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Side 4 

1. Indledning 

Mange virksomheder har flyttet produktionsenheder ud til lande med lavere produktions- og 

lønomkostninger for at kunne klare sig i konkurrencen mod andre virksomheder. Mange landes 

voksende økonomier har øget købekraften blandt befolkningen i disse lande og dermed en stigende 

efterspørgsel af forbrugsvarer og produkter. Og med udviklingen inden for IT, teknologi m.v. er det 

blevet lettere at bevæge sig, kommunikere og handle på tværs af landegrænser. Udviklingen i hele 

den globale økonomi har bevæget sig i retning af større samhandel på tværs af landegrænser. 

Denne udvikling har skabt et øget fokus på transfer pricing. Og det er om transfer pricing, denne 

hovedopgave skal dreje sig om. Begrebet transfer pricing anvendes om prisfastsættelsen af koncern-

interne transaktioner. 

 

Det vurderes, at 60-70% af verdenshandlen foregår mellem koncernforbundne selskaber1. Det er 

derfor ikke mærkeligt, at skattemyndighederne i langt de fleste lande har stor interesse for transfer 

pricing, da transfer pricing kan anvendes til at flytte skattepligtige indtægter fra et selskab til et 

andet. 

Også lande som ikke tidligere havde stor fokus på transfer pricing, har nu uarbejdet retningslinjer 

m.v. eksempelvis Kina. Alle lande uanset om de er rige eller fattige eller i vækst ønsker at beskytte 

skatteprovenuet. En forkert prisfastsættelse af koncerninterne transaktioner kan fratage landene 

deres rimelige del af skatteindtægterne fra de multinationale selskaber.  

 

De senere års globale økonomiske krise tillige med voksende underskud på statsfinanserne i mange 

lande har yderligere fået mange lande til at værne om deres skattegrundlag og skærpet opmærksom-

heden på transfer pricing. Multinationale selskaber udsættes for større granskning af deres transfer 

pricing politikker med faren for mulige indkomstforhøjelser og dobbeltbeskatning til følge. 

 

I Indsatsplanen for 2011 skriver SKAT, at man vil afsætte ekstraordinære ressourcer af til at se in-

terne afregningspriser efter i sømmene hos koncernforbundne selskaber med ingen eller uvæsentlig 

dansk skattebetaling de seneste 3-5 år, samt koncernforbundne selskaber med store skattemæssige 

underskud til fremførsel. Underskud i et koncernselskab gennem en længere periode eller ingen 

eller uvæsentlig skattebetaling kan indikere, at koncerninterne afregningspriser ikke er fastsat på 

armslængdevilkår, og at der derfor eventuelt mistet skatteprovenu. 

                                                 
1 Kildereference: SKATs indsatsplan for 2010 og OECD Observer 230 artikel fra januar 2002.  
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SKAT vil desuden koncentrere sig om at kontrollere værdiansættelsen af brugen eller overdragelse 

af immaterielle aktiver hos selskaber, der har foretaget væsentlig outscourcing/omstrukturering eller 

hvor der i øvrigt er flyttet væsentlige immaterielle anlægsaktiver. SKAT ser en reel risiko for, at der 

ikke foretages korrekt afregning for de aktiver, der flyttes, med manglende beskatning til følge. 

Disse indsatsområder er i øvrigt en videreførelse af tidligere projekter. 

 

Den amerikanske præsident Obama foreslår i sin plan for økonomisk vækst og reduktion af under-

skud i USA2, at skattelempelser skal ske ud fra en konsolideret basis for samtlige udenlandske dat-

terselskaber, samt at der sættes ind overfor multinationale selskabers forsøg på at flytte indtjeningen 

gennem overførsel af immaterielle rettigheder til datterselskaber i udlandet med begrænset skat – 

for igennem disse tiltag at kunne reducere finansunderskuddet. 

 

Det har ofte været fremme i medierne, at Danmark går glip af rigtig mange skattekroner fra multi-

nationale datterselskaber i Danmark, fordi selskaberne er i stand til at flytte indtægt og skatten heraf 

til andre lande. 

1.1 Problemformulering 

Denne hovedopgave beskriver transfer pricing i et skattemæssigt perspektiv ud fra en anskuelse af, 

hvordan lovgivningen og vejledningen på området gribes an af koncernforbundne selskaber med 

intern handel over landegrænser – herunder hvordan dokumentationspligten opfyldes. Jeg vil i 

mindre omfang berøre de regnskabsmæssige perspektiver. 

 

Det øgede fokus på transfer pricing som beskrevet i indledningen har gjort det mere problematisk 

for koncernvirksomheder at håndtere transfer pricing. Mange koncerner har etableret hele transfer 

pricing afdelinger med professionelt personel for at kunne håndtere problematikken omkring kon-

cerninterne afregningspriser. Det er nærliggende for mennesker, der beskæftiger sig med transfer 

pricing i multinationale selskaber at stille følgende spørgsmål: 

  

”Hvordan kan multinationale virksomheder tilrettelægge interne afregningspriser med  

henblik på at minimere risikoen for transfer pricing-revision med priskorrektioner til følge?” 

 

                                                 
2 Living Within Our Means and Investing in the Future. The President’s Plan for Economic Growth and Deficit 
Reduction. September 2011. Office of Management and Budget. 



 

Side 6 

Efterhånden som opgaven skrider frem, vil dette hovedspørgsmål blive afklaret. Og hovedopgaven 

skulle gerne give multinationale virksomheder et værktøj til, eller i det mindste bidrage til forståel-

sen af, hvordan man arbejder med – og om muligt minimerer – risikoen for transfer pricing-revision 

med priskorrektioner til følge. 

 

Undervejs i forløbet vil 6 underspørgsmål blive afdækket: 

 

Spørgsmål 1) Hvilket fokus har der været og er der på transfer pricing på officielt plan? 

Først beskrives de omgivelser, som et multinational selskab befinder sig i med hensyn til transfer 

pricing i dansk og internationalt henseende. Læseren vil her blive introduceret til de relevante love, 

vejledninger og retningslinier angående transfer pricing og dokumentationspligten, som et dansk 

multinationalt selskab skal forholde sig til. 

 

Spørgsmål 2) Hvilke armslængdemetoder skal bruges ved fastsættelse af interne afregningspriser? 

De internationale anerkendte metoder gennemgås og diskuteres med hensyn til deres relevans og 

brug i den enkelte transfer pricing-sammenhæng. 

 

Spørgsmål 3) På hvilken baggrund foretager skattemyndighederne priskorrektioner, så eventuel 

dobbeltbeskatning af indkomst i koncernen undgås? 

Taget i betragtning, at det er vigtigt for de multinationale selskaber at forstå skattemyndighedernes 

adgang til at foretage priskorrektioner, samt mulighederne for at undgå eventuel dobbeltbeskatning, 

gennemgås begreberne primær korrektion, korresponderende korrektion, sekundær korrektion og 

processen omkring løsning af dobbeltbeskatningskonflikter efter OECD’s modeloverenskomst samt 

EU’s Voldgiftskonvention. 

 

Spørgsmål 4) Hvordan kan og skal risici ved transfer pricing gribes an i en virksomhed? 

Set fra et overordnet plan beskrives koncernvirksomhedens muligheder for at håndtere risiciene ved 

transfer pricing igennem risk management. I den sammenhæng argumenteres for, at det absolut er 

vigtigt for en multinational virksomhed at kunne styre de risici, som virksomheden har ved transfer 

pricing, for derved enten at kunne eliminere, reducere eller måske acceptere risici ved transfer 

pricing i koncernen. 

 

Spørgsmål 5) Hvordan behandles koncerninterne tjenesteydelser og immaterielle aktiver i 

overensstemmelse med gældende retningslinier? 
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Med udgangspunkt i 2 eksempler på risikofyldte transfer pricing transaktioner redegøres for værdi-

ansættelsen af disse i overensstemmelse med OECD Guidelines og dansk lovgivning, med ekstra 

fokus på immaterielle aktiver, som en anden koncernpart bidrager til at vedligeholde og opbygge. 

 

Spørgsmål 6) Hvilke muligheder har en koncern for at foretage skatteplanlægning, optimering og 

omlægning indenfor rammerne af lovgivningen m.v.? 

Først gennemgås de koncerninterne transaktioner, der findes i en aktuel koncern, og desuden den 

skattepligtige indkomst og skattebetalingen i koncernen. Dernæst diskuteres forskellige muligheder 

for skatteoptimering og omlægning i koncernen. Et af alternativerne anvendes ved efterfølgende 

gennemgang af transaktionerne, den skattepligtige indkomst og skattebetalingen. 

1.2 Afgrænsning 

Denne hovedopgave søger ikke at fremstille en transfer pricing dokumentation fra A-Z. Funktions-

analysen vises i kapital 11 for at derved bedre at kunne beskrive koncernen og de kontrollerede 

transaktioner. 

 

Lovgivningen vedrørende transfer pricing i andre lande udenfor Danmark er ikke beskrevet, da det 

vurderes at være for omfattende og desuden uhensigtsmæssigt at inkludere i denne hovedopgave. 

Opgaven vil udelukkende tage udgangspunkt i de danske skatteregler, men vil ikke behandle 

lempelsesregler ved indkomstbeskatning (exemption- og creditmetoden). Desuden vil OECD 

Guidelines, som er internationale anerkendte retningslinier for transfer pricing, blive anvendt i 

opgaven i den relevante sammenhæng. 

 

Finansieringsforhold mellem koncernforbundne parter falder naturligt indenfor transfer pricing om-

rådet, idet parterne kan udforme renter, afdragsvilkår m.v. i strid med armslængdeprincippet. Emnet 

vedrørende finansieringsforhold; tynd kapitalisering og rentekorrektioner vil ikke blive gennemgået, 

da emnet i sig selv er meget stort og ville fylde en stor del af opgaveteksten. 

 

I kapitel 3 om ”Oplysnings- og Dokumentationspligten” holdes fysiske personers dokumentations-

pligt uden for denne gennemgang. 

 

Kildesøgninger er stoppet den 31. marts 2012. Begivenheder, love, domme, afgørelser m.v. efter 

denne dato er derfor ikke indarbejdet i opgaven. 
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1.3 Metodevalg 

Hovedopgaven opbygges som en teoretisk del og en praktisk del. 

 

1. del indeholder en teoretisk beskrivelse af transfer pricing-problematikken i særdeleshed i 

Danmark, herunder en beskrivelse af det danske lovgrundlag, tilblivelsen af de nuværende OECD 

Guidelines, anvendelsen af armslængdemetoder, og skattemyndighedernes håndtering af transfer 

pricing. 

Det hele munder ud i en teoretisk beskrivelse af, hvorledes multinationale virksomheder kan hånd-

tere transfer pricing ved Risk Management, efterfulgt af en teoretisk gennemgang af identifikation 

og værdiansættelse af koncern-interne tjenesteydelser samt immaterielle aktiver, i særdeleshed 

problematikken omkring fællesudvikling af immaterielle aktiver – ud fra gældende retningslinjer og 

love. 

 

2. del indeholder en praktisk gennemgang af transfer pricing-problematikken med udgangspunkt i 

en case.  

Der redegøres for hvilke koncern-interne transaktioner, som findes i en aktuel multinational 

virksomhed, og hvorledes disse transaktioner kan værdiansættes ud fra en analyse af de forbundne 

virksomheders aktiver, risici og funktioner.  

Efterfølgende diskuteres forskellige muligheder for skatteoptimering og omlægning under hensyn 

til eventuelle risici. Og ud fra et af alternativerne redegøres for værdiansættelsen af de koncern-

interne transaktioner i dette nye scenarium, samt hvorledes det har påvirket skatteomkostningen i 

hver enkelt selskab og i hele koncernen. 

Til værdiansættelse af et varemærke, som overdrages imellem 2 koncernforbundne selskaber, er 

metoden Relief from Royalty anvendt. Udregningen heraf findes på bilag 1. 

 

Opgaven er i øvrigt suppleret med skemaer og illustrationer, hvor dette er skønnet relevant for 

forståelsen af problemstillingerne. 

 

2. Transfer pricing historik 

Nedenstående vil jeg redegøre for hvilken opmærksomhed, der har været på transfer pricing i 

Danmark og i udlandet (begrænset til OECD) i et historisk tilbageblik, herunder tilblivelsen af de 

nuværende love, regler og vejledninger. 
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2.1 Danmark 

Dansk skattelovgivning har i kraft af Statsskatteloven i mange år indeholdt regler om transfer 

pricing. Ifølge Statsskatteloven fra 19033 omfattede den fulde skattepligt til Danmark de samlede 

årsindtægter, hvad enten de hidrørte her fra landet eller ikke (globalindkomstprincip), jf. SL § 4, stk. 

1. Hvis en del af et selskabs bruttoindtægter hidrørte fra virksomhed i udlandet, bortfaldt 

skattepligten for en forholdsmæssig andel af nettoindtægten (udlandslempelse), jf. SL § 6, stk. 1 

litra f4. Heraf fremgik det, at selskaber ikke var undergivet dansk beskatning af udenlandsk 

indkomst (territorialprincip).  

 

Med hensyn til den indkomstskabende aktivitet var der stor fokus på samhandelsvilkårene for 

danske selskaber, som var kontrolleret af udenlandske selskaber. Landsoverskatteraadet5 skal have 

godkendt mange korrektioner i tilfælde, hvor varer fra udenlandske moderselskaber blev handlet til 

overpris. Der blev brugt uspecificerede metoder til indkomstallokeringen, eller indkomsten blev 

skønsmæssigt ansat. 

 

Der findes kun få offentlige afgørelser om priskorrektion af kontrollerede transaktioner for perioden 

1903 – 1960.  

 

I administrativ praksis havde man øje for, om vilkårene for transaktioner mellem hovedaktionær og 

selskab afveg fra markedsvilkårene. Denne problemstilling skal jeg af hensyn til hovedopgavens 

afgrænsning ikke komme nærmere ind på her. 

 

Armslængdeprincippet blev for første gang lovfæstet i selskabsskatteloven fra 1960. Det bragte 

intern dansk skatteret formelt i overensstemmelse med praksis og allerede vedtagne overenskomster 

med forskellige lande. Forud for vedtagelsen havde OEEC6 i samme år udgivet skattekomiteens 

tredje rapport, som fastsatte armslængdeprincippet som allokeringsnorm for faste driftssteder og 

forbundne foretagender. 

 

 

 

                                                 
3 Lov nr. 104 af 15. maj 1903. 
4 Blev ved lov nr. 144 af 8. juni 1912 og lov nr. 149 af 10. april 1922 (Skatskatteloven) flyttet til § 8, stk. 5, hvorefter 
bestemmelsen med Selskabsskattelovens vedtagelse i 1960 blev flyttet til SEL § 17, stk. 3. 
5 Landsoverskatteraadet eksisterede frem til 1938. 
6 Organization for European Economic Cooperation blev i 1961 til OECD. 
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SEL § 12: 

Såfremt et her hjemmehørende selskab eller forening m.v., der kontrolleres af en udenlandsk 

virksomhed, i sine handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med denne er underkastet 

andre vilkår end dem, som ville gælde for et uafhængigt foretagende, skal til selskabets eller 

foreningens skattepligtige indkomst henføres den fortjeneste, som selskabet eller foreningen 

må antages at ville have opnået, hvis selskabet eller foreningen havde været et uafhængigt 

foretagende, der under frie vilkår afsluttede forretninger med vedkommende udenlandske 

virksomhed. 

Stk.2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på udenlandske selskaber og foreninger 

m.v., såfremt den i § 2, stk. 1, a), omhandlede virksomhed med fast driftssted her i landet 

udøves som en filialvirksomhed af den i udlandet udøvede hovedvirksomhed. 

Stk.3. For udenlandske forsikringsselskaber, der driver forsikringsvirksomhed her i landet, 

fastsættes indkomsten her i landet til den del af selskabets samlede indkomst, opgjort efter 

skattelovgivningens almindelige regler, som efter forholdet mellem dets brutto-præmieindtægt 

her i landet og dets samlede brutto-præmieindtægt falder på brutto-præmieindtægten her i 

landet. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan finansministeren efter indstilling fra 

ligningsrådet tillade en anden opgørelsesmåde anvendt. 

 

Selskabsskattelovens § 12 indeholdt hjemmel til korrektion af samhandelsvilkår ved indadgående 

transaktioner mellem danske selskaber og udenlandske kontrollerende selskaber, selv om der ikke 

kunne påvises konkrete forhold, men kun indicier for, at samhandelsvilkårene afveg fra armslæng-

deprincippet. Samhandel mellem danske moderselskaber og udenlandske datterselskaber (udadgå-

ende transaktioner) var heri ikke omfattet. 

 

Det var de danske skattemyndigheder, som skulle løfte bevisbyrden for, at danske selskabers 

samhandel med kontrollerende selskaber ikke var foregået på almindelige markedsvilkår, og det 

skulle vise sig at være meget svært. Bevisvanskeligheder, manglende udsigt til umiddelbare fiskale 

resultater og ikke mindst personalemangel gjorde, at skatterevisioner blev nedprioriteret.  

 

I begyndelsen af 1970’erne begyndte en politisk debat om transfer pricing. Og daværende medlem 

af Folketinget Erik Sigsgaard klagede i 1971 til Folketingets ombudsmand over, at skattemyndig-

hederne havde undladt at anvende SEL § 12 ved ligning af udenlandske olieselskabers danske 

datterselskabers indkomst. 
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Efter en undersøgelse af Statsskattedirektoratet på foranledning af ombudsmanden af 7 af de 

dominerende oliekoncerners danske datterselskaber foretog Ligningsrådet i 1978 forhøjelser af 

indkomsten for Dansk Esso, BP, Chevron og Texaco for skatteårene 1977/78.  

Disse forhøjelser blev indbragt for Landsskatteretten, der i 1980/81 frifandt Dansk Esso, Chevron 

og BP med den begrundelse, at der ikke var tilstrækkelig klart grundlag for at anvende SEL § 12. 

I sagen mod Texaco fik skattemyndighederne delvist medhold, hvorved den oprindelige korrektion 

på 123 mio. kr. blev reduceret til 12 mio. kr. 

I sagerne mod BP og Texaco gjorde Landsskatteretten derimod gældende, at det ikke påhvilede 

skattemyndighederne at godtgøre, at vilkårene for samhandlen afveg fra dem, som ville være gæld-

ende for et uafhængigt foretagende. Selve den omstændighed at datterselskaberne var undergivet 

kontrol, gav en generel mistanke om, at handelsforbindelserne mellem moder- og datterselskab ikke 

var normale. Det kunne ikke påhvile skattemyndighederne konkret at godtgøre, at der var foretaget 

regnskabsmæssige manipulationer, da formålet med SEL § 12 var at give skattemyndighederne ad-

gang til skønsmæssig forhøjelse blot på grundlag af den generelle risiko for manipulation. Så hvis 

skatteyderen ikke fremkom med alle relevante oplysninger i sagen, måtte bevisbyrden vendes. 

Sagerne mod BP og Texaco gik videre til Øster Landsret, og i 1987 blev der afsagt dom7. Lands-

retten fastslog, at det som udgangspunkt påhvilede skattemyndighederne at godtgøre, at selskaberne 

var underkastet andre vilkår end dem, som ville være gældende for et uafhængigt foretagende. 

Samtidig pålagde landsretten olieselskaberne en vidtgående oplysningspligt vedrørende relevante 

oplysninger, som var bekendt for de udenlandske moderselskaber (eller moderkoncernen), selvom 

de ikke måtte være bekendt for datterselskabets ledelse . Ved ikke at meddele disse oplysninger 

fandt landsretten, at olieselskaberne i væsentlig grad svækkede kravene til de beviser, som det ellers 

måtte påhvile skattemyndighederne at føre. 

I sagen mod Texaco fandt landsretten dog, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at det 

danske datterselskabs indkøbspriser ikke havde afveget fra markedsvilkårene. 

I sagen mod BP fandt flertallet i landsretten derimod, at det måtte lægges til grund, at datterselskab-

et havde været underkastet andre vilkår end dem, som ville gælde for et uafhængigt foretagende. 

Ligningsrådets skøn blev imidlertid forkastet, idet det var baseret på en gennemsnitlig bruttoavance, 

som ikke tog hensyn til datterselskabets produktmix. Skattemyndighederne skulle derfor foretage en 

ny skønsmæssig ansættelse. 

BP indbragte sagen til Højesteret8, hvor selskabet fremlagde nye oplysninger. På baggrund af disse 

oplysninger afgjorde et flertal i Højesteret, at det ikke kunne lægges til grund, at vilkårene for de 

                                                 
7 Jf. TfS 1987, 60 Ø og TfS 1987, 61 Ø 
8 Jf. TfS 1988, 292 H 
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kontrollerede transaktioner afveg væsentligt fra de vilkår, der ville gælde for et uafhængigt foretag-

ende ved indgåelse af tilsvarende kontrakter, at så betingelserne for at foretage en skønsmæssig an-

sættelse efter SEL § 12 var opfyldt. Et flertal i Højesteret frifandt derfor BP. Dette uanset at 

selskabet ikke havde efterkommet samtlige de af skattemyndighedernes fremsatte provokationer. 

 

Skattemyndighederne tabte således alle 4 sager, og var derefter af den opfattelse, at efter den 

gældende lovgivning var der ikke reelle muligheder for at gennemføre transfer pricing korrektioner. 

I de efterfølgende år blev der ikke rejst lignende sager. 

 

I en redegørelse fra 1997 om spekulation og økonomisk kriminalitet gav den daværende regering 

udtryk for, at der kunne være behov for regler om øget oplysningspligt om grundlaget for prisfast-

sættelse ved koncernintern handel på tværs af landegrænser. Og samme år fremsatte skatteminist-

eren lovforslag L 84 om oplysningspligt vedrørende koncerninterne transaktioner. Lovforslaget var 

i overensstemmelse med OECD Guidelines på området. Loven blev vedtaget den 3. februar 19989. 

Hermed blev Skattekontrollovens § 3 b tilføjet i loven. 

 

Men da der ikke var hjemmel i den danske lovgivning til at foretage priskorrektioner udenfor SEL § 

12, opstod der et akut behov for ny lovgivning. Lovforslag L 101 af 2. juni 1998 om lovfæstelse af 

armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering blev vedtaget den 16. juni 199810 samtidig 

med at SEL § 12 stk. 1 og 2 blev ophævet. Lovforslaget blev udmøntet i Ligningslovens § 2. 

 

I foråret 2001 offentliggjorde Det Økonomiske Råd en rapport, hvoraf det fremgik, at der gennem 

udenlandsk indkomsttransformation skete en overførsel til udlandet af indkomst på 20-40 mia. kr. 

årligt11. En analyse fortaget af Skatteministeriet og offentliggjort i ”Skaτ”, december 2001 påviste, 

at Det Økonomiske Råds anvendte opgørelsesmetode ikke var brugbar, og at omfanget af brugen af 

”forkerte” transfer priser ikke kan udregnes. Ifølge artiklens egen analyse af problemets omfang 

skønnede man, at det skattegrundlag, der er udenfor arms længde, næppe overstiger +/- 5 mia. kr. 

årligt. Det kunne ikke udelukkes, at Danmark faktisk opnåede en nettoindtjening. En artikel i 

”Erhvervspolitisk Indsigt” november 200212 understøttede yderligere Skatteministeriets analyse ud 

fra følgende begrundelser: 

                                                 
9 Jf. lov nr. 131 af 25. februar 1998 
10 Jf. lov nr. 432 af 26. juni 1998 
11 Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, forår 2001, s. 156 ff. 
12 Jf. Erhvervspolitisk Indsigt, nr. 19, 13. november 2002. 
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� Den danske selskabsskatteprocent ligger i den lavere ende i forhold til andre OECD-lande, og i 

særdeleshed i forhold til andre lande, som danske virksomheder primært handler med og 

etablerer sig i. 

� Den danske lovpakke er blandt de mere omfattende, og der er sket en ressourcemæssig 

opprioritering på område. 

 

Nedenstående tabel sammenfatter årlige afrapporteringer fra Folketingets Skatteudvalg siden 2006 

vedrørende godkendte transfer pricing forhøjelser og nedsættelser13. Det skal bemærkes, at SKAT 

ikke har registreret oplysninger før 2002. For perioden 2002 – 2009 bliver forhøjelserne større og 

større. 

Indkomstår Forhøjelser Nedsættelser14 

 Antal sager Forhøjelser, mio. kr. Antal sager Nedsættelser, mio. kr. 

2002 19 48 - 1 

2003 36 218 - 11 

2004 54 388 - 19 

2005 25 926 - 6 

2006 38 4.496 - 5 

2007 37 2.145 - 18,5 

2008 27 8.692 - 158 

2009 32 15.273 - 145,3 

2010 40 6.290 - 547,1 

 

Denne gennemgang viser, at der er stillet skarpt på transfer pricing fra den danske regerings og 

skattemyndighedernes side. Ud af disse forhøjelser vil nogle sager blive anket til Landsskatteretten 

eller afgjort ved Mutual Agreement forhandlinger med efterfølgende korrektioner til følge. Tabellen 

viser i øvrigt ikke, hvad der reelt er kommet ud af forhøjelserne i skattekroner, og det har ikke været 

muligt at indhente oplysninger herom andet steds. 

 

 

                                                 
13 Jf. SAU 2007/08 (alm. del bilag 96) og SAU 2010/11 (alm. del bilag 260) 
14 Godkendte Transfer Pricing-nedsættelser inkluderer både nedsættelser i forbindelse med revisionssager, 
genoptagelses-anmodninger samt nedsættelser, der følger af, at SKAT har løst en dobbeltbeskatningssituation med et 
andet land i en MAP-forhandling med en udenlandsk skattemyndighed. 
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 TIDSLINIE: 
 
 1903- Ved lov nr. 104 af 15. maj 1903 blev Statsskatteloven indført. 
 1960 Formuleringen i SL § 4 stk. 1 og § 6 stk. 1, litra f om beskatning 
  af udelukkende dansk indkomst kunne også dreje sig om transfer 

pricing. 
  I 1912 flyttedes bestemmelsen i § 6 stk. 1, litra f til SL § 8 stk. 5. 
 
 
 1922 Ved lov nr. 149 af  10 april 1922 (Statsskatteloven) blev regeringen 
  bemyndiget til at indgå overenskomster med fremmede stater om 

lempelse for dobbeltbeskatning af indkomst fra udenlandske kilder.  
    
 
 1960 Ved lov nr. 255 af 11. juni 1960 blev Selskabsskatteloven (SEL) 

indført.  
 

 
 1985 Efter et udvalgsarbejde påbegyndt i oktober 1983 for bedre at sikre 

det danske beskatningsgrundlag, blev der fremsat et lovforslag om 
omvendt bevisbyrde og om at udvide SEL § 12 til at omfatte udad-
gående transaktioner. Lovforslaget blev ikke vedtaget. 

 
 1969- 
 1988 Oliesagerne  

 
 
 1998 § 3 B tilføjedes i Skattekontrolloven ved lov nr. 131 af 25. februar 

1998 om ændring af Skattekontrolloven og Skattestyrelsesloven 
(Oplysningspligt vedrørende koncerninterne transaktioner). 

   
  Selskabsskattelovens § 12, stk. 1 og 2 blev ophævet og erstattet af 

bestemmelsen i Ligningslovens § 2 ved lov nr. 432 af 26. juni 
1998. 
I december blev bestemmelsen udvidet til også at gælde inden-
landske koncerninterne transaktioner mellem selskaber og/eller 
personer, hvor den oprindelig kun var møntet på udenlandske. 

 
 
 2000 Told- og Skattestyrelsen udsendte 1. december 2000 vejledningen 

om indholdet af oplysningspligten ”Transfer pricing; kontrollerede 
transaktioner; Oplysningspligt”. 
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 2002 I kølvandet på Folketingets vedtagelse af dagsorden V 6 om tiltag 

for at multinationale selskaber betaler skat i overensstemmelse med 
lovgivningen og internationale aftaler, udsendtes vejledningen 
”Transfer pricing; kontrollerede transaktioner; dokumentations-
pligt” den 19. december 2002. 

 
 
 2003 I februar 2003 blev 212 tilfældigt udvalgte dokumentationspligtige 

bedt om at indsende dokumentation for 2001. I relation hertil frem-
sendte Skatteminister Svend Erik Hovmand i oktober en redegørel-
se om, hvordan kun lidt over halvdelen af selskaberne havde 
udarbejdet en dokumentation, som var ”ikke åbenlyst mangelfuld”. 
De resterende selskaber havde enten ikke udarbejdet en dokumen-
tation eller havde en ”åbenlyst mangelfuld” dokumentation. 

   
 
 2005 Ved lov nr. 408 af 1. juni 2005 foretoges følgende ændringer i SKL 

§ 3 B:  
a) Oplysnings- og dokumentationspligten udvides til også at 

gælde for nationale transaktioner. 
b) Tonnagebeskattede selskaber fritages for dokumentations-

pligten i forhold til internationale transaktioner. 
c) Databaseundersøgelser skal kun udarbejdes efter anmodning 

fra skattemyndighederne, og efter en frist på 60 dage.  
d) Der skal ikke udarbejdes dokumentation for kontrollerede 

transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. 
e) Mindre virksomhederne undtages fra reglerne. 
f) Der indføres bødestraf ved forsætligt eller ved grov uagtsom-

hed at afgive urigtige eller vildledende oplysninger om 
opfyldelse af betingelserne for at anvende § 3 B, stk. 6 om 
fritagelse for at udarbejde dokumentation, samt at undlade at 
opfylde pligten til at udarbejde skriftlig dokumentation efter 
stk. 5 og 6. 

 
  Den 1. november 2005 oprettedes i alt 6 TP-ligningscentre. Et TP-

ligningscenter pr. skattesamarbejde, dog 2 for Nordsjælland-
København. 

 
 2006 Den 3. februar 2006 udsendtes bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 

2006 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede 
transaktioner. Bekendtgørelsen indeholdt retningslinier om 
dokumentationen. 

 
  I den forbindelse udsendtes den 6. februar 2006 en revideret vejled-

ning om dokumentationspligten ”Transfer pricing; kontrollerede 
transaktioner; dokumentationspligt”. 
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2.1.1. Udviklingen i TP-ligning hos skattemyndighederne 

Frem til og med 1973 var ligning af selskaber inklusiv transfer pricing et statsligt anliggende. I 

1974 blev ansvaret herfor lagt ud hos de lokale skattekontorer. Men fra 1998 blev ansvaret igen 

placeret centralt hos staten, imens selve ligningen af selskaber inklusiv transfer pricing blev udført 

af de lokale skattekontorer på kontraktbasis. 

I maj 2003 udarbejdede Told- og Skattestyrelsen, KL og enkelte større kommuner rapporten 

”Redegørelse om den fremtidige struktur for ligningen af TP-selskaber”. I rapporten blev der ud af 

flere løsningsmodeller foreslået, at der oprettedes en ny struktur, hvor ligningen af de mest 

kontrolrelevante selskaber med TP-problemer samledes i 8-10 TP-ligningscentre, imens de største 

danske selskaber fortsat skulle lignes af Store Selskabers Kontrol (tidligere Selskabsrevisionen). Og 

i november 2005, hvor samtlige lokale skattekontorer blev samlet under en fælles organisation 

”SKAT”, blev der oprettet 6 TP-ligningscentre med henblik på at sikre en mere effektiv kontrol af 

de største og vanskeligste transfer pricing-sager15, hvor den hidtidige struktur ikke havde ført til 

synlige resultater. De 6 TP-ligningscentre skulle både tage sig af transfer pricing ligning og øvrig 

ligning af selskaber. 

I perioden fra 1998 og til 2010 blev antallet af enheder, som kunne arbejde med transfer pricing 

reduceret fra 300 til 3 specialiserede transfer pricing ligningscentre samt Kontoret for International 

Selskabsbeskatning, i alt ca. 90 ansatte. Og i samme tidsrum har myndighederne allokeret flere og 

flere ressourcer til håndtering af transfer pricing-området. 

I 2011 var der 5 TP ligningscentre og et internationalt kontor med i alt ca. 100 ansatte, og i 2012 er 

det planerne, at SKAT etablerer yderligere et transfer pricing ligningscenter. 

2.1.2 Fremadrettet 

Det er også relevant at tage et kig ind i fremtiden på, hvad der ligger af mulige forestående tiltag fra 

politisk side. 

 

Den tidligere regering fremlagde i en aftale16 med DF og Pia Christmas-Møller den 27. maj 2011 

forslag til en række initiativer overfor multinationale selskaber: 

→ Der stilles krav til særlige revisorpåtegninger, når et selskab har haft underskud i en vis årræk-

ke, samt når et selskab har transaktioner med lande uden for EU/EØS eller med lande, hvormed 

                                                 
15 Jf. SAU alm. del - Svar på spm. 320, 321 og 322 af 15. maj 2006 
16 Ambitioner om mere. 
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Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale. Revisor skal erklære sig om, hvorvidt 

revisor har fundet forhold, som afkræfter, at selskabet opfylder armslængdeprincippet. 

Det kan betyde, at der i fremtiden nu må være 2 revisorer til at erklære sig om et sådant selskab, 

idet den første revisor jo allerede har erklæret sig om, at de skattemæssige opgørelser for ind-

komståret er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

→ Der indføres en fast bødestørrelse på 250.000 kr. med tillæg på 10 pct. af den forhøjede 

indkomst, når et selskab har forsømt at udarbejde den lovmæssige transfer pricing 

dokumentation. 

→ Afregningsreglerne om henstand og sikkerhedsstillelse ændres, således skattemyndighederne i 

alle tilfælde vil modtage den forhøjede skat hos selskaberne, når staten vinder skattesager ved 

domstolene. 

→ Der indføres solidarisk hæftelse for selskabsskatter i sambeskattede selskaber, samt solidarisk 

hæftelse for kildeskatter på renter, royalties og udbytter. 

 

Den nye regering med skatteminister Thor Möger Pedersen i spidsen ventes at udarbejde lovforslag 

om disse initiativer i den kommende fremtid.  

 

Skatteministeriet vil desuden fremkomme med yderligere lovforslag: 

→ Øget åbenhed om selskabers betaling af selskabsskat. Alle selskabers og fondes skattepligtige 

indkomst og skattebetaling foreslås offentliggjort på SKATs hjemmeside. 

→ Der skal tilføres flere ressourcer til SKAT i forbindelse med ligning af multinationale selskaber 

m.v. 

→ Selskaber vil blive begrænset til kun at anvende 1 mio. kr. + et beløb svarende til 60 % af det 

resterende overskud i fremførbart underskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

→ Muligheden for lempelse af udenlandske kildeskatter på royalty-indtægter skærpes, idet der skal 

ske fradrag af indeværende års og tidligere års udviklingsomkostninger vedrørende royalty-

indtægten. 

→ Bundfradraget i rentefradragsbegrænsningsreglerne fastfryses til 21,3 mio. kr. og indekseres 

ikke længere. 

2.2. OECD 

Organization for European Economic Cooperation (OEEC) blev i 1961 omdannet til Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) med de vesteuropæiske lande samt USA og 

Canada som medlemmer. Medlemskredsen er siden blevet udvidet med Japan, Finland, Australien, 



 

Side 18 

New Zealand, Mexico, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Sydkorea, Slovakiet, Israel, Chile, Slovenien, 

Estland og består i dag af de 34 økonomisk mest udviklede lande.  

 

Organisationens formål er samarbejde med henblik på at sikre stabil, høj økonomisk vækst til 

forbedring af befolkningernes levestandard. OECD bidrager til at samordne den økonomiske politik 

i medlemslandene og har bl.a. skabt fælles retningslinjer i international samhandel for at undgå 

dobbeltbeskatning. 

 

I 1963 blev OECDs første modeloverenskomst med kommentarer offentliggjort. Modeloverens-

komstens artikel 7 om erhvervsindkomst og artikel 9 om forbundne foretagender var i tråd med den 

sidste modeloverenskomst i 1960 udarbejdet af skattekomitéen i det tidligere OEEC. Artikel 9, stk. 

1 i indeholder definitionen af armslængdeprincippet. Den er ikke siden blevet ændret, men model-

overenskomsten er blevet opdateret flere gange på grund af stigende kompleksitet i den internatio-

nale samhandel. 

 

OECD udsendte i 1976 en deklaration om forholdet mellem medlemsstaterne og multinationale 

selskaber ”OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises” og i 

tillæg hertil ”OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, som er et set anbefalinger indehold-

ende omfattende principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse for de multinationale 

selskaber, som opererer i og fra lande, som har tilsluttet sig deklarationen. I disse guidelines blev de 

multinationale selskaber opfordret til at offentliggøre oplysninger om principperne for interne priser 

og iagttage armslængdeprincippet. Både deklarationen og OECD Guidelines er siden blevet ændret 

flere gange. Foruden OECD-landene har 9 ikke-OECD-lande17 tilsluttet sig deklarationen.  

 

Som en revision og sammenskrivning af tidligere udsendte rapporter; OECD 1979 Report, OECD 

1984 Report, samt OECD 1987 Thin Capitalization (om tynd kapitalisering) blev publikationen 

“Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators” udsendt i 1995. 

Rapporten bidrager som en selvstændig vejledning om transfer pricing til fortolkningen og anvend-

elsen af artikel 9 for både skattemyndighederne og for skatteyderne, og tilsigter en rimelig afvejning 

af begge parters interesse. OECD Guidelines behandler de tre skatteretlige dimensioner af transfer 

pricing i form af armslængdeprincippet, håndshævelse og konfliktløsning. 

                                                 
17 Argentina, Brasilien, Colombia, Egypten, Letland, Litauen, Marokko, Peru, Rumænien. 
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Rapporten er siden blevet revideret og har fået tilføjet flere kapitler med fokus på forskellige 

områder, senest i 2010. Den fremstår i sin nuværende opdatering med følgende kapitler: 

 

Kapitel I The Arm’s Length Principle  

Kapitel II Transfer Pricing Methods 

Kapitel III Comparability Analysis 

Kapitel IV Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes 

Kapitel V Documentation 

Kapitel VI Special Considerations for Intangible Property (tilføjet i 1996) 

Kapitel VII Special Considerations for Intra-Group Services (tilføjet i 1996) 

Kapitel VIII Cost Contribution Arrangements (tilføjet i 1997) 

Kapitel IX Transfer Pricing Aspects of Business Restructuring (tilføjet i 2010) 

 

Rapporten er ikke folkeretlig bindende, men udgør et autoritativt fortolkningsmiddel efter artikel 31         

Wienerkonventionen. 

2.3 EU Joint Transfer Pricing Forum 

EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) blev nedsat som en arbejdsgruppe af EU-kommissionen i 

2002, og har til formål at arbejde for mere ensartede skatteregler vedrørende transfer pricing i EU. 

Medlemmerne består af repræsentanter fra medlemslandene, 10 repræsentanter fra erhvervslivet og 

repræsentanter fra OECD med observatørstatus. 

JTPF har udarbejdet et forslag om, at europæiske koncerner kan vælge at udarbejde deres transfer 

pricing-dokumentation som en EU Transfer pricing-dokumentation (EU TPD). Og i forbindelse 

hermed har EU-kommissionen vedtaget en adfærdskodeks om EU TPD’en18. Det er ikke-bindende 

regler, inden for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines, som skal sikre en hurtig og 

effektiv løsning af dobbeltbeskatningskonflikter. De ensartede regler har til formål at forenkle krav-

ene til dokumentationen for grænseoverskridende aktiviteter samt forbedre kvaliteten af transfer 

pricing dokumentationerne. 

 

3. Oplysnings- og dokumentationspligten 

Oplysnings- og dokumentationspligten er en del af regelsættet vedr. transfer pricing og er lovfæstet 

i SKL § 3 B.  

                                                 
18 Offentliggjort den 10. november 2005. 
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Omfattet af oplysnings- og dokumentationspligten er skatteydere, som har koncernrelationer eller 

på anden måde er forbundet med et selskab, et fast driftssted, en person m.v., som har transaktioner 

med disse forbundne parter. I SKL § 3 b, stk. 1 defineres hvem der er omfattet af reglerne: 

 

Skattepligtige,  

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

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,  

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

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

 

Uanset om der har været transaktioner mellem parterne skal Skema 05.021 indsendes sammen med 

selvangivelsen. 

Bemærk at oplysningspligten for fysiske personer ikke vil blive berørt i denne kontekst. 

3.1 Skattepligtig til Danmark 

De i Selskabsskattelovens § 1 nævnte selskaber og foreninger m.v. er skattepligtige til Danmark, 

såfremt de er hjemmehørende i Danmark. Desuden er et udenlandsk selskab, der indgår i en frivillig 

dansk sambeskatning omfattet af oplysningspligten. 

Tilhørsforholdet til Danmark kan også bestå i, at ledelsen har sæde i Danmark jf. SEL § 1 stk. 6. 

Det vil sige, at de beslutninger der er forbundet med den daglige ledelse af et udenlandsk registreret 

selskab/en udenlandsk registreret forening m.v. træffes af direktionen eller bestyrelsen i Danmark. 

Det kunne for eksempel være tilfældet med et holdingselskab, som er registreret i udlandet, men 

hvor den daglige ledelse har sæde i Danmark. Og hvis der ikke er andre koncernforbindelser til 

udenlandske fysiske eller juridiske personer, vil koncernen anses som en ren dansk koncern. 

Selskaber og foreninger m.v. hjemmehørende i udlandet er jf. SEL § 2 skattepligtige til Danmark, 

når de udøver et erhverv med fast driftssted Danmark. En dobbeltbeskatningsoverenskomst kan 

imidlertid medføre, at Danmark må afgive beskatningsretten til indkomsten. Og der vil derfor heller 

ikke være oplysningspligt for det faste driftssted. 

Hvis et selskab/en forening m.v. er fuld skattepligtig i en fremmed stat efter dennes skatteregler, 

skal Danmark lempe dobbeltbeskatning af indkomst fra et fast driftssted i den pågældende stat efter 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 
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3.2 Bestemmende indflydelse 

Den skattepligtige skal indenfor indkomståret have haft bestemmende indflydelse over en uden-

landsk juridisk person, eller en udenlandsk fysisk eller juridisk person skal i indkomståret have haft 

bestemmende indflydelse over den skattepligtige. Ved bestemmende indflydelse forstås direkte eller 

indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af aktiekapitalen og/eller rådighed over mere end 50 pct. af 

stemmerne. 

 

Direkte bestemmende indflydelse 

Når et selskab ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller har rådighed over mere end 50 pct. af 

stemmerne i et andet selskab, er der tale om direkte kontrol. 

 

 

 
 > 50 pct. 
 

 

 

Figur 1: Et selskab kontrollerer direkte et andet selskab 

 

Indirekte bestemmende indflydelse 

Når et selskab ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen og/eller har rådighed over mere end 50 pct. af 

stemmerne i et selskab igennem et mellemselskab, er der tale om indirekte kontrol. Det er forskel 

på, om der kontrolleres ved hjælp af aktiekapitalen eller stemmerne. 

 

Selskab A 

Selskab B 



 

Side 22 

Indirekte bestemmende indflydelse gennem aktiekapital 

Selskab A ejer hele aktiekapitalen i selskab B, som ejer 51 pct. af aktiekapitalen i selskab C. Den 

forholdsmæssige andel, som selskab A ejer af selskab C udregnes på følgende måde: 

1.00 x 0.51 = 51 pct. 

 

 
 
 100 pct. 
 
 

 

 

 51 pct. 

 

 

 

 

Figur 2: Indirekte kontrol gennem aktiekapitalen. 

 

Indirekte bestemmende indflydelse gennem stemmer 

Selskab A kontrollere selskab C, fordi Selskab A råder over mere end 50 pct. af stemmerne i 

selskab B, og selskab B råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskab C. 

 

 

 

 
 51 pct. 
 
 
 
 
 
 
 51 pct. 
 
 

 

 

Figur 3: Indirekte kontrol gennem stemmerne. 

Selskab A 

Selskab B 

Selskab C 

Selskab A 

Selskab B 

Selskab C 



 

Side 23 

Kombination af direkte og indirekte bestemmende indflydelse 

Der kan også forekomme en kombination af direkte og indirekte kontrol. Og et selskab kan alligevel 

falde ind under reglerne om oplysningspligt ved at sammenlægge aktier eller stemmer, som ejes 

direkte med aktier eller stemmer som ejes indirekte. Se nedenstående eksempler: 

 

Eksempel 1: Selskab A ejer 65 pct. af aktiekapitalen i selskab B, som ejer 65 pct. af aktiekapitalen i 

selskab C. Selskab A ejer indirekte 0.65 x 0.65 = 42,25 pct. af aktiekapitalen i Selskab C. Og ved at 

selskab A direkte ejer 10 pct. af aktiekapitalen i selskab C, kontrollerer selskab A dermed 52,25 pct. 

af aktiekapitalen i selskab C. Kontrollerede transaktioner mellem selskab A og selskab C er derfor 

omfattet af oplysningspligten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Kombination af direkte og indirekte kontrol gennem aktiekapitalen. 

 

Eksempel 2: Selskab A råder over 55 pct. af stemmerne i selskab B, og selskab B råder over 45 pct. 

af stemmerne i selskab C. Selskab A råder således over 45 pct. + 15 pct. = 60 pct. af stemmerne i 

selskab C. Kontrollerede transaktioner mellem selskab A og selskab C er derfor omfattet af oplys-

ningspligten.  

10 pct. 

65 pct. 

65 pct. 
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Selskab B 
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Der havde ikke været oplysningspligt, hvis selskab A ikke havde bestemmende indflydelse i selskab 

B, dvs. hvis selskab A ikke rådede over 50 pct. af stemmerne i selskab B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Kombination af direkte og indirekte kontrol med stemmerne.  

 

Aktier, som ikke medregnes 

Et datterselskabs egne aktier medregnes ikke og det betyder, at moderselskabet skal eje over 50 pct. 

af de resterede aktier i datterselskabet for at blive omfattet af oplysningspligten. 

Stemmeandele som er overdraget i forbindelse med erhvervet sikkerhed i aktier vedrørende et mel-

lemværende mellem 2 selskaber tælles heller ikke med. Og selskaberne er ikke koncernforbundne 

alene på grundlag af den stemmeret, som kreditor eventuelt har opnået i forbindelse med pantsæt-

ningen. 

3.3 Koncernforbundne juridiske personer 

Selskaber og foreninger m.v. er koncernforbundne ved ejerskab over mere end 50 pct. af aktiekapi-

talen eller rådighed over mere end 50 pct. af stemmerne jf. KGL § 4, stk. 2. Selskaber er ligeledes 

koncernforbundne, når de direkte eller indirekte kontrolleres af samme kreds af aktionær. 

3.4 Fast driftssted i Danmark eller i udlandet 

Ved fast driftssted forstås, at der er etableret et fast forretningssted med den hensigt at opnå for-

tjeneste. Det faste driftssted skal have tilknytning til et geografisk sted over en vis periode, og 

virksomhedsudøvelsen for foretagendet skal udøves herfra. Et fast driftssted kan eksempelvis være 

et sted, hvorfra foretagendet ledes, en filial, en agent eller en anden uafhængig repræsentant, et 

15 pct. 

45 pct. 

55 pct. 
Selskab A 

Selskab B 

Selskab C 
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bygningsarbejde, et værksted, en grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor 

naturforekomster udvindes. 

3.5 Virksomheder undtaget fra dokumentationspligten 

Undtaget fra dokumentationspligten er mindre virksomheder, der alene eller sammen med koncern-

forbundne virksomheder har: 

1) under 250 beskæftigede og 

2) enten har 

a. en årlig balance på under 125 mio. kr., eller 

b. en årlig omsætning på under 250 mio. kr. 

 

Ovenstående virksomheder skal dog udfærdige dokumentation, når de har haft kontrollerede trans-

aktioner med koncernforbundne virksomheder udenfor EU, som ikke har indgået en dobbeltbeskat-

ningsaftale med Danmark. Eller hvis de har et fast driftssted beliggende i en sådan stat. Eller hvis et 

fast driftssted beliggende i Danmark er skattepligtigt til i et land uden for EU, og som ikke har en 

dobbeltbeskatningsaftale med Danmark. 

3.6 Selve dokumentationen 

Kravene til dokumentationen er udfærdiget i Bekendtgørelse af dokumentation af prisfastsættelsen 

af kontrollerede transaktioner19. 

 

I hovedtræk skal dokumentationen indeholde informationer om koncernen, herunder hvilke kon-

cernforbundne selskaber den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med, og om der 

eventuelt har været omstruktureringer og lignende i koncernen. 

De kontrollerede transaktioner skal beskrives i forhold til produkters egenskaber, funktionsanalyse i 

koncernen, kontrakter for samhandel, forretningsstrategier m.v. De kontrollerede transaktioner, som 

den skattepligtige anser for uvæsentlige at inkludere heri, skal i det mindste nævnes. 

Dokumentationen skal ligeledes indeholde en sammenlignelighedsanalyse, og hvorledes at man ud 

fra uafhængige markedspriser har kunne fastlægge interne armslængdepriser. Det skal her nævnes, 

om den skattepligtige efterfølgende har måtte foretage justering af interne priser for at kunne opfyl-

de kravet om armlængdepriser. 

Det skal oplyses, om den skattepligtige eller forbundne parter har indgået aftaler med kompetente 

myndigheder uden for Danmarks grænser. 

                                                 
19 BEK nr. 42 af 24. januar 2006. 
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Alle disse krav til dokumentationen er tilsammen medvirkende til, at skattemyndighederne kan 

vurdere, om anvendte priser samt vilkår er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, 

hvis transaktionerne var foretaget mellem uafhængige parter. 

3.6.1 Konsekvenser for manglende opfyldelse af dokumentationspligten 

Bøder 

Selskabet kan pålægges en bøde, såfremt skattemyndighederne vurderer, at selskabet med vilje det 

vil sige forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at opfylde dokumentationspligten efter kravene i 

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 20§§ 4 – 8,  

jf. SKL § 17, stk. 3. 

Ved vurderingen af om dokumentationen er udeladt tages der bl.a. hensyn til transaktionernes 

indholdsmæssige og økonomiske betydning. 

 

Skønsmæssig ansættelse 

Hvis dokumentationen ikke er udarbejdet, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæssig 

ansættelse efter de almindelige regler herom. Dette gælder tillige, hvis dokumentationen ikke kan 

danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med arms-

længdeprincippet 

 

4. Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet blev første gang omtalt som allokeringsnorm i section 45 i Revenue Act of 

1928 i den amerikanske nationalrapport fra 1932, der var skrevet af den amerikanske jurist Mitchell 

B. Carroll i samarbejde med de amerikanske skattemyndigheder, og derefter omtalt i en omfattende 

rapport om beskatningen af international erhvervsindkomst i forskellige stater ligeledes udarbejdet 

af Mitchell B. Caroll. 

 

Armslængdeprincippet blev lovfæstet i Ligningslovens § 2 i dansk skattelovgivning i 1998.  

LL § 2 indeholder en regel om, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattemæssige 

indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som 

uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængdeprincippet). 

Bestemmelsen i LL § 2 gælder for alle interne aftaler og samhandelsforhold. Bestemmelsen gælder 

alene transaktioner i forholdet mellem koncernselskaber indbyrdes og forholdet mellem personer og 

                                                 
20 BEK nr. 42 af 24. januar 2006. 
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selskaber, som disse personer kontrollerer (kontrollerede transaktioner). Den gælder derimod ikke 

mellem andre interne parter, f.eks. familiemedlemmer21. 

 

5. Fastsættelse af interne priser 

5.1 Armslængdetest 

Prøvelsen af om prisen i en kontrolleret transaktion iagttager armlængdeprincippet kaldes en 

armslængdetest. 

En empirisk armslængdetest er baseret på priser i transaktioner mellem uafhængige parter, som er 

forekommet. Og en hypotetisk armslængdetest er baseret på priser, som uafhængige parter 

formodes at ville have aftalt i en transaktion, som ikke virkelig er forekommet. 

Grundlaget for armslængdetesten er den faktiske transaktion. 

5.2 Armslængdemetoder 

Armslængdemetoder anvendes til at efterprøve, om kontrollerede transaktioner iagttager 

armslængdeprincippet. 

 

I LL § 2 og den øvrige danske lovgivning er der ingen beskrivelse af, hvilke armslængdemetoder 

der skal anvendes. Metoderne i OECD Guidelines skal derfor lægges til grund for retsanvendelsen 

efter LL § 2. I dokumentationsvejledningens bilag 4 står opført de 5 metoder, som OECD anbefaler 

i Transfer Pricing Guidelines til fastsættelsen af armslængdepriser for kontrollerede transaktioner. 

 

Valg af prisfastsættelsesmetode skal ske ud fra transaktionernes karakteristika, samt arten og pålide-

ligheden af de tilgængelige data22. Og den valgte metode skal give det bedste bud på prisen på de 

pågældende kontrollerede transaktioner. 

 

En korrekt anvendelse af metoderne vil i teorien medføre samme resultat, som hvis de kontrollerede 

transaktioner afsluttes på et marked med perfekt konkurrence. I praksis er idealet om perfekt 

konkurrence imidlertid sjældent opfyldt, hvorfor resultatet af armslængdetesten kan afhænge af den 

anvendte metode. 

 

OECD anbefaler som hovedregel følgende transaktionsbestemte traditionelle metoder: 

                                                 
21 http://www.tax.dk/lv/lvs/S_I_1_3.htm 
22 pkt. 5.3.2.2.2 i dokumentationsvejledningen 
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5.2.1 Den frie markedsprismetode (Comparable uncontrolled price method - CUP) 

Metoden kan anvendes ved sammenligning af standardvarer på et homogent marked, hvor der ikke 

findes præferencer, som kan afspejle sig i prisforskelle, samt ved produkter/varer hvor koncernen 

har et tilsvarende salg til uafhængige parter (på markedsmæssige vilkår). 

Prisen i en kontrolleret transaktion sammenlignes med prisen, som betales for et tilsvarende produkt 

eller serviceydelse solgt mellem 2 uafhængige parter. Armslængdeprisen skal dermed ikke 

beregnes, men fremkommer direkte ved sammenligning.  

Ved sammenligneligheden skal der også tages i betragtning, hvorvidt salgspriserne er fastsat på 

samme vilkår med hensyn til faktorer som eks. geografiske markeder, sæson/salgstidspunkt, 

salgsled, valutaforhold og inflation. 

Hvis forskellighederne mellem de 2 produkter, der sammenlignes, eller mellem de to virksomheder, 

der foretager transaktionen, kan have en betydende indvirkning på prisen i det åbne marked, så skal 

rimeligt nøjagtige justeringer kunne foretages til at eliminere effekten af en sådan betydende for-

skellighed. Men det kan i praksis være svært at vurdere værdien af en forskel, hvorfor det kan være 

svært at justere herfor. 

 

Såfremt det ikke er muligt at finde produkter, der er relevant at sammenligne, må en anden metode 

anvendes. 

5.2.2 Videresalgspris-metoden (Resale price method - RPM) 

Metoden anvendes ved fastsættelse af armslængdeprisen for en kontrolleret transaktion mellem 

forbundne selskaber, hvor det købende koncernselskab typisk en salgs- eller distributionsvirksom-

hed efterfølgende videresælger varen til en uafhængig part på almindelige markedsmæssige vilkår. 

Videresalgsprisen reduceret med en rimelig bruttoavance er armslængdeprisen for det oprindelige 

køb (vareforbruget). 

For at bestemme bruttoavancen kan der sammenlignes med bruttoavancen hos en uafhængig 

distributør, forudsat at der ikke er væsentlige forskelle i salgsydelserne eller i salgsleddenes 

funktioner i form af eksempelvis markedsføringskoncept, lagerføring, salgsservice, distribution og 

garantiordninger. 

Det har også en afgørende betydning for pålideligheden af videresalgsmetoden, at der for de sam-

menlignelige transaktioner er anvendt samme indtægtskriterium og at der også er anvendt samme 

regnskabspraksis for omkostninger. 

Hvis forskellighederne mellem de transaktioner, der sammenlignes, eller mellem de to virksomhed-

er, der foretager transaktionerne, kan have en betydende indvirkning på bruttofortjenesten i det åbne 
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marked, skal rimeligt nøjagtige korrektioner kunne foretages til at eliminere effekten af en sådan 

forskellighed. 

 

Metoden er mest pålidelig, hvis det testede selskab ikke tilfører en væsentlig merværdi ved videre-

forarbejdning før videresalget. 

Der kræves ikke lige så stor sammenlignelighedsgrad på produktniveau som ved CUP-metoden. 

Referencetransaktioner skal dog så vidt muligt vedrøre samme produktgruppe. 

 

Såfremt det ikke er muligt at finde produkter, der relevant kan sammenlignes, må en anden metode 

anvendes. 

5.2.3 Kostpris plus avancemetoden (Cost plus method - CP) 

Metoden anvendes på det sælgende koncernselskab, der normalt udfører produktion eller service-

ydelser. Armslængdeprisen fastsættes med udgangspunkt i de direkte og indirekte produktionsom-

kostninger (selvkostmetoden), hvortil der lægges en passende avance, som en uafhængig part ville 

opnå ved en sammenlignelig transaktion. Den markedsmæssige avance betegnes et mark-up eller et 

procenttillæg. 

Også ved denne metode skal der tages højde for forskelle i avancen. Eksempelvis i forhold til 

placering af forsknings- og udviklingsomkostninger, som både kan være inkluderet i salgsomkost-

ninger og i produktionsomkostninger. Endvidere må der ved opgørelsen af avancetillægget tages 

højde for forskelle i aktivmasse og omkostningsstruktur. Eksempelvis: Leaser den ene aktiverne og 

den anden ikke? Er der forskelle i niveau og typer af omkostninger? Er der forskel i omfanget af 

funktioner og omkostningsstruktur? Er der regnskabsmæssig konsistens? Og er der overheadom-

kostninger, som er holdt uge? 

De vigtigste faktorer for sammenligneligheden antages at være funktioner, risici og kontraktvilkår. 

 

Forudsætningerne for at kunne anvende kostpris plus avancemetoden er, at ingen af forskellighed-

erne mellem de transaktioner, der sammenlignes, eller mellem de to virksomheder, der foretager 

transaktionerne, kan have en betydelig indvirkning på omkostningerne plus fastsat avance i det åbne 

marked. Er dette ikke tilfældet, skal rimeligt nøjagtige korrektioner kunne foretages til at eliminere 

effekten af en sådan betydende forskellighed. 

Metoden er umiddelbart mest anvendelig ved integrerede eller langfristede produktionsaftaler, 

handel med koncernspecifikke halvfabrikata, produktion efter specialordre eller kontraktproduktion, 

serviceydelser samt kontraktforskning.  
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Metoden er mest pålidelig, hvis det testede selskab ikke ejer værdifulde immaterielle aktiver eller 

foretager forskning og udvikling for egen regning og risiko – som kan være svær at korrigere for. 

 

Der kræves ikke lige så stor sammenlignelighedsgrad på produktniveau som ved CUP-metoden. 

Referencetransaktionen skal dog så vidt muligt vedrøre fremstilling af produkter m.v. inden for 

samme produktgruppe. 

5.2.4 Sammenfatning 1 

Blandt de 3 traditionelle metoder har CUP forrang frem for RPM og CP, fordi CUP som den mest 

direkte og pålidelige metode bedst opfylder kravet til armslængdeprincippet. Endvidere er den sid-

ste metode regnskabsbaseret og ikke markedsorienteret. 

 

Ulemperne ved de ovennævnte metoder er – ud over vanskeligheder ved at finde sammenlignelige 

data – at de i form af at være tilnærmede markedspriser derfor kan resultere i suboptimering, hvis 

der ikke er fokus på optimering af hele koncernen. Suboptimering forekommer, hvis der optimeres 

inden for et delsystem, når det er hele organisationen, der skal optimeres. Det er ikke ualmindeligt, 

at der suboptimeres i virksomheder, når de enkelte afdelinger arbejder for at nå resultater, der er 

optimale for den enkelte afdeling, men ikke nødvendigvis for hele koncernen. 

Eksempelvis vælger en afdeling at købe komponenter af en ekstern leverandør, fordi købsprisen her 

er lavere end hos en forbundet part. Afdelingen har opnået en omkostningsbesparelse, men hele 

koncernen har mistet en omsætning. 

Hvis alle enheder i en organisation suboptimerer på samme tid, medfører det, at udgifterne stiger og 

indtjeningen falder. Suboptimering er derfor ødelæggende på lang sigt, og noget virksomheder helst 

bør undgå. 

 

Hvis ovennævnte metoder ikke kan anvendes, anbefaler OECD to andre såkaldte transaktionsbase-

rede avancemetoder (transactional profit methods), hvor man fordeler nettofortjenesten af den 

kontrollerede transaktion mellem de involverede divisioner. 

Hvor fokus på de traditionelle metoder er på priser, som selskaberne kan opnå i markedet, er fokus 

for avancemetoderne på de produktionsfaktorer, som selskaberne anvender, og den aflønning, som 

disse faktorer kan opnå på markedet.  
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5.2.5 Avancefordelingsmetoden (profit split method - PSM) 

Metoden anvendes typisk, når kontrollerede transaktioner er så indbyrdes forbundne, at der ikke kan 

foretages pålidelige separate armslængdetests af transaktionerne. 

 

Det samlede nettoresultat (oftest resultat før skat) af en kontrolleret transaktion fordeles mellem de 

implicerede parter i forhold til den relative værdi af selskabernes bidrag til transaktionen, som den 

ville forventes at fordele sig i en aftale mellem uafhængige selskaber i joint ventures m.v. 23.  

 

Metoden er præget af væsentlige skønsmæssige elementer, og værdiansættelsen må derfor så vidt 

muligt ske på grundlag af eksterne markedsdata for at forøge pålideligheden af resultaterne. Eks-

terne markedsdata kunne f.eks. være profitfordelingen mellem uafhængige virksomheder med 

sammenlignelige funktioner. Pålideligheden af resultaterne af PSM afhænger desuden af, at der 

anvendes en konsistent regnskabspraksis i koncernselskaberne, eks. anvendelse af en fælles valuta. 

Estimation af profittens fordeling sker på grundlag af en funktions- og risikoanalyse, som afspejler 

selskaberne bidrag til værdikæden i form af indtægter, udgifter og aktiver. I en funktionsanalyse 

søger man at identificere de økonomisk betydende aktiviteter og ansvarsområder, som udføres af 

koncernens enheder, og at sammenligne disse med uafhængige virksomheder med sammenlignelige 

funktioner.  

Allokering af det samlede nettoresultat kan ske efter residualmetoden, bidragsmetoden og sammen-

lighedsmetoden. Andre metoder kan også anvendes, hvis det medfører en allokering svarende til 

den, som ville være sket i en markedssituation24. Jeg vil ikke her komme nærmere inde på de 

forskellige allokeringsmetoder. 

 

Metoden er 2-sidet, idet armslængdeprisen på en kontrolleret transaktion bestemmes for alle parter. 

5.2.6 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (transactional net margin method - 

TNMM) 

Metoden fungerer på samme måde som RPM og CP med den undtagelse, at sammenligningen sker 

ved hjælp af nøgletal baseret på nettoresultatet (inkl. distributions- og administrationsomkostning-

er). 

 

                                                 
23 Jf. pkt. 3.11 i OECD Guidelines. 
24 Jf. pkt. 3.15 og 3.23 i OECD Guidelines. 
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Den realiserede nettofortjeneste i procent af en passende base (som kan være omkostninger, 

omsætning eller aktiver) undersøges. Dernæst sammenlignes de fundne nøgletal med en 

sammenlignelig uafhængig transaktion enten hos skatteyderen eller hos en uafhængig virksomhed. 

Der gælder de samme krav til sammenlignelighed som ved videresalgspris-metoden og ved kostpris 

plus avancemetoden. 

 

Avancefordelingsmetoden og de transaktionsbestemte nettoavancemetode er mindre følsomme over 

for forskelle i de transaktioner, der sammenlignes. Virksomheder bruger imidlertid meget sjældent 

de to metoder til at bestemme afregningspriser med. Dette kan bl.a. skyldes, at der er usædvanligt, 

at virksomheder går ind i en handel, hvor profitten er en betingelse, som bliver påtvunget handlen. 

Endvidere er det generelt vanskeligt at fremskaffe de fornødne data. 

Ud over de ovenfor anførte argumenter kan der være mere forretningsmæssige grunde til, at det er 

svært at vide, hvad armslængdepriser er, eksempelvis konkurrencesituationen, risiko i markedet, 

prisfluktuationer, lagerrisiko, garanti, kreditrisiko, produktansvar, valutarisiko og miljørisiko. 

 

Pålideligheden af TNMM afhænger af bl.a. konkurrenceforholdene på markedet og selskabernes 

risikoprofil. Der kan justeres for mange faktorer, som kan påvirke nettoresultatet for i øvrigt 

sammenlignelige brancheselskaber. 

 

Jo flere og jo mere omfattende justeringer, som er nødvendige, jo mere usikkert bliver også sam-

menligningsgrundlaget. Grænsen er flydende mellem, om det bedste resultat opnås igennem juste-

ringer eller ved at vælge et andet sammenligningsgrundlag eller evt. en anden – og mere unøjagtig – 

metode. Der skal redegøres for det trufne valg. 

5.2.7 Sammenfatning 2 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines indeholder ikke megen praktisk vejledning i, hvordan juste-

ringer skal foretages. En tilgængelig vejledning til koncernselskabers fastsættelse af armslængde-

metoder og justeringer findes i Dokumentationsvejledningen. 

 

Inden for økonomistyringsteorien er der andre metoder, som i større eller mindre grad minder om 

armslængdemetoderne i OECD Guidelines. Jeg vil ikke komme nærmere ind på andre prisfastsæt-

telsesmetoder i denne fremstilling. 
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Det kunne være interessant at klarlægge, om der i danske multinationale selskaber anvendes 1 eller 

2 økonomistyringssystemer for regnskabsmæssige og skattemæssige transaktioner. For de virksom-

heder, der vælger at bruge 2 forskellige priser i regnskabsmæssigt og skattemæssigt henseende, er 

der en del ekstraarbejde og omkostninger forbundet med dette. Hensynet kunne være, at man ønsker 

at placere hele fortjenesten i det selskab, som sælger til en uafhængig part, og de interne afregnings-

priser udelukkende skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med fremstillingen – og dermed 

korrigere de beregnede armslængdepriser ved at trække avancen ud igen. 

Rådgivere anbefaler multinationale selskaber at anvende samme bogføringssystem til både skatte-

mæssige og ledelsesmæssige formål25. Dette vil nemlig signalere overfor skattemyndighederne, at 

fastsættelsen af interne afregningspriser ikke er drevet af motiver for skatteoptimering. 

 

6. Skattemyndighedernes regulative muligheder  

6.1 Priskorrektion 

LL § 2 indeholder hjemmel til priskorrektion efter armslængdeprincippet, men ikke til korrektion 

vedrørende rette indkomstmodtager og dispositionskorrektion. En korrektion skal gennemføres i 

forhold til prisen for den koncerninterne transaktion og ikke den skattepligtige indkomst. Ligeledes 

skal den betalingsform, som er lagt til grund i den kontrollerede transaktion respekteres. Dette er i 

overensstemmelse med artikel 9, stk. 1 i modeloverenskomsten. 

Internationalt anvendes ordet ”transfer pricing adjustment” for priskorrektion. 

En priskorrektion involverer mindst 2 skatteydere. Det kan også forekomme, at flere skatteydere er 

involveret, hvis eksempelvis 3 eller flere koncernforbundne selskaber har indgået en aftale om for-

deling af omkostninger vedrørende fælles koncernfunktioner. 

6.1.1 Primær korrektion 

Hvis skattemyndighederne i en skatterevision finder, at der for kontrollerede transaktioner er hand-

let i strid med armslængdeprincippet, så har skattemyndighederne jf. LL § 2 pligt til at foretage en 

primær korrektion. Retspraksis i Danmark26 og OECD Guidelines27 lægger dog op til, at der ikke 

foretages uvæsentlige korrektioner – uden at definere bagatelgrænsen. 

En primær korrektion foretages hos den skatteyder, som enten har præsteret en real ydelse for en 

lavere pris end armslængdeprisen, eller har erhvervet en real ydelse for en højere pris end arms-

                                                 
25 Cools et al. 2008. Ernst & Young 2003 (side 62). 
26 Jf. retspraksis i TfS 2003, 842 LSR. 
27 Jf. pkt. 1.68 i OECD Guidelines. 
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længdeprisen. Korrektionen vil derfor enten forhøje skatteyderens afståelsessum ved salget eller 

reducere skatteyderens anskaffelsessum ved købet, og i sidste ende forhøje den skattepligtige ind-

komst hos skatteyderen. 

Hvis den aftalte pris er lavere end armslængdeprisen, vil der i korrektionen blive lagt et større 

pengebeløb til grund for beskatningen end det aftalte. Der er således tale om en fiksering af 

indtægter og udgifter hos de skattepligtige 

Hvis den aftalte pris er højere end armslængdeprisen, vil der i korrektionen blive lagt et mindre 

pengebeløb til grund for beskatningen end det aftalte. Der er således tale om en beskæring af 

indtægter og udgifter hos de skattepligtige. 

6.1.2 korresponderende korrektion 

En korresponderede korrektion foretages hos modparten (modparterne) og vil som følge af en 

primær korrektion enten reducere skatteyderens afståelsessum ved salget eller forhøje skatteyderens 

anskaffelsessum ved købet, og som konsekvens heraf nedsætte den skattepligtige indkomst hos 

modparten. 

En primær korrektion udløser ikke automatisk en korresponderende korrektion. Skatteyderen eller 

koncernen skal anmode skattemyndighederne i den kontraherende stat om at foretage en korrespon-

derende korrektion med en tilsvarende indkomstnedsættelse med dokumentation om, at den samme 

indkomst også er medregnet i udlandet. 

En primær og korresponderende korrektion skal i princippet modsvare hinanden28, og så vil det blot 

være en omfordeling af indkomsten mellem de forbundne parter. Men ifølge OECD’s kommentarer 

er en kontraherende stat kun forpligtet til at foretage en korresponderende korrektion, hvis der er 

enighed i den primære korrektion29. Hvis SKAT ikke anerkende den primære korrektion, som har 

resulteret i indkomstforhøjelsen, så vil en korresponderende nedsættelse i Danmark blive afvist. 

Er den kontraherende stat ikke enig i størrelsen af en primær korrektion, vil den være forpligtet til at 

foretage en korresponderende korrektion med et mindre beløb. 

6.1.3 Sekundær transaktion 

Priskorrektioner vil medføre at den kontrollerende transaktion nu opfylder armslængdeprincippet. 

Men på grund af disse korrektioner er der nu opstået en overførsel af en formuefordel mellem de 

koncern-forbundne selskaber, og det kan udløse en sekundær korrektion. Se eksemplet på næste 

side. 

                                                 
28 Artikel 9, stk. 1 og stk. 2 i OECD’s modeloverenskomst. 
29 Jf. pkt. 6. i kommentarerne til artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst og pkt. 4.35 i OECD Guidelines. 
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Primær korrektion hos selskab A: 

Intern afregningspris ved salg af vare 10.000 

Armlængdepris jf. skattemyndighedernes vurdering  15.000 

Forhøjelse af indkomst  5.000 

 

Korresponderende korrektion hos selskab B: 

Intern afregningspris ved køb af vare  10.000 

Armlængdepris jf. skattemyndighedernes vurdering  15.000 

Nedsættelse af indkomst  5.000 

 

Sekundær korrektion 

Manglende betaling til selskab A 5.000 

 

Da selskab A har modtaget kr. 5.000 mindre af selskab B end armslængdeprisen, betragtes denne 

sum enten som et lån til selskab B, et kapitalindskud til selskab B eller betaling af udbytte. 

6.2 Løsning af dobbeltbeskatning ved OECD’s modeloverenskomst 

Dobbeltbeskatningsoverenskomster udformes fortrinsvis efter OECD’s modeloverenskomst og 

forpligter de kontraherende stater indbyrdes til ikke at beskatte i strid med overenskomstens be-

stemmelser. 

En dobbeltbeskatningsoverenskomst giver ikke selvstændig hjemmel til beskatning30. Ret til pris-

korrektion af kontrollerede transaktioner efter armlængdeprincippet afhænger alene af, om intern 

lovgivning indeholder hjemmel til en sådan priskorrektion. Dobbeltbeskatningsoverenskomster kan 

således kun lempe beskatning efter intern lovgivning. 

 

International dobbeltbeskatning opstår, når 2 eller flere lande påligner sammenlignelige skatter på 

samme grundlag og for samme periode. 

Hvis landene beskatter samme skattesubjekt, foreligger der international juridisk dobbeltbeskatning, 

som reguleres af modeloverenskomstens artikel 7. For øvrige forhold er der tale om international 

økonomisk dobbeltbeskatning, som reguleres af modeloverenskomstens artikel 9, hvor armslængde-

princippet er beskrevet. 

En økonomisk dobbeltbeskatning betegnes som ”retlig betinget”, når de involverede stater anvender 

forskellige allokeringsformer eksempelvis armslængdeprincippet og formelallokering. Formålet 

                                                 
30 Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, side 204-205. 
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med modeloverenskomstens artikel 9 stk. 1 er netop at beskytte et foretagende mod en primær 

korrektion i strid med armslængdeprincippet, hvor formålet med artikel 9 stk. 2 er at beskytte et 

foretagende mod, at en kontraherende stat afviser at foretage en korresponderende korrektion efter 

armslængdeprincippet. 

En økonomisk dobbeltbeskatning betegnes som ”faktuelt betinget”, når der staterne imellem er strid 

om det faktum, som skal lægges til grund for en fælles allokeringsnorm. I en sådan situation kan en 

stat afvise at foretage en korresponderende korrektion, fordi den anser den selvangivne indkomst for 

at iagttage armslængdeprincippet. 

 

Har landene indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og skattemyndighederne i den kontrahe-

rende stat ikke anerkender berettigelsen af den primære korrektion, kan skatteyderen indbringe 

sagen for skattemyndighederne senest 3 år efter underretningen om transfer pricing reguleringen, 

der fører til dobbeltbeskatningen. Skatteyderen skal påvise eller sandsynliggøre, at beskatningen 

ikke vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende dobbeltbeskatningsover-

enskomst. Derefter skal skattemyndighederne i de respektive lande at søge at løse tvisten via en 

gensidig aftaleprocedure jf. artikel 25, stk. 2 i modeloverenskomsten med henblik på at forsøge at 

undgå dobbeltbeskatning. I så fald er det den kontraherende stat, der har foretaget en primær 

korrektion, som bærer bevisbyrden for, at korrektionen er rigtig. De kompetente myndigheder er 

dog ikke forpligtigede til at nå til enighed og derved ophæve den opståede dobbeltbeskatning. 

6.3 Løsning af dobbeltbeskatning ved EU’s Voldgiftskonvention 

EU’s Voldgiftskonvention er en folkelig multilateral aftale inden for EU, som er ratificeret af 

Danmark og inkorporeret i dansk lovgivning31 og har til formål at sikre en effektiv ophævelse af 

den økonomiske dobbeltbeskatning. Forbundne foretagender og faste driftssteder hjemmehørende i 

EU-lande, som har ratificeret konventionen, kan anmode om at EU’s Voldgiftskonvention anvend-

es. Det er ikke alle EU-lande, som har ratificeret konventionen. 

 

Sagen om dobbeltbeskatning opstået som følge af de kompetente myndigheders primære korrektion 

skal senest 3 år efter underretningen om transfer pricing reguleringen indbringes til den kompetente 

myndighed32, hvor foretagendet er hjemmehørende. I samme øjemed skal foretagendet fremlægge 

et minimumsmateriale defineret i Adfærdskodeksen. 

                                                 
31 Ved lov nr. 763 af 27. november 1991. 
32 Her i Danmark er det Store Selskaber, Kontoret for International Selskabsbeskatning. 
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Hvis de kompetente myndigheder herefter ved gensidige forhandlinger og efter en periode på 2 år 

ikke er nået til enighed om løsning af dobbeltbeskatning i forbindelse med en priskorrektion, ned-

sættes et voldgiftsudvalg bestående af 1-2 repræsentanter for hver af de kompetente myndigheder 

samt nogle uafhængige sagkyndige medlemmer, der udpeges af de involverede skattemyndigheder. 

Foretagenderne skal forelægge voldgiftsudvalget alle relevante oplysninger, beviser og dokumenter. 

Voldgiftsudvalget skal indenfor 6 måneder træffe en afgørelse i sagen ved simpelt flertal og udtale 

sig herom til de kompetente myndigheder. Voldgiftsudvalgets afgørelse er ikke bindende for de 

kompetente myndigheder, idet udvalget blot har en rådgivende funktion. Men hvis de kompetente 

myndigheder efter de 6 måneder stadig ikke er nået til enighed, bliver voldgiftsudvalgets udtalelse 

endelig. 

Et koncernforbundet selskab kan lade en sag om dobbeltbeskatning på grund af priskorrektion 

behandle så langt som til Landsskatteretten. Men når en sag kommer for Landsretten eller 

Højesteret, kan en domsafgørelse ikke efterfølgende ændres, og man vil ikke på dette tidspunkt 

kunne igangsætte en voldgiftsprocedure. 

Meget få sager i Danmark har været for voldgiften de seneste 10 år, idet de kompetente myndig-

heder har nået til en forhandlingsløsning inden for de 2 år. 

6.4 Advance Pricing Arrangements (APA’er) 

En APA kan beskrives som en frivillig aftale mellem en multinational koncern og de berørte 

skattemyndigheder (typisk 2 skattemyndigheder), der sammen fastsætter de fremtidige betingelser 

for den koncerninterne afregning – man afregner så at sige priserne på forhånd. Koncernen sikres 

derved mod en mulig dobbeltbeskatning. 

En APA igangsættes ved, at et selskab indgiver en APA-ansøgning indeholdende selskabets eget 

forslag til, hvordan indkomsten bedst fordeles mellem de to lande i overensstemmelse med arms-

længdeprincippet. Begge myndigheder gennemgår ansøgningen og har mulighed for at indhente 

yderligere oplysninger fra selskabet. Er begge myndigheder enige i, at virksomhedens forslag 

afspejler armslængdevilkår, indgås en aftale i overensstemmelse med det ansøgte. Er den ene eller 

begge myndigheder uenige i det ansøgte, indledes en forhandling mellem de to kompetente 

myndigheder. Når de to myndigheder er nået til enighed om en prisfastsættelse i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet, indgår de en aftale gældende for den givne APA-periode. Selskabet 

indsender herefter hvert år en erklæring om og dokumentation for, at selskabet følger det aftalte. 

Processen for at etablere en APA er omkostningskrævende, og det stiller krav til selskabet om at  

afgive følsomme oplysninger til myndighederne. Når den efter lang tids sagsbehandling hos skatte-

myndighederne er gennemført, er den allerede forældet. 
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6.5 Sammenfatning 

Forkerte koncerninterne afregningspriser kan føre til, at skattemyndighederne i forbindelse med en 

skatterevision foretager en primær korrektion.  

Hvis landene indbyrdes har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og skattemyndighederne i 

den kontraherende stat ikke er enige i den primære korrektion, og dermed nægter at foretage en kor-

responderende korrektion, så skal landenes skattemyndigheder søge at undgå dobbeltbeskatningen 

ved at indlede en gensidig aftaleprocedure. Er der tale om EU-lande, som har ratificeret EU's 

Voldgiftskonvention, så er de respektive skattemyndigheder forpligtede til at ophæve dobbeltbe-

skatningen. 

En forhåndsaftale mellem de berørte skattemyndigheder om interne afregningspriser for derved at 

sikres mod eventuel dobbeltbeskatning er både tids- og omkostningskrævende. 

Har landende ikke indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, opstår en dobbeltbeskatningssitua-

tion, som ikke kan udredes. 

 

7. Transfer pricing Risk Management 

Transfer pricing er ikke en enkeltstående faktor i et forretningsforetagende. Transfer pricing inter-

agerer med adskillige vigtige aspekter heriblandt ressourceallokering, ledelsesmæssig resultatmå-

ling og –belønning, skatteoptimering, strategi osv. 

 

Overholdelse af skattereglerne inden for transfer pricing har udviklet sig fra tidligere at være et 

stridspunkt med begrænset opmærksomhed fra den øverste ledelses side til at være en direkte 

skatteledelsesstrategi. 

Skattemyndighedernes regulative foranstaltninger synes at få større og større indflydelse på 

multinationale selskabers transfer pricing-praksis. Nylige undersøgelser indikerer, at overholdelse 

af skatteregler om transfer pricing er blevet en nøgleprioritet på ledelsesplan, idet selskaberne i 

højere grad er blevet opmærksomme på nødvendigheden af at imødekomme skattemyndighedernes 

krav på området, samt opmærksomme på risikoen for dobbeltbeskatning33. 

 

De fleste studier kommer frem til den formodning, at skatten er den vigtigste betragtning ved den 

måde, hvorpå multinationale koncerner konstruerer transfer pricing. Men den gængse opfattelse af, 

at selskaber anvender transfer pricing med henblik på skatteoptimering, synes ikke længere at være 

brugbar. 

                                                 
33 Deloitte 2007, Ernst & Young 2007. 
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Hvad er Risk Management? Risk Management er styring af alle forretningsmæssige risici på såvel 

det strategiske, taktiske som på det operationelle plan, hvor man ønsker at få overblik over virksom-

hedens risici for tab, der kan påføre virksomheden store omkostninger og derved true indtjeningen 

og måske eksistensgrundlaget.  

Risk Management i en transfer pricing-sammenhæng implementeres med henblik på at eliminere, 

reducere eller måske acceptere risici ved transfer pricing i en koncern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikation af risici 

SKAT kan i forbindelse med en kontrolrevision af selskabets transfer pricing transaktioner forhøje 

omsætningen og dermed den skattepligtige indkomst med mulig dobbeltbeskatning til følge. 

Ved forkerte transfer pricing politikker kan koncernen beskyldes for skatteunddragelse i medierne. 

Den dårlige omtale kan til en vis grad påvirke forbrugernes tillid til koncernen og have en negativ 

indvirkning på markedsføringen af koncernens produktsortimenter. 

Hvis skattemyndighederne har fået ret til indkomstnedsættelser i et land, hvor skatteindtægterne fra 

koncernen udgør en stor del af landets skattegrundlag, kan det afstedkomme stor negativ respons fra 

den omverden, som koncernen befinder sig i. 

En oversigt over koncerninterne transaktioner giver et overblik over, hvordan koncernen fungerer 

og kan være en hjælp til at identificere virksomhedens eksponering for transfer pricing risici. 

 

Analyse og vurdering 

I forhold til skattemyndighedernes dokumentationskrav og de koncerninterne transaktioner, som 

finder sted imellem de forbundne selskaber, er der nogle risikofyldte transaktioner, som især vil 
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rutiner & sikringstiltag 

Evaluering & opfølgning 
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være i skattemyndighedernes søgelys? Det kan for eksempel være koncerninterne serviceydelser på 

tværs af landegrænser34 eller overdragelse af immaterielle anlægsaktiver.  

Ofte udgør en lille del af de samlede kontrollerede transaktioner den største transfer pricing risiko. 

Skal der bruges ekstra ressourcer i form af personel med viden indenfor transfer pricing og skat, 

som specifikt kan tage sig af dette område? 

 

Det skal vurderes, om det vil være relevant at etablere Avance Pricing Agreements med skattemyn-

dighederne. Det vil afhænge af, om sikkerheden ved forudbestemte afregningspriser vejer tungere 

end de kræfter og ressourcer, der er brugt ved at få sådan en aftale i stand. 

 

Ved overvejelse og planlægning af omstruktureringer i koncernen og/eller erhvervelse af eksterne 

virksomheder, som tilfører den samlede koncern værdi, skal det analyseres, hvad disse tiltag med-

fører af kontrollerede transaktioner og transfer pricing risici, beskatningsforholdene i hjemlandene 

og dobbeltbeskatningsoverenskomster også taget i betragtning. 

En ændring af koncernens supply chain ved at samle forretningsfunktioner centralt i afdelinger på 

tværs af landegrænser vil forbedre konkurrenceevnen ved minimering af omkostninger, men det vil 

også føre til flere koncerninterne transaktioner og dermed en forøget transfer pricing risiko på det 

overordnede plan. 

 

Minimering af risici ved sikring og forsikring 

Ovenstående identifikation af risikofyldte transaktioner giver virksomheden mulighed for at vide, 

hvor man skal koncentrere ressourcerne ved udformningen af transfer pricing dokumentationen. 

Udarbejdelse af en ”god” transfer pricing dokumentation, som er fyldestgørende og i overensstem-

melse med armslængdeprincippet, minimerer risikoen for transfer pricing-revision med priskorrek-

tioner til følge. Det må derfor have høj prioritet og opmærksomhed. 

 

Implementering af rutiner & sikringstiltag 

En implementering af transfer pricing-politik i koncernen kan være, at man fra strategisk niveau 

kommunikerer ud til hele koncernen, at man ønsker at være en virksomhed, som opfylder skatte-

myndighedernes krav, og ikke vil tage nogle risici ved fastlæggelse af interne afregningspriser. 

Overholdelse af skattereglerne inden for transfer pricing er også en betydningsfuld afhængig 

variabel i design af faste udgifters omkostningsallokeringssystemer i multinationale selskaber. 

                                                 
34 Ernst & Young 2007 (side 76) 
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Koncernens omkostningsallokeringssystem skal eventuelt tilpasses, så det på mest nøjagtig måde 

opdeler de direkte og indirekte omkostninger til de respektive omkostningsobjekter. Det skal sikre 

en korrekt omkostningsallokering i koncerninterne transaktioner, der ikke siden hen kan tilbage-

vises af SKAT i en skatterevision. Konstruktionen af omkostningsallokeringssystem kan kun forstås 

i sammenhæng med selskabets respons overfor dets skatteregulative omgivelser. 

Omkostningscentre bliver omdannet til profitcentre for at imødekomme kravet til armslængdepriser. 

 

Evaluering & opfølgning 

Ved at foretage evalueringer og opfølgninger kan der på alle niveauer i organisationen drages viden 

om og erfaringer fra arbejdet med transfer pricing, som kan komme til gavn for den fremtidige 

håndtering af transfer pricing i koncernen. Disse oplysninger kunne nedskrives i en transfer pricing 

manual for koncernen. 

 

Sammenfatning 

Pilene indikerer, at det er en vedvarende proces, hvor man i koncernen er opmærksom på at hånd-

tere mulige transfer pricing risici, som opstår i en dynamisk virksomhed og i forhold til gældende 

national lovgivning og internationale retningslinier. 

 

Styring af risikofaktorer inden for transfer pricing er af stor betydning for selskaberne, der jo ønsker 

at administrere og budgettere med en stor grad af sikkerhed, samt kortlægge den kapital der er til 

rådighed til investeringer, forskning og udvikling samt til betaling af ejerne. 

 

Transfer pricing er ved at blive en skatte risk management disciplin snarere end et økonomistyrings-

redskab for effektiv ressourceallokering og performance management.  

 

8. Specifikt om koncern-interne tjenesteydelser 

Koncern-interne tjenesteydelse kan udforme sig i administrativ assistance, forretningsmæssig 

assistance, teknisk assistance samt finansiel assistance. 

 

I dansk lovgivning findes der ikke en egentlig definition af tjenesteydelser. Der er imidlertid 

afgørende for anvendelsen af LL § 2, at der er præsteret en ydelse af indkomstskabende karakter35. 

 

                                                 
35 Jf. TfS 2001, 769 LSR - hvor udtrykket ”modydelse for betatingen” må betyde, at der skal foreligge en sådan ydelse. 
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For koncern-interne tjenesteydelser er der 2 forudsætninger/betingelser, som skal være opfyldt: 

1) Der skal være ydet en egentlig service imellem de forbundne selskaber. 

2) Prisen på transaktionen skal være fastsat efter armslængdeprincippet. 

Ifølge OECD Guidelines skal den ydede service mellem koncernforbundne selskaber underkastet en 

”nytteværditest” efter definitionen af en tjenesteydelse36, som oversat til dansk lyder således:   

 

I henhold til armslængdeprincippet, skal spørgsmålet om, hvorvidt en koncernintern tjeneste er 

ydet, når en aktivitet udføres for en eller flere gruppemedlemmer af et andet gruppemedlem 

afhænge af, om aktiviteten bibringer det respektive gruppemedlem en økonomisk eller kommerciel 

værdi til at øge sin kommercielle stilling. 

 

Efterfulgt af37: 

Det kan bedst bestemmes ud fra overvejelsen, om en uafhængig part i tilsvarende omstændigheder 

ville have været villig til at betale for ydelsen, hvis den var ydet af en uafhængig part eller hvis 

selskabet selv kunne have udført denne ydelse. 

Hvis aktiviteten ikke er af en sådan værdi, som en uafhængig virksomhed ville have været villig til 

at betale eller udføre for sig selv, ville aktiviteten normalt ikke kunne betragtes som en 

koncernintern service efter armslængdeprincippet. 

 

Nytteværditesten er dækkende i SL § 6, stk. 1, litra a, hvoraf det fremgår, at der skal være en 

forbindelse mellem en given udgift og den skattepligtige indkomst. 

 

Nytteværditesten taget i betragtning, er der aktiviteter, som ikke kan viderefaktureres til et 

koncernforbundet selskabet. Disse omfatter38: 

• Aktiviteter, der udføres af eller på vegne af et moderselskab alene på grund af dets 

aktionærstatus – aktionæraktiviteter. 

• Aktiviteter, som udføres af modtageren selv eller af tredjemand for modtagerens regning – 

duplikative aktiviteter. 

• Aktiviteter, som tilfældigt medfører en indirekte eller fjern nytteværdi. 

• Aktiviteter, som udspringer af et passivt koncerntilhørsforhold 

Sondringen er ikke altid entydig, og det må bero på en vurdering af aktivitetens nytteværdi for det 

modtagende selskab, samt om tredjemand i givet fald ville betale for en sådan serviceydelse. 
                                                 
36 OECD Guidelines 1996, section VII-2, 7.6 
37 Oversat til dansk. 
38 Pkt. 7.9-7.13 i OECD Guidelines. 
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En direkte afregning af omkostninger i forbindelse med en serviceydelse er sjældent muligt, selvom 

det ville være at foretrække. Dansk og international skatteret tillader en indirekte afregning gennem 

omkostningsfordeling i forhold til den forventede nytteværdi for modtager(erne). Fordelingsnøglen 

kunne f.eks. være omsætning, antal medarbejdere eller andre kriterier. Betaling for tjenesteydelser 

kan også ske gennem prisen for en kombineret transaktion. Eksempelvis kan licensafgiften for et 

patent eller knowhow inkludere en betaling for teknisk assistance, centrale tjenesteydelser eller 

markedsføringsassistance. 

 

Det stiller krav til selskabernes økonomistyring og bogføringssystemer, om at variable og faste om-

kostninger kategoriseres og nøje registreres på de relevante omkostningsobjekter, dvs. forretnings-

enheder.  

Indirekte omkostninger, som opstår når et moderselskab eller et servicecenter på vegne af 

moderselskabet udfører serviceydelser overfor et koncernforbundet selskab kan være lønninger, 

kontorudgifter, leje. Her er tale om faste omkostninger, som kan allokeres ud på den enkelte 

serviceydelse. Denne omkostningsfordeling giver oftest anledning til måleproblemer, og en vis grad 

af vilkårlig omkostningsfordeling er en uundgåelig konsekvens af dette. 

 

Det er værd at notere, at omkostningsfordelingen ikke inkluderer omkostninger opstået ved ineffek-

tivitet, da sådanne omkostninger generelt ikke anses for at afspejle transaktioner på almindelige 

markedsvilkår. 

Ved en indirekte afregning kan det være svært for udenforstående at spore sammenhængen mellem 

modtagne ydelser og betalingen herfor. Omkostningsfordeling af faste omkostninger tiltrækker af 

den grund megen opmærksomhed hos skattemyndighederne. Og multinationale selskaber vil i 

højere grad bestræbe sig på at tilrettelægge fordelingen af faste omkostninger i omkostningsfor-

delingssystemer som en del af Risk Management, så selskaberne overholder gældende transfer 

pricing regler. 

 

En beskrivelse af, hvad serviceydelserne består af, mellem hvilke parter de er overdraget, og hvor 

meget der er overdraget, indgår som en del af det almindelige dokumentationsmateriale. Derudover 

kan SKAT yderligere anmode om en redegørelse for nytteværdien af serviceydelser, når det ikke 

umiddelbart er klart, om de er til nytte for det modtagende selskab. Det kan især dreje sig om 

serviceydelser af administrativ karakter. 
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8.1 Værdiansættelse af tjenesteydelser efter armslængdemetoder 

Den frie markedsmetode – CUP kan anvendes for tjenesteydelser, som også udbydes af tredjemand, 

eller når et koncernselskab også sælger lignende serviceydelser til tredjemand. 

Ulempen ved at anvende CUP-metoden kan være, at internaliseringsfordele i form af bl.a. lave 

transaktionsomkostninger kan resultere i en indkomstflytning. Det sker når, armslængdepriser 

ansættes til fordel for det ydende selskab, der ikke har lige så store omkostninger forbundet med en 

serviceydelse som omkostninger ved en sammenlignelig serviceydelse ydet af tredjemand. 

 

Kostpris plus avancemetoden – CP kan anvendes, hvor et selskab agerer agent eller mellemmand 

ved salg af tjenesteydelser, såfremt der forefindes sammenlignelige oplysninger om uafhængige 

parters omkostningsbase.  

 

I international skatteret kan der jf. OECD Guidelines vælges at afregne til kostpris (uden avancer) i 

situationer, hvor kostprisen afspejler en armslængdepris. Det kan være i tilfælde, hvor en service 

ydes sammen med det sælgende selskabs øvrige forretningsaktiviteter i en samlet pakke. Og hele 

pakken giver en fortjeneste svarende til en markedspris, selvom så ydelsen ikke bidrager til 

overskuddet. Desuden kan der være tilfælde, hvor markedsværdien ikke overstiger kostprisen, 

eksempelvis ved tjenesteydelser, som sjældent udføres og på en ineffektiv måde. 

 

Armslængdeprincippet forudsætter i øvrigt, at tjenesteydelser mellem koncernforbundne selskaber 

afregnes med profit for øje i lighed med handel med tjenesteydelser mellem uafhængige parter. Men 

OECD Guidelines har givet skattemyndighederne i de enkelte lande den frihed selv at vælge, om 

der skal foretages korrektion af tjenesteydelser afregnet til kostpris39. Skattemyndighederne kan 

lade være med at foretage korrektioner, hvis skatteprovenuet fra en korrektion ikke står mål med 

ressourcerne forbundet med at fastlægge armslængdeprisen. 

 

De danske skattemyndigheder har ikke taget direkte stilling til, om tjenesteydelser i visse situationer 

kan afregnes til kostpris frem for armslængdepris. Retspraksis i Danmark er imidlertid, at koncern-

interne tjenesteydelser altid skal afregnes til armslængdepris dvs. kostpris med tillæg af en avance. 

Der tages ikke hensyn til den omkostningsbesparelse, der kan være i en koncern ved at tjenesteydel-

ser udføres internt i koncernen frem for at købe dem hos en ekstern leverandør. Det kan derimod 

være en vigtigt argument hos en koncernledelse for at vælge det ene alternativ frem for det andet. 

 

                                                 
39 Jf. pkt. 7.37 i OECD Guidelines. 
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Skattemyndighederne anerkender værdiansættelse af tjenesteydelser til kostpris i aftaler om 

omkostningsfordelinger mellem forbundne parter. Omkostningsfordelinger er en samarbejdsform, 

som ikke vil blive behandlet i denne fremstilling/opgave. 

 

9. Specifikt om immaterielle aktiver 

OECD Guidelines lader det være op til skattemyndighederne i de enkelte lande konkret at definere 

begrebet immaterielle aktiver, bestemme hvornår der eksisterer et immaterielt aktiv, samt regler 

omkring ejerskab. Armslængdeprincippet i artikel 9, stk. 1 forholder sig til værdiansættelsen til 

dispositioner, som efter intern skatteret kvalificerer som kommercielle/finansielle forbindelser. 

 

LL § 2 eller Dokumentationsvejledningen indeholder ikke en definition af immaterielle aktiver.  

Ved definition af immaterielle aktiver i skatteretligt henseende anvendes afskrivningslovens § 40, 

stk. 1 og 2, hvoraf det fremgår, at immaterielle aktiver kan deles op i følgende aktivtyper: 

1) goodwill, 2) andre immaterielle aktiver såsom knowhow, patentret, forfatter- og kunstnerret og 

ret til mønster eller varemærke og 3) retten ifølge udbytte-, forpagtnings- og lejekontrakter. listen er 

ikke udtømmende. 

Goodwill omfatter værdien af en virksomheds kundekreds, forretningsforbindelser eller lign., evt. 

værdien af leverandørforbindelser. 

 

Et immaterielt aktiv er et ikke-fysisk aktiv, som giver en virksomhed mulighed for en større profit, 

ud over det overskud en virksomhed ville tjene ved kun at besidde fysiske aktiver. Udviklingen af 

immaterielle aktiver i virksomheder er afgørende for at  kunne opbygge konkurrencefordele. Men 

immaterielle aktiver kan være svære at værdiansætte af forskellige grunde. For det første bliver de 

sjældent handlet på det åbne marked, for det andet bliver de ofte handlet sammen med materielle 

aktiver, og for det tredje er de ofte svære at identificere/opdage/udskille. På grund af disse 

vanskeligheder bliver de ofte kædet sammen med stedfortrædende ord som eksempelvis royalty, 

licensafgifter og dividender. 

 

Et aktiv er indregnet med en værdi i virksomhedens regnskab, når der af aktivet kan udledes 

fremtidige økonomiske fordele for virksomheden, samt når aktivets værdi kan måles pålideligt40. 

 

                                                 
40 Årsregnskabslovens § 33. 
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Den danske civilret bestemmer ejerskabet af et aktiv også i skatteretligt regi. For lov- og 

kontraktbestemte immaterielle aktiver som f.eks. patenter, varemærker og design er ejendomsretten 

åbenlyst stiftet ved registreringen. Men for andre typer af immaterielle anlægsaktiver som f.eks. 

goodwill og knowhow kan det være mere vanskeligt at placere den civilretlige ejendomsret, og må i 

praksis bero på hvem der faktisk kontrollerer og kan disponere over kundekredsen. 

 

I Dokumentationsvejledningen sondres der i lighed med OECD Guidelines mellem produktions-

aktiver og marketingaktiver. Produktionsaktiver omfatter aktiver der udnyttes i relation til proces- 

og produktteknologi som eksempelvis patenter, knowhow, forretningshemmeligheder, design og 

modeller, samt software41. 

 

Marketingaktiver omfatter aktiver der udnyttes ved salg og markedsføring af varer og 

tjenesteydelser som eksempelvis varemærker og varenavne, kundelister, distributionsnetværk, 

knowhow og særegne navne, symboler eller billeder42.  

9.1 Fællesudvikling af immaterielle aktiver 

Fællesudvikling af immaterielle aktiver refererer ikke til omkostningsfordeling ved fælles 

opbyggelse, ejerskab og benyttelse af immaterielle aktiver imellem koncernforbundne selskaber, 

som i OECD Guidelines betegnes ”cost contribution arrangements” (”CCA”). Omkostningsfor-

deling vil ikke blive uddybet nærmere. 

 

Med fællesudvikling af immaterielle aktiver menes den situation, hvor eet selskab i koncernen ejer 

det immaterielle aktiver, og et andet selskab i koncernen bidrager til at vedligeholde og opbygge 

aktivet. Det kan for eksempel være tilfældet med et handelsnavn og et varemærke. 

 

I LL § 2 og den øvrige skattelovgivning er der ikke fastsat særlige armslængderegler om fælles-

udvikling af immaterielle aktiver. Udgangspunktet må derfor være den danske civilret. Ud fra denne 

betragtning skal afkast af immaterielle aktiver allokeres til den civilretlige ejer, uanset at et 

koncernforbundet selskab har assisteret med udviklingen. Den danske lovgivning antager i lighed 

med OECD Guidelines en betragtning om juridisk ejerskab. Hvorimod dokumentationsvejledning-

ens formulering kunne antyde en betragtning om økonomisk ejerskab. Ifølge vejledningen 

tilkommer afkastet af et strategisk tiltag den part, som har finansieret de forøgede markedsførings-

                                                 
41 Jf. pkt. 6.3 i OECD Guidelines. 
42 Jf. pkt. 6.4 og 6.5 i OECD Guidelines. 
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udgifter og derved båret risikoen for det strategiske tiltag43. Her tages der ikke højde for, om et 

overnormalt afkast eventuelt også er påvirket af effekten af andre aktiviteter, herunder værdien af 

de underliggende immaterielle aktiver. 

 

OECD Guidelines tager udgangspunkt i en ”producent” som det selskab, der ejer det immaterielle 

aktiv, og en ”distributør” som det selskab, der bidrager til at vedligeholde og opbygge det 

immaterielle aktiv. OECD Guidelines analyserer i øvrigt kun fællesudvikling af immaterielle 

marketingsaktiver. 

9.1.1 Værdiansættelse af transaktioner 

Herunder er nogle eksempler på værdiansættelse af kontrollerede transaktioner, hvor der er tale om 

fællesudvikling af immaterielle aktiver: 

 

• Ved refusion af markedsføringsomkostninger  

Her aftales det imellem producent og distributør, at distributøren løbende refunderes for udlæg af 

afholdte markedsføringsomkostninger efter faktura. Omkostningerne refunderes for at undgå, at 

distributøren opbygger et immaterielt markedsføringsaktiv. 

 

• Ved indgåede serviceaftaler 

Her aftales det eksempelvis imellem producent og distributør, at distributøren udfører markeds-

føringsaktiviteter på vegne af producenten. Disse aktiviteter aflønnes af producenten som en 

serviceydelse og skal prisfastsættes efter kostpris plus avancemetoden (CP). Det vil sige, at til de 

direkte og indirekte omkostninger, som distributøren har haft ved denne service for producenten, 

skal der tillægges en avance, som en uafhængig part ville opnå ved en tilsvarende serviceydelse.  

Ejerskabet vil derved stadig ligge hos producenten. 

 

• Ved fælles bidrag til markedsudviklingen 

Her har begge parter bidraget med egne immaterielle aktiver i forbindelse med salg af et produkt. 

Distributøren har eksempelvis bidraget med en værdifuld marketingorganisation uden at blive 

kompenseret herfor. Overskuddet ved salg af produktet tilkommer derfor både producenten og 

distributøren. Og fordelingen af overskuddet opsplittes efter avancefordelingsmetoden (PSM) 

herunder residualmetoden og bestemmes i forhold til de immaterielle aktiver, som de hver især har 

bidraget med. Herved dokumenteres, at prisfastsættelsen er sket på armslængdevilkår. 

                                                 
43 Pkt. 5.2.4 (Eksempel 3: Risikoen ved et strategisk tiltag) 
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I Glaxo-sagen fra 2006 havde amerikanske datterselskaber GlaxoSmithKline Holdings brugt mange 

penge på at lancere et produkt på det amerikanske marked og gøre produktet kendt, og som resultat 

heraf havde datterselskaberne oplevet en betydelig vækst. Patentet ejedes af moderselskabet i 

England, og datterselskaberne betalte betydelige summer i markedsføringsomkostninger. 

De amerikanske skattemyndigheder hævdede, at produktet kun var blevet så succesfuldt i USA, 

fordi datterselskaberne havde brugt mange på at markedsføre det, og at de derved enten havde 

opbygget immaterielle marketingaktiver. Og ifølge skattemyndighederne skulle en større del af 

overskuddet i koncernen af den grund allokeres til de amerikanske datterselskaber. 

Sagen blev afgjort ved et forlig, hvor datterselskaberne skulle efterbetale 3,1 mia. USD for perioden 

1989-2005. 

 

10. Delkonklusion 

I de foregående sider har læseren fået en viden om transfer pricing, som er relevant for en multina-

tional virksomhed. 

I en verden hvor der er stor bevågenhed omkring multinationale virksomheders interne afregnings-

priser samt deres andel af landets skattegrundlag – både fra skattemyndighedernes og fra den 

menige befolknings side, kan denne viden om transfer pricing ikke blot overlades til eksperter og 

skattefolk. 

For at undgå sager om priskorrektioner foretaget af skattemyndighederne skal multinationale virk-

somheder tilrettelægge deres transfer pricing politik på bedst mulig måde, så de er på forkant med 

de krav, som stilles. Det betyder, at der er behov for personel med kendskab til landets lovgivning 

på området, med forståelse for udformningen af transfer pricing dokumentationen, med viden om 

anvendelsen af armslængdemetoderne samt viden om OECD guidelines i øvrigt. Mange multina-

tionale virksomheder har således etableret hele transfer pricing afdelinger, som udstikker en samlet 

kurs for koncernens transfer pricing-politik og fastsætter de interne afregningspriser. 

Den multinationale virksomheds tilgang til transfer pricing burde inkludere både det strategiske, 

taktiske og operationelle niveau. I en koncern kan der ske overførsler mellem forbundne virksom-

heder af varer og ydelser, immaterielle goder og immatieralret44. Og det er nødvendigt at identifi-

cere de transfer pricing risici, der er ved disse kontrollerede transaktioner for at håndtere dem på 

bedste måde – gennem transfer pricing risk management. En optimering af koncernens supply chain 

på tværs af landegrænser med henblik på omkostningsminimering kan forøge den samlede transfer 

                                                 
44 Intellectual property (IP) 



 

Side 49 

pricing risiko. Derfor kræver det en mere global tilgang til planlægning og implementering af 

omstruktureringer. 

 

På grund af skattemyndighedernes indsats overfor transfer pricing samt de direkte og implicitte om-

kostninger, der er forbundet med forkert værdiansættelse af kontrollerede transaktioner, kan der stil-

les spørgsmål til, om multinationale virksomheder overhovedet kan slippe af sted med eller vil 

risikere at foretage koncerninterne transaktioner på ikke markedsmæssige vilkår. 

 

11. Case virksomhed 

Dette kapitel skal illustrere, hvordan transfer pricing bruges i praksis med udgangspunkt i en 

multinational koncern. 

 

1. del beskriver en multinational koncern i forhold til de enkelte selskabers funktioner, aktiver og 

risici i koncernens forretningsaktivitet, samt de deraf afledte koncerninterne transaktioner. 

Ud fra en indkomstopgørelse for de enkelte selskaber i et aktuelt år udregnes den aktuelle skat. 

 

2. del beskriver de muligheder, der kan være for at nedbringe den effektive skatteprocent ved 

forskellige strukturer i koncernen og de kritiske forhold, der kan være ved at gennemføre forskellige 

omstruktureringer. 

 

3. del beskriver ændringer i de enkelte selskabers funktioner, aktiver og risici, koncerninterne 

transaktioner, samt skattepligtige indkomst og skattebetaling ud fra en tænkt omstrukturering. 

11.1 Base case 

Nedenstående gennemgang fremstiller koncernen, som den ser ud i dag.  

11.1.2 Introducerende beskrivelse af koncernen 

Moderselskabet i Danmark blev grundlagt i 1990. Herfra foregik alle forretningsaktiviteter, indtil 

moderselskabet i 1992 stiftede datterselskabet i USA og i 1995 stiftede datterselskabet i Hong 

Kong. For nemmere at servicere markedet i Asien, Australien og Stillehavsområdet har modersel-

skabet siden hen stiftet datterselskabet i Singapore i 2004. Alle datterselskaber ejes 100% af 

moderselskabet. 
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Organisationsdiagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernens hovedaktivitet består af design og salg af dame- og herresko af høj kvalitet, som sælges 

under et kendt brand (varemærke). Koncernen har som resultat af en effektiv markedsføring formået 

at skabe præference for brand'et hos forbrugere, der gerne vil betale en høj pris for både kvaliteten 

og snobværdien. Målgruppen er forretningsfolk samt i øvrigt velhavende mennesker. 

 

Moderselskabet i Danmark forestår marketing og salg i Europa og Mellemøsten. Datterselskabet i 

USA forestår marketing og salg til det amerikanske marked med eksport til Canada, Syd- og 

Mellemamerika, og datterselskabet i Singapore forestår marketing og salg til Asien, Australien og 

Stillehavsområdet. 

Koncernen ejer ingen fabriksanlæg. Al produktion foregår som kontraktproduktion hos leverandører 

i Kina, Taiwan og Hong Kong.  

11.1.2 Funktionsanalyse 

Nedenstående ses en funktionsanalyse, som er en meget central del af dokumentationsmaterialet og 

bruges ved identifikationen af sammenlignelige uafhængige transaktioner. 

Formålet med denne funktionsanalyse er at beskrive alle selskaberne i koncernen i forhold til deres 

funktioner, aktiver og risici, som vedrører de kontrollerede transaktioner. Funktioner bidrager til 

værdien af den vare eller ydelse, som overdrages mellem forbundne parter. Aktiver bidrager til 

værdiskabelsen i de kontrollerede transaktioner. Og omfanget af risici, som de forbundne parter har 

påtaget sig i transaktionen afgør, hvor meget de skal kompenseres i form af et afkast - ganske som i 

en uafhængig transaktion. 

Datterselskab 

Hong Kong 
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Her følger en beskrivelse af koncernselskabernes funktioner i de kontrollerede transaktioner: 

 

Moderselskabet i Danmark 

Ledelsen i Danmark samarbejder med Hong Kong om koncernens produkt- og designudvikling 

enten ved fysisk at være til stede i Hong Kong eller ved online konferencer/møder.  

Ledelsen bidrager desuden med anden rådgivningsassistance til datterselskaberne. 

Selskabets markedsføringsafdeling udstikker den overordnede markedsføringsstrategi, planlægger 

større markedsføringstiltag og evt. hvor disse aktiviteter mest hensigtsmæssigt kan finde sted. Dette 

kommunikeres til datterselskaberne i USA og Singapore.  

Hver salgsenhed rapporterer løbende statistikker om afsætning, omsætning og vareforbrug i de 

lande, hvor koncernen sælger sine sko. 

Den forventede afsætning af sko planlægges centralt fra moderselskabet i Danmark, som drøfter 

med salgsenhederne i Danmark, USA og Singapore, hvor mange produkter de vil aftage af hver 

produktlinje. Moderselskabet koordinerer den samlede produktion og videregiver oplysninger 

herom til Hong Kong. Den centrale planlægning giver en mulighed for at udnytte de økonomiske 

fordele ved større serieproduktioner, samt at samle en fælles viden om, hvorledes markedsføringen 

og økonomiske tendenser i verden har en smittende effekt på efterspørgslen. Denne viden bruges 

efterfølgende i planlægningen af markedsføringstiltag. 

En transfer pricing-afdeling under moderselskabet fastsætter armslængdepriser ved salgsenhedernes 

indkøb af færdigproducerede sko, og udsender disse priser til datterselskaberne.  

Moderselskabet udsender et prisinterval til salgsenhederne for hver skomodel. Salgsenhederne har 

valgfrihed til at anvende den samme udsalgspris for hvert land inden for dette prisinterval.  

En afdeling i moderselskabet har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af software i koncernen, 

herunder bogføringssystemet, som anvendes af alle selskaber i koncernen. Indkøb og Lagerstyring 

er integreret i systemet. 

 

Datterselskabet i USA 

Selskabet forestår planlægningen af indkøb til markedet i USA, Canada, Syd- og Mellemamerika 

under koncernledelsens deltagelse og accept, mens indkøb af produktgrupper sker direkte ved 

henvendelse til datterselskabet i Hong Kong. Leverancer fra Hong Kong bliver sendt til selskabets 

lager eller direkte til kunden. 

Selskabet modtager produktspecifikationer og markedsføringsmateriale fra moderselskabet i 

Danmark. Øvrige markedsføringsaktiviteter udføres af datterselskabet på vegne af og efter aftale 

med moderselskabet. 
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Salgsenheden i USA ekspederer bestillinger fra specialforretninger, forretningskæder og stor-

magasiner indenfor det geografiske område, som selskabet dækker. Leverancerne afsendes fra 

lageret i USA. 

Salgsagenter laver opsøgende arbejde overfor potentielle nye kunder og besøger eksisterende 

kunder. 

 

Datterselskabet i Singapore 

Selskabet udfører lignende funktioner som datterselskabet i USA for markedet i Asien, Australien 

og Stillehavsområdet. 

 

Datterselskabet i Hong Kong 

En afdeling bestående af specialiserede produktudviklere og designere har hovedansvaret for at ko-

ordinere og gennemføre produktudvikling og design af sko. Dette sker i samarbejde med ledelsen i 

Danmark, som også har stor erfaring på området. 

En anden afdeling udsøger råvarer og forarbejdede varer i samarbejde med ledelsen i Danmark.  

En tredje afdeling udsøger leverandører, som kan forestå produktionen af koncernens sko, og for-

midler kontrakter mellem moderselskabet og leverandørerne om produktion af den ordrestørrelse, 

som afgives fra Danmark. Denne afdeling har ansvaret for kontakten til leverandørerne under og 

efter produktionen. 

Medarbejdere fra de 3 afdelinger kontrollerer produktionen ude hos leverandørerne. 

Datterselskabet holder løbende moderselskabet informeret om udviklingen i produktionsomkost-

ninger i form at budgetter og realiserede tal. Og de 2 parter drøfter muligheder for omkostnings-

besparelser.  

Den færdige produktion sendes fra kontraktproducenten til selskabet i Hong Kong, hvorfra skoene 

igen stikprøvevis kontrolleres og videresendes til salgsenhederne i Danmark, USA og Singapore 

efter angivne ordrelister. Eller færdigvarerne pakkes i original emballage og sendes direkte til 

kunderne i de forskellige lande. 
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Aktiver 

Her følger en beskrivelse af de materielle og immaterielle aktiver, som anvendes i de kontrollerede 

transaktioner: 

 

Materielle aktiver 

Den økonomiske binding i materielle aktiver er ikke så stor, hvilket jo skyldes at koncernen ikke 

har eget fabriksanlæg. 

Moderselskabet i Danmark og datterselskabet USA ejer egne forretningslokaler med tilhørende 

færdigvarelagre. Og selskabet i Singapore lejer forretningslokaler og lagerfaciliteter. 

Salgsenhederne i de 3 lande ejer transportmateriel. 

Datterselskabet i Hong Kong opererer fra egne forretningslokaler med tilstødende transit hal til 

kontrol, pakning og videreekspedition af færdigvarer, samt lager til opbevaring af bl.a. råvarer og 

forarbejdede varer. Selskabet ejer desuden maskinelementer til fremstilling samt transportmateriel. 

 

Immaterielle aktiver 

Varemærket (eller brand’et) og logoet ejes af moderselskabet og er beskyttet i de fleste lande, hvor 

skoene sælges. Moderselskabet i Danmark ejer ligeledes knowhow i produktudvikling og har patent 

på specialfremstillede såler til sko. 

Moderselskabet ejer økonomisystemet med integreret indkøb og lagerstyring, der bruges i alle 

koncernselskaber. En IT-afdeling under koncernledelsen udvikler og vedligeholder software i 

koncernen, og bidrager med support til de enkelte selskaber. 

Datterselskabet i Hong Kong ejer knowhow i produktudvikling og produktionsteknologi, samt et 

udbygget leverandørsamarbejde med forskellige leverandører. 

Datterselskaberne i USA og Singapore ejer et udbygget forhandlernet, hvor moderselskabet i Dan-

mark både ejer et udbygget forhandlernet samt marketingaktiver i form af den overordnede indsats, 

der gøres fra Danmark ved eksempelvis fremstilling af markedsføringsmateriale på forskellige 

sprog og produktioner af reklamer i forskellige medier. 

 

Risici 

Her følger en beskrivelse af de risici, som påtages af de koncernforbundne selskaber i de 

kontrollerede transaktioner: 

 

Moderselskabet bærer alle markedsrisici ved udsving i omkostninger eller salgspriser pga. 

ændringer i efterspørgslen. Forklaringen herpå skal søges i moderselskabets funktioner. 
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Efter den indgåede serviceaftale med moderselskabet bærer datterselskabet i Hong Kong et vist 

produktansvar i rollen som kvalitetskontrollant af produktionen. Det er selskabets ansvar, at de 

færdige produkter i kvalitet og udformning svarer til de produktionsstandarder, som teamet i Hong 

Kong har udviklet og designet i samarbejde med koncernledelsen, og som koncernledelsen har 

initieret til produktion . Mens det er moderselskabet, der bærer det egentlige produktansvar overfor 

kunden hvad angår alle uforudsete opståede fejl på færdigvaren. Og moderselskabet har garanti-

forpligtelsen overfor den eksterne kunde. Ultimativt er det producenterne som har produktansvaret, 

hvis fejlene skyldes fejl i produktionen. Moderselskabet kan dermed gøre regres imod producenter-

ne. 

 

Kreditrisici samt lagerrisici på grund af ukurans ligger hos henholdsvis salgsenheden i Danmark og 

datterselskaberne i USA og Singapore for det område og den kundeportefølje, de er ansvarlige for. 

Og de bærer ligeledes risici som følge af svingninger i valutakurser. Alle salgspriser føres som 

udgangspunkt i EUR, som er en rimelig stabil valuta. I nogle lande omregnes salgsprisen til USD. 

 

De enkelte selskaber bærer selv risikoen for egne investeringer i aktiver. Selskaberne udvikler ikke 

nogle fællesaktiver. 

 

Skematisk funktionsanalyse 

Stjernerne viser, hvilke selskaber der har den enkelte funktion. Der kan være angivet op til 5 

stjerner. Dette indikerer, hvilke funktioner m.v. der efter virksomhedens opfattelse har den største 

betydning for virksomhedens indtjening. Datterselskaberne i USA og Singapore har ensartede funk-

tioner. De er derfor angivet i skemaet under navnet ” Singapore”. 

Beskrivelse af funktioner m.v. Parter i transaktionen 

 Singapore Hong Kong DK-moder 

FUNKTIONER M.V. VED PRODUKTION 

Produktudvikling og design  **** **** 

 

Råvarer og halvfabrikata: 

Beslutning om valg af råmaterialer  *** **** 

Beslutter produktionsstørrelser efter aftale med 

salgsenhederne **  *** 
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Udbygge indkøbskanaler  ** ** 

Indkøb råvarer, fragt og forsikring   ** 

Evt. opbevaring af råvarer  *  

Kontrol af varestrømmen  * * 

Fejl som følge af fejl i råvarer  ** ** 

 

Produktion: 

Udsøgning af produktionssteder  **  

Udvikler og vælger produktionsmetoder  *  

Fragt af færdigvarer til Hong Kong  **  

Betaling til leverandører for færdigvarer   * 

Valutakursrisiko   * 

Færdigvarelager  *  

Design produkt emballage   ** 

Arrangerer og betaler for levering af varer til 

salgsstederne.  
**  

Tab som følge af tilfældige hændelser ikke dækket af 

forsikring.   
* 

 

Produktionsstandarder: 

Initierer og autoriserer produktion af nye produkter  * *** 

Fastsætter kvalitetskrav  ** *** 

Udfører test og kvalitetskontrol  ****  

Udvikler produktmanualer   * 

Ejer eller har licensrettigheder til følgende: 

Ejendom, lagerhal og inventar ** ** ** 

Knowhow vedr. produktion  ***  

Patenter, opskrifter m.v.   *** 
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FUNKTIONER M.V. VED SALG 

Markedsføringsstrategi: 

Udvikler den overordnede markedsføringsstrategi   **** 

Koordinerer implementering af markedsføringsstrategi   *** 

Udfører markedsundersøgelser og udvikler nye markeder **  ** 

Laver budget for markedsføring 

Budget godkendes af moderselskabet 
**  *** 

Udvikler markedsføringsplan  

Moderselskabet står for de større tiltag 
**  *** 

Udvikler reklametiltag   *** 

Udfører markedsføring *  * 

Betaler for markedsføring **  ** 

Kontrollerer markedsføringsaktiviteter hos forhandlerne *  * 

Identificerer behov for at tilrette produkter * * * 

 

Annoncering: 

Beslutter annoncepolitik   ** 

Vælger annonceagent   * 

Beslutter valg af media   * 

Betaler for annoncering *  ** 

 

Salg: 

Udvikle og fastholde en organisation, der retter sig mod 

behov hos kunderne   
* 

Fastsætter honorering af salgspersonale *  * 

Overvåger salgsstyrken *  * 

Direkte kundekontakt. Opbygning af gode kunderelationer **  ** 

Designer og udvikler salgsmateriale *  ** 

Udsving i efterspørgslen og salgspriser *  ** 
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Fastsætter vejledende salgspriser   ** 

Forhandler kredit/rabat til kunder *  * 

Optimering af salg og indtjening på kunder ***  *** 

Global lanceringsstrategi   *** 

Lokal lanceringsstrategi ***  ** 

 

Ejer eller har licensrettigheder til følgende: 

Varemærke   ***** 

Markedsføringsaktiver *  *** 

 

Distribution til kunder: 

Indkøb af færdigvarer *  * 

Færdigvarelager, herunder risiko for pris-reduktion på 

lager og ukurans 
*  * 

Udfører varelager kontrol *  * 

Forsendelse til eksterne kunder * * * 

Påtaget risiko for varelager og kreditrisiko *  * 

 

Efter salg aktiviteter: 

Service til eksterne kunder *  * 

Produktgaranti   ** 

Reklamationer *  * 

Fakturering og inddrivelse *  * 

    

INTERN SERVICE 

Planlægger investeringer * * ** 

Udvikler systemer og software   ** 

Forhandler kontrakter med kunder *  * 

Forhandler kontrakter med leverandører  **  
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Forhandler forsikringsaftaler på koncernbasis   * 

Overordnede organisationsstruktur og langtidsplanlægning   *** 

International markedsføring og salgsmaterialer   *** 

Strategi og image   ** 

Koordinering af produktion og salg   ** 

Hovedkontorfunktioner (finansielle rapporter, 

skatteplanlægning, og administration) 
* * ** 

Bonusstruktur * * * 

    

FINANSIERING 

Forhandling med banker m.v. om finansieringsmuligheder, 

her vilkår ved. Lån 
* * ** 

Udarbejde likviditetsbudgetter * * * 

Afdækning af nettovalutapositioner   * 

Afdækning af lånebehov * * * 

Fastlæggelse af intern rente   ** 

Forrentning af overskydende likviditet   ** 

Kreditrisici *  ** 

Valutarisici * * ** 
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11.1 2 Koncerninterne transaktionstyper og anvendte armslængdemetoder 

Sammenfattende skitseres de kontrollerede transaktioner mellem de forbundne selskaber i 

nedenstående tabel.  

Nr. Transaktionstype Fra Til 

Forkortelse for 

armslængdemetode 

TP 1 Service (koordinering med 

producenter m.v.) Hong Kong Danmark CP/TNMM 

TP 2 Salg af produkter Danmark USA  RPM/TNMM 

TP 3 Salg af produkter Danmark Singapore  RPM/TNMM 

TP 4 Marketing service USA Danmark CP/TNMM 

TP 5 Marketing service Singapore Danmark CP/TNMM 

TP 6 Service Danmark USA CUP 

TP 7 Service Danmark Singapore CUP 

TP 8 Service Danmark Hong Kong CUP 

 

AD TP1: 

Moderselskabet i Danmark ejer de immaterielle rettigheder til produktet. Datterselskabet i Hong 

Kong har derfor ikke noget ejerskab til de færdigproducerede sko, men stiller blot kompetencer til 

rådighed til fremstilling af produkter m.v. i henhold til en serviceaftale, indgået mellem parterne. 

Afregningen anses som en aflønning af datterselskabets serviceydelser overfor moderselskabet. 

Prisfastsættelsen kan ske til kostpris plus avancemetoden (CP), hvor de direkte og indirekte omkost-

ninger vedr. ydelserne allokeres med tillæg af en markedsbestemt bruttoavance. Teknisk set anven-

des den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM). 

Ulempen ved denne forretningsstruktur er i øvrigt, at moderselskabet kan komme til at betale for 

manglende effektivitet hos datterselskabet, samt at der ikke er noget incitament hos datterselskabet 

til højere effektivitet, med mindre der er en form for belønning derved. Incitamentet til at performe 

kan reguleres ved at fastsætte Key Performance Indicators (KPIs) for datterselskaberne. 

 

AD TP 2 og TP 3: 

Moderselskabet i Danmark sælger de færdigproducerede sko til datterselskaberne i USA og 

Singapore samt salgsenheden Danmark, og betalingen herfor sker til moderselskabet. 
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Her er tale om, at moderselskabet køber de færdigproducerede sko hos producenterne og videre-

sælger dem uden selv at tilføje yderligere værdi til produkterne. Imidlertid må en andel af de 

indirekte omkostninger som moderselskabet har afholdt allokeres ud på det enkelte produkt. Her 

tænkes på udgifter til produktudvikling, kvalitetskontrol af produktionen, fragtomkostninger fra 

leverandøren til datterselskabet i Hong Kong m.v. 

Da moderselskabet ikke sælger til uafhængige distributører, er den mest anvendelige metode den 

transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM).  

 

AD TP 4og TP 5: 

Foruden de afholdte markedsføringsudgifter som datterselskaberne i USA og Singapore har haft ved 

køb hos uafhængige parter, betaler moderselskabet for øvrige marketingaktiviteter som dattersel-

skaberne har påtaget sig. Det er på forhånd bestemt i en distributionsaftale mellem parterne, hvilke 

aktiviteter datterselskaberne skal forestå – herunder salgsagentarbejde. 

Afholdte markedsføringsudgifter ved køb hos uafhængige parter betales efter udlæg.  

Kostpris plus avancemetoden (CP) anvendes til prisfastsættes af øvrige marketingaktiviteter. 

 

AD TP 6, 7 og 8: 

En IT-afdeling under moderselskabet yder support og servicerer det fælles økonomistyringssystem 

for selskaberne. Denne ydelse faktureres til selskaberne med et månedligt beløb og prisfastsættes 

efter den frie markedsmetoden (CUP), fordi sådanne serviceydelser også udbydes af tredjemand, og 

der derved findes sammenlignelige transaktioner herfor. 

 

Der henvises til kapitel 7 for en uddybende beskrivelse af armslængdemetoderne. 

 

Transaktioner, som har karakter af aktionæraktiviteter, duplikative aktiviteter m.v. har ikke nogen 

nytteværdi for de modtagende selskaber, og vil derfor ikke være fradragsberettigede. Derfor faktu-

rerer moderselskaber ikke sidstnævnte transaktionstyper til datterselskaberne. En uafhængig part 

ville heller ikke betale herfor. 
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11.1.3 Regnskab 

Nedenstående tabel viser omsætning og resultat af den primære drift for de koncernforbundne 

selskaber for et aktuelt år opgjort i US Dollars: 

 Danmark USA Singapore Hong Kong 

Nettoomsætning 22.076.339 10.620.577 9.640.364 4.186.355 

Vareforbrug 13.348.475 6.572.256 5.998.112 1.400.835 

Bruttofortjeneste 8.727.864 4.048.321 3.642.252 2.785.520 

Driftsomkostninger:     

Løn- og personaleomkostninger 3.036.718 2.132.881 1.929.013 1.800.289 

Salgsfremmende omkostninger 2.599.003 215.149 199.373 - 

Administrationsomkostninger 563.739 553.539 546.233 523.060 

Driftsomkostninger i alt 6.199.460 2.901.569 2.674.619 2.323.349 

  

 
  

Driftsresultat 2.528.404 1.146.752 967.633 462.171 

Overskudsgrad 11,45% 10,80% 10,04% 11,04% 

 

Det antages i casen, at driftsresultatet svarer til den skattepligtige indkomst. Den aktuelle skat kan 

derfor udregnes for hvert af selskaberne efter gældende skatteprocenter i hvert af landene:   

 Danmark USA Singapore Hong Kong 

Skatteprocenter 25 % 35 % 17 % 16,5 % 

Aktuelle skat 632.101 401.363 164.363 76.258 
  

 
  

Samlet skattebetaling 1.274.085    

 

Ovenstående indkomstopgørelse viser, at salgsdatterselskaberne i USA og Singapore har en relativ 

høj overskudsgrad, som er omkring 10%. Moderselskabet, som bidrager med et betydeligt immate-

rielt aktiv til værdiskabelsen i koncernen, genererer kun et afkast på 11%, dvs. det kunne se ud til, at 

salgsdatterselskaberne har en indkomst, som ligger over armslængdeindkomsten. 

 

Samlet skattebetaling divideret med koncernens samlet driftsresultat = den effektive skatteprocent: 

1.274.085 / 5.104.960 = 24,96% 
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11.2 Skatteplanlægning, optimering og omlægning 

Økonomidirektøren i moderselskabet har et ønske om at lave et mere effektivt set-up, fordi 

bestyrelsen er begyndt at fokusere på, at skat også er en omkostning.  

–  Hvad kan der gøres for at bringe skatten ned under hensyn til alle regler - og uden at lave en for 

risikabel struktur, således at man hele tiden ender i skatterevisioner? 

 

Ved overvejelsen af hvad der måske kan gøres for at nedbringe den effektive skatteprocent, skal der 

ses på muligheder og risici ved at flytte nogle funktioner, aktiver og risici til et lavskatteland med 

det formål at mindske indtjeningen i højskattelande. 

11.2.1 Overdragelse af immaterielle aktiver 

Moderselskabet ejer betydelige immaterielle aktiver i form af varemærket, og de kunne flyttes til 

enten Hong Kong eller Singapore. Danmark har imidlertid ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst 

med Hong Kong, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at placere værdifulde immaterielle aktiver i 

Hong Kong. Der vil være en stor risiko for dobbeltskattebetaling i det tilfælde at de danske skatte-

myndigheder er uenige i værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. 

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med Singapore, og det vil derfor være mere 

nærliggende at overdrage disse immaterielle aktiver til selskabet i Singapore. 

 

Ved overdragelse af varemærket mellem de 2 koncernforbundne selskaber skal der ske en værdian-

sættelse af aktivet. Relief from Royalty-metoden er en ofte benyttet metode til dette45. Værdien 

fastsættes med udgangspunkt i de betalinger, som den der erhverver det immaterielle aktiv ellers 

skulle have betalt for udnyttelse, hvis aktivet ikke var blevet erhvervet. 

 

Beregning ved hjælp af Relief from Royalty-metoden 

Metoden tager udgangspunkt i en armslængde royaltysats for en sammenlignelig uafhængig 

transaktion. Royaltysatsen ved royaltyaftaler mellem uafhængige parter findes bl.a. ved at søge i en 

royaltydatabase, så som RoyaltyStat, RoyaltySource eller ktMINE efter brands-royalty. Dette har 

jeg ikke gjort, men ved af erfaring at royaltysatsen ligger mellem ½ - 2 % for normale brands. 

Superbrands har normalt højere royaltysatser. 

 

                                                 
45 SKAT. Transfer pricing – kontrollerede transaktioner; værdiansættelse. 
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En royaltybetaling opgøres i forhold til en omsætning, og værdien heraf opgøres således som den 

tilbagediskonterede værdi af royaltybetalingerne baseret på den forventede omsætning i brand’ets 

levetid.  

Det antages at diskonteringsfaktoren (WACC) er 12 –13 %, samt at brand’et har en levetid på 15 år. 

Den totale omsætning i koncernen til eksterne kunder andrager i dag $29.766.912, og omsætningen 

forventes at stige med 2 % pr. år. 

 

Ud fra ovenstående parametre udregnes46 aktivets værdi ved overdragelsen til Singapore til 

$3.028.939. 

 

Den forventede omsætning skal overfor skattemyndighederne dokumenteres og underbygges i form 

af budgetter, salgsprognoser, projektering af eksisterende salg m.v. 

 

Hvis der er stor usikkerhed om værdien på grund af en afvigende omsætning i fremtiden, så kunne 

selskabet efterprøve armslængdeværdien af denne transaktion om nogle år og om nødvendigt 

foretage en efterregulering af værdien. 

 

Sammenfatning om overdragelse af immaterielle aktiver 

I visse lande ville skattemyndighederne forlange, at armslængdeprisen indeholder en kompensation 

for manglende indtjening i de næste mange år frem i tiden ud fra den begrundelse, at en uafhængig 

part ikke uden videre ville afgive denne indtjening uden at blive kompenseret herfor47. I Danmark 

kan et selskab som udgangspunkt kun beskattes af overdragelsen af et aktiv, herunder et immaterielt 

aktiv. Der kan dog være en risiko for, at skattemyndighederne i Danmark forsøger at beskatte den 

manglende fremtidige indtjening. 

11.2.2 Royaltyaftale 

Hvis koncernledelsen vurderer, at det er for omkostningsfuldt at flytte handelsmærket og vare-

værket til Singapore, eller andre forhold i koncernen taler for, at aktiverne skal blive i Danmark, så 

er en anden mulighed at lave en royaltyaftale imellem moderselskabet og datterselskaberne i USA 

og i Singapore. 

                                                 
46 Bilag 1 
47 Jf. pkt. 9.116 i OECD Guidelines 
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Denne royaltyaftale ville give datterselskaberne retten til at anvende varemærket i deres forretnings-

aktiviteter mod at betale en royaltyafgift på ½ - 2 % procent af omsætningen, svarende til en 

royaltyafgift der ville være aftalt mellem uafhængige parter. 

 

Det skal fremgå af royaltyaftalen, om datterselskaberne frit kan markedsføre produkterne, eller om 

markedsføringsmateriale m.v. først skal godkendes af moderselskabet eller skal udarbejdes efter 

retningslinjer, som moderselskabet har fastlagt. Moderselskabet skal som hidtil kompensere datter-

selskaberne for afholdte markedsføringsomkostninger og udførte marketingaktiviteter. Dette for at 

moderselskabet kan fortsætte med at være både juridisk og økonomisk ejer af brand'et. Hvis moder-

selskabet overlader vedligeholdelsen af brand'et til datterselskaberne, kan det i længden være svært 

at retfærdiggøre en royalty fra datterselskaberne. 

11.2.3 Flytte funktioner og risici 

Den nuværende risikoprofil i datterselskaberne i USA og Singapore kan ændres ved flytte at 

kreditrisikoen, lagerrisikoen og valutakursrisikoen fra selskaberne over til moderselskabet. Det vil 

betyde, at moderselskabet økonomisk skal dække risiciene ved manglende indbetalinger fra kunder, 

tab som følge af ukurante varer og omkostninger ved valutakursdifferencer. 

 

På det åbne marked vil en øget risiko sædvanligvis blive opvejet af en større allokering af det 

realiserede afkast. En højrisikodistributør på det åbne marked vil således have en overskudsgrad på 

ca. 6-12 %, og en lavrisikodistributør vil have en overskudsgrad på ca. 2-5 %. 

 

Distributionsaftalen mellem moderselskabet og datterselskaberne skal ændres så den stemmer 

overens med allokeringen af risici. 

 

Det er vigtigt, at distributionsaftalen udformes efter armslængdevilkår. I transaktioner mellem 

uafhængige parter vil de modstridende interesser sikre, at parterne vil søge at holde hinanden op på 

vilkårene i kontrakten. Og uafhængige parter vil normalt ikke aftale kontraktvilkår, som kun 

økonomisk tilgodeser den ene part. 

 

Skattemyndighederne lægger vægt på 1) at adfærden hos de forbundne parter er i overensstemmelse 

med den kontraktlige fordeling af risici, 2) at allokering af risici i den kontrollerede transaktion sker 

til armlængdevilkår, samt 3) at flytning af risici er forretningsmæssig forsvarlig. 
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11.2.4 Investere i eget produktionsanlæg 

Såfremt koncernen kan finansiere større investeringer i eget produktionsanlæg, flyttes omkostninger 

til kontraktproduktion til egen produktion. Koncernen har derved bedre mulighed for at effektivise-

re produktionen og dermed minimere omkostningerne i forbindelse med produktionen. 

Ydre forhold og stigende lønomkostninger kan imidlertid gøre det mere fordelagtigt igen at flytte 

produktionen til et andet land, og det er langt nemmere ved kontraktproduktion. 

11.2.5 Evaluering af forslag og muligheder 

Ud fra ovenstående muligheder for at flytte nogle funktioner, aktiver og risici til et lavskatteland, 

kan der vælges mellem forskellige alternativer til omstrukturering:  

 

Alternativ 1: 

Såfremt koncernledelsen vælger, at royaltyaftaler udformes mellem moderselskabet i Danmark, 

datterselskaberne i USA og Singapore, og risikoprofilen i datterselskaberne i USA og Singapore 

ændres, vil en større andel af driftsoverskuddet blive allokeret til moderselskabet i Danmark. Det vil 

efter hensigten reducere skatteomkostningen i USA, men det vil også reducere skatteomkostningen 

i Singapore, som har en lavere skatteprocent end Danmark. Forskellen mellem skatteprocenten i 

USA og Danmark er på 10 procentpoint, og forskellen mellem skatteprocenten i Singapore og 

Danmark er på 8,5 procentpoint. Flytningen af skatteomkostningen fra USA til Danmark og Fra 

Singapore til Danmark vil stort set opveje hinanden, og der vil ikke være meget vundet ved denne 

omlægning. 

 

Alternativ 2: 

Koncernledelsen kan vælge at de immaterielle aktiver i moderselskabet ( i form af handelsnavnet og 

varemærket) overdrages til datterselskabet i Singapore, og datterselskabet i Singapore som ejer af 

aktivet nu køber varerne af de uafhængige producenter i Kina, Taiwan og Hong Kong. Derefter skal 

salgsdatterselskaberne have en aflønning i overensstemmelse med deres funktioner og risici som 

lavrisikodistributører.  

For at sikre substans i Singapore, er det nødvendigt at beslutningstagere i moderselskabet flytter til 

Singapore. Der er i den forbindelse risiko for at der vil ske beskatning af know how (soft IP). Som 

udgangspunkt kan flytning af personer ikke beskattes, men hvis disse medtager manualer, 

procedurer, som er udviklet i Danmark, skal værdi beskattes ved overdragelse til Singapore. 
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Spørgsmålet er, om de danske skattemyndigheder vil gå med til, at moderselskabet i Danmark 

bliver en lavrisikodistributør, da denne status vil medføre lavere beskatningsgrundlag i moder-

selskabet. 

 

Alternativ 3: 

Hvis koncernledelsen vælger at overdrage de immaterielle aktiver i moderselskabet ( i form af 

handelsnavnet og varemærket) til datterselskabet i Singapore og ellers beholde den øvrige struktur, 

vil det fordre, at datterselskabets eksisterende markedsføringsafdeling er kompetent til at påtage sig 

ansvaret for den overordnede markedsføring i koncernen og ikke mindst generere en overnormal 

profit af markedsføringsaktiviteterne. 

 

Alternativ 4: 

Hvis koncernledelsen ydermere beslutter at etablere eget produktionsanlæg, skal det overvejes i 

hvilket land, det er mest hensigtsmæssigt at etablere sig. Der er mange faktorer, som spiller ind ved 

valget af etableringsland. Og det vil denne opgave ikke komme nærmere ind på. 

 

Sammenfatning 

Tidligere blev de koncernforbundne selskaber ikke ”spurgt”, om de ville overdrage aktiver eller 

afgive risici til andre koncernforbundne selskaber. Men efter den nyeste opdatering af OECD 

Guidelines med tilføjelse af kapitel 9 om omstruktureringer i koncernen, stilles der spørgsmål til, 

om en uafhængig part også ville afstå sit varemærke, henholdsvis gå med til at være lavrisiko-

distributør. 

Hvorvidt en uafhængig part ville handle på samme måde, afhænger af den historiske og fremtidige 

indtjening m.v. Eksempelvis kunne det være fordelagtigt for en højrisikodistributør at blive 

lavrisikodistributør, hvis distributøren historisk har haft betydelige tab. 

 

Koncernen skal kunne forklare og dokumentere de omstruktureringer, der er foretaget, ud fra 

armslængdeprincippet. Omstruktureringer skal som udgangspunkt være forretningsmæssigt be-

grundede, men en skattebesparelse som følge af en omstrukturering er legitim. 

 

Omstruktureringer kan i øvrigt give anledning til strid mellem de koncernforbundne selskaber og 

skattemyndighederne. 
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11.3 Planning case 

Ud fra en ny struktur ved implementering af Alternativ 2 opstilles en funktionsanalyse og en 

korrigeret indkomstopgørelse. Derefter udregnes skattebetalingen for hvert af selskaberne og den 

samlede skattebetaling. 

11.3.1 Funktionsanalyse 

Moderselskabet i Danmark 

Danmark yder service til Singapore vedrørende aktiviteterne i Hong Kong. Aktiviteterne i Danmark 

og Hong Kong har karakter af serviceydelser, som vederlægges af datterselskabet i Singapore. Den 

overordnede marketing strategi varetages ligeledes af datterselskabet i Singapore. 

Selskabet distribuerer sko, som bliver fysisk bliver leveret fra Hong Kong, men betalingen sker til 

Singapore. Leverancer fra Hong Kong bliver sendt direkte til kunden, da Danmark ikke har lager og 

lagerrisiko. 

 

Datterselskabet i USA 

Selskabet distribuerer sko i USA, Canada og Syd- og Mellemamerika. Skoene bliver fysisk bliver 

leveret fra Hong Kong, og betalingen sker til Singapore. Leverancer fra Hong Kong bliver sendt til 

direkte til kunden, da USA ikke har lager og lagerrisiko 

 

Datterselskabet i Singapore 

Selskabet indkøber råvarer og forarbejdede varer, som fragtes til produktionsstederne. Den færdige 

produktion købes af Singapore, som først sælger skoene til datterselskaberne, når de har solgt til en 

kunde (flash title). 

Køb af sko sker på baggrund af oplysninger fra distributionsselskaberne i Danmark og USA samt 

salgsafdelingen i Singapore om den forventede afsætning på de forskellige markeder. Dette kom-

munikeres til Hong Kong selskabet. Den centrale koordinering af indkøb giver mulighed for at 

udnytte de økonomiske fordele ved større serieproduktioner.  

Foruden selskabets egne markedsføringsaktiviteter i Asien, Stillehavsområdet og Australien, udfør-

er selskabet i Singapore også enkeltstående større markedsføringstiltag, som har en længere række-

vidde. De tidligere markedsføringsafdelinger i moderselskabet og datterselskabet i USA er flyttet til 

Singapore og forestår den globale markedsføring. 

De tidligere produktudviklere og designere i Hong Kong selskabet er flyttet til Singapore og har 

hovedansvaret for at koordinere og gennemføre produktudvikling og design af sko. Dette sker i 

samarbejde med ledelsen i Singapore. 
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Datterselskabet i Hong Kong 

Selskabet påtager sig forskellige funktioner på vegne af selskabet i Singapore i forhold til 

produktion af koncernens produkter. 

Hong Kong udsøger i samarbejde med Singapore leverandører, som kan forestå produktionen af 

koncernens sko. Singapore laver efterfølgende kontrakter med leverandører om produktion af den 

ønskede ordrestørrelse. Hong Kong har ansvaret for kontakten til leverandørerne under og efter 

produktionen. 

Medarbejdere i Hong Kong selskabet kontrollerer produktionen ude hos leverandørerne. 

Selskabet i Hong Kong drøfter løbende muligheder for omkostningsbesparelser i forbindelse med 

produktion og fragt med selskabet i Singapore. Selskabet i Singapore har en interesse i, at indkøbs-

prisen er konkurrencedygtig af hensyn til bruttofortjenesten på salg af sko.  

 

Aktiver 

Her følger en beskrivelse af de materielle og immaterielle aktiver, som anvendes i de kontrollerede 

transaktioner: 

 

Materielle aktiver 

Den økonomiske binding i materielle aktiver er ikke så stor, hvilket jo skyldes at koncernen ikke 

har eget fabriksanlæg. 

Kun selskabet i Singapore ejer et lager af sko. Selskabet i Hong Kong opererer fra egne forretnings-

lokaler med tilstødende transit hal til kontrol, pakning og videreekspedition af færdigvarer, samt 

lager til opbevaring af bl.a. råvarer og forarbejdede varer. Selskabet ejer desuden maskinelementer 

til fremstilling samt transportmateriel. 

 

Immaterielle aktiver 

Selskabet i Singapore ejer knowhow til produktudvikling og har patent på specialfremstillede såler 

til sko. Produktionsteknologi ejes ligeledes af Singapore, men stilles til rådighed for de uafhængige 

kontraktproducenter i Kina, Taiwan og Hong Kong. 

Varemærket (eller brand’et) og logoet ejes af Singapore og er beskyttet i de fleste lande, hvor 

skoene sælges. 

Selskabet i Singapore ejer økonomisystemet med integreret indkøb og lagerstyring, der bruges i alle 

koncernselskaber. En IT-afdeling under koncernledelsen udvikler og vedligeholder software i kon-

cernen, og bidrager med support til de enkelte selskaber. 

Selskabet i Danmark samt selskaberne i USA og Singapore ejer selv kunderne. 
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Risici 

Her følger en beskrivelse af de risici, som påtages af de koncernforbundne selskaber i de 

kontrollerede transaktioner: 

 

Selskabet i Singapore bærer markedsrisici ved udsving i omkostninger eller salgspriser pga. 

ændringer i efterspørgslen. Selskaberne i Danmark og USA har minimal markedsrisiko, da de er 

sikret en positiv indkomst fra principalen (selskabet i Singapore). 

 

Efter den indgåede serviceaftale med datterselskabet i Singapore bærer datterselskabet i Hong Kong 

et vis produktansvar i rollen som kvalitetskontrollant af produktionen. Det er selskabets ansvar, at 

de færdige produkter i kvalitet og udformning svarer til de produktionsstandarder, som teamet i 

Selskabet i Singapore bærer produktansvaret overfor kunden, hvad angår alle uforudsete opståede 

fejl på færdigvaren, om end det er producenterne som ultimativt er ansvarlige for produktionsfejl. 

Selskabet i Singapore har garantiforpligtelsen overfor de eksterner kunde, men kan gøre regres over 

for producenterne vedrørende fejl, som er opstået i produktionen. 

 

Hvert selskab bærer kreditrisiko, mens lagerrisici alene bæres af selskabet i Singapore. Singapore 

sælger i lokale valutaer og bærer dermed valutarisikoen. 

 

Skematisk funktionsanalyse 

Stjernerne viser, hvilke selskaber der har den enkelte funktion. Der kan være angivet op til 5 

stjerner. Dette indikerer, hvilke funktioner m.v. der efter virksomhedens opfattelse har den største 

betydning. 

Beskrivelse af funktioner m.v. Parter i transaktioner 

 Singapore Hong Kong USA 

DK 

moder 

FUNKTIONER M.V. VED PRODUKTION  

Produktudvikling og design *****    

 

Råvarer og halvfabrikata: 

Beslutning om valg af råmaterialer **** **   

Beslutter produktionsstørrelser efter aftale med 

salgsenhederne **    
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Udbygge indkøbskanaler  *   

Indkøb råvarer, fragt og forsikring *    

Evt. opbevaring af råvarer  *   

Kontrol af varestrømmen * *   

Fejl som følge af fejl i råvarer  *   

 

Produktioner: 

Udsøgning af produktionssteder  **   

Udvikler og vælger produktionsmetoder  *   

Fragt af færdigvarer til Hong Kong  **   

Betaling af leverandører for færdigvarer *    

Valutakursrisiko *    

Færdigvarelager  *   

Design produkt emballage **    

Arrangerer og betaler for levering af varer til 

salgsstederne *    

Tab som følge af tilfældige hændelser ikke 

dækket af forsikring *    

 

Produktionsstandarder: 

Initierer og autoriserer til produktion af nye 

produkter *** *   

Fastsætter kvalitetskrav *** **  * 

Udfører test og kvalitetskontrol  ****   

Ejer eller har licensrettigheder m.v. til følgende: 

Ejendom, lagerhal og inventar ** ** * * 

Knowhow vedr. produktion ** ***   

Patenter, opskrifter m.v. ***    

     



 

Side 71 

FUNKTIONER M.V. VED SALG 

Markedsføringsstrategi: 

Udvikler den overordnede 

markedsføringsstrategi ***    

Udfører markedsundersøgelser og udvikler nye 

markeder ***    

Laver budget for markedsføring *    

Udvikler markedsføringsplan *    

Udvikler reklametiltag **    

Udfører markedsføring *    

Betaler for markedsføring *    

Kontrollerer markedsføringsaktiviteter hos 

forhandlere *  * * 

Identificerer behov for at tilrette produkter *  * * 

 

Annoncering: 

Beslutter annoncepolitik **    

Vælger annonceagent *    

Beslutter valg af media *    

Betaler for annoncering *    

 

Salg: 

Udvikle og fastholde en organisation, der retter 

sig mod behov hos kunderne ***  * * 

Fastsætter honorering af salgspersonale *    

Overvåger salgsstyrken *  * * 

Direkte kundekontakt. Opbygning af gode 

kunderelationer *  * * 

Designer og udvikler salgsmateriale **    

Fastsætter vejledende salgspriser **    
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Forhandler kredit/rabat til kunder *  * * 

Optimering af salg og indtjening på kunder **  ** ** 

Global lanceringsstrategi ***    

Lokal lanceringsstrategi ***    

 

Ejer eller har licensrettigheder til følgende: 

Varemærke *****    

Markedsføringsaktiviteter ***    

 

Distribution til kunder: 

Indkøb af færdigvarer *    

Færdigvarelager, herunder risiko for prisreduk-

tion på lager og ukurans  *    

Udfører varelager kontrol *    

Forsendelse til eksterne kunder *    

Påtaget kreditrisiko *  * * 

 

Efter salg aktiviteter: 

Service til eksterne kunder *  * * 

Produktgaranti **    

Reklamationer *    

Fakturering og inddrivelse *  * * 

     

INTERN SERVICE 

Planlægger investering *    

Udvikler systemer og software **    

Forhandler kontrakter med kunder *  * * 

Forhandler kontrakter med leverandører * *   

Forhandler forsikringsaftaler på koncernbasis    * 
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Overordnede organisationsstruktur og langtids-

planlægning    ** 

International markedsføring og salgsmateriale *    

Strategi og image *   * 

Koordinering af produktion og salg **    

Hovedkontorfunktioner (finansielle rapporter, 

skatteplanlægning og administration) * * * ** 

Bonusstruktur * * * * 

     

FINANSIERING 

Forhandling med banker m.v. om finansierings-

muligheder, her vilkår vedr. lån    * 

Udarbejde likviditetsbudgetter * * * * 

Afdækning af nettovalutapositioner    * 

Afdækning af lånebehov * * * * 

Fastlæggelse af intern rente    ** 

Forrentning af overskydende likviditet    ** 

Kreditrisiko *  * * 

Valutarisiko *    
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11.3.2 Koncerninterne transaktionstyper og anvendte armslængdemetoder  

Sammenfattende skitseres de kontrollerede transaktioner mellem de forbundne selskaber i 

nedenstående tabel.  

Nr. Transaktionstype Fra Til 

Forkortelse for 

armslængdemetode 

TP 1 Service (koordinering med 

producenter m.v.) Hong Kong Singapore CP/TNMM 

TP 2 Salg Singapore Danmark RPM/TNMM 

TP 3 Salg Singapore USA RPM/TNMM 

TP 4 Service Singapore Danmark CUP 

TP 5 Service Singapore USA CUP 

TP 6 Service Singapore Hong Kong CUP 

 

AD TP 1: 

Selskabet i Singapore betaler selskabet i Hong Kong for assistance ved koordinering med produ-

center, kontrol af produktion m.v. i henhold til en serviceaftale, indgået mellem parterne. 

I lighed med tidligere beskrivelse af en lignende transaktion mellem Hong Kong og Danmark (på 

side 59) fastsættes den interne afregningspris efter kostpris plus avancemetoden (CP), hvor de 

direkte og indirekte omkostninger vedr. ydelserne allokeres med tillæg af en markedsbestemt 

bruttoavance. Teknisk set anvendes den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM). 

 

AD TP 2 og TP 3: 

Selskabet i Singapore køber de færdigproducerede sko hos producenterne og videresælger dem til 

salgsselskaberne i USA og Danmark samt salgsenheden i Singapore uden at tilføje yderligere værdi 

til produkterne. Indirekte omkostninger som eksempelvis udgifter til produktudvikling, kvalitets-

kontrol af produktionen, fragtomkostninger fra leverandøren til selskabet i Hong Kong allokeres ud 

på det enkelte produkt. Da selskabet i Singapore ikke sælger til uafhængige distributører, er den 

mest anvendelige metode den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM). 

 

AD TP 4, 5 og 6: 

En IT-afdeling i Singapore yder support og servicerer det fælles økonomistyringssystem for sel-

skaberne. Denne ydelse faktureres til Danmark og USA med et månedligt beløb og prisfastsættes 
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efter den frie markedsmetoden (CUP), fordi sådanne serviceydelser også udbydes af tredjemand, og 

der derved findes sammenlignelige transaktioner herfor. 

11.3.3 Regnskab 

På baggrund af indkomstopgørelsen fra base casen og efter omstruktureringer jf. Alternativ 2 

opstilles en ny indkomstopgørelse ud fra følgende forudsætninger: 

• Den samlede omsætning til eksterne kunder forbliver uændret. 

• Koncernens samlede løn- og personaleomkostninger falder som følge af centraliseringen af 

markedsføringsaktiviteterne i Singapore. 

• De samlede salgsfremmende omkostninger falder af samme årsag. 

• Administrationsomkostninger forbliver uændret. 

 

 Danmark USA Singapore Hong Kong 

Nettoomsætning 9.505.971 10.620.577 23.841.897 3.786.355 

Vareforbrug 6.790.000 7.590.000 14.893.657 1.400.835 

Bruttofortjeneste 2.715.971 3.030.577 8.948.240 2.285.520 

Driftsomkostninger:     

Løn- og personaleomkostninger 1.896.718 2.132.881 2.696.178 1.550.000 

Salgsfremmende omkostninger - - 1.413.000 - 

Administrationsomkostninger 563.739 553.539 546.233 523.060 

Driftsomkostninger i alt 2.460.457 2.686.420 4.655.411 2.073.060 

  

 
  

Driftsresultat 255.514 344.157 4.292.829 212.460 

Overskudsgrad 2,69% 3,24% 18,01% 5,08% 

(Opgjort i USD) 

Skattebetalingen bliver herefter: 

 Danmark USA Singapore Hong Kong 

Skatteprocenter 25 % 35 % 17 % 16,5 % 

Aktuelle skat 63.879 120.455 729.781 35.056 
    

Samlet skattebetaling 949.171    
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Den effektive skatteprocent er kommet ned på 18.59 % og den samlede skattebetaling er reduceret 

med $ 324.914. 

 

12. Konklusion 

Transfer pricing er ikke kun længere noget for skattefolk og eksperter. Transfer pricing er et centralt 

element i en multinational virksomhed og efterlades ikke bare til tilfældigheder.  

Kompleksiteten i transfer pricing fordrer, at kontrollerede transaktioner værdiansættes i koncernen 

fra centralt hold af et professionelt personel med kendskab til national lovgivning, vejledninger og 

internationale retningslinier. 

 

I praksis kan det være svært endsige umuligt at finde sammenlignelige markedstransaktioner for 

prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner, og det betyder større risici for priskorrektioner. 

Virksomhederne skal vælge den metode, som er bedst ud fra transaktionernes karakteristika samt 

arten og pålideligheden af de sammenlignelige data, og dokumentere, at prisfastsættelsen er i over-

ensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Skattemyndighederne giver ikke plads for, at multinationale virksomheder kan planlægge og gen-

nemføre deres transfer pricing-politik udelukkende ud fra et motiv om skatteoptimering. Det skal 

også frarådes, at multinationale selskaber angriber transfer pricing-problematikken ud fra en sådan 

vinkel. For det kan afstedkomme, at selskaberne ofte ender i transfer pricing-revisioner. 

Alligevel er det muligt for multinationale virksomheder at foretage planlægning af deres transfer 

pricing inden for armlængdevilkår ved både at identificere de muligheder og de risici, som findes i 

koncernens interne transaktioner og struktur. Ved transfer pricing Risk Management er det muligt 

på den ene side at sikre en organisatorisk og transaktionsmæssig struktur, der understøtter den 

samlede værdiskabelse i koncernen og på den anden side at minimere risiciene ved transfer pricing-

revisioner og eventuel efterfølgende negativ omtale i medierne om koncernens skattebetaling og 

transfer pricing-politik.  
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15. Bilag 

Bilag 1 

Udregning af den tilbagediskonterede værdi af royaltybetalingerne ved Relief from Royalty-metoden 

         

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 

Omsætning 30.362.250 30.969.495 31.588.885 32.220.663 32.865.076 33.522.378 34.192.825 34.876.682 

Royaltysats 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Royaltybetalinger 379.528 387.119 394.861 402.758 410.813 419.030 427.410 435.959 

Diskontering 0,94491 0,84367 0,75328 0,67257 0,60051 0,53617 0,47872 0,42743 

Nutidsværdi 358.620 326.601 297.440 270.883 246.697 224.670 204.610 186.342 

         

Periode 9 10 11 12 13 14 15  

Omsætning 35.574.215 36.285.700 37.011.414 37.751.642 38.506.675 39.276.808 40.062.344  

Royaltysats 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%  

Royaltybetalinger 444.678 453.571 462.643 471.896 481.333 490.960 500.779  

Diskontering 0,38163 0,34074 0,30424 0,27164 0,24254 0,21655 0,19335  

Nutidsværdi 169.704 154.552 140.753 128.185 116.740 106.317 96.824  

         

Nutidsværdi i alt 3.028.939   Diskonteringfaktor 12   

    Diskonteringstidspunkt  medio   

 


