�kan�

være�sværest�at�finde,�da�det�ofte�er�svært�at�finde�et�eksternt�marked,�som�passer�på�

ens�egne�produkter.�
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�

Man� kan� sige,� at� kostpris� plus� avancemetode� og� kostpris� metoden� minder� om�

hinanden,� da� man� tager� udgangspunkt� i� kostprisen.� Disse� kan� findes� på� forskellige�

måder.�Kostpris�plus�avancemetoden�tager�udgangspunkt� i�at� finde�et�avancetillæg,�

mens�cost�based�tager�udgangspunkt�i�at�opgøre�de�omkostninger,�som�benyttes�til�

et�givent�produkt�i�produktionen.�

�

Derudover�er�der�ikke�flere�metoder�man�kan�sammenligne�med�hinanden.��

�

Man� bør� derfor� som� virksomhed� overveje� om� man� bør� anvende� metoderne�

forhandler� pris� og� administrativ� pris,� da� disse� to� metoder� ikke� fremgår� af� OECD’�

Transfer� Pricing� Guidlines.� Men� de� kan� selvfølgelig� komme� på� tale,� hvis� det� er� et�

meget� specielt� marked� virksomheden� opererer� på,� og� det� drejer� sig� om� meget�

specielle�produkter.�

�

Det� skal� også� nævnes,� at� forhandler� pris� burde� være� mere� accepteret� hos�

skattemyndighederne�end�den�administrative�pris,�da�der�ved�den�forhandlende�pris�

sidder� to� og� forhandler� om� prisen,� og� hvis� de� vil,� kan� de� nemt� vælge� en� ekstern�

leverandør�i�stedet�for.�Her�tænker�virksomhedslederen�på�sin�egen�afdeling�og�ikke�

på� virksomheden� som� helhed,� hvilket� kan� resultere� i,� at� prisen� ikke� bliver� for� lav� i�

forhold�til�markedsprisen�på�det�eksterne�marked.�

�

Hvis�man�derimod�ser�på�den�sidste�metode,�som�er�den�administrative�pris,�så�bliver�

prisen�på�varen�bestemt�fra�topledelsen,�som�ser�på�koncernens�resultat�og� ikke�de�
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enkelte�afdelingers�resultat.�Dette�kan�resultere�i,�at�man�sætter�afregningsprisen�for�

lavt�eller�for�højt�afhængig�af�hvad�ledelsen�ønsker�at�gøre.�

�

Denne�metode�bør�ikke�anbefales�til�virksomheder.�Hvis�den�anvendes,�skal�der�ligge�

en� utrolig� god� dokumentation,� som� beviser� at� priserne� er� aftalt� til� at� være� på�

armslængdevilkår.�

�

Det� er� altid� op� til� virksomhederne� at� bestemme� hvilken� metode� de� vil� anvende,� de�

skal� blot� være� opmærksomme� på,� at� kommer� der� kontrol,� skal� dokumentationen�

være�på�plads�og�det�skal�kunne�dokumenteres,�at�priserne�er�på�armslængdevilkår,�

lige�meget�hvilken�metode�virksomheden�har�valgt�at�anvende.�

15. Transfer pricing proces 

 

Danske�virksomheder�har�siden�indkomstårets�påbegyndelse�den�1.�januar�199910�

været�pligtig�til,�at�udarbejde�og�opbevare�skriftlig�dokumentation,�for�hvorledes�

priser�og�vilkår�for�kontrollerede�transaktioner�fastsættes.��Dokumentationen�skal�

danne�grundlag�for,�en�vurdering�af�om�prisen,�og�de�vilkår�der�er�aftalt,�kan�være�

de�samme,�som�hvis�transaktionen�havde�forgået�mellem�uafhængige�parter.�

�

Af�SKAT`s�vejledning�fra�2006�vedrørende�dokumentationspligt,�kan�det�udledes,�

hvilke�oplysninger�en�transfer�pricing�politik�som�minimum�bør�omfatte.�

�

����������������������������������������������
10�KMPG,�transfer�pricing�guide,�side�4�
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I� forbindelse� med� udarbejdelse� af� transfer� pricing� politikken� inddeles�

udarbejdelsen�i�4�faser:�

�

 Informationsindsamling�

 Analyse�

 Transfer�pricing�politik�

 Implementering�og�opfølgning�

�

I�forbindelse�med�forberedelserne�af�en�transfer�pricing�politik,�kan�det�anbefales,�

at� nedsætte� en� arbejdsgruppe,� som� kunne� bestå� af� produktionschefen,�

salgschefen� og� økonomichefen.� I� nogle� situationer,� kan� det� være� en� god� ide,� at�

man� også� har� nogle� af� de� udenlandske� parter� med.� Det� skyldes,� at� der� bl.a.� er�

meget�forskellige�krav�til�dokumentationen�i�de�enkelte�lande.�

�

Vægtningen� af� de� enkelte� faser,� skal� tilpasses� den� enkelte� koncerns� forhold� og�

problemstillinger.� Nogle� virksomheder� kan� måske� have� mere� brug� for�

informationssamlingen,� hvis� denne� ikke� er� så� nem� at� fremskaffe.� Den� praktiske�

tilrettelæggelse�af�arbejdet�afhænger�derfor�af�koncernens�aktiviteter,�og�i�hvilke�

lande�denne�opererer.�

�

 

 

15.1 Informationssamling 

�
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Den� første� fase� i� transfer� pricing� processen� er� informationssamling.� Det� betyder,�

at�de�informationer�der�har�betydning�for�selskabets�prisafregning�indsamles.�

Til� at� starte� med,� er� det� vigtigt,� at� have� et� grundlæggende� kendskab� til�

koncernen.�Det�er�derfor� vigtigt,�at� få� beskrevet�virksomheden� og�dens� branche.�

Man�skal�derfor�have�styr�på�følgende:�

�

 Koncernstruktur�

 Operationel�organisation�

 Klarlæggelse�af�ansvarsfordeling�

 Omsætning,�indtjening�og�omkostninger�

 Markedsforhold�

 Skattemæssig�situation�

�

Den� information� der� skal� indsamles� er� en� generel� beskrivelse� af� koncernen,�

herunder� en� koncernstruktur,� hvilke� aktiviteter� der� er� i� virksomheden,� og� den�

nuværende�skatte-�og�afgiftsmæssig�situation.�

�

Derudover�skal�man�kende�de�koncerninterne�transaktioner�herunder:�

�

 Afregningsvilkår�

 Aftalegrundlag�

�

Alle� de� koncerninterne� transaktioner� skal� kunne� identificeres,� herunder� skal� man�

kende�til�hvilken�art�og�omfang�transaktionerne�omfatter.�De�kunne�f.eks.�vedrøre�

råvarer,� tjenesteydelser,� immaterielle� rettigheder.� Informationen� skal� indsamles�
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med� henblik� på,� at� finde� ud� af� hvilke� selskaber,� der� skal� inddrages� i� transfer�

pricing�processen.��

�

Når� de� koncerninterne� transaktioner� skal� identificeres,� er� det� men� henblik� på,� at�

finde�ydelser�der�måske� ikke�er�sket�betaling�for.�Dette�kunne� være� immaterielle�

rettigheder�som�f.eks.�et�varemærke.�

�

Det�er�også�vigtigt,�at�finde�de�oplysninger,�om�prisafregning,�virksomheden�har,�

herunder� aftalegrundlag� såsom� betalingsvilkår.� Man� gennemgår� de� væsentligste�

aftaler,� som� er� indgået� både� med� koncernforbundne� selskaber� og� eksterne�

handelspartnere.�

�

For� nogle� virksomheder� vil� der� være� stor� fokus� på� at� gennemgå� koncerninterne�

serviceydelser,� omkostningsaftaler� og� royaltyaftaler.� Endvidere� skal� man� have�

data�man�kan�sammenligne�som:�

�

 Egne�koncerneksterne�transaktioner�

 Transaktioner�mellem�eksterne�parter�

�

Det� er� vigtigt,� at� få� samlet� oplysninger� om� handel� med� koncerneksterne�

selskaber,� for� at� kunne� dokumentere� den� afregningspris,� man� bruger� internt.�

Såfremt� der� er� nogle� koncerneksterne� transaktioner,� der� afregnes� på� samme�

måde� som� de� interne,� kan� man� bruge� denne� information,� som� retfærdiggørelse�

for�koncernens�prisafregning.�

�
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Det� har� derfor� interesse,� hvis� en� transaktion� i� et� eller� andet� omfang� er�

sammenlignelig�med�de�interne�transaktioner,�dog�skal�det�også�gerne�være�den�

samme� vare,� de� samme� betalingsbetingelser� m.v.� Det� kunne� f.eks.� være,� at� det�

udenlandske�moderselskab�handler�med�andre�kunder.�

�

15.2 Analyse 

 

 I�analysefasen�skal�der�tage�stilling�til�følgende�områder:�

�

 Nuværende�interne�afregningsvilkår�

 Sammenlignelighedstest�

 Placering�af�funktioner,�risici,�ressourceindsats�

 Omsætning,�indtjening,�omkostninger,�budget�

 Skattemæssige�aspekter�

�

Man� skal� have� klarlagt� om� den� tidligere� prisafregning� er� sket� på�

armslængdevilkår,� og� dermed� om� prisfastsættelsen� kan� anvendes,� som�

forretningsmæssig� begrundelse.� Som� tidligere� beskrevet,� er� der� forskellige�

metoder�til�at�prisfastsætte�–�se�afsnit�12.�

Men� til� at� starte� med,� skal� de� informationer� der� blev� fundet� i� fase� 1,� anvendes�

som�grundlag� for�en�beskrivelse�af�koncernens�nuværende�prisfastsættelse�af�de�

interne� transaktioner.� I� denne� analyse� bør� virksomheden� også� inddrage� de�

prisfastsættelser,�de�har�på�sammenlignelige�transaktioner.�

�
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Analysefasen� skal� gerne� ende� ud� i� et� resultat,� der� kan� danne� grundlag� for� en�

vurdering� af,� hvorvidt� virksomheden� interne� transaktioner� allerede� opfylder�

armslængdeprincippet,�eller�om�man�skal�finde�den�prisfastsættelses�metode�der�

lever�op�til�kravene.�

 

15.2.1 Databaseundersøgelser 

 

Sammenlignelighedsanalyse� er� et� vigtigt� element� i� en� hver� transfer� pricing�

analyse.� Formålet� med� at� foretage� en� sammenlignelighedsanalyse� er,� at� etablere�

en� objektiv� økonomisk� reference� bestående� af� data� fra� ukontrollerede�

transaktioner,� eller� uafhængige� parter,� med� henblik� på,� at� fortage� en�

prisfastsættelse.�

�

Sammenlignelighedsanalysen� er� tæt� forbundet� med� valg� af� transfer� pricing�

metode,� og� de� kriterier� der� bliver� anvendt� i� en� sammenlignelighedsanalyse,�

hvilket�skyldes,�at�det�ofte�er�helt�afgørende� for�valg�at� transfer�pricing� metode,�

hvor�meget�data�der�er�til�rådighed�om�uafhængige�transaktioner.�

�

I� praksis� udføres� en� sammenlignelighedsanalyse� ofte� i� form� af� en�

databaseundersøgelse� med� henblik� på,� at� identificere� oplysninger� om�

nettoavancer� for� uafhængige� virksomheder� med� samme� funktionalitet,� som� den�

koncernforbundne�virksomhed�som�sammenlignelighedsanalysen�vedrører.�

�

Sammenlignelighedsanalysen� er� et� helt� centralt� område,� når� man� taler� om�

transfer� pricing.� Det� er� meget� vigtigt� hvilke� oplysninger� der� er� tilgængelige,� det�
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er�også�på�dette�område�den�egentlige�konflikt�mellem�skattemyndighederne�og�

koncernerne�findes.�I�transfer�pricing�sager�er�det�helt�afgørende�nemlig,�om�man�

har�valgt�de�korrekte�udsøgningskriterier�i�databaseundersøgelsen.�

�

I� en� del� lande� kræves� det� ikke,� at� man� i� forbindelse� med� udarbejdelsen� af� sin�

transfer�pricing�dokumentation�udarbejder�en�databaseundersøgelse.�Men�selvom�

det�ikke�er�et�krav,�er�der�flere�eksempler�på,�at�domsafgørelser�der�ville�have�løst�

sager� om� transfer� pricing,� i� stedet� har� trukket� ud.� Derfor� må� det� være� til�

virksomhedernes� fordel,� at� udarbejde� en� databaseundersøgelse� med� gode�

udsøgningskriterier�som�en�vigtig�del�i�en�koncerns�transfer�priscing�politik.�

�

Det� skal� dog� nævnes,� at� det� ikke� er� enhver� form� for� databaseundersøgelse� der�

bliver�accepteret,�da�man�ikke�har�været�klar�over�hvad�den�korrekte�måde�er�for�

udarbejdelsen� af� en� databaseundersøgelse� og� hvordan� en� konkret� resultat�

fremkommer.�

Grundet� den� store� usikkerhed� for� hvordan� en� databaseundersøgelse� skal�

udarbejdes,� har� OECD� i� maj� 2006� offentliggjort� udkast� til� en� rapport.� Rapporten�

behandler� en� lang� række� emner� vedrørende� sammenlignelighedsanalyse.� Et� af�

emnerne� drejer� sig� om� udvælgelsen� af� sammenlignelige� selskaber� i� databaser.�

OECD�foreslår�at�følgende�10�punkter�følges:�

�

1. Overordnet�analyse�

2. Fastlæg�hvilke�år�der�skal�omfattes�
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3. Gennemgå� de� koncerninterne� transaktioner,� som� skal� undersøges,� for� at�

identificere� relevante� faktorer,� der� kan� have� indflydelse� på� valget� af�

transfer�pricing�metode�og�sammenlignelighedsanalysen�

4. Undersøg�eventuelle�interne�sammenlignelige�transaktioner.�Om�nødvendigt�

træffes�beslutning�om�at�søge�efter�eksternt�sammenlignelighedsgrundlag�

5. Fastlæg,�hvilke�informationskilder�for�eksternt�sammenlignelighedsgrundlag,�

der�er�til�rådighed,�og�hvor�brugbare�og�pålidelige�disse�kilder�er�

6. Vælg� den� relevante� transfer� pricing� metode� og,� afhængig� af� metodevalget,�

det�relevante�nøgletal�

7. Identificer� mulige� sammenlignelige� transaktioner� eller� selskaber� på�

grundlang�af�pkt.�3�samt�OECD’s�5�sammenlignelighedsfaktorer�

8. Foretag�justeringer�med�henblik�på�at�forbedrede�sammenligneligheden�

9. Fortolkning� af� databasematerialet,� herunder� fastlæggelse� af� et�

armslængdeinterval�

10. Implementering�af�processer,�herunder�opdatering�af�datamateriale�

�

Det� der� er� vigtigt� i� forbindelse� med� anvendelse� af� database� er,� hvordan�

søgningen� er� fortaget,� og� hvordan� den� er� dokumenteret.� Søgestrategien� og� de�

beslutninger� der� er� foretaget� undervejs,� bør� derfor� forklares� og� dokumenteres�

således,�at�det�er�muligt,�at�efterprøve�søgningen�på�et�senere�tidspunkt.�

15.2.2 Sammenlignelighedsanalyse 

�

Sammenlignelighedsanalysen� er� et� af� de� vigtigste� redskaber� i� en� transfer� pricing�

analyse.� Denne� anvendes� når� man� skal� etablere� en� økonomisk� reference� for�

indkomstallokeringen.� Grunden� til� at� sammenlignelighedsanalysen� er� et� vigtigt�
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element� er,� at� armslængdeprincippet� generelt,� er� baseret� på� en� sammenligning�

mellem� koncern� interne� transaktioner� og� transaktioner� mellem� uafhængige�

parter.�

I�OECD�defineres�sammenlignelighed�på�følgende�måde11:�

�

”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�reasonable�adjustments�can�be�

made�to�eliminate�the�effect�of�any�such�differences.”�

�

Mere� specifik� har� OECD’� Transfer� Pricing� Guidlines� 5�

sammenlignelighedsfaktorer�de�anvender:�

�

 Produkters�egenskab�

 En�funktionsanalyse�

 Kontrakts�vilkår�

 Økonomiske�omstændigheder�

 Forretningsstrategier�

�

15.2.3 Produkters egenskab 

�

Forskellen�i�konkrete�varer�eller�tjenesteydelsers�egenskaber�er�ofte�grunden�til,�at�

prisen� kan� varierer� på� det� frie� marked.� Man� kan� sige,� at� sammenlignelighed�

����������������������������������������������
11�Anders�Oreby�Hansen�og�Peter�Andersen,�”Transfer�Pricing�i�praksis”,�side�126�
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vedrørende�produktegenskaber�er�mest�relevant�når,�man�gerne�vil�sammenligne�

på� prisen� og� mindre� relevant,� hvis� man� vil� lave� sammenligning� af� brutto-� og�

nettoavancer.�

�

For� varer� er� det� de� relevante� egenskaber� som� skal� beskrives,� varens� kvalitet,�

emballagen,�om�der�gives�en�garanti�eller�om�det�er�en�mærke�vare.�Mængden�er�

også� vigtig� ved� sammenligning� af� pris.� Det� samme� gælder� serviceydelser,� her� er�

det�også�vigtigt,�at�få�beskrevet�ydelses�omfang�og�art.�

�

Hvis�produkterne�differentierer�sig�væsentlig�fra�konkurrenterne,�er�det�vigtigt,�at�

få�beskrevet�disse�forskelle.�

�

Et�problem�der�kan�opstå�når�man� i�praksis�skal�arbejde�med�ovenstående�er,�at�

det� ofte� vil� være� svært,� at� drage� entydige� konklusioner� på� grundlag� af� en�

sammenlignelighedsanalyse�af�produktegenskaber,�fordi�en�sådan�analyse�ofte�vil�

identificere�forskelle,�som�vil�pege�i�forskellige�retninger,�i�relation�til�en�justering�

af�en�pris.�Et�andet�problem�der�kan�opstå�er,�at�det�er�svært,�at�foretage�præcise�

kvantitative�justeringer�for�forskellige�produktegenskaber.�

�

Hvis�der�er�tale�om�immaterielle�aktiver,�er�det�vigtigt,�at�få�beskrevet�hvilken�type�

rettigheder� der� er� tale� om� (patent,� varemærke,� knowhow,� goodwill� m.v.).� Det� er�

også� vigtigt,� at� få� beskrevet� kontraktens� løbetid,� rettighedens� beskyttelse� samt�

den�forventede�nytteværdi�for�licenstager.�

�

15.2.4 Funktionsanalyse 
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�

En� funktionsanalyse� er� et� værktøj� som� bruges� til,� at� beskrive� og� analysere�

funktionaliteten� af� hver� juridisk� enhed� i� en� koncern.� Med� det� menes,� at� man�

analyserer� den� enkelte� virksomheders� funktioner,� risici� og� aktiver.� En� god�

funktionsanalyse�vil�indeholde�en�konklusion�vedrørende�hver�virksomheds�rolle�i�

koncernen.����

�

En� funktionsanalyse� er� et� vigtigt� redskab� i� en� hver� form� for� transfer� pricing�

analyse,� eftersom� det� er� en� måde,� at� identificere� de� økonomisk� mest� relevante�

aktiviteter� og� roller� for� hver� virksomhed� i� en� koncernintern� transaktion.�

Funktionsanalysen� er� også� en� af� de� 5� sammenlignelighedsfaktorer� nævnt� i�

OECD’s�Transfer�Pricing�Guidelines.�

�

Analysen�har�til�formål,�at�identificere�de�aktiviteter�der�har�økonomisk�betydning,�

den� kan� bruges� til� at� finde� ud� af,� hvilke� koncerninterne� transaktioner� der� er� af�

mindre� økonomisk� betydning,� og� på� den� baggrund� kan� udelades� i� analysen.� Så�

funktionsanalysen�kan�have� fokus�på� det� der�skaber�værdi� for� koncernen.�Det�er�

mindre� vigtigt,� at� analysere� administrative� eller� rutinepræget� aktiviteter,� end�

værdi�skabende�aktiviteter.�

�

OECD’s� Transfer� Pricing� Guidlines� angiver� ikke� om� en� funktionsanalyse� skal�

udarbejdes� pr.� type� af� koncerninterne� transaktioner� eller� pr.� selskab.� Dette� må�

være� en� vurdering� i� det� enkelte� selskab.� Der� er� stor� forskel� på� hvor� store�

koncernerne�er�og�hvad�de�handler�med.�

�
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OECD’s� Transfer� Pricing� Guidlines� indeholder� ikke� krav� til� hvordan� en�

funktionsanalyse� og� dens� konklusion� skal� udarbejdes.� I� praksis� vil� en�

velorganiseret�funktionsanalyse�bestå�af:�

�

 En�beskrivende�del�omfattende�funktioner,� risici�og�aktiver�samt�hvilken�del�

af�koncernen�som�funktioner,�risici�og�aktiver�kan�henføres�til�

 En� konklusion� som� kan� give� læseren� et� indblik� i,� og� oversigt� over,� de� ofte�

komplekse�værdikæder�i�multinationale�koncerner�

�

Ud�fra�ovenstående�kan�det�godt�synes�enkelt�at�udarbejde�en�funktionsanalyse,�

men� overført� på� dagens� komplekse� og� avancerede� forretningsmodeller� kan� det�

godt�være�en�større�proces.�

 

OECD’s� Transfer� Pricing� Guidlines� nævner� følgende� funktioner� som�

virksomheden�bør�identificere�og�analysere:�

�

 Design�

 Produktion�

 Forskning�og�udvikling�

 Service�

 Indkøb�

 Distribution�

 Marketing�

 Reklame�

 Transport�
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 Finansiering�

 Ledelse�

�

De� vigtigste� funktioner� i� en� virksomhed� bør� analyseres.� Det� er� vigtigt,� at� det� er�

den� økonomiske� betydning� af� funktionerne� i� relation� til� deres� hyppighed,� natur�

og�værdi�der�er�med.�

�

Det� er� også� vigtig� at� identificere� de� aktiver,� som� benyttes� af� partnerne� i� en�

koncernintern� transaktion.� Især�de� immaterielle�aktiver�er� relevante� for� analysen.�

Dette� skyldes,� at� de� immaterielle� aktiver� ofte� repræsenterer� en� væsentlig� værdi,�

og�kan�være�af�betydning�for�valg�af�transfer�pricing�metode.�

�

Man�skelner�mellem�to�slags�immaterielle�aktiver.�Trade�intangibles�og�marketing�

intangibles.�

�

Trade� intangibles� skabes� ofte� gennem� forskning� og� udvikling,� hvilket� kan�

indebære�store�omkostninger�og�risici.�Eksempler�på�trade�intangibles�kan�være:�

�

 Patenter�

 Knowhow�

 Mønstre�

 Modeller�

 Software�

�

Eksempler�på�marketing�intangibles�kan�være:�
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�

 Varemærker�og�varenavne�

 Kundelister�

 Distributionskanaler�

 Unikke� navne,� symboler� og� billeder,� som� har� markedsmæssig� betydning� i�

relation�til�salg�af�et�produkt�

�

I� OECD’s� Transfer� Pricing� Guidlines� står� der,� at� en� funktionsanalyse� ikke� er�

komplet,� medmindre� man� har� en� analyse� med� om� risici.� Dette� skyldes,� at�

fordelingen�af�risici�vil�påvirke�den�koncerninterne�transaktion.�Fra�en�økonomisk�

synsvinkel,�vil�det,�at�have�en�risiko,�også�være�forbundet�med�et�højere�forventet�

afkast,� hvis� det� altså� går� godt.� Det� har� derfor� stor� betydning,� at� risici� bliver�

analyseret� i� en� funktionsanalyse,� fordi� det� vil� give� indblik� i� hvorfor� et�

koncernforbundent�selskab�har�haft�underskud.�

�

Eksempler�på�risici�kan�være:�

�

 Strategiske�risici�

 Markedsrisici�

 Kreditrisici�

 Risici�forbundet�med�forskning�og�udvikling�

 Valutarisici�

 Image�risici�

 Produktansvar�

�
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Allokeringen� af� risici� mellem� de� koncernforbundne� selskaber� vil� ofte� stemme�

overens�med�hvilket�et�af�selskaberne�der�udøver�kontrollen.�

�

Et� vigtigt� aspekt� af� transfer� pricing� er,� hvordan� funktionsanalysen� underbygger�

valget� af� transfer� pricing� metode� og� indkomstallokering� på� baggrund� af� de�

økonomiske� realiteter.� Det� er� vigtigt,� fordi� det� valg� virksomheden� gør� med�

hensyn�til�valg�af�transfer�pricing�metode�og�system,�skal�kunne�forsvares�overfor�

koncernens� egen� selskaber,� skattemyndigheder� m.v.� Metodevalget� bør� derfor�

kunne�baseres�på�et�forholdsvis�objektivt�grundlag.�

�

15.2.5 Kontraktsvilkår 

 

Kontraktsvilkårene� omfatter� en� beskrivelse� af� alle� væsentlige� betingelse�

vedrørende� fordelingen� af� forpligtelse,� rettigheder,� risici� m.v.� De� kan� omfatte�

specifikke� leveringsbetingelser� eller� betalingsbetingelser,� valutarisici,�

varelagerrisici�m.v.��

�

15.2.6 Økonomiske omstændigheder  

�

Hvis� to� uafhængige� handler� sammen,� vil� prisen� være� afhængig� af� de�

markedsforhold,�der�er�på�det�tidspunkt,�handlen�finder�sted.�Således�kan�prisen,�

på�sammenlignelige�produkter�eller�ydelser,�være�påvirket�af�de�markedsmæssige�

forhold.�For�at�man�kan�sammenligne,�skal�de�økonomiske�omstændigheder�være�

sammenlignelige.�
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OECD’s� Transfer� Pricing� Guidlines� nævner� en� række� forhold,� der� kan� være�

relevante�i�denne�henseende:�

�

 Den�geografiske�placering�af�markedet�

 Størrelsen�på�markedet�

 Intensiteten�af�konkurrencen�på�markedet�

 Forhandling�position�mellem�køber�og�sælge�

 Risiko�forbundet�med�substituerende�produkter�eller�ydelser�

 Offentlige�reguleringer�på�markedet�

 Den�generelle�købekraft�og�omkostningsniveau�på�markedet�

 Det�markedsmæssige�niveau�

 Tid�og�sted�for�transaktionen�

�

15.2.7 Forretningsstrategier 

�

Forretningsstrategier� er� også� meget� relevante� i� forbindelse� med�

sammenlignelighed,� idet� de� kan� have� væsentlig� indflydelse� på� prisfastsættelsen.�

Dette� kan� skyldes,� at� virksomheder� som� sælger� de� samme� produkter,� kan� have�

forskellige� forretningsstrategier.� Det� kan� eksempelvis� være,� at� en� virksomhed�

gerne� vil� konkurrere� på� prisen,� for� at� forøge� sin� markedsandel,� mens� en� anden�

måske�indføre�en�ekstra�garanti�på�det�enkelte�produkt.�

�

I� forbindelse� med� vurderingen� af� betydningen� af� forretningsmæssige� strategier,�

er�det�vigtigt�at�fastlægge,�hvilket�koncernselskab�som�påtager�sig�risikoen�for�en�
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strategi,� og� derved� også� skal� afholde� de� omkostninger,� og� have� den� ekstra�

indtjening,�som�kan�blive�resultatet�hvis�strategien�er�en�succes.�

 

15.3 Transfer pricing politik 

�

I�fase�3�udarbejder�man�på�baggrund�af�resultaterne�i�fase�1�og�2�transfer�pricing�

politikken.�Denne�består�af:�

�

 Overordnet�prispolitik�

 Aftalegrundlag�og�prisfastsættelse�

 Tilvejebringelse�af�samlet�dokumentation.�

�

På� baggrund� af� den� udarbejdede� analyse,� skal� virksomheden� nu� fastlægge� de�

konkrete�afregningspriser,�og�vilkår�for�de�koncerninterne�transaktioner.��

�

For� at� kunne� bevise,� at� man� har� et� konkret� grundlag� for� prisfastsættelse� af� de�

interne� transaktioner,� er� det� vigtigt,� at� der� ligger� et� skriftligt� grundlag.� Har�

virksomheden�ikke�tidligere�haft�udarbejdet�et�dokument,�bør�dette�gøres,�da�det�

er�et�vigtigt�bevis.��

�

I� forbindelse�med�udarbejdelsen�af�aftalegrundlaget�er�det�vigtigt,�at�få�på�plads�

hvilke� enheder� der� står� for� hvilke� funktioner,� samt� hvilke� enheder� der� bærer�

risikoen.�

�
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Endvidere� er� det� vigtig,� at� principperne� for� fremtidige� prisjusteringer� fremgår� af�

aftalegrundlaget.�Man�skal� i�denne� forbindelse�være�yderst� opmærksom�på,� ikke�

at� fastlægge� mulighederne� for� senere� justering� for� stramt.� Dette� skal� også�

formuleres�således,�at�en�uafhængig�part�ville�acceptere�dette.��

 

15.4 Implementering og opfølgning�

 

Når� alle� ovenstående� faser� er� udført,� kommer� den� sidste� del,� som� er�

implementering�af�den�udarbejdet�transfer�pricing�politik:�

�

 Plan�for�implementering 

 Koordinering�med�udenlandske�enheder 

 Gennemførsel�af�evt.�pris�og�vilkårs�justeringer 

 Krav�til�opfølgning 

�

Virksomheden� skal� udarbejde� en� plan� for,� hvordan� de� vil� sikre� sig,� at� der� er�

overensstemmelse� mellem� transfer� pricing� politikken,� og� de� faktiske� forhold.�

Derudover� er� det� meget� vigtig,� at� man� også� får� implementeret� disse� politikker� i�

de�involverede�lande.��

�

Til� at� sikre� at� man� kommer� gennem� denne� implementering� bedst� muligt,� er� det�

vigtigt� for� virksomhedens� side,� at� udpege� en� ansvarlig� person,� som� skal� stå� for,�

overholdelse�af�tidsplanen,�de�nødvendige�justeringer�i�økonomisystemet�og�sikre�

sig�beskrivelse�af�de�nye�forretningsgange�m.v.�

�
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Det� er� vigtigt,� at� man� efter� implementeringen� af� transfer� pricing� politikken,�

gennemgår�denne�med�et�vist�tidsinterval,�således�at�man�løbende�imødekommer�

skattemyndighedernes�krav�til�prisfastsættelse�og�dokumentation�af�denne.�Det�er�

ikke� til� at� sige� hvor� tit� denne� skal� gennemgås,� det� er� op� til� det� enkelte� selskab.�

Men�en�gennemgang�kunne�være�relevant,�hvis�selskabet�begyndte�at�producere�

nye� produkter,� hvis� der� skete� ændring� i� funktionerne� eller� nye� markedsforhold�

opstod.�

�

Kravet� til� at� vedligeholde� transfer� pricing� politikken,� her� tænkes� på�

vedligeholdelse� af� dokumentationen,� er� ofte� meget� administrativ� tung.� Når� en�

virksomhed�har�disse,�er�det�vigtigt,�at�organisationen�er�klar�til�det,�og�at�man�er�

bevidst�om�transfer�pricing�i�virksomheden�som�helhed.�

�

15.5 Delkonklusion 

�

Danske� virksomheder� er� pligtige� til,� at� udarbejde� og� opbevare� skriftlig�

dokumentation,� for� hvorledes� priser� og� vilkår� for� kontrollerede� transaktioner�

fastsættes.��Dokumentationen�skal�danne�grundlag�for,�en�vurdering�af�om�prisen,�

og� de� vilkår� der� er� aftalt,� kan� være� de� samme,� som� hvis� transaktionen� havde�

forgået�mellem�uafhængige�parter.�

�

Af�SKAT`s�vejledning�fra�2006�vedrørende�dokumentationspligt,�kan�det�udledes,�

hvilke�oplysninger�en�transfer�pricing�politik�som�minimum�bør�omfatte.�

�
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En� virksomhed� skal� gennem� fire� fase� for� at� finde� den� optimale� afregningspris�

herunder� en� vigtig� fjerde� del� som� består� af� implementeringen� af� den� valgt�

transfer�pricing�politik..�

�

�

�

 

 

 

 

16. Valg og implementering af transfer pricing i en koncern  

 

Når�en�koncern�skal�vælge�metode�for�hvilken�afregningspris�de�skal�vælge,�skal�de�

starte�med�at�fortage�analyser�af�virksomheden.�Jeg�har�tidligere�teoretisk�beskrevet,�

hvordan�en�transfer�pricing�proces�kan�være,�samt�hvilke�elementer�der�kan�indgå.�

�

I� de� følgende� afsnit� gennemgås� hvordan� valg� af� metode� kunne� være� ud� fra�

virksomhedens�art�og�hvor�i�verden�den�opererer.�

�

Jeg� har� valgt� to� forskellige� virksomheder.� Den� ene� er� en� dansk� koncern� og� har� kun�

selskaber� i� Danmark,� mens� den� anden� er� en� international� koncern� med� selskaber�

rundt�omkring�i�verden.�Begge�virksomheder�er�fiktive. 

 

16.1 Koncern A 
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Koncern� A� er� en� dansk� koncern.� Nedenstående� gennemgås� de� elementer� i� transfer�

pricing�processen�som�er�relevante�for�koncern�A.�

�

16.1.1 Informationssamling 

�

Den�første�fase�er�informationssamling.�Her�skal�man�se�på�virksomheden.�

�

 

�

Ledelsen� er� ansat� i� Mor.� Det� er� også� fra� mor� alle� omkostninger� til� administration�

afholdes.�Mor�har�ingen�drift.�

�

I� datter� 1� udvikler� man� software� og� man� sælger� licenser.� Derudover� lejer� man� også�

software�ud�til�eksterne�brugere.��

Datter�1�fakturerer�5%�af�omsætningen�i�datter�2�til�datter�2�for�leje�af�software.�

�

�

Mor�A/S�

�

Datter�1�

�

Datter�2�
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I�datter�2�sælger�man�konsulentydelser.�Man� lejer�software�hos�datter�1� til�brug�for�

udførslen�af�konsulentydelserne.�Man�faktureres�af�datter�1�for�denne�leje�beskrevet�

ovenfor.�

�

Fra� mor� faktureres� administrationsomkostningerne� ud� til� de� to� døtre,� denne�

faktureres� ud� fra� antal� ansatte.� Man� fakturerer� med� et� mark� up� på� 20%.� Derudover�

fakturerer� man� løn� til� ledelsen,� dette� gøres� ud� fra� hvilke� ledere� der� indgår� i� hvilke�

opgaver.��

�

Da�man�fra�mor�blot�viderefakturere�omkostningerne,�er�det�svært�at�finde�en�ekstern�

transaktion�at�sammenligne�med.��

�

Datter� 1� udlejer� software� til� eksterne� brugere,� hvilket� gør� det� muligt� her,� at� finde�

noget�at�sammenligne�med�til�den�interne�pris.�

�

16.1.2 Analyse 

 

I�analysefasen�skal�man�se�på�de�prisafregninger�der�allerede�forligger,�og�om�de�er�

på�armslængdevilkår.��

�

Man�kan�sige,�at�prisen�på�lejen�af�software�i�datter�2�afhænger�af�deres�omsætning,�

hvilket�ikke�kan�være�på�armslængdevilkår.�Det�vil�altid�koste�noget�at�leje�software.��

�
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Når� man� fortager� analyse� af� virksomheden,� er� det� vigtigt,� at� udarbejde� en�

funktionsanalyse,� så� man� kan� se� hvilken� rolle� hver� virksomhed� spiller� i� koncernen.�

Analysen�skal�kunne�identificere�de�aktiviteter,�der�har�økonomisk�betydning.��

�

Man�kan�i�koncern�A�sige,�at�den�aktivitet�der�skaber�den�største�værdi�for�koncernen,�

er� udviklingen� af� software,� da� det� er� denne� der� skaber� grundlag� for,� at� der�

overhovedet�eksisterer�en�koncern.�Den�mindst�værdiskabende�funktion�er�mor,�her�

er�det�kun�administrative�aktiviteter.��

�

Der�er�tale�om�en�koncern�som�er�meget�centraliseret,�da�dattervirksomhederne�bliver�

styret�fra�mor.�Og�ledelsen�sidder�placeret�i�mor.��

�

Ser�man�på�de�to�datterselskaber,�vil�man�se�på�dem�som�revenue�centre,�da�de�kun�

bliver� målt� på� omsætning� og� ikke� bestemmer� hvilke� omkostninger� de� vil� have,� det�

bliver�dirigeret�fra�mor.�Dog�er�det�ikke�helt�korrekt,�da�der�ikke�er�knyttet�en�bestemt�

leder�til�det�enkelte�selskab.�

�

16.1.3 Transfer pricing politik 

�

Ud� fra� de� karakteristika� som� virksomheden� har,� og� ud� fra� de� analyser� man� har�

udarbejdet,� tager� man� hul� på� tredje� fase,� som� er� selve� udarbejdelsen� af� transfer�

pricing�politikken�og�udvælgelsen�af�hvilken�transfer�pricing�metode,�koncernen�skal�

vælge.��

�
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Når�man�skal�se�på�hvilken�transfer�pricing�metode�der�skal�vælges,�skal�man�dele�det�

lidt� op.� For� det� første� er� der� salg� fra� mor,� til� de� to� døtre� for�

administrationsomkostningerne� og� løn� til� ledelsen.� Derudover� er� der� software� lejen�

mellem�de�to�døtre,�som�også�skal�prisfastsættes�som�var�det�på�markedsvilkår.�

�

Når�man�vælger�metode�skal�man�ikke�fortage�en�analyse�under�hver�enkelt�metode,�

men�blot�vælge�den�metode�der�passer�bedst,�og�så�skal�man�kunne�dokumenterer�

hvorfor�lige�nøjagtig�denne�metode�er�valgt.�

�

Umiddelbart� vil� man� mene,� at� det� er� lige� meget� hvilken� metode� man� vælger,� da�

koncernen� ligger� placeret� i� Danmark� og� man� derfor� ikke� har� mulighed� for� at� flytte�

indkomst� ud� af� landet.� Og� rent� skattemæssigt� et� det� også� ligegyldigt� da� danske�

koncernselskaber�er�omfattet�af�obligatorisk�sambeskatning.�

�

Men� man� kunne� forstille� sig� situationer,� hvor� leverandører,� banker� m.v.� ikke� ser� på�

koncernregnskabet,� men� blot� på� det� enkelte� regnskab,� og� at� man� så� fra�

virksomhedens� side,� gerne� vil� vise� noget� andet.� Her� vil� der� kunne� flytte� rundt� på�

resultatet,�ved�at�sende�fakturaer�fra�det�ene�selskab�til�det�andet,�og�på�den�måde�få�

det�til�at�se�ud�som�de�gerne�vil.�

Starter� vi� fra� toppen� af,� skal� man� finde� en� metode� til� fastsættelse� af�

administrationsomkostningerne�og�lønnen�til�ledelsen.�

�

Lønnen� til� ledelsen� vil� kunne� holdes� ude,� da� denne� faktureres� ud� fra� hvilke� ledere�

man�har�på�de�opgaver�som�vedrører�de�to�døtre,�disse�faktureres�uden�gevinst.�

�
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Da�man�ikke�fra�skattemyndighedernes�side�vil�forlange�at�få�forelagt�nogen�form�for�

dokumentation,� vil� den� mest� optimale� måde,� at� bestemme� afregningsprisen� på�

administrationsomkostningerne� være� ved,� at� anvende� administrative� pris� metoden,�

idet�det�er�ledelsen,�der�går�ind�og�bestemmer�hvilken�pris�det�skal�være.�

�

Ser�man�på�faktureringen�af�software�mellem�de�to�døtre,�bør�man�anvende�den�fri�

markedsprismetode/markedspris,�da�der�findes�et�eksternt�marked.��

�

Konklusionen� er,� at� man� mellem� mor� og� datterselskaberne� anvender� administrativ�

pris� metoden� og� at� man� mellem� datter� 1� og� datter� 2� anvender� den� fri�

markedsprismetode.��

�

Når� man� har� valgt� metode� for� fastsættelse� af� de� interne� afregningspriser,� skal� man�

være�opmærksom�på�de�ulemper�der�er�knyttet�til�den�metode�man�har�valgt,�så�man�

kan�komme�disse�ulemper�i�forkøbet.�

�

Ulemperne� ved� disse� metoder� er� gennemgået� under� punkt.� 12� og� 13.� Jeg� vil�

gennemgå� løsningsforslag� som� virksomheden� kunne� arbejde� med,� for� at� få� det�

optimale�ud�af�de�valgte�metoder.�

�

Starter� man� øverst,� blev� der� mellem� mor� og� døtrene� anvendt� administrativ� pris�

metoden.�

�

Da� der� er� tale� om� en� organisation,� som� er� centraliseret,� betyder� det� ikke� noget,� at�

metoden�strider�imod�den�decentraliserede�tankegang.�
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�

Da�der� ikke�er�virksomhedsledere� i�de�to�datterselskaber,�betyder�det� ikke�noget,�at�

man� ved� anvendelse� af� denne� metode� demotiverer� virksomhedsledere.� Al� ledelse�

sidder�placeret�i�mor,�og�det�er�her�beslutningerne�tages.�Alle�ledere�er�således�med,�

også�selvom�deres�løn�faktureres�ud.�

�

Dernæst,� er� der� mellem� datter� 1� og� datter� 2� valgt,� at� anvende� den� fri�

markedsprismetode�eller�markedspris�til�fastsættelse�af�de�interne�afregningspriser.�

�

Den� største� ulempe� ved� denne� metode� er,� at� der� ofte� ikke� findes� sammenlignelige�

produkter�eller�effektive�markeder.�Men�i�denne�virksomhed�sælger�man�præcis�den�

samme�ydelse�til�eksterne�kunder,�hvilket�vil�sige,�at�anvender�man�blot�den�samme�

pris�når�man�afregner�internt,�vil�denne�afregningspris�være�på�markedsniveau.��

 

16.1.4 Implementering og opfølgning 

 

Den� sidste� fase� i� implementeringen� af� en� transfer� pricing� politik� er� selve�

implementeringen�og�opfølgning.��

�

Her�er�det�vigtigt,�at�ledelsen�får�udarbejdet�nogle�gode�planer�for,�hvordan�man�skal�

sikre� sig� at� der� er� overensstemmelse� mellem� de� faktiske� forhold� og� transfer� pricing�

politikken.��

�
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Når�man�har�fået�transfer�pricing�politikken�på�plads�ned�gennem�koncernen,�er�det�

vigtigt� at� virksomheden� med� et� vist� tidsinterval� gennemgår� politikken,� med� henblik�

på�at�sikre�sig�at�man�kan�imødese�skattemyndighedernes�krav�til�dokumentation.�

�

Det�er�op�til�virksomheden�selv�at�vurdere,�hvor�ofte�der�er�brug�for�en�gennemgang.�

Men�det�kunne� for�eksempel�være,�hvis�man� indtræder�på�nye�markeder,�eller�man�

udvidede�med�nye�produkter,�eller�hvis�der�sker�ændringer� i�den�struktur�man�har� i�

koncernen.�

 

16.2 Koncern B 

�

Koncern�B�er�en�stor�international�koncern�med�virksomheder�i�både�USA�og�Europa.�

På� samme� måde� gennemgås� de� elementer� i� transfer� pricing� processen� som� er�

relevante�for�koncern�B.�

�

 

 

 

 

 

16.2.1 Informationssamling 

�
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�

�

Koncernen� udvikler� højteknologiske� produkter,� som� højtalere� til� både� private,� f.eks.�

detail�butikker�som�ekspert�og�Fona,�og�man�sælger�også�til�erhverv�som�f.eks.�Dansk�

Videocenter�og�diverse�erhvervspartnere.�Man�sælger�alene�som�grossist.�

�

Moderselskabet� i� USA� står� for� produktionen� og� udviklingen� af� produkterne.� De�

sælger� videre� til� mellemholding� selskabet� i� Holland.� I� Holland� sidder� ledelsen� og�

europaadministrationen� forgår� herfra.� Fra� Holland� sælger� man� videre� ud� til� datter�

selskaberne�som�er�salgsselskaber�i�de�enkelte�lande�rundt�om�i�Europa.�����

�

Der�er�på�dette�marked�stor�konkurrence�og�man�burde�kunne�finde�nogle�eksterne�

priser,�så��

man�har�noget,�at�sammenligne�med.�

�

�

Mor�- USA

Datter�1�-�

Danmark

Datter�2�-�

Tyskland

Datter�3�-�

England

Holding�-�

Holland
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I� denne� koncern� har� der� ikke� tidligere� været� udarbejdet� nogen� form� for�

dokumentation�for�de�varer�man�sælger�internt�til�hinanden.�Så�der�er�ingen�priser�at�

gå�ud�fra,�når�analysen�startes.�

�

16.2.2 Analyse 

�

Koncernen� har� stor� grad� af� decentralisering,� det� vil� sige� at� de� enkelte� selskaber� er�

meget� selvstændige.� Og� idet� virksomheden� opererer� i� flere� forskellige� lande,� er� det�

vigtigt� at� de� enkelte� ledere� i� de� enkelte� lande� kan� få� lov� at� tage� deres� egen�

beslutning,�og�de�kender�også�det�marked,�de�opererer�på�langt�bedre�end�ledelsen�i�

Holland.�

�

Når�man�skal�til�at�se�på�hvilken�transfer�pricing�metode�koncernen�skal�anvende,�skal�

den�se�på�hvilke�slags�virksomheder�der�ligger�i�koncernen,�da�det�har�stor�indflydelse�

på�valg�af�metode.�

�

Koncernen� har� tre� salgs� selskaber� i� Europa.� Man� kan� klassificere� aktiviteten� i�

selskaberne�som�cost�centre,�hvis�der�er�tale�om�teknisk�support�eller�revenue�centre,�

hvis�fokus�ligger�på�at�maksimere�salg�og�pris,�eller�der�kan�være�tale�om�profit�centre�

hvis�man�primært�er�involveret�i�at�matche�udbud�og�efterspørgsel�som�maksimerer�

koncernens�overskud�på�salg�af�produkter.�

�

For�at�se�på�hvilken�konsekvens�det�har�for�valg�af�transfer�pricing�metode�afhængig�

af�hvilke�slags�virksomhed�man�har,�er�konklusionen,�at�salgsselskabet�i�Danmark�er�et�
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revenue� center.� Salgsselskabet� i� Tyskland� er� et� cost� center� og� til� sidst� er�

salgsselskabet�i�England�et�profit�center.�

�

16.2.3 Transfer pricing politik 

�

Disse� karakteristika� er� vigtige,� når� det� kommer� til� valg� af� metode.� Og� det� er� derfor�

meget�vigtig�at�virksomheden�tager�analysedelen�alvorligt,�da�den�ligger�til�grund�for�

hvilken�metode�man�vælger.�

�

Når�vi�skal�se�på�hvilken�metode�koncernen�skal�vælge,�bliver�man�nødt�til�at�dele�det�

op,� da� der� sker� mange� forskellige� interne� handler.� Derudover� skal� koncernen� være�

meget�opmærksom�på,�at�der�er�forskellige�regler�når�man�opererer�i�flere�forskellige�

lande�og�det�er�det�enkelte�lands�regler,�der�skal�følges.�

�

Da�man�udvikler�og�producerer�i�USA,�er�det�færdigevarer�man�sælger�til�Holland.��

�

Holland� sælger� disse�varer� videre� til� de� tre� salgsselskaber.� Der� sker� ikke� noget� med�

varen�undervejs.�Varen�er�færdig�produceret�i�USA.�

�

Når� en� virksomhed� opererer� i� USA� siger� reglerne� i� USA,� at� man� skal� fortage� en�

analyse�under�alle�metoder,�for�at�sikre�sig,�at�man�vælger�den�metode,�der�giver�det�

mest�præcise�resultat.�

Da�der�er�tale�om�produkter�man�sælger�videre�ned�gennem�koncernen,�for�at�de�kan�

komme� ud� til� de� respektive� salgsselskaber,� kan� selskaberne� ikke� købe� produkterne�

eksternt.�Det�vil�sige,�at�man�ikke�kan�handle�med�en�ekstern�leverandør,�hvis�han�kan�
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give�en�bedre�pris,�for�man�skal�købe�koncernens�produkter,�da�det�er�dem�man�skal�

videresælge.�

�

Det� betyder,� at� vi� til� at� starte� med,� kan� se� bort� fra� den� fri�

markedsprismetode/markedspris� metoden,� da� der� ikke� eksisterer� noget� eksternt�

marked.�Der�er�ingen�sammenlignelige�produkter.�

�

I�analysen�af,�hvilken�afregningspris�der�skal�vælges,�skal�også�set�bort�fra�forhandler�

pris�metoden�og�den�administrative�pris�metode,�da�disse�to�ikke�er�blandt�OECD’s�

anbefalede.�Og�da�der�ikke�er�tale�om�unikke�produkter�eller�specielle�markeder�bør�

disse�ikke�anvendes.�

�

Da� der� ikke� findes� konkrete� tal,� er� der� ikke� fortage� en� analyse� under� hver� enkel�

metode�for�at�se�hvor�resultatet�er�bedst,�og�hvor�prisen�er�sat�på�armslængdevilkår,�

men�blot�ud�fra�de�ting�jeg�ved,�give�en�anbefaling�til�hvilken�metode�jeg�mener,�bør�

anvendes�når�der�er�tale�om�denne�virksomhedsform.�

�

Afregningsprisen� mellem� USA� og� Holland� skal� findes� ved� hjælp� af� kostpris� plus�

avancemetoden� eller� kostprismetoden,� da� disse� metoder� går� ind� og� ser� på�

produktionsselskabet.� Selskabet� i� USA� laver� ikke� andet� end� videresælger� de�

produkter,�de�producerer�så�de�skal�have�dækket�deres�omkostninger�til�dette.�Derfor�

bør�en�af�de�to�ovennævnte�metoder�vælges.�

�
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Ser�man�på�videre�faktureringen�mellem�Holland�og�de�forskellige�salgsselskaber�blev�

det� tidligere� i� analysen� klart,� at� der� var� tale� om� forskellige� centre� blandt� de� tre�

salgsselskaber.�

�

Fakturering�fra�Holland�til�Danmark:�I�Danmark�var�der�tale�om�et�revenue�center,�som�

kun�har�fokus�på�at�omsætte�mere�og�kun�til�fordel�for�sig�selv.�Da�vi�er�i�Danmark,�

skal�man�ikke�udarbejde�en�analyse�under�alle�metoder.�

�

Ud�fra�de�oplysninger�vi�har,�skal�afregningsprisen�mellem�Holland�og�Danmark�skal�

findes� ud� fra� videresalgsmetoden,� fordi� denne� metode� ser� på� salgsselskabets�

bruttoavance.� Ud� fra� bruttoavancen� skal� salgsselskabet� kunne� dække� sine�

salgsomkostninger� m.v.� samt� opnå� et� passende� resultat.� Det� er� meget� vigtigt� for�

selskabet�i�Danmark,�da�dette�bliver�målt�på�omsætningen,�at�resultatet�er�godt.��

�

Fakturering�fra�Holland�til�Tyskland:�I�Tyskland�er�der�tale�om�et�omkostningscenter,�

da�der�er�tale�om�et�service�center.�Dette�centers�ledere�kontrollerer�omkostningerne�

og� har� ikke� fokus� på� hverken� omsætning� eller� investeringer.� I� Tyskland� er� det,� det�

samme�som�i�Danmark,�man�skal�blot�vælge�metode�og�kunne�dokumentere�denne.�

�

Når� der� er� tale� om� et� cost� center,� sættes� afregningsprisen� ud� fra�

”produktionsselskabet”,� således� at� selskabet� i� Holland� får� dækket� sine�

omkostninger�til�brug�for�produktionen.� I�dette�tilfælde�er�Holland�selskabet�blot�et�

selskab� man� videre� fakturer� igennem.� Derfor� vil� jeg� mene� at� man� i� denne� situation�

også�anvender�videresalgsmetoden�for�at�finde�de�rigtige�afregningspriser.�

�
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Fakturering�fra�Holland�til�England:�I�England�er�der�tale�om�et�profitcenter�som�har�

fokus�på�at�maksimere�koncernens�samlede�resultat�ved�salg�af�produkter.�Ledelsen�i�

dette� center� har� ansvar� for� både� omsætning� og� omkostninger� forbundet� med�

produkterne.� I�England�gælder�samme�regler�som�i�Danmark�og�Tyskland.�Man�skal�

blot�vælge�metode�og�kunne�dokumentere�denne.�

�

Når�der�er�tale�om�et�profit�center,�vil�man�igen�skulle�finde�afregningsprisen�ud�fra�

videresalgsmetoden,�fordi�denne�metode�ser�på�salgsselskabets�bruttoavance.�Ud�fra�

bruttoavancen� skal� salgsselskabet� kunne� dække� sine� salgsomkostninger� og�

administrationsomkostninger� m.v.,� samt� opnå� et� passende� resultat.� Og� når� et� profit�

center�opnår�et�godt�resultat,�giver�det�også�koncernen�et�godt�resultat.��

�

Konklusionen� er,� at� man� mellem� USA� og� Holland� anvender� kostpris� plus�

avancemetoden� og� at� man� mellem� Holland� og� de� tre� salgsselskaber� anvender�

videresalgsmetoden.��

�

Når� man� har� valgt� metode� for� fastsættelse� af� de� interne� afregningspriser,� skal� man�

være�opmærksom�på�de�ulemper�der�er�knyttet�til�den�metode�man�har�valgt,�så�man�

kan�komme�disse�ulemper�i�forkøbet.�

�

Ulemperne� ved� disse� metoder� er� gennemgået� under� punkt.� 12� og� 13.� Jeg� vil�

gennemgå� løsningsforslag� som� virksomheden� kunne� arbejde� med,� for� at� få� det�

optimale�ud�af�de�valgte�metode.�

�
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Starter� vi� øverst� blev� der� mellem� USA� og� Holland� anvendt� kostpris� plus�

avancemetoden�eller�kostpris�metoden.�

�

Da�der�er� tale�om�salg�af�højteknologoske�produkter� herunder�blandt�andet�salg�af�

højtalere� vil� der� være� andre� virksomheder� som� laver� det� samme,� det� kunne� være�

B&O,�derfor�bør�man�kunne�finde�sammenlignelige�data�på�bruttoavanceniveau.�

�

Da�det�kan�være�vanskeligt�at�allokere�de�indirekte�omkostninger,�må�moderselskabet�

i�USA�sørge�for�gode�registreringssystemer,�der�kan�forenkle�processen.�

�

Metoden�er�ikke�velegnet,�når�der�er�tale�om�værdifulde�immaterielle�aktiver,�i�denne�

koncern�anvendes�denne�metode�kun�til�fastsættelse�af�materielle�aktiver.�

�

Da� metoden� kan� have� tendens� til,� hos� det� producerende� selskab,� ikke� at� have�

incitament� til� at� begrænse� omkostningerne,� må� ledelsen� udarbejde� nogle� systemer,�

som�kan�sørge�for�at�der�bliver�holdt�øje�med�omkostningsforbruget.�

�

Hvis�der�er�forskel�i�regnskabspraksis�i�forhold�til�sammenlignelighedsgrundlaget,�skal�

virksomheden� fortage� de� fornødne� elimineringer� således,� at� det� kan� anvendes� som�

grundlag�i�deres�dokumentation.�

�

Metoden� ser� kun� på� produktionsselskabet� i� transaktionen,� hvilket� kan� være� en�

ulempe�for�Holland�selskabet.�Ledelsen�i�Holland�må�få�udarbejdet�en�proces,�således�

at�man�kan�holde�øje�med�de�omkostninger�som�USA�anvender,�således�at�man�ikke�

kommer�til�at�betale�en�for�høj�pris�for�produkterne.�
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�

Dernæst� er� der� mellem� Holland� og� de� tre� døtre� valgt� at� man� anvender�

videresalgsmetoden�til�fastsættelse�af�de�interne�afregningspriser.�

�

Da�der�er�tale�om�salg�af�højteknologiske�produkter,�blandt�andet�salg�af�højtalere,�vil�

der�være�andre�virksomheder�som�laver�det�samme,�det�kunne�være�B&O,�derfor�bør�

man�kunne�finde�sammenlignelige�data�på�bruttoavanceniveau.�

�

Den�metode�kan�kun�anvendes�ved�brug�af�materielle�aktiver.�Der�handles�kun�med�

materielle�aktiver.�

�

Metoden�finder�bedst�sted,�hvor�der�er�tale�om�salg�eller�distributionsvirksomhed.�Da�

der�er�tale�om�salgsselskaber�er�dette�heller�ikke�nogen�ulempe�for�virksomheden.�

Da� salgsselskaberne� ikke� bidrager� til� den� værdiskabende� proces,� den� står�

moderselskabet�i�USA�for,�betyder�det�heller�ikke�noget�for�valg�af�denne�metode.�

�

Hvis�der�er�forskel�i�regnskabspraksis�i�forhold�til�sammenlignelighedsgrundlaget,�skal�

virksomheden� fortage� sig� de� fornødne� elimineringer,� således� at� det� kan� anvendes�

som�grundlag�i�deres�dokumentation.�

�

Metoden�ser�kun�på�salgsselskaberne�i�transaktionen,�hvilket�kan�være�en�ulempe�for�

Holland�selskabet.�Men�dette�selskab�viderefakturerer�blot,�så�derfor�ser�jeg�det�ikke�

som�en�ulempe�i�denne�situation.�

�

16.2.4 Implementering og opfølgning 
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�

Den� sidste� fase� i� implementeringen� af� en� transfer� pricing� politik� er� selve�

implementeringen�og�opfølgning.��

�

Her� er� det� vigtigt� at� koncernen� og� ledelsen� i� Holland� får� udarbejdet� nogle� gode�

planer�for,�hvordan�man�skal�sikre�sig�at�der�er�overensstemmelse�mellem�de�faktiske�

forhold�og�transfer�pricing�politikken.��

�

Når� man� har� fået� transfer� pricing� politikken� på� plads� i� alle� lande,� er� det� vigtigt� at�

virksomheden�med�et�vist�tidsinterval�gennemgår�politikken�med�henblik�på,�at�sikre�

sig�at�man�kan�imødese�skattemyndighedernes�krav�til�dokumentation.�

�

Det�er�op�til�virksomheden�selv�at�vurdere�hvor�ofte�der�er�brug�for�en�gennemgang.�

Men� det� kan� for� eksempel� være,� hvis� man� indtræder� på� nye� markeder,� eller� man�

udvider� med� nye� produkter,� eller� hvis� der� sker� ændringer� i� den� struktur� man� har� i�

koncernen.�Det�kan�være�hvis�USA�begynder�at�fakturere�direkte�til�salgsselskaberne.�

�

16.3 Delkonklusion�

�

Nedenfor� er� udarbejdet� et� samlet� skema� over� hvordan� man� kan� vælge� metode� til�

fastsættelse�af�den�interne�afregningspris�ud�fra�karakteristika�i�virksomheden.�

�
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Den fri markedspris-
metode/market based 
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transfer price
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Revenue center x
Cost center x �

Figur�16.1�Egen�tilvirkning�

�

Som� man� kan� se� af� ovenstående� figur� kommer� det� an� på� hvilke� markeder� man�

operere� på� samt� hvilken� organisation� man� har� når� man� skal� vælge� metode� til�

fastsættelse�af�de�interne�afregningspriser.�

�

Den� centrale� forskel� er� at� man� i� den� danske� koncern� godt� kan� anvende� forhandler�

pris� metoden� og� den� administrative� pris� metode,� dette� kan� man� ikke� i� den�

internationale�koncern�da�disse�ikke�er�godkendt�af�OECD.��

�

Skemaet� er� ikke� en� facitliste.� Valg� af� metode� kommer� meget� an� på� den� enkelte�

virksomhed.�Som�man�kan�se�af�skemaet�vil�et�cost�center�i�en�international�koncern�

benytte�sig�af�kostpris�plus�avance�metoden�men�i�ovenstående�eksemplet�i�koncern�

B�anvender�man�videresalgsmetoden�pga.�de�karakteristika�der�ligger�til�grund�i�den�

enkelte�koncerne.���
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17. Konklusion 

 

Formålet�med�denne�opgave�har�været�at�se�på�hvilke�faktorer�der�er�afgørende�i�en�

virksomhed� ved� valg� af� transfer� pricing� metode� herunder� at� se� på� hvilke� regler� der�

findes�i�Danmark�og�i�udlandet.�

�

Ved�valg�af�transfer�pricing�metode�er�det�vigtigt,�at�man�kender�sin�virksomhed.�De�

interne� styringsmæssige� udfordringer� er� helt� centrale� når� man� skal� vælge� transfer�

pricing�metode.�Når�virksomheden�skal�vælge�vil�man�gerne�sikre�sig,�at�man�vælger�

den� meste� hensigtsmæssige� afregningspris,� dette� kræver� blandt� andet,� at� der� fra�

virksomhedens�side�fortages�de�nødvendigt�analyser.�Blandt�andet�skal�man�sikre�sig�

at�det�kan�betale�at�handle�internt�frem�for�blot�at�købe�ude.��

�

Når�en�virksomhed�skal�vælge�metode�skal�den�være�opmærksom�på�at�der�findes�to�

regelsæt.� Der� findes� 5� metoder� som� er� udarbejdet� af� OECD,� disse� er� dem�

skattemyndighederne� forventer� at� virksomhederne� anvender.� Derudover� finders� der�

de� interne� metoder� hvoraf� to� af� disse� kan� sammenlignes� med� to� af� metoderne�

udarbejdet�af�OECD.�

�
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Er� der� tale� om� en� international� koncern� er� det� at� anbefale� at� de� kun� anvender�

metoderne� der� er� godkendt� af� OECD� medmindre� der� er� tale� om� meget� specifikke�

produkter.�Da�alt�andet�vil�kræve�en�yders�god�dokumentation.�

�

Er� man� en� dansk� koncern� har� man� ikke� mulighed� for,� at� flytte� indkomsten� ud� af�

landet,� det� er� derfor� acceptabelt,� at� man� kan� anvende� den� metode� man� gerne� vil,�

man�skal�dog�huske�at�dokumentere�at�prisen�er�på�armslængdevilkår.�

�

Det� er� vigtig� ved� valg� af� metode� at� få� fastlagt� hvilken� organisation� samt� hvilke�

karakteristika� der� er� i� den� enkelte� virksomhed.� Herunder� for� eksempel� om�

virksomheden� er� centraliseret� eller� om� der� er� en� stor� grad� af� decentralisering,� da�

dette�betyder�noget�for�valg�af�metode.��

�

Det� betyder� også� noget� for� koncernen� om� den� opererer� med� profit� centre,� cost�

centre�eller�revenue�centre.�Dette�har�stor�betydning�for�hvordan�man�motivere�sine�

ledere�og�kan�have�stor�betydning�for�hvilken�metode�man�skal�vælge.�

�

Hvis�en�koncern�får�valgt�den�forkerte�afregningspris�kan�det�have�den�konsekvens,�at�

man� oplever� supoptimering� i� koncernen� hvis� denne� har� en� stor� grad� af�

decentralisering.� Dette� kan� ske� ved,� at� der� fra� en� af� virksomhederne� bliver� handler�

eksternt�i�stedet�for�internt�da�dette�er�billigere.�Dette�vil�for�den�enkelte�virksomhed�

give�bedre�resultat,�men�det�vil�det�ikke�for�koncernen�som�helhed.��

�

Derudover�kan�der�opstå�uudnyttede�kapacitet�hvilket�for�koncernen�som�helhed�ikke�

er�at�foretrække.��
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�

Ser� man� på� de� offentlige� konsekvenser� kan� man� ved� valg� af� den� forkerte� metode�

komme� ud� for� at� få� en� transfer� pricing� korrektion.� Hvilket� betyder� at� der� sker� en�

korrektion� af� den� skattepligtige� indkomst� således� at� indkomsten� bliver� fordelt,� som�

om�der�ville�havde�været�handlet�på�markedsvilkår.�

�

Når�en�koncern�har�valgt�hvilken�metoder�der�skal�anvendes�til�at�fastsætte�de�interne�

afregningspriser� kommer� man� til� implementeringen� af� denne.� Det� er� her� vigtigt� at�

man�får�udarbejdet�retningslinjer�til�hvordan�denne�implementering�skal�foregå,�idet�

det� er� vigtig� at� sikre� sig� at� transfer� pricing� politikken� bliver� implementeret� i� alle�

koncernens�virksomheder.�

�

Herudover�er�det�vigtigt�at�man�efterfølgende�sikre�sig�at�transfer�pricing�politikken�

er�opdateret.�Der�kunne�ske�det,�at�koncernen�begyndte�at�producerer�nye�produkter�

eller�man�begyndte�at�opererer� i�et�nyt� land.� I�denne�situation�vil�det�være�vigtig�at�

får�opdateret�transfer�pricing�politikken�således�at�man�tager�højde�for�de�nye�tiltag�i�

koncernen.��

�

Hvis� en� koncern� opererer� i� flere� forskellige� lande� skal� den� være� opmærksom� på,� at�

der� findes� forskellige� regler�afhængig�af�hvilket� land�den�befinder�sig� i.�Den�største�

forskel�fra�Danmark�er�de�lande�som�er�omfattet�af�PATA.�Her�er�det�skatteyderen�der�

har� bevisbyrden� hvis� det� kommer� skattekontrol,� dette� gælder� også� i� enkelte�

europæiske�lande.�

�
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Derudover�har�USA�nogle�strengere�krav�når�det�gælder�valg�af�metode.�Det�er�i�USA�

et�krav,�at�man�under�hver�enkel�metode�analysere�den�interne�afregningspris�således�

at�man�kan�se�hvilken�metode�der�giver�det�meste�præcise�resultat�for�virksomheden.�

�

I�Danmark�og�EU�skal�man�blot�vælge�den�metode�man�finder�bedst�og�så�skal�man�

kunne�dokumentere�at�denne�er�på�armslængdevilkår.�

 

Alle�virksomheder�som�har�interne�transaktioner�er�omfattet�af�regler,�dog�er�der�for�

mindre�virksomheder�udarbejdet�begrænset�dokumentationspligt�da�det�er�et�meget�

omfattende�arbejde.��
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