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1. Indledning 

Transfer pricing defineres på dansk som koncerninterne afregningspriser, og vedrører fordelingen af 

koncerninterne selskabers indtægter mellem de pågældende lande, hvor koncernen er repræsenteret. Det 

vurderes, at omkring 60–70%1 af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne selskaber.  

 

Når koncernforbundne selskaber handler med hinanden, skal det foregå på armslængevilkår2, svarende til 

de samme vilkår, de ville stå overfor, hvis de handlede med en uafhængig part. Ved at handle på 

markedsvilkår opfylder de koncernforbundne selskaber armslængde-princippet og derved sikres det, at det 

er den rette indkomstmodtager, som beskattes af disse handler.  

 

Dette rejser automatisk myndigheders vågenhed, idet selskabernes manglende iagttagelse af 

armslængdeprincippet kan resultere i, at den skattepligtige indkomst placeres i “forkerte” 

skattejurisdiktioner. Alene overholdelse af de nationale dokumentationskrav på de koncerninterne 

transaktioner er i stærkt søgelys fra myndighedernes side, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at 

koncernselskaber i Danmark kan blive pålagt bøder såfremt kravene ikke overholdes. 

 

Der er forskelle på dokumentationspligtens indhold rundt omkring i verden, herunder også inden for 

medlemsstaterne i EU. Ved forskellige dokumentationskrav kan virksomheder bliver pålagt bøder, såfremt 

dokumentationen ikke er udarbejdet eller fyldestgørende i relation til kravene. For at imødekomme disse 

udfordringer har skattemyndigheder udarbejdet retningslinjer for, hvorledes koncerninterne transaktioner 

skal prisfastsættes og dokumenteres, idet alle lande uanset om de er rige, fattige eller i vækst ønsker at 

beskytte deres skatteprovenu3.  

                                                        
1 SKAT’s indsatsplan, udsendt d. 24. marts 2010 s. 27 
2 Armslængdevilkår jf. OECD’s modeloverenskomst artikel 9 – uddybes i afsnit 2.2 
3 Det antages, at der er tale om lande hvori der skal betales selskabsskat 
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OECD har derfor udarbejdet en vejledning4 (i opgaven benævnt som OECD Guidelines), som er alment 

accepteret af myndigheder, og der tages typisk udgangspunkt i denne i forbindelse med transfer pricing-

lovgivning, herunder dokumentationskrav. OECD Guidelines indeholder bl.a. en vejledning til, hvorledes 

dokumentationen skal udarbejdes. 

Ved international transfer pricing er der i sagens natur to eller flere lande involveret, hvorfor det ville være 

ideelt, hvis der fandtes internationale regler på området, som effektivt blev fulgt af alle suveræne stater, 

men på trods af OECD Guidelines er der stadig store nationale forskelle på reglerne vedrørende transfer 

pricing-dokumentationskrav.  

Til eksempel har man derfor i EU nedsat et såkaldt EU Joint Transfer Pricing forum (JTPF)5, som bl.a. har 

udarbejdet en Code of conduct for dokumentationskravene i EU-landene. Derudover har forummet 

udarbejdet en guideline for best practice vedrørende henholdsvis EU-voldgiftskonventionen og Advance 

pricing arrangements6.  

OECD har desuden nedsat et Base Erosion and Profit Shifting project (Benævnes BEPS fremadrettet i 

opgaven), som indeholder 15 handlinger7, der har til formål, at forhindre dobbeltbeskatning og dobbelt 

ikke-beskatning. Dette projekt bringer opmærksomhed til problemstillingen ved forskellige internationale 

dokumentationskrav, da der i BEPS’ action plan nr. 13 foreslås et fælles sæt af regler vedrørende 

dokumentationskravene, som er bredde nok til at alle kan tilslutte det. 

 

1.2 Problemformulering 

Opgaven vil undersøge transfer pricing-lovgivningen med fokus på transfer pricing-dokumentationskrav i 

Danmark. Dertil vil dokumentationskrav for udvalgte lande i norden undersøges. De udvalgte lande er 

Sverige, Norge og Finland. Landenes nationale krav vil blive sammenholdt med hinanden, og med 

anbefalingerne fra OECD og muligheden ofr at udarbejde EU TPD8.  

                                                        
4 ”OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, 2010 
5 ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements” Brussels, 11.11.2005 
6 EU-voldgiftskonventionen og Advance pricing arrangements er konflikthåndteringsmetoder - uddybes i afsnit 2.3.1 
7 OECD (2013), ”Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, OECD Publishing 
8 EU TPD = EU transfer pricing-dokumentation 
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Opgaven vil i den forbindelse beskrive de tiltag, der er iværksat af OECD og EU med henblik på at skabe 

mere ensartethed i de krav, der stilles til virksomhedernes transfer pricing-dokumentation. 

Denne problemformulering søges besvaret ved hjælp af følgende spørgsmål: 

• Hvad er de danske krav til TP-dokumentation? 

• Hvilke konsekvenser er der hvis TP-dokumentationskravene ikke følges af daske 

koncernselskaber? 

• Hvilke dokumentationskrav er der i de udvalgte nordiske lande?  

• Hvilke regler eller vejledninger er der på TP-området i relation til TP- dokumentation internationalt 

og fra EU? 

• Hvorledes søges nationale differentierede dokumentationskrav afhjulpet af tiltag fra OECD? 

 

1.2 Disposition 

Hovedopgaven er opdelt således:  

Første del af opgaven vil give en introduktion til selve transfer pricing-begrebet, herunder med særlig vægt 

på armslængdeprincippet. Derudover vil den danske transfer pricing-lovgivning vedrørende TP-

dokumentationen, OECD Guidelines, samt indholdet af konflikthåndteringsmetoderne Mutual agreement 

procedure, EF-voldgiftskonventionen og Advance pricing arrangements blive gennemgået.  

 

Anden del vil navnlig omhandle indholdet af SKL § 3 B, stk. 5, dokumentations-bekendtgørelsen og SKAT’s 

vejledning om TP-dokumentation, samt en sammenligning med anbefalingerne i OECD Guidelines, EU TPD 

og udvalgte landes egne nationale  dokumentationskrav. 

 

Afslutningsvis vil JTPF’s rolle behandles, herunder en beskrivelse af best practice og code of conduct på 

området, EU transfer pricing-dokumentationen og Advance pricing arrangements. Derudover vil OECD’s 

tiltag i form af BEPS’ action plan nr. 13 vedrørende transfer pricing-dokumentation behandles. 
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1.3 Afgrænsning 

Opgaven vil behandle de formelle regler. Det vil navnlig sige dokumentationskravene og i fornødent omfang 

oplysningspligten. Med mindre andet eksplicit anføres, vil opgaven ikke behandle den materielle del af 

transfer pricing, herunder det nærmere indhold af armslængdebegrebet, jævnfør herved for dansk rets 

vedkommende ligningslovens § 2.  

 

Der vil desuden kun blive behandlet danske selskaber, der indgår i internationale koncerner, med mindre 

andet eksplicit er angivet. Personer, interessentselskaber, faste driftssteder eller andre 

selskabskonstruktioner vil derfor ikke blive inddraget i denne opgave da den ellers vil blive for omfattende. 

Særlige forhold i relation til finansielle institutioner, kapitalfonde, forsikringsselskaber og selskaber 

omfattet af tonnagebeskatning vil ej heller blive omfattet af opgaven. Opgaven vil derfor behandle den 

objektive9 dokumentationspligt, og ikke den subjektive10, hvorfor forskellige former for skattesubjekter ikke 

gøres til genstand for min opgave.  

 

Transfer pricing-effekter på selskabsbeskatning vil ikke indgå i opgaven. 

 

Området omkring tynd kapitalisering, rentefradragsbegrænsning, moms og afgifter vil ikke blive behandlet i 

opgaven, da det er selvstændige områder, som kræver en mindst ligeså grundig gennemgang som transfer 

pricing-området. Ligesom Pacific Association of Tax Administrators (PATA) dokumentationskravene ikke vil 

blive inddraget i opgaven. Prisfastsættelsesmetoder behandles desuden kun i fornødent omfang i relation 

til indholdet af dokumentationsmaterialet. Afslutningsvis vil alene de elementer i OECD’ discussion draft 

som vurderes relevante i forhold til TP-dokumentation behandles. Der afgrænses derfor de elementer der ej 

behandles. 

Der gøres opmærksom på, at når der I opgaven anvendes ord som ”MNV”, ”virksomhed”, ”selskab” eller 

”koncern” menes der en virksomhed der	  er	  omfattet	  af	  reglerne	  om	  TP.	  

                                                        
9 Objektiv dokumentationspligt = hvad der kræves af transfer pricing-dokumentationen 
10 Subjektiv dokumentationspligt = hvem der er omfattet af dokumentationspligten 
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1.4 Model og metodevalg 

Denne hovedopgave har til formål, at skabe overblik over dokumentationskravene i Danmark og i udlandet, 

samt hvad der anbefales internationalt. Hovedopgaven er opbygget som en teoretisk beskrivelse af transfer 

pricing-dokumentationen, herunder en beskrivelse af det danske lovgrundlag, OECD's retningslinjer, 

samarbejdet i EU's Joint Transfer Pricing Forum og OECD’s tiltag på dokumentationsområdet. 

Det er forsøgt, at finde rigtigheden i de anvendte love, anbefalinger og vejledninger, samt øvrige kilder til 

brug for opgavens eksistensgrundlag. Dertil er det forsøgt, at perspektivere til tiltag på området således der 

afslutningsvis vurderes hvilke tiltag der kan rede bod på den identificerede problemstilling i opgaven i 

relation til transfer pricing-dokumentationen. Opgaven vil desuden blive suppleret med skemaer og 

illustrationer, hvor dette er skønnet relevant for forståelsen af problemstillingen. 

 

1.5 Kildekritik 

I forbindelse med min informationssøgning og brug af litteratur har jeg forsøgt at forholde mig kritisk hertil. 

Det er forsøgt at opsøge rigtigheden i disse. Det er desuden forsøgt, at anvende kilder af nyere tid og uden 

politiske eller ideologiske holdninger. 

OECD’ faglige materiale vurderes at være af høj validitet, reliabilitet og aktualitet. Den danske lovgivning, 

dokumentationsbekendtgørelsen og SKAT’s vejledning herom vurderes ligeledes at være særdeles 

troværdige og objektive kilder. 

Det vurderes derfor, at de brugte kilder er pålidelige samt tilstrækkelige som grundlag for opgaven.  

Der henledes desuden opmærksomhed på, at informationssøgningen er stoppet den 1. februar 2014, 

hvorfor begivenheder i form af bl.a. love, domme, afgørelser m.v., som er offentliggjort herefter, ikke er 

indarbejdet i opgaven. 
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2. Transfer pricing generelt  

Den stigende globalisering, teknologiens udvikling og det moderniserede samfund har nedbrudt barrierer 

og landegrænser verden over, hvilket har påvirket konkurrencen selskaberne imellem, bl.a. fordi 

selskaberne nu kan kommunikere og handle uhæmmet på tværs af landegrænser. Den stigende 

konkurrence gør, at selskaberne forsøger at øge deres markedsandele for derigennem at øge deres 

indtjening. Dette kan bl.a. gøres ved at etablere filialer, faste driftssteder og datterselskaber i udenlandske 

lande, hvilket dermed udvikles til en international koncern.   

 

I internationale koncerner handles der indbyrdes, hvorfor der i sådanne transaktioner er sandsynlighed for, 

at disse ikke foregår på markedsvilkår til armslængde-priser. Imellem uafhængige parter kan der opstå 

uenigheder om, hvorvidt prisen for varen/ydelsen er henholdsvis for høj/lav. Dette er dog ikke tilfældet 

med koncerninterne handler, idet man vil tilgodese begge parters fælles interesse. For koncernen som 

helhed vil der ikke ske en indkomstforskydning, idet koncerninterne salg elimineres ved udarbejdelsen af 

koncernregnskabet og efterlader et uberørt realiseret eksternt salg. Når der måles på resultatet før skat, 

har det ingen effekt for koncernen, hvad de interne afregningspriser fastsættes til. Dog har de interne 

afregningspriser en betydning i relation til, hvorledes indkomsten fordeles imellem selskaberne, da man 

ved brug af priser, som ikke opfylder armslængdeprincippet, gør det muligt at flytte indkomst mellem 

selskaberne, og dermed påvirke resultatet i det pågældende selskabs land, samt hvilken skat der heraf 

skal betales.  

 

Denne problemstilling forsøges afhjulpet af skattemyndighederne i form af skattelovgivning, således 

eventuel spekulation for skatteunddragelse brydes. Skattemyndighederne har derfor forsøgt at kortlægge, 

hvilke vilkår og krav koncernforbundne selskaber skal indordne sig efter i forbindelse med koncerninterne 

handler. I forlængelse heraf kan skattemyndighederne vurdere, hvorvidt der er handlet og dokumenteret i 

overensstemmelse med den pågældende lovgivning.  
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2.1 Organization for Economic Cooperation and Development 

Som tidligere nævnt antages det, at 60-70% af al verdenshandlen foregår koncerninternt, hvorfor 

internationale transfer pricing-regler alt andet lige spiller en betydelig rolle for selskaberne. Der er derfor 

internationale aftaler mellem stater, også kaldet dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er), som ofte er 

udarbejdet på baggrund af OECD’s modeloverenskomst og mellem OECD-landene, herunder de fleste 

danske overenskomster, samt for en stadig større del af DBO’er mellem lande også udenfor OECD. Det er 

ofte markedskræfterne, som er bestemmende for priser og vilkår, når der handles imellem uafhængige 

parter, men når koncerninterne selskaber handler med hinanden, vil deres kommercielle og finansielle 

forhold muligvis ikke henføres direkte af eksterne markedskræfter.  

 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) blev dannet i 1961 og omfatter i alt 34 

medlemslande, som alle kan karakteriseres ved demokratiske styreformer og markedsøkonomi.  

Organisationens formål er at sikre stabil og høj økonomisk vækst til forbedring af befolkningernes 

levestandard, bl.a. ved at samordne den økonomiske politik i medlemslandene, og har bl.a. skabt fælles 

retningslinjer i international samhandel for at undgå dobbeltbeskatning.11  

 

2.2 Armslængdeprincippet  

OECD’s første modeloverenskomst med kommentarer blev offentliggjort i 1963, hvoraf 

modeloverenskomst artikel 9 indeholder definitionen af armslængdeprincippet. Den er ikke siden blevet 

ændret, men modeloverenskomsten er blevet opdateret flere gange på grund af stigende kompleksitet i 

den internationale samhandel.12  

Armslængdeprincippet dækker over, at koncerninterne transaktioner skal foregår på samme vilkår, som 

hvis de var indgået mellem uafhængige parter, også benævnt som markedsvilkår. Dette finder sted fordi 

skattemyndigheder vil undgå, at virksomheder, som indgår i en koncern, flytter indtjening og dermed 

beskatningen til en anden koncernintern virksomhed i et andet land.  

                                                        
11 Kilde: www.oecd.org/about/history/  
12 Kilde: www.oecd.org/about/history/ 
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Armslængdeprincippet er stadfæstet i OECD’s modeloverenskomst artikel 9, hvori der står: ”[Where] 

conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial 

relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits 

which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 

conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”13 

 

Armslængdeprincippet gør sig gældende for alle transaktioner foretaget mellem interesseforbundne parter, 

og vedrører derfor både køb og salg af varer og tjenesteydelser, materielle og immaterielle aktiver samt 

finansielle transaktioner. Armslængdeprincippet gælder desuden også for både nationale og internationale 

koncerninterne transaktioner.  

 

For at interesseforbundne parter kan fastsætte deres koncerninterne handler på markedsvilkår, altså hvad 

der svarer til, hvis handlen var foretaget mellem uafhængige parter under samme vilkår, er det ofte 

nødvendigt at have sammenlignelige transaktioner med uafhængige parter, således disse kan anvendes til 

at vurdere, hvorvidt armslængeprincippet er overholdt. I tilfælde hvor der ikke er direkte sammenlignelige 

transaktioner, kan der foretages korrektioner, således transaktionerne bliver sammenlignelige. Der er 

typisk ikke tale om en præcis defineret armslængdepris, da det næsten vil være umuligt at definere en 

sådan i praksis, men i stedet et interval  for armslængdeprisen. Således vil den fastlagte pris være i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvis den ligger inde for det acceptable interval. Der kan 

dog være udfordringer, når virksomheder skal foretage prisfastsættelse efter armslængdeprincippet, idet 

det kan være svært at fremskaffe den nødvendige information til brug herfor. Dette skyldes, at 

verdenshandlen er meget kompleks, og at organisationerne kan være meget forskellige. Desuden kan det 

være en stor administrativ byrde for en koncern, at skulle følge armslængdeprincippet. 

 

Armslængdeprincippet er stadfæstet i den danske lovgivning i ligningsloven § 2 (LL) og skal fortolkes i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet i OECD’s modeloverenskomst artikel 9. Tolkningen og 

                                                        
13 Citat: OECD´s Transfer Pricing Guidelines, afsnit B.1 ”Article 9 of the OECD Model Tax Convention” 
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anvendelsen af armslængdeprincippet i OECD’s modeloverenskomst artikel 9 og dermed også i LL § 2, stk. 

1 gives i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. I disse guidelines er der beskrevet forskellige situationer, hvor 

de koncerninterne handels- eller økonomiske relationer kan korrigeres.  

 

2.3 OECD Transfer Pricing Guidelines 

OECD Guidelines består af en række anbefalinger fra regeringerne i de tilsluttede lande til multinationale 

virksomheder, der opererer i eller med de pågældende lande. Disse anbefalinger fastlægges ud fra en 

række ikke-bindende principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i en global kontekst, som 

er i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder.  

 

Disse guidelines er de eneste multilateralt anerkendte og omfattende kodeks for ansvarlig 

virksomhedsadfærd, som regeringerne har forpligtet sig til at indføre. Disse guidelines anvendes både af 

OECD’s medlemslande, men også af lande som ikke er medlem af OECD, hvorfor den må betragtes for 

værende internationalt anderkendt.  

 

I 1995 blev de første fem kapitler af OECD Guidelines udgivet. Kapitlerne omhandlede 

armslængdeprincippet, transfer pricing-metoder (transaktions- og profit baserede metoder), administrative 

fremgangsmåder til at undgå ̊ og løse transfer pricing sager, samt dokumentation i forbindelse hermed. I 

1996 udgav OECD endnu to kapitler (kapitel 6 og 7) til OECD Guidelines. Kapitlerne omhandlede 

behandling af immaterielle anlægsaktiver og tjenesteydelser. I 1997 blev endnu et kapitel til OECD 

Guidelines tilføjet, nemlig kapitel 8 omhandlende omkostningsfordelingsaftaler. 

 

Den danske lovgivning på transfer pricing-området er opbygget efter OECD Guidelines, hvilket bl.a. kommer 

til udtryk i bemærkningerne til loven om indførelse af LL § 2, hvor der henvises direkte til OECD Guidelines. 
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Det skal dog bemærkes, at der er tale om vejledninger og ikke retningslinjer de enkelte lande skal 

overholde.14  

 

Desto mere har OECD udarbejdet en modeloverenskomst, efter hvilken de danske DBO’er er udarbejdet. 

DBO’er kommer til sin ret, når en udenlandsk skattemyndighed forhøjer et selskabs indkomst, og selskabet 

har en koncernforbunden part i Danmark, hvorefter den danske skattemyndighed tilsvarende skal 

nedsætte selskabets skattepligtige indkomst. Denne situation danner en del af grundlaget for 

bestemmelsen om, at koncerninterne selskaber skal handle i overensstemmelse med armslængde-

princippet, idet myndighederne ikke er interesseret i at gå glip af en indkomstbeskatning.  

 

OECD Guidelines henvender sig både til skattemyndigheder og skatteydere, hvilket alt andet lige medfører, 

at risikoen for dobbeltbeskatning minimeres. OECD Transfer Pricing Guidelines indeholder følgende 

afsnit:15 

                                                        
14 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.2 Armslængdeprincippet og OECD´s Transfer Pricing Guidelines 
15 OECD Guidelines, Juli 2010 – se efterfølgende side 
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IX. Omstruktureringer (Business Restructurings) 

Kapitel IX beskriver transfer pricing-aspekter i forbindelse med omstruktureringer samt anvendelsen af 
retningslinjerne i OECD’s artikel 9. 

VIII.  Omkostningsfordelingsaftaler (Cost Contribution Arrangements) 

Kapitel VIII beskriver bl.a. selve definitionen og giver derudover et overblik over principperne i 
omkostningsfordelingsaftaler og standarder for identifikation af overholdelse af armslængdeprincippet. 

VII. Koncerninterne tjenesteydelser 

Kapitel VII beskriver blandt andet mulighederne for identifikation af koncerninterne tjenesteydelser og 
fastlæggelse af pris og vilkår under hensyntagen til armslængdeprincippet. 

VI. Immaterielle aktiver 
Kapitel VI beskriver bl.a. selve definitionen af en immateriel rettighed, overførsel heraf mellem koncernforbundne 

parter samt fastlæggelse af vilkår og priser for immaterielle rettigheder under hensyntagen til 
armslængdeprincippet.  

V.  Dokumentation 
Kapitel V indeholder information om dokumentationskravene, og der opfodres desuden til, at der sker dialog 

mellem skatteyder og skattemyndighed, idet en dialog kan være med til at undgå eventuelle strider i forbindelse 
med en skatteforespørgsel.  

IV. Administrative forhold 

Kapitel IV indeholder procedurer til at undgår uenigheder vedrørende transfer pricing-vilkår, således eventuelle 
dobbeltbeskatninger kan undgås.  

II.Transfer Pricing metoder og III. Sammenlignelighedsanalysen 

Kapitel II og III indeholder beskrivelser af prisfastsættelsesmetoderne af de koncerninterne afregningspriser, 
således disse er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

I. Armslængdeprincippet 
Kapitel I omhandler armslængdeprincippet, samt OECD’s modeloverenskomst art. 9, hvori muligheden for, at 

myndighederne kan korrigere en virksomheds indkomstopgørelse gennemgås. Derudover foreskrives der, at der 
skal udarbejdes et grundlag for sammenligning af vilkår mellem koncernforbundne parter og uafhængige parter.  
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2.3.1 Konflikthåndtering  

2.3.1.1	   Gensidige	  aftaler	  –	  The	  mutual	  agreement	  procedure	  	  

Der er mulighed for at anvende den gensidige aftaleprocedure (MAP) i de tilfælde, hvor transfer pricing-

sager ikke kan løses ved, at den primære korrektion (se mere herom i afsnit 3.4) ophæves eller ved, at der 

opnås en korresponderende korrektion. I en sådan situation kan en koncern anmode skattemyndighederne 

i de pågældende lande om, at de i fællesskab prøver at finde en løsning. Dette kræver dog, at landene har 

indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at aftalen indeholder en bestemmelse svarende til 

OECD’s modeloverenskomst artikel 25, stk. 1 og 2.  

 

I forbindelse med ansættelsesfrist for transfer pricing-sager skelnes der i skatteforvaltningsloven (SFL) 

mellem den ordinære og den ekstraordinære frist til at varsle en skatteansættelse. Den ordinære frist 

udløber den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb. For transfer pricing-forhold omfattet af 

skattekontrolloven § 3 B (SKL) er fristen udvidet, således den ordinære ansættelsesfrist først udløber i det 

6. år efter indkomstårets udløb jf. SFL § 26, stk. 5, jf. stk. 1. Den forlængede frist gælder også, hvis den 

skattepligtige ønsker at ændre sin skatteansættelse jf. SFL § 26, stk. 5, jf. stk. 2.16 Skatteyderen indbringer 

derefter sagen for landsskatteretten (frist på 3 måneder) og/eller fremsætter anmodning om indledning af 

voldafgiftsprocedure (hvis inden for EU) eller MAP (hvis udenfor EU, men stadig indenfor DBO).  

 

Der er dog den mulige ulempe, at de involverede lande ikke når til enighed, idet landende ikke er forpligtet 

til at finde en løsning, men kun til at forsøge herpå. Derfor er der risiko for, at aftaleproceduren bliver en dyr 

og langtrukken proces. Det er desuden vigtigt at holde sig for øje, at det alene er skattemyndighederne, der 

er parter i sagen, og ikke skatteyder eller andre.17  

 

                                                        
16 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.6 Ansættelsesfrist for transfer pricing-sager 
17 OECD’s modeloverenskomst art. 25  
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2.3.1.2	   EF-‐voldgiftskonventionen	  –	  EU	  AC	  

Alternativet til den gensidige aftaleprocedure er EF-voldgiftskonventionen (EU AC), hvor myndighederne i 

hvert land er forpligtet til at undgå en dobbeltbeskatningssituation inden for 2 år. I EU-regi blev EU’s 

voldgiftskonvention vedtaget den 1. januar 1990. Konventionen blev først vedtaget i dansk ret i 1991 med 

en ikrafttrædelse den 1. januar 1995.18  

 

Det følger af konventionen, at landene er forpligtet til at forsøge at undgå dobbeltbeskatning ved gensidig 

aftaleprocedure, men hvis dette ikke er muligt inde for 2 år, nedsættes der et rådgivende udvalg fra 

skattemyndighederne i de pågældende lande. Denne situation er ikke den foretrukne for 

skattemyndighederne, idet der vil foreligge en udtalelse senest 6 måneder fra den dag, hvor sagen blev 

forelagt udvalgte. Udtalelsen vil indeholde en fordeling af indtægterne for de pågældende koncerninterne 

selskaber og skattemyndigheder, og de involverede skattemyndigheder vil herefter have 6 måneder til at 

træffe en afgørelse, der ophæver dobbeltbeskatningen. Derfor er der i praksis ikke mange sager, som 

bliver behandlet af et rådgivende udvalg.19  

 

2.3.1.3	   Udveksling	  af	  aftaler	  -‐	  Advanced	  Pricing	  Arrangements	  

En udveksling af aftaler (APA) går ud på, at forinden man handler med et andet land, aftaler skatteyder 

med én eller flere skattemyndigheder, hvorledes transaktionen på en varer/serviceydelse mellem to 

koncernforbundne selskaber skal fastlægges. Der kan foretages APA-aftaler med skattemyndigheder i to 

eller flere lande, kaldet bi- og multilateral, eller med skattemyndighederne i et enkelt land, kaldet unilateral. 

OECD foretrækker bilaterale aftaler, idet der i koncerninterne transaktioner ofte er to myndigheder i spil, og 

ved involvering af flere end to myndigheder (multilateral aftale) desto mere besværligt vil fastlæggelsen af 

aftalen alt andet lige blive.   

 

                                                        
18 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.7.2.3 EF-voldgiftskonventionen 
19 OECD	  Guidelines	  afsnit	  C.1	  The	  mutual	  agreement	  procedure 
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En APA-aftale er typisk afgrænset til bestemte dele eller typer af de kontrollerede koncerninterne 

transaktioner, som er mere ”udsatte” end andre. Dette er dog meget ressourcekrævende for både 

skatteyder og skattemyndighederne, hvorfor det ofte er de større virksomheder, som benytter sig af dette.  

Ved brug af APA-aftaler reduceres risikoen for dobbeltbeskatning og samtidig minimeres eventuelle 

sanktioner. Ved en APA-aftale får derfor både skattemyndigheden og virksomheden afdækket deres 

risiko.20  

 

                                                        
20	  OECD	  Guidelines	  afsnit	  F	  Advance	  pricing	  arrangements	  
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3. National lovgivning 

3.1 Statsskatteloven §§ 4-6 

Statsskatteloven (SL) blev indført i 1903, hvor der for første gang i dansk ret blev dannet grundlag for den 

nuværende lovgivning på transfer pricing-området21. I SL §§ 4-6 dannes nemlig hjemmel for beskatning af 

rette indkomstmodtager, hvorfor formålet med bestemmelsen er, at definere hvilke indkomster og 

formuegoder, der skal beskatte, samt hvilke udgifter, der er fradragsberettigede.  

 

Det fremgår af SL § 4, stk. 1 uagtet, om den skattepligtige indkomst er optjent fra afhængige eller 

uafhængige parter, at det er de samlede årsindtægter, som er skattepligtige, samt at der ej heller skelnes 

mellem om indtægten stammer fra Danmark eller ej. Ydermere er der i bestemmelsen også tale om 

princippet om ”rette indkomst- og omkostningsbærer”, som lyder på, at et selskabs indkomst kun skal 

være det pågældende selskabs egne indtægter, og ikke øvrige forbundne parters.  

 

3.2 Selskabsskattelovens § 12 

For at tydeliggøre indkomstbegrebet i SL §§ 4-6 omhandlende rette indkomstmodtager, blev 

selskabsskatteloven § 12 (SEL) indført i 1960 som supplement til statsskattelovens bestemmelser og i 

forlængelse af OECD’s modeloverenskomst artikel 7, stk. 4 og artikel 9. SEL § 12 skabte hjemmel for 

skattemyndighederne til at foretage korrektioner af skattepligtiges indkomst, som følge af et udenlandsk 

selskabs kontrollerede indflydelse i et dansk selskab eller en dansk filial, såfremt der var tale om 

indkomstforvridning. Formålet med indførslen af SEL § 12 var derfor, at forhindre danske selskaber i at 

overfører indtægter optjent her i landet til udenlandske afhængige selskaber, således at der helt eller 

delvis kunne undgås beskatning her i landet, og beskatningen kunne herefter muligvis foretages i et land 

med mere lempelige beskatningsregler.  

                                                        
21	  Skattelovsamling, 2013/1, 26. Udgave 1. Oplag, Magnus Informatik, Tine Harboe, S. 602 
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Den danske skattemyndighed havde den reelle bevisbyrde 22  og såfremt der ikke forelå et klart 

bevisgrundlag for indkomstforvridning jf. SEL § 12, fandt loven ikke hjemmel til at foretage skønsmæssig 

forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Selskaberne havde dog på daværende tidspunkt pligt til at 

fremskaffe dokumentation til bevis for, at den skattepligtige indkomst var opgjort korrekt jf. SKL § 6.  

 

Det har derfor været svært for skattemyndighederne at bevise i praksis, hvorvidt selskabers kontrollerede 

transaktioner har været foretaget på armslængdevilkår, hvilket har medført, at korrektioner med hjemmel i 

SEL § 12 sjældent har fundet sted. Dette var især tydeligt efter, at skattemyndighederne ikke havde succes 

med de såkaldte oliedomme i TfS 1987.60 Ø Texaco A/S og TfS 1988.292 H (UfR 1988.527 H) BP 

Oliekompagniet A/S, hvor domstolene ikke godkendte transfer pricing-korrektionerne. 

Skattemyndighederne vurderede efter disse nederlag, at det var nødvendigt med en reform på transfer 

pricing-området. 

 

3.3 Lovtiltag på transfer pricing-området 

I 1998 valgte man at indføre armslængdeprincippet ved lov nr. 432 af 26/6 i LL § 2, således man i dansk 

ret skabte lovhjemmel til at kunne foretage indkomstkorrektioner. Oplysningspligt og dokumentationskrav 

ved lov nr. 131 af 25/2 i SKL § 3 B blev ligeledes vedtaget for at modvirke den hidtidige tendens på 

området. Formålet med disse love var, at give skattemyndighederne et bedre udgangspunkt for at sikre en 

korrekt prisfastsættelse af de koncerninterne transaktioner og dermed den skattepligtiges 

indkomstopgørelse, samt forbedre myndigheders muligheder for udsøgning af relevante virksomheder. 

Nedenfor vil de væsentligste områder i lovene opridses: 

Lov nr. 131 af 25/2 1998: 

• Oplysningspligt 

• Dokumentationskrav 

• Skønsmæssig skatteansættelse 

• Korresponderende korrektioner 

                                                        
22 Ifølge cirkulære nr. 136 af 7/11 1988 pkt. 468 



 
 

  

Malene Bech Larsen  

 

22 

Transfer	  pricing	  -‐	  dokumentationskrav	  

Lov nr. 432 af 26/6 1998: 

• Armlængdeprincippet  

• Sekundære korrektioner 

• Tynd kapitalisering 

 

3.3.1 Oplysningspligt  
Ved lov nr. 131 af 25/2 1998 indførte de danske skattemyndigheder oplysningspligten, som betyder, at 

man som virksomhed skal oplyse om art og omfang af transaktioner med udenlandske koncernforbundne 

selskaber i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen.  

 

3.3.1.1	  Omfattede	  af	  oplysningspligt	  

Der henvises til bestemmelserne i SKL § 3 B, stk. 1 og LL § 2:   

”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 

6. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af 

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede 

transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet 

mellem uafhængige parter.”23 

 

                                                        
23 LBK nr. 405 af 22/04/2013 og LBK nr. 819 af 27/06/2011 
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Ud fra ovenstående kan det udledes, at der ved uoverensstemmelse med armslængdeprincippet er 

hjemmel for skattemyndighederne til at foretage en primær korrektion, hvilket bevirker, at den 

skattepligtige indkomst forhøjes, således at indkomstbeskatningen sker i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Uanset om der har været transaktioner mellem parterne skal skema 05.021 

indsendes sammen med selvangivelsen.  

 

Skatteydere omfattet af ovenstående bestemmelse skal i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen 

oplyse om art og omfang af de koncerninterne udenlandske transaktioner, således 

skattemyndighederne får de nødvendige informationer om faste driftssteder, koncernrelationer, arten og 

omfanget af transaktioner. Skattemyndighederne får herigennem lettere ved at vurdere, hvorvidt 

koncerninterne transaktioner er foregået på markedsmæssige vilkår, og i overensstemmelse med 

retningslinjerne i OECD Guidelines.  

 

Skemaet skal udfyldes af alle selskaber i koncernen, som er omfattet af kontrolbegrebet, og omfatter 

desuden både udenlandske og danske koncerninterne transaktioner, som har fundet sted i det 

pågældende indkomstår. Det er derudover alle typer af transaktioner, som skal oplyses i forbindelse med 

udfyldelse af oplysningsskemaet, herunder bl.a. handel med varer og tjenesteydelser, overdragelse af 

aktiver, finansielle ydelser, modtagne og ydede lån, deltagelse i omkostningsfordelingsaftaler mv. Dog er 

udlodninger af udbytter, kapitalforhøjelser og-nedsættelser og lignende ej omfattet af hverken oplysnings- 

eller dokumentationspligten.24  

 

3.3.1.2	   Manglende	  overholdelse	  af	  oplysningspligten	  

Ved manglende overholdelse af oplysningspligten kan myndighederne pålægge selskaber bøde og 

skattetillæg jævnfør SKL § 5, stk. 1 og 2, og som er tilsvarende bøde og skattetillæg ved ej rettidig 

indsendelse af selve selvangivelsen. Der er ligeledes mulighed for at ifalde bødestraf ved afgivelse af 

urigtige eller vildledende oplysninger vedrørende opfyldelse af betingelserne i SKL § 3 B, stk. 6, som 

                                                        
24 SKAT’s juridiske vejledning	  2014-‐1	  C.D.11.3 Oplysningspligten efter SKL § 3 B 
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omfatter undtagelsesbestemmelsen for dokumentationsudarbejdelse jf. SKL § 14, stk. 4. Det er dog en 

forudsætning for at være omfattet af SKL § 14, stk. 4, at oplysningerne er afgivet ved forsætligt eller ved 

grov uagtsomhed. Bøden udgør det største af følgende beløb: 

• Bøden gradueres i forhold til virksomhedens omsætningen, således t bøden bliver 0,5% af 

omsætningen op til en omsætning på 500 mio.kr., 0,1% af den resterende omsætning op til 1 mia. 

kr. og 0,05% af omsætningen over 1 mia. kr. 

• Bøden gradueres ifht. antal medarbejdere i en pågældende danske virksomhed, således at bøden 

bliver t.kr. 250 for op til 50 medarbejdere og stiger med t.kr. 250 for hver yderligere 50 

medarbejdere op til 500 medarbejdere. Er der over 500 medarbejdere, ansættes bøden til 2 

mio.kr.25  

 

3.3.2 Dokumentationspligt SKL § 3 B, stk. 5 
Dokumentationskravet har haft sin virkning siden indkomståret 1999. Ved lov nr. 131 af 25/2 1998 

fastsatte man nogle krav til virksomhederne, således skattemyndighederne havde mulighed for at vurdere, 

hvorvidt markedsvilkår anvendes ved afregningspriser. Det er SKL § 3 B, stk. 5 der danner grundlag for 

dokumentationspligten og heri defineres følgende:  

”De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og 

vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner, jf. dog stk. 6. Den skriftlige dokumentation skal på told- 

og skatteforvaltningens begæring forelægges denne og skal være af en sådan art, at den kan danne 

grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være 

opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Skriftlig dokumentation i form af 

databaseundersøgelser skal alene udarbejdes, såfremt told- og skatteforvaltningen anmoder herom, og 

med en frist på minimum 60 dage. Der skal ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede 

transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for 

indholdet af den skriftlige dokumentation. De fastsatte regler skal godkendes af Skatterådet.” 26 

Virksomhederne skal altså udarbejde og udfærdige dokumentation over de kontrollerede transaktioner, 

hvorefter SKAT ud fra dokumentationen skal vurderer, om armslængdeprincippet er overholdt.  

                                                        
25 SKL § 14, stk. 4 
26 Citat: SKL §3 B, stk. 5 
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3.3.2.1	   Hvem	  er	  omfattet	  af	  dokumentationspligt	  

De omfattede af dokumentationspligten er den samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af 

armslængdeprincippet i LL § 2, og er oplysnings-og dokumentationspligtige efter SKL § 3 B.  

Dette fremgår af dokumentationsbekendtgørelsens § 1, stk. 1:  

”Omfattede af bekendtgørelsen er de skattepligtige, som ved opgørelsen af den skatte- eller 

udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske 

transaktioner med forbundne parter (kontrollerede transaktioner), som er i overensstemmelse med, hvad 

der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 

2, stk. 1, og som skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er 

fastsat for disse kontrollerede transaktioner, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 5”. Der henvises til afsnit 

3.3.1 om oplysningspligt for indholdet af LL § 2.  

 

3.3.2.2	   Undtagelser	  til	  dokumentationspligten	  

Dokumentationspligten jf. SKL § 3 B, stk. 5 findes der visse begrænsninger til. Kontrollerede transaktioner 

som vurderes uvæsentlige samt mindre virksomheder er nemlig undtaget fra dokumentationspligten. I SKL 

§ 3 B, stk. 6 fremgår det, at mindre virksomheder er undtaget den fulde dokumentationspligt og disse 

virksomheder defineres på følgende måde: 

• Under 250 ansatte, samt enten 

o en årlig samlet balance under 125 mio. kr. eller 

o en årlig omsætning under 250 mio. kr. 

 

For at opfylde SKL § 3 B, stk. 6 undtagelsesbestemmelse skal ovenstående punkt 1 og enten punkt 2 eller 

3 være opfyldt. Bestemmelsen er altså ikke opfyldt, hvis fx punkt 2 og 3 alene er opfyldt. Antal 

beskæftigede defineres desuden som det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på årsbasis, og der 

skal tages udgangspunkt i virksomhedens nyeste officielle regnskaber. Opgørelsen af ovenstående kriterier 

skal ske på konsolideret basis, hvilket betyder, at alle koncernforbundne selskaber skal medregnes.  
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Af SKL § 3 B, stk. 6 fremgår det desuden, at de mindre virksomheder alene skal udfærdige og opbevare 

dokumentation for: 

1. ”kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i en 

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

ikke er medlem af EU eller EØS, 

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

har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU 

eller EØS, og 

3. kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, forudsat at den 

skattepligtige, jf. stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS”. 

  

Mindre virksomheder er derfor ikke fuldstændig fritaget for at udarbejde dokumentation, hvilket skyldes, at 

der er en risiko forbundet med lande, der ikke er medlem af EU eller EØS og samtidig ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Disse er skattely-lande. De danske skattemyndigheder vil 

derfor have svært ved at fremskaffe oplysninger om eventuelle kontrollerede transaktioner med disse 

lande.  

 

Det skal desuden vurderes for det pågældende år, om ovenstående kriterier er opfyldt. Opfylder man ikke 

betingelserne, er man omfattet af den almindelige regel om dokumentationspligt jf. SKL § 3 B.  

 

Af bestemmelsen i SKL § 3 B, stk. 5 kan SKAT kræve, at skatteydere fremsender databaseundersøgelser 

med en frist på minimum 60 dage efter anmodning herom. Denne databaseundersøgelse forsøger at 

udsøge data om sammenlignelige transaktioner, og de sammenlignelige data udgør 

sammenlignelighedsgrundlaget og kan derved bruges til prisfastsættelsen samt til vurderingen af om de 

kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.27 

                                                        
27 SKAT’s	  juridiske	  vejledning	  2014-‐1	  C.D.11.4.8	  Databaseundersøgelser 
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Derudover er der ingen dokumentationspligt for transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige, 

dog skal disse blot angives som værende uvæsentlige i dokumentationen. Uvæsentlige transaktioner er 

desuden defineret i dokumentationsbekendtgørelsen 28  § 3 med følgende: ”Transaktioner anses for 

uvæsentlige, når der er tale om enkeltstående transaktioner af et beskedent økonomisk omfang” og i SKL 

§ 3 B, stk. 5 som ”kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige”. 

 

Hvorvidt en transaktion er af beskeden karakter skal vurderes i hver enkelt tilfælde, idet der ikke findes 

nogle specifikke grænser for, hvornår dette er tilfældet. For enkeltstående transaktioner forstås, at disse 

ikke er løbende og regelmæssige transaktioner, men de kan dog fremkomme mere end én enkelt gang. 

Uvæsentlige transaktioner vil typisk være transaktioner, som ikke vedrører virksomhedens primære drift.29  

I modsætning til dokumentationspligten gælder oplysningspligten alle kontrollerede transaktioner.  

 

3.3.2.3	   Bøder	  i	  forbindelse	  med	  dokumentationspligt	  	  

Der kan pålægges bødestraf, hvis den skattepligtige ikke opfylder pligten til at udarbejde (en 

fyldestgørende) skriftlig dokumentation, jf. SKL § 17, stk. 3 og stk. 4. I tilfælde af manglende overholdelse 

af dokumentationspligten kan der pålægges en bødestraf på 250.000 kr. pr. selskab pr. indkomstår. Det er 

muligt, at få nedsættelse til 125.000 kr. hvis der senere fremkommer dokumentation af fornøden kvalitet.  

 

Bødeudmålingen finder anvendelse også ved rettidig indsendelse af dokumentationen, hvis skatteyderen 

undlader at indsende supplerende materiale eller fremsende databaseundersøgelse elle revisorerklæring. 

SKAT’s krav om revisorerklæring trådte i kraft den 1. januar 2013 og SKAT kan anmode om denne, hvis 

virksomheden set over de seneste fire år samlet har driftsmæssigt underskud, eller handler med 

koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS. Formålet med indførslen af revisorerklæringen er, at 

erklæringen giver SKAT en indikation om, at transfer pricing-dokumentationsmaterialet er validt.30  

                                                        
28 BEK nr. 42 af 24/01/2006 
29 SKAT’s juridiske vejledning	  2014-‐1	  C.D.11.5 Begrænset dokumentationspligtig 
30 Lovforslag nr. L 173, fremsat den 25. April 2012 
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Foretages der en indkomstforhøjelse på baggrund af manglende dokumentation, skal der yderligere 

betales en bøde svarende til 10% af forhøjelsen jf. SKL § 17, stk. 3 og stk. 4. Denne bøde kan undgås ved 

at udarbejde en dokumentation.  

 

Bøde og indkomstforhøjelsessanktionen er gældende for kontrollerede transaktioner foretaget i indkomstår 

påbegyndt den 2. april 2006 eller senere.  Bøden på 250.000 kr. gælder, uanset om det konstateres, at 

der faktisk ér handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Det forudsættes desuden, at der 

foreligger forsæt eller grov uagtsomhed for, at der pålægges bødestraf. Transfer pricing-dokumentationen 

skal på begæring indsendes til SKAT inden 60 dage.  

 

Vurderingen, om dokumentationen er mangelfuld, sker i forhold til reglerne i BEK nr. 42 af 24. januar 

2006. Ved bedømmelsen, om dokumentationen mangler eller er mangelfuld, skal der anlægges en 

helheds- og proportionalitetsbetragtning, og her vil transaktionernes betydning, både indholdsmæssigt og 

økonomisk, indgå i vurderingen af, hvorvidt der i forhold til bødereglen foreligger manglende eller 

mangelfuld dokumentation. 

 

3.4 Korrektionssystemet 

I så fald, at skattemyndighederne vurderer, at armslængdeprincippet ej er overholdt, kan der ske 

korrektioner af den skattepligtige indkomst for de kontrollerede selskaber, således indkomsten der 

beskattes er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Af OECD Guidelines fremgår følgende: “OECD member countries have agreed that for tax purposes the 

profits of associated enterprises may be adjusted as necessary to correct any such distortions and thereby 

ensure that the arm's length principle is satisfied”31. 

                                                        
31 Citat: OECD Guidelines afsnit 1.3 
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Der findes tre typer af korrektioner i forbindelse med omfordeling af indkomsten med koncernforbundne 

parter, og de er som følgende: 

 

3.4.1 Den primære korrektion 
Ved den primære korrektion forhøjer skattemyndighederne den skattepligtiges indkomst med et beløb, 

svarende til afvigelsen fra armslængdeprisen, som er defineret i LL § 2, stk. 1. Dette kan være tilfældet, 

hvis et selskab har solgt en vare til et koncerninternt selskab til en underpris, hvorefter den primære 

korrektion forhøjer afregningsprisen til, hvad der ville svare til  markedsprisen, hvilket resulterer i en øget 

beskatning i selskabet. 

 

3.4.2 Den korresponderende korrektion 
Ved den korresponderende korrektion modsvares de primære korrektioner hos den anden part i den 

pågældende situation, og vil derfor i stedet være en indkomstnedsættelse med øget fradragsret til følge. 

Hvis der tages udgangspunkt i ovenstående eksempel, hvor en vare bliver solgt til underpris, bevirker den 

korresponderende korrektion, at selskabets fradrag øget til varens markedspris.  

 

3.4.3 Den sekundære korrektion 
Når en transfer pricing-regulering er fulgt af en korresponderende regulering, er den skattemæssige 

indkomstfordeling bragt i overensstemmelse med armslængdeprincippet, men der er nu opstået en 

formuefordel mellem de koncernforbundne selskaber, og det kan udløse en sekundær korrektion. Ved en 

sekundær korrektion er der dermed tale om ovenstående overførsel i form af bl.a. lån, tilskud,  udbytte eller 

lignende, som kan have skatteretlige konsekvenser.  
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4. Det regulative miljø i Danmark - Dokumentationspligt 

Kravene til transfer pricing-dokumentation er angivet i SKL § 3 B, stk. 5, som nævnt tidligere. Derudover 

udgav SKAT en dokumentationsvejledning i december 2002, som havde til formål at vejlede om 

dokumentationen af udenlandske koncerninterne transaktioner frem til og med år 2005. I forlængelse 

heraf og af Folketingets vedtagelse af BEK 32  i 2006 udgav SKAT i 2006 en mere omfattende og 

dybdegående udgave, omhandlende dokumentation af prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner, 

også benævnt dokumentations-bekendtgørelsen. Denne vejledning erstatter den udsendte vejledning i 

2002.  

 

Dokumentationsbekendtgørelsen angiver de minimumskrav SKAT stiller til dokumentations-udarbejdelsen i 

forbindelse med transfer pricing-dokumentationen. Denne vejledning er således en dybdegående 

beskrivelse af, hvad virksomheders beskrivelser og analyser som minimum skal indeholde, således 

virksomhederne opfylder og udarbejder en fyldestgørende transfer pricing-dokumentation.  Selve 

dokumentationskravet trådte i kraft for indkomstår påbegyndt d. 1/1-1999 eller senere, og er senest 

beskrevet i SKAT’s dokumentationsvejledning udarbejdet i februar 2006.  

 

I Danmark er det skattemyndighederne, der har bevisbyrden, hvilket er til skatteyderens fordel, såfremt de 

har udarbejdet en dokumentation i overensstemmelse med kravene idet skattemyndighederne får svært 

ved at anfægte dette. Hvis virksomhederne ikke udarbejder dokumentationen i henhold til kravene hertil, 

bliver det sidestillet med ikke at havde udarbejde nogen dokumentation.  

 

Koncerner har ofte virksomheder i flere forskellige lande, hvorfor det ofte vil være nødvendigt at udarbejde 

dokumentation, som opfylder kravene i det pågældende land. I praksis skal man dog være opmærksom på 

at udarbejde sin dokumentation, således at denne kan genbruges i de øvrige lande, som koncernen 

                                                        
32 Dokumentationsbekendtgørelsen, BEK nr. 42 af 24/01/2006 
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opererer i. Dette er også fornuftigt i relation til, at det bliver mere og mere normalt, at man i de europæiske 

lande genbruger transfer pricing-dokumentationen, dog skal dokumentationen under alle omstændigheder 

stemme overens med, hvilke krav der er gældende i det pågældende land. 	  	  

	  

4.1 Dokumentationsbekendtgørelsen 

Den gældende danske transfer pricing-lovgivning blev indført i 199833. Dokumentationskravet har haft sin 

virkning siden indkomståret 1999 og ifølge bekendtgørelse nr. 42 af 24/1 2006 “Bekendtgørelse om 

dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner” skal transfer pricing-dokumentation 

indeholde følgende:  

BEK nr. 42 af 24/1 2006: 

• § 4: “Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse, som giver told- og skatteforvaltningen et 

overblik over koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter.  

Stk. 2. Beskrivelsen skal indeholde: 

o En beskrivelse af koncernens juridiske struktur, herunder angivelse af koncernenhedernes 

geografiske placering. 

o En beskrivelse af den organisatoriske struktur, herunder angivelse af den primære 

forretningsmæssige aktivitet for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den 

skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med. 

o En oversigt der viser de seneste 3 års omsætning og resultat af den primære drift for den 

skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede 

transaktioner med. 

o En kort historisk beskrivelse af koncernen og virksomheden, en beskrivelse af eventuelle 

omstruktureringer og skift i væsentlige funktioner og risici, samt en forklaring på eventuelle 

underskud. 

o En kort beskrivelse af branchemæssige forhold for koncernen, herunder angivelse af de 

væsentligste konkurrencemæssige parametre. 

• § 5: “Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner.” 

                                                        
33 Lov nr. 131 af 25/2 1998 
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• § 6: “Dokumentationen skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse, som sammen med 

beskrivelserne i §§ 4-5 kan danne grundlag for en vurdering af, om principperne for 

prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, jf. stk. 2-4” herunder bl.a. valg af prisfastsættelsesmetode. 

• § 7: ”Dokumentationen skal indeholde en overordnet redegørelse for implementeringen af 

principperne for prisfastsættelsen.” 

• § 8: ”Dokumentationen skal indeholde en liste over eventuelle skriftlige aftaler vedrørende de 

kontrollerede transaktioner.” 

 

Der kan som tidligere nævnt desuden anmodes om yderligere materiale jf. § 9, bl.a. i form af 

databaseundersøgelse for en eller flere kontrollerede tranaktioner jf. § 10.   

Virksomheden kan også vælge at udarbejde transfer-pricing dokumentationen efter EU-dokumentation jf. 

BEK § 11: “Den skattepligtige kan vælge at udarbejde dokumentationen som en EU transfer pricing-

dokumentation. De i §§ 4-8 nævnte beskrivelser og analyser skal være indeholdt i enten 

fællesdokumentationen eller den landespecifikke dokumentation. §§ 2-3 og §§ 9-10 finder tilsvarende 

anvendelse.” 

 

4.1.1 SKAT’s vejledning 
SKAT har desuden udarbejdet en vejledning, som er baseret på dokumentations-bekendtgørelsen, og ifølge 

denne bør dokumentationsmateriale indeholde følgende 5 punkter: 

1) Oplysninger om koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter  

2) Oplysninger om de kontrollerede transaktioner  

3) En sammenlignelighedsanalyse 

4) Oplysninger om implementeringen af principperne for prisfastsættelsen 

5) En liste over eventuelle skriftlige aftaler 
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De ovenstående punkter svarer til bekendtgørelsens §§ 4-8. Det skal dog bemærkes, at der ikke er 

eksplicit krav om, at dokumentationen er opbygget således. Dokumentationen skal blot udarbejdes, 

således den er i overensstemmelse med lovgivningen. Alt andet lige vurderes det dog som en fordel for 

virksomhederne, at følge denne opbygning, idet dette vil være fordelagtigt for både virksomheden og SKAT, 

hvis en eventuel uenighed skulle opstå.  

 

4.1.2 Dokumentationens formål 
Transfer pricing-dokumentationen har til formål for skattemyndighederne, at gøre det muligt for dem at 

vurdere, hvorvidt der koncerninternet handles på markedsvilkår, og dermed sikre en korrekt skattebetaling. 

Derudover har dokumentationen til formål, at skabe et overblik over koncernen, og specielt over de 

udenlandske virksomheder, der handles koncerninternt med. 34 En tilfredsstillende og fyldestgørende 

transfer pricing-dokumentation tjener det formål for virksomhederne, at skattemyndighederne både i 

Danmark og i udlandet vil være mindre tilbøjelige til at foretage indkomstkorrektioner, hvorfor risikoen for 

dobbeltbeskatning reduceres væsentligt. Derudover vil en tilfredsstillende dokumentation ofte gøre en 

eventuel skatterevision lettere og hurtigere at komme igennem. 

	  

4.2 Dokumentationens indhold  

Dokumentationens hovedpunkter vil i efterfølgende afsnit blive uddybet med udgangspunkt i 

dokumentationsbekendtgørelsen og SKAT’s vejledning herom. 

 

4.2.1 Beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter 
Dokumentationen skal jf. BEK § 4 indeholde en beskrivelse af koncernen med henblik på, at give SKAT et 

overblik over den organisatoriske struktur og forretningsmæssige aktiviteter. Selskabet skal først beskrive 

den juridiske struktur, og her vil det være hensigtsmæssigt at tilføje et koncerndiagram, samt oplysninger 

om koncernens geografiske placering. Eventuelle ændringer i den juridiske struktur i årets løb skal også 

redegøres.  

                                                        
34 ”Transfer pricing i praksis” af Anders Oreby Hansen og Peter Andersen 1.udgave 2008 s. 74 
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Dernæst følger en beskrivelse af den organisatoriske struktur, hvilket har til formål at skabe overblik over 

de forskellige aktivitet og/eller funktioner. Et koncerndiagram vil også her være fordelagtigt at inkludere. 

Det vil oftest være hensigtsmæssigt at inkludere hele koncernen i beskrivelsen selv om, at det vil være 

tilstrækkeligt alene at inkludere de forbundne parter, der er handlet med.   

 

Derudover skal virksomhedens økonomiske resultater beskrives for de seneste tre år, hvilket skal gøres 

ved at angive omsætning og driftsresultat for samtlige forbundne parter, med hvem virksomheden har haft 

kontrollerede transaktioner med. Det er desuden valgfrit, om man benytter det interne eller eksterne 

årsregnskab hertil. Det centrale er dog, at der anvendes samme regnskabsprincippet i de valgte 

oplysninger, såfremt dette er muligt. 

 

Dokumentationen skal derudover indeholde en historisk beskrivelse af udviklingen for virksomheden og 

koncernen. Der skal her beskrives, hvorvidt virksomheden  er nyetableret eller om der er tale om en 

veletableret virksomhed eller lignende. Denne beskrivelse kan være årsagsforklarende til virksomhedens 

strategi mv. Hvis der er sket omstruktureringer i perioden skal dette også fremgå. Dette skal indgå, idet det 

kan have betydning i forbindelse med vurderingen af armslængdeprincippet, da der bl.a. kan være sket 

skift i funktioner og risici, samt eventuelle afståede immaterielle aktiver.  

 

Eventuelle underskud skal ligeledes beskrives, da det er vigtigt, at selskabet med underskud også bærer 

dette i sit regnskab. Dette kan være tilfældet i en situation, hvor en virksomhed i en koncern ikke selv kan 

give overskud, men fordi virksomheden har en værdi for resten af koncernen, opretholdes virksomhedens 

aktivitet. Der kan også være tale om en nyetableret virksomhed, som har underskud grundet 

opstartsomkostninger, hvilket er forventeligt i en opstartssituation. 35 

Afslutningsvis i beskrivelsen af koncernen skal virksomheden beskrive koncernens branche, hvilket skal 

inkludere en beskrivelse af konkurrencesituationen, hvori de væsentlige konkurrenter beskrives, samt 

koncernens egen placering i forhold til disse.  

                                                        
35 BEK § 4 og SKAT’s juridiske vejledning	  2014-‐1	  C.D.11.4 Dokumentationspligten efter SKL § 3 B 
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4.2.2 Beskrivelse af de kontrollerede transaktioner 
Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af de identificerede kontrollerede transaktioner. Denne 

proces er en vigtig del af vurderingen af, om armslængdeprincippet overholedes, og skal derfor indgå i 

dokumentationsmaterialet jf. BEK § 5.  

I forbindelse med identifikation af virksomheders kontrollerede transaktioner lægger SKAT’s vejledning op 

til, at man opdeler transaktionerne typemæssigt, og som knytter sig til følgende: 

• Resultatopgørelsen 

• Balancen 

 

Eksempler på transaktioner, der knytter sig til resultatopgørelsen: 

• Køb/salg/overdragelse af varer og andre omsætningsaktiver 

• Indtægter og udgifter ved serviceydelser, herunder management fees og fordelte omkostninger 

• Leje- og leasingindtægter og –udgifter 

• Indtægter og udgifter (royalties, licenser osv.) vedrørende immaterielle aktiver 

• Finansieringsindtægter og –udgifter 

• Modtagne og ydede tilskud fx ved eftergivelse af lån. 

 

Eksempler på transaktioner, der knytter sig til balancen: 

• Køb/salg/overdragelse af immaterielle aktiver 

• Køb/salg/overdragelse af materielle aktiver 

• Køb/salg/overdragelse af kapitalandele i tilknyttede selskaber 

• Modtagne og ydede lån 

Denne opdeling skal opgives til SKAT i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen og skal opgives i 

skema 05.021 ”Kontrollerede transaktioner - bilag til selvangivelsen”. Dette gælder for dem der er omfattet 

af oplysningspligten. SKAT’s vejledning foreslår desuden, at virksomheden udarbejder et diagram herfor, 

som illustrerer transaktionerne med virksomhedens forbundne parter.  
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OECD Guidelines ligger desuden op til, at de kontrollerede transaktioner bekrives på transaktionsniveau, 

men det er dog stadig muligt, at beskrive de ensartede transaktioner samlet (aggregeret) jf. BEK § 5, stk. 2. 

Dette kræver en konkret vurdering til hvert tilfælde, da der ikke er konkrete regler for, hvornår man kan 

beskrive transaktioner aggregeret. Vurderingen af dette skal ske ud fra de fem sammenlignelighedsfaktorer 

(uddybes i afsnit 4.2.3.1), og SKAT skal stadig kunne vurdere, hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt. 

Der skal desuden for hver transaktion oplyses omfang, hvilket indebærer en beskrivelse af, hvor meget der 

er overdraget og fordelingen heraf, altså hvem der er overdraget til.36 

 

I forbindelse med vurdering, om hvorvidt uafhængige transaktioner er sammenlignelige med de 

kontrollerede transaktioner, anvendes de fem sammenlignelighedsfaktorer. 

  

4.2.3 En sammenlignelighedsanalyse 
Dokumentationsmaterialet skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse jf. dokumentations-

bekendtgørelsen § 6, og denne skal sammen med beskrivelsen af koncernen og de forretningsmæssige 

aktiviteter og de kontrollerede transaktioner danne grundlag for SKAT’s vurdering af, om principperne for 

prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Skatteyderen er forpligtet til at udarbejde analysen og dermed udsøge transaktioner med sammenligneligt 

grundlag. Af bekendtgørelsens bestemmelser skal sammenlignelighedsanalysen indeholde: 

• En beskrivelse af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner 

• En redegørelse for, hvorfor prisfastsættelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, 

herunder en beskrivelse af de anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner og en 

begrundelse for valget af metode. 

• Dokumentationen skal også indeholde oplysninger om fravalgte, mulige sammenlignelige 

transaktioner, ligesom et eventuelt fravalg skal begrundes. I den forbindelse skal virksomheden 

søge efter eventuelle sammenlignelige uafhængige transaktioner blandt egne transaktioner med 

uafhængige parter, og andre forbundne parters transaktioner med uafhængige parter. 

 

                                                        
36 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.3.1 Identifikation af de kontrollerede transaktioner 
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Virksomheden har ikke pligt til at udarbejde databaseundersøgelser som en del af 

sammenlignelighedsanalysen, men hvis undersøgelserne alligevel er lavet, skal de vedlægges 

dokumentationen jf. BEK § 6, stk. 4. SKAT kan dog som tidligere nævnt anmode virksomheden om at 

udarbejde en databaseundersøgelse jf. BEK § 10. 

 

For at danne grundlag for ovenstående vurdering skal de kontrollerede transaktioner sammenlignes med 

uafhængige virksomheders uafhængige transaktioner. Afhængig af den anvendte metode, anvendes 

henholdsvis prisen eller avancen for de sammenlignelige uafhængige transaktioner til at fastsætte pris 

eller avance på de koncerninterne transaktioner. Denne sammenlignelighedsanalyse mellem de 

kontrollerede og de ikke kontrollerede transaktioner foretages på baggrund af de fem 

sammenlignelighedsfaktorer.  

 

Hvis der i en koncern findes en overordnet transfer pricing-politik for, hvorledes kontrollerede priser og 

vilkår skal fastsættes, og hvilke metoder der anvendes, vil det være naturligt, at denne politik beskrives 

indledningsvis i dokumentationsmaterialet.37 

 

Det komplette informationsgrundlag for de fem sammenlignelighedsfaktorer, særligt i forhold til de ikke-

kontrollerede transaktioner, kan være vanskeligt tilgængeligt. Derfor bør validiteten af 

sammenlignelighedsanalysen vurderes i forhold til kvaliteten af det anvendte informationsgrundlag. Det vil 

desuden ofte være umuligt, at belyse samtlige 5 sammenlignelighedsfaktorer ved databaseundersøger, 

grundet manglende informationer omkring sammenligneligheds-grundlaget. Er det ikke muligt at fremfinde 

et kvalificeret sammenligningsgrundlag, må virksomheden på anden vis redegøre for, hvorfor 

prisfastsættelsen vurderes at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

Sammenlignelighedsanalysen skal derudover også indeholde en redegørelse for, hvorfor prisfastsættelsen 

anses for at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet, herunder en redegørelse for anvendte 

sammenlignelige uafhængige transaktioner og begrundelse for valg af metode.38 

                                                        
37 BEK § 6 
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4.2.3.1	   De	  5	  sammenlignelighedsfaktorer	  fra	  OECD	  

Ifølge OECD Guidelines findes der som tidligere nævnt 5 sammenlignelighedsfaktorer, som anvendes til at 

vurdere, hvorvidt uafhængige transaktioner er sammenlignelige med de kontrollerede transaktioner. 

Sammenlignelighedsfaktorerne konceptualiserer nogle grundlæggende attributter, som har indflydelse på 

pris- og indtjeningsforhold i det kompetitive erhvervsliv og eftersom at armslængdeprincippet tester 

koncernintern handel op imod netop det kompetitive erhvervslivs pris- og indtjeningsforhold, er det 

afgørende, at forstå disse attributter, der driver pris og indtjening. 

De 5 sammenlignelighedsfaktorer39 er:  

1. Produkters egenskaber  

2. En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici)  

3. Kontraktvilkår  

4. Økonomiske omstændigheder  

5. Forretningsstrategier	   

 

Produkters	  egenskaber	  

Forskelle i produktkarakteristika har ofte en betydning for de vilkår, som en transaktion undergives på det 

frie marked. Derfor skal disse karakteristika identificeres, og betydningen heraf i forhold til 

sammenligneligheden skal beskrives. 

 

De mest betydende karakteristika ved et produkt/service kan være fysiske egenskaber ved selve produktet 

i form af bl.a. kvalitet, varemærke, mængde samt eventuelle tillægsydelser som transport, garanti osv. 

Indgår flere produkter eller ydelser i samme transaktion, skal både de enkelte produkter og den 

sammenhæng, hvori disse indgår, vurderes i forhold til sammenligneligheden. 

 

                                                                                                                                                                                              
38 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.4.2 Sammenlignelighedsanalysen i forhold til prisfastsættelsen 
39 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.2.2.1.2 De fem sammenlignelighedsfaktorer 
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Ved vurderingen af sammenligneligheden af produktkarakteristika er det vigtigt at få identificeret netop de 

egenskaber, der er bestemmende for pris- og vilkårsfastsættelsen i forhold til den konkrete transaktion. 

Når virksomheder arbejder med dette i praksis, kan der opstå problemer herved, da det ofte vil være svært 

at drage entydige konklusioner på grundlag af en sammenlignelighedsanalyse af produktegenskaber, da en 

sådan analyse ofte vil identificere forskelle, som peger i forskellige retninger i relation til en justering af en 

pris. Desuden kan det være svært at foretage præcise kvantitative justeringer for forskellige 

produktegenskaber.40  

 

En	  funktionsanalyse	  

En funktionsanalyse går ud på at beskrive, hvilke funktioner de involverede parter udfører, hvilke aktiver 

der anvendes og hvilken risiko parterne har pådraget sig. Analysen har til formål, at identificere de 

aktiviteter, der har økonomisk betydning, og samtidig identificerer de aktiviteter af mindre økonomisk 

betydning, og som derved kan udelades i analysen. Det er nemlig centralt for analysen, at der fokuseres på 

de aktiviteter, der skaber værdi for koncernen.  

Hovedtanken bag funktions- og risikoanalysen er beskrevet i OECD Guidelines således:  

”In transactions between two independent enterprises, compensation usually will reflect the functions that 

each enterprise performs (taking into account assets used and risks assumed). Therefore, in determining 

whether controlled and uncontrolled transactions or entities are comparable, a functional analysis is 

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

and responsibilities undertaken, assets used and risks assumed by the parties to the transactions. For this 

purpose, it may be helpful to understand the structure and organisation of the group and how they 

influence the context in which the taxpayer operates. It will also be relevant to determine the legal rights 

and obligations of the taxpayer in performing its functions”.41 

Værdien af transaktionen bliver skabt af de funktioner som udføres af de involverede parter. Der kan 

eksempelvis være tale om montering, design og marketing, som alle er funktioner, der indgår i 

værdiskabelsen og skal derfor beskrives og dokumenteres.   

                                                        
40 OECD Guidelines afsnit 1.39 og SKAT’S juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.3.4.2 Produktets egenskaber 
41 OECD Guidelines afsnit 1.42 
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Det er desuden vigtigt, at de funktioner, der bidrager mest til indtjeningen, beskrives mere udførligt end de 

mindre vigtige funktioner. Jf. OECD Guidelines afhænger brugen af funktioner også meget af, hvilken 

branche man befinder sig i, hvorfor dette også skal tages i betragtning.42  

Ifølge OECD Guidelines kan eksempler på funktioner være:43 

• Design 

• Produktion 

• Indkøb 

• Distribution 

• Marketing 

• Service 

 

De anvendte aktiver i form af bl.a. produktionsudstyr og immaterielle aktiver er ofte også med til at skabe 

værdien af varen/ydelsen, samt den forventede fortjeneste.  

Ved brug af fx betydelige anlægsaktiver vil dette kræve kapital for den bidragende part, og der vil derfor 

forventes en højere og mere langsigtet fortjeneste. I forbindelse med immaterielle aktiver vil der typisk 

være tale om knowhow, patenter, design og markedsføringsrelaterede aktiver såsom varemærker, 

kundeliste og kunde/leverandørrelationer. Det er her vigtigt at dokumentere, hvem der har udviklet aktivet, 

da det er det selskab, som den økonomiske fordel skal tilfalde, og derudover skal det juridiske ejerskab og 

hvem der benytter aktivet identificeres.  

Ved kontrollerede transaktioner bør de påtagne risici være af samme karakter som ved normal samhandel 

mellem uafhængige parter, da det typisk vil være sådan, at jo højere risiko man påtager sig, jo højere 

afkast er der mulighed for at opnå, således der er mulighed for at sammenligne med uafhængige parter på 

samme grundlag. Derfor skal der i dokumentationsmaterialet indgå en beskrivelse af de væsentligste risici, 

som hver part har påtaget sig. 44 

                                                        
42 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.3.4.3 Funktionsanalysen (funktioner, aktiver og risici) 
43 OECD Guidelines afsnit 1.43 
44 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.3.4.3 Funktionsanalysen (funktioner, aktiver og risici) 
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Ifølge OECD Guidelines kan eksempler på risici være:45 

• Markedsrisici 

• Valutarisici 

• Produktansvar 

• Kreditrisici  

I praksis er det dog svært at forklare, hvilke funktioner man varetager, hvilke risici man påtager sig, og 

hvilke aktiver man anvender, da der ofte anvendes komplekse og avancerede forretningsmodeller. Dette 

kan derfor være en større proces. 

 

Kontraktvilkår	  	  

Kontraktvilkår omfatter en beskrivelse af alle de væsentligste betingelser vedrørende fordelingen af 

rettigheder og pligter i forhold til forretningsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem to parter. Det 

kan fx handle om fordeling af funktioner og risici, beskyttelse af rettigheder, vilkår for indtræden og 

udtræden, konsekvenser ved misligholdelse samt leverings- og betalingsbetingelser.  

 

Økonomiske	  omstændigheder	  	  

Prisfastsættelsen mellem uafhængige parter vil typisk være påvirket af markedets efterspørgsel og 

købekraft, konkurrencesituationen, virksomhedens eller produktets markedsposition, offentlig regulering af 

markedet mv. Der kan også være tale om specifikke forretningsmæssige og økonomiske omstændigheder, 

som også har betydning i relation til transaktioners sammenlignelighed. Sådanne forhold kan eksempelvis 

være særlovgivning, flaskehalssituationer, teknologiske-, forretningsmæssige- eller produktrelaterede 

cyklusser osv.  

Ved vurderingen af de forretningsmæssige og økonomiske omstændigheders betydning i forhold til graden 

af sammenlignelighed er det også vigtigt at identificere, hvem der i forhold til transaktionerne bærer 

risikoen for de identificerede forretningsmæssige eller økonomiske omstændigheder, herunder bl.a. 

tidspunktet for transaktionen, dens størrelse og omfang og virksomhedens niveau i markedet.  

                                                        
45 OECD Guidelines afsnit 1.46 
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Der skal derfor foretages en industrianalyse for, at identificere det relevante marked, aktørerne på 

markedet, intensiteten, forhandlerpositionen mellem køber og sælger samt risikoen forbundet med 

substituerende produkter eller ydelser.46 

 

Forretningsstrategier	  	  

Forretningsstrategier er ligeledes relevante i forbindelse med sammenlignelighed, da de kan have 

væsentlig indflydelse på prisfastsættelsen. Nogle gange forfølges mere langsigtede eller overordnede 

forretningsstrategier, der har indflydelse på fastsættelsen af priser og vilkår for en given transaktion. 

Forskelle i forretningsstrategier kan bl.a. komme til udtryk ved, at en virksomhed ønsker at ekspandere på 

eksisterende markeder, eller trænge ind på nye markeder, og derfor på kort sigt accepterer en mindre 

lønsom forretning mod på lang sigt at få en større markedsandel og dermed samlet set mere en mere 

lønsom forretning.47 Ved bedømmelsen af transaktionernes sammenlignelighed må det derfor afdækkes, 

om transaktionerne er udøvet under indflydelse af en sådan langsigtet eller overordnet forretningsstrategi. 

 

4.2.3.2	  Sammenlignelighedsgrundlag	  og	  søgning	  herefter	  

Ifølge OECD Guidelines defineres sammenlignelighed på følgende måde:  

“Application of the arm’s length principle is generally based on a comparison of the conditions in a 

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

such comparisons to be useful, the economically relevant characteristics of the situations being compared 

must be sufficiently comparable. To be comparable means that none of the differences (if any) between 

the situations being compared could materially affect the condition being examined in the methodology 

(e.g. price or margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any 

such differences”.48 

 

                                                        
46 OECD Guidelines afsnit 1.55 
47 OECD Guidelines afsnit 1.59 
48 Citat: OECD Guidelines afsnit 1.33 
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De oplysninger, som fremgår af beskrivelserne af virksomheden og de kontrollerede transaktioner, skal 

danne grundlig for sammenlignelighedsgrundlaget og valget af metode til prisfastsættelse af de 

kontrollerede transaktioner. For at opnå kendskab til sammenlignelige uafhængige transaktioner gælder 

det generelt, at omfanget af virksomhedens indsats skal vurderes ud fra omfanget og kompleksiteten af 

den kontrollerede transaktion jf. BEK § 2, stk. 2. Et muligt sammenligningsgrundlag skal søges blandt de 

internt sammenlignelige transaktioner, som: 

a) virksomhedens egne transaktioner med uafhængige parter 

b) andre koncernforbundne parters transaktioner med uafhængige parter 

 

Virksomhedens	  egne	  transaktioner	  med	  uafhængige	  parter	  

Hvis en vare, der både sælges til en uafhængig part og til et koncernselskab, ville denne potentielt 

anvendes som sammenligningsgrundlag i forhold til de koncerninterne transaktioner, der skal 

dokumenteres. Denne situation er tilfældet, hvis en virksomhed ikke selv har et datterselskab i et land, 

men sælger varerne gennem en uafhængig distributør. Det er vigtigt, at transaktionerne er 

sammenlignelige i forhold til de fem sammenlignelighedsfaktorer, eller at de ved en justering kan gøres 

sammenlignelige.  

 

Andre	  koncernforbundne	  parters	  transaktioner	  med	  uafhængige	  parter	  

Et andet muligt sammenligningsgrundlag skal søges blandt de transaktioner, som koncernforbundne 

selskaber har med uafhængige parter. Denne situation er tilfældet, hvis en virksomhed har et 

koncerninternt salg af en vare til et datterselskab, som samtidig har købt en tilsvarende vare af en 

uafhængig part. Det er igen vigtigt, at transaktionerne er sammenlignelige, eller at de ved en justering kan 

gøres sammenlignelige. 

Der er desuden pligt til, at søge efter uafhængige sammenlignelige transaktioner hos andre 

koncernforbundne parter. Det betyder bl.a., at fx et datterselskab, der køber varer til videresalg fra et dansk 

eller udenlandsk moderselskab, er forpligtet til at sikre sig viden om eventuelle uafhængige transaktioner, 

som moderselskabet måtte have.  
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Forpligtelsen gælder også for koncernforbundne selskaber, som datterselskabet ikke selv har kontrollerede 

transaktioner med. Det kan nemlig være, at et moderselskab ikke vil give datterselskabet adgang til 

information om uafhængige transaktioner. Det forhold, at datterselskabet, fordi det er et datterselskab, 

ikke har mulighed for at kræve oplysningerne udleveret, ændrer i princippet ikke datterselskabets 

forpligtelser. Det er også muligt, at søge sammenlignelige transaktioner hos uafhængige parter, som ikke 

er en del af koncernen. Med andre ord eksterne sammenlignelige transaktioner. Virksomheden kan have 

kendskab til mulige sammenlignelige transaktioner via fx konkurrenter, internettet og branchetidsskrifter. 49  

Det vil ofte være vanskeligt, at finde eksterne sammenlignelige transaktioner, men for visse typer af varer, 

såsom visse typer af råstoffer, eksisterer der egentlige børser, hvor der kan findes oplysninger om 

verdensmarkedsprisen. Disse oplysninger kan naturligvis indgå i sammenlignelighedsanalysen. 

 

Første udgangspunkt ved søgning efter sammenligningsgrundlag bør naturligt være, om der findes internt 

brugbart sammenligningsgrundlag enten hos virksomheden selv eller hos en af de koncernforbundne 

virksomheder. Hvis der fx er tale om salg af en vare eller produkt, skal sammenligningsgrundlaget ofte 

være nøjagtig samme produkt. Små forskelle kan nemlig resultere i, at sammenligningsgrundlaget 

forkastes. Det er desuden vigtigt for sammenligningsgrundlaget, at der anvendes produkter, der benyttes til 

sammenligning, som handles på samme vilkår og markeder. 

 

Søgningen efter eksternt sammenligningsgrundlag i denne situation vil typisk kun være muligt ved et åbent 

marked eller en børs, som handler med det pågældende produkt. I tilfælde af, at der ikke kan findes 

sammenlignelige produkter, hverken på internet eller eksternt, kan man anvende andre transaktioner 

mellem uafhængige parter som sammenligningsgrundlag, og her vil funktionsanalysen være af væsentlig 

karakter.  

 

 

                                                        
49 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.4.2 Sammenlignelighedsanalysen i forhold til prisfastsættelsen 
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Det kan ofte være en fordel at søge data i lignende brancher, da chancen for at finde transaktioner med 

forholdsvis samme mængde af funktioner, aktiver og risici vil være størst her. Hvis dette ikke giver 

resultater, er det muligt at søge i andre brancher, og i sådanne tilfælde vil det være en god ide at have data 

fra en flerårig periode, såsom produktlivscyklus, analyser af udvikling i omsætning, omkostninger eller 

avancer for selskabet selv, samt for sammenligningsgrundlaget.50 

 

4.2.3.3	  Justeringer	  	  

I tilfælde af, at det ikke er muligt at finde sammenlignelige transaktioner, kan der foretages justeringer, 

således sammenlignelighedsgrundlaget er opfyldt. Justeringen laves for at udligne eventuelle økonomiske 

effekter af de forskelle, der måtte være mellem den uafhængige og den kontrollerede part. Det er vigtigt, at 

alle sammenlignelighedsfaktorer vurderes i forbindelse hermed, således sammenligningsgrundlaget kan 

anvendes. Jo færre justeringer desto bedre, idet grundlaget vil bliver mere og mere usikkert for hver 

justering, der foretages. Justeringer kan fx være vedrørende funktioner, risici, produkter, 

leveringsbetingelser, eller markedsforskelle.51  

	  

4.2.3.4	  Prisfastsættelsesmetoder	  

Der findes ifølge OECD Guidelines 5 prisfastsættelsesmetoder, som anvendes ved fastsættelse og 

dokumentation af armslængdepriser for kontrollerede transaktioner.  

Metoderne er følgende: 

 

                                                        
50 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.4.2 Sammenlignelighedsanalysen i forhold til prisfastsættelsen 
51 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.5.2 Beskrivelse af efterfølgende justeringer af prisfastsættelsen 

Transaktionsbestemte nettoavancemetoder     

Avancefordelingsmetoden (profit split) Den transaktionsbestemte nettoavancemetode 
(TNMM) 

Traditionelle transaktionsbaserede metoder 
Den frimarkedsprismetode 

(CUP) 
Videresalgsmetoden (RPM)

    
Kostpris plus avance-metoden 

(Cost plus)   
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Som udgangspunkt er metoderne baseret på, at de kontrollerede transaktioner sammenlignes med 

tilsvarende uafhængige transaktioner (sammenligningsgrundlaget) med udgangspunkt i de fem 

sammenlignelighedsfaktorer, som er gennemgået tidligere. Ved valg af metode er målet at finde den mest 

egnede metode til den pågældende transaktion. 

 

De	  traditionelle	  transaktionsbaserede	  metoder	  

De tre første metoder betegnes som de traditionelle transaktionsbaserede metoder og er metoder, der har 

en direkte sammenhæng mellem prisfastsættelsesmetoden og de fastsatte afregningspriser. Derfor 

betragtes de traditionelle transaktionsbaserede metoder, som de mest direkte metoder.  

 

Dette skal ses i forhold til de transaktionsbestemte nettoavancemetoder, hvor der udover den faktiske 

afregningspris mellem de kontrollerede parter også indgår driftsomkostninger/ kapacitetsomkostninger i 

relation til den forretningsmæssige aktivitet, som den kontrollede transaktion vedrører. Disse omkostninger 

er således ikke direkte henførebare til den kontrollerede transaktion. CUP-metoden anvender prisen på 

sammenlignelige transaktioner til at fastsætte prisen på kontrollerede transaktioner. RPM og Cost plus-

metoden anvender bruttoavancer på sammenlignelige transaktioner for at finde prisen på de kontrollerede 

transaktioner. 

 

De	  transaktionsbestemte	  nettoavancemetoder	  

Profit Split-metoden og TNMM betegnes som de transaktionsbestemte avancemetoder og er metoder som 

sammenlignes som udgangspunkt på nettoavanceniveau, dvs. indtjeningen efter både variable 

omkostninger og kapacitetsomkostninger/driftsomkostninger er fratrukket. Metoderne er mere indirekte 

end de traditionelle metoder og benyttes, når der ikke kan findes en direkte metode.52 

 

                                                        
52 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.2.2.2.1 Metoderne 
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4.2.4 Beskrivelse af implementeringen af principperne for prisfastsættelsen 
Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse for implementering af principperne for prisfastsættelsen 

og efterfølgende justeringer af prisfastsættelsen jf. BEK § 7. Formålet med dette er, at give SKAT bedre 

mulighed for at vurdere, hvorvidt metoderne er anvendt korrekt og dermed om armslængdeprincippet er 

overholdt.  

 

Ved implementering af prisfastsættelsen forstås den måde, hvorpå virksomheden konverterer den løbende 

prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner til den anvendte prisfastsættelsesmetode, der anvendes 

til at dokumentere de kontrollerede transaktioner. Dette gælder naturligvis kun i situationer, hvor der ikke 

på forhånd er overensstemmelse mellem den løbende prisfastsættelse og armslængdeprisfastsættelses-

metoden. Det kan fx være tilfældet, når virksomheden skal regne baglæns fra transfer pricing-metoden til 

en armslængdepris på transaktionen.  

 

Implementeringen skal derfor sikre, at SKAT har mulighed for at vurdere, hvorvidt afregningsprisen rent 

faktisk er i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i dokumentationen. Redegørelsen skal 

desuden inkludere en beskrivelse af, hvor ofte og hvordan der sker en opfølgning af, om de priser og vilkår 

der anvendes er fastsat på armslængdevilkår. Formålet med dette er, at sætte SKAT i stand til at vurdere, 

om de valgte metoder er implementeret korrekt. Det er alene principper for implementeringen, der skal 

beskrives. Hvis der er forskellige transaktionstyper, er det principperne for alle de forskellige 

transaktionstyper, der skal beskrives.  

 

4.2.5 En liste over eventuelle skriftlige aftaler 
Dokumentationen skal indeholde en liste over aftaler vedrørende de kontrollerede transaktioner jf. BEK § 8 

stk. 1. SKAT kan i en skattekontrol bede om at få en kopi af aftalerne udleveret, hvis dette vurderes at 

være relevant, jf. BEK § 9. SKAT anbefaler desuden, at de forbundne parter laver skriftlige aftaler om de 

kontrollerede transaktioner.  
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I aftalerne skal fastlægges vilkårene for transaktionerne, såsom parternes funktioner, aktiver og risici i 

forbindelse med transaktionerne, prisfastsættelsesmetoder samt eventuelle aftaler om 

genforhandlinger/ændringer af betingelser. Uanset om der foreligger skriftlige aftaler og/eller kontrakter, 

skal de aftalemæssige vilkår vedrørende de kontrollerede transaktioner være beskrevet i 

dokumentationsmaterialet.  

 

Dette gælder bl.a. aftalemæssige vilkår i relation til fordeling af funktioner, risici og kontraktuelle vilkår for 

transaktionerne. 53  Aftaler i form af unilaterale og bilaterale APA aftaler indgået med udenlandske 

skattemyndigheder skal ligeledes inkluderes i dokumentationsmaterialet, såfremt de danske 

skattemyndigheder ikke er part i aftalen.  

 

Der foreligger ikke nærmere krav til, hvordan og hvorledes dokumentationen udarbejdes.  Det er dog et 

krav, at dokumentationen skal være af en sådan art, at selskabet dokumenterer, at de kontrollerede 

transaktioner følger armslængdeprincippet. Dokumentationen kan desuden udarbejdes på dansk, norsk, 

svensk eller engelsk. Det skal desuden bemærkes, at dokumentationsmaterialet indgår under 

bogføringslovens ”regnskabsmateriale” i lovens § 10, således skal transfer pricing-dokumentation 

ligeledes opbevares i 5. år fra udløbet af det pågældende regnskabsår. 

 

                                                        
53 SKAT’s juridiske vejledning 2014-1 C.D.11.4.6 Dokumentation for skriftlige aftaler 
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5. Det regulative miljø for udvalgte lande - Dokumentation 

Den nationale lovgivning for de øvrige nordiske lande i forbindelse med transfer pricing vil i de følgende 

afsnit blive gennemgået. Denne gennemgang er, som tidligere nævnt, relevant i takt med et øget fokus på 

transfer pricing-området. Der er en del ligheder mellem reglerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland, men 

derimod også en række forskelle.  

 

5.1 Norge 

I Norge blev der i 2007 vedtaget nye transfer pricing-regler, som trådte i kraft fra og med indkomståret 

2008. De skattepligtige skal, i lighed med de danske regler om oplysningspligt, indsende en oversigt til 

skattemyndighederne over alle kontrollerede transaktioner i forbindelse med selvangivelsen årligt. Den 

norske oplysningspligt trådte i kraft i 2007, hvorimod dokumentationspligten trådte i kraft i 2008.54  

 

5.1.1 Omfattet af oplysnings- og dokumentationspligt  
De omfattede af dokumentationspligt er selskaber, der er underlagt bestemmende indflydelse eller udover 

bestemmende indflydelse overfor andre selskaber. Både den direkte og indirekte kontrol, som dækker 

både de grænseoverskridende og norske transaktioner.  

Ligesom i Danmark findes der en minimumsgrænse for oplysningspligten, hvilket i Norge gælder 

virksomheder med kontrollerede transaktioner under 10 mio. NOK og koncernintern gæld for mindre end 

25 mio. NOK. Disse er undtaget oplysningspligten. Ligesom i Danmark er der også undtagelser til 

dokumentationspligten, og bestemmelserne i Norge herfor er virksomheder med under 250 medarbejder 

og en omsætning under 400 mio. NOK eller en balancesum under 350 mio. NOK.55 

                                                        
54 KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
55 ”Transfer Pricing i Norden”, Deloitte, SU 2008, 48, afsnit 4 
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5.1.2 Dokumentationens indhold  
Dokumentationen skal indeholde følgende56: 

• En beskrivelse af koncernens struktur og geografisk spredning  

• En beskrivelse af den operationelle struktur 

• En kort historisk beskrivelse af koncernen, dens aktiviteter og eventuelle omstruktureringer 

• En beskrivelse af væsentlige ændringer i organisationen det pågældende år 

• En beskrivelse af finansielle nøgletal de seneste 3 år samt forklaring af eventuelle underskud  

• En beskrivelse af art og omfang af kontrollerede transaktioner i året, herunder særlig fokus på de 5 

sammenlignelighedsfaktorer  

• En beskrivelse af prisfastsættelsesmetoden 

• En funktionsanalyse  

• Kopi af skriftlige aftale i relation hertil 

• En beskrivelse af eventuelle immaterielle overførsler 

 

Set i forhold til OECD Guidelines er ovenstående dokumentation i overensstemmelse hermed, og minder 

desuden om de danske krav. Yderligere accepterer de norske skattemyndigheder OECD Guidelines 

prisfastsættelsesmetoder.  

 

5.1.3 Bøder 

Der foreligger ingen specifikke transfer pricing-bøder, men der gives en almindelig bøde på 30% af den 

skattemæssige regulering, såfremt skattemyndighederne konkluderer, at den skattepligtige har udfyldt 

ufuldstændige eller forkerte oplysninger på selvangivelsen. I tilfælde af grov uagtsomhed kan en 

tillægsafgift på op til 60% opkræves. Den normale afgift er 30%. Manglende overholdelse af 

dokumentationsindgivelsen bærer de samme sanktioner som manglende indsendelse af den årlige 

                                                        
56 KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
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selvangivelse. Det samme gælder, hvis dokumentationen ikke er indsendt inden for fristen. Fristen for 

indsendelse af transfer pricing-dokumentationen er 45 dage efter anmodning herom.57 

 

5.1.4 Indsats på området 
De norske skattemyndigheder (NTA) har et stærkt fokus på koncerninterne transaktioner og har etableret 

et transfer pricing-netværk bestående af store skattekontorer, herunder Direktoratet for Skatter. NTA 

vælger virksomheder til revision på grundlag af den indsendte formular RF 1123 (oversigt over de 

kontrollerede transaktioner mv.) og selvangivelsen. I tilfælde af at man er valgt, er det første skridt for 

skatteyderne at fremlægge sin transfer pricing-dokumentation for gennemgang heraf. Virksomheder 

udvælges til revision, hvis dokumentationen ikke giver tilstrækkelige oplysninger og svar om de interne 

transaktioner og rentabiliteten af virksomheden. 

 

I øjeblikket er enhver virksomhed med en lav margin eller tab disponerende med en udenlandsk relateret 

part af høj risiko for en skatterevision. Desuden er ”year-end”-justeringer sjældent accepteret, og det er 

ofte brugt som et argument af NTA til at hævde, at resultatet ikke er på armslængdevilkår. 

Udvælgelsesprocessen vil være baseret på indholdet af formular RF 1123 i kombination med den 

skattepligtiges resultat af virksomheden.58 

 

Der er flere retssager vedrørende afregningspriser i gang, og de norske skattemyndigheder har øget 

antallet af skatterevisioner. Endelig er der et særligt fokus på kvaliteten af sammenlignelighedsanalysen 

præsenteret for skattemyndighederne. Dette er i overensstemmelse med de ajourførte OECD-retningslinjer, 

og der er en forventning om at have en langt mere analytisk tilgang til beslutsomhed/evaluering af 

afregningspriser/avancer anvendt.59 

De norske myndigheder har iværksat et APA-”study” og et APA-program forventes indført, når studiet er 

gennemført. 

                                                        
57 Deloitte ”2014 Global Transfer Pricing Country Guide” 
58 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
59 KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
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5.1.5 Deadline 
Det anbefales af de norske myndigheder, at dokumentationen udarbejdes årligt, og ved anmodning herom 

fra myndighederne skal dokumentationen senest være dem i hænde 45 dage efter anmodningen.60  

 

5.2 Sverige 

I forlængelse af myndighedernes forsøg på at forhindre økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse 

vedtog det svenske parlament et lovforslag den 2. juni 2006, hvilket forpligtede internationale selskaber til 

at udarbejde transfer pricing-dokumentation ved grænseoverskridende transaktioner fra og med 1. januar 

2007.61  

 

5.2.1 Omfattet af oplysnings- og dokumentationspligt  
Lovgivningen finder anvendelse på transaktioner mellem associerede virksomheder. Transaktioner med 

faste driftssteder er ikke omfattet dokumentationspligten. Der foreligger ingen bestemmelser om 

oplysningspligt i Sverige. Der er dog i de svenske regler lempelse for transaktioner af mindre værdi, men 

undtagelsen omfatter ikke små og mellemstore virksomheder. 62   

 

5.2.2 Dokumentationens indhold  
Dokumentationsindholdet er dels bestemt af lovgivningen, af bekendtgørelser og af vejledninger fra 

skattemyndigheder i lighed med Danmark. Dokumentationen skal indsendes, såfremt dette anmodes af 

skattemyndigheder, og skal derfor ikke indsendes i forlængelse af selvangivelsen. En sådan anmodning er 

mulig fra den dato, hvor selvangivelsen er indgivet. Dokumentationen skal indeholde63:  

• En beskrivelse af virksomheden, dens organisation og aktiviteter 

• En beskrivelse af type og omfang af kontrollerede transaktioner (varer, serviceydelser, immaterielle 

aktiver og finansielle transaktioner) 
                                                        
60 KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
61 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
62 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
63 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 



 
 

  

Malene Bech Larsen  

 

53 

Transfer	  pricing	  -‐	  dokumentationskrav	  

• En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

• En beskrivelse af den anvendte prisfastsættelsesmetode  

• En sammenlignelighedsanalyse  

 

Ovenstående krav svarer i hovedtræk til de danske, og er ligeledes udarbejdet i overensstemmelse med 

OECD Guidelines. Desuden accepteres OECD-prisfastsættelsesmetoderne til anvendelse, og de 

transaktionsbaserede metoder foretrækkes. Dokumentation udarbejdet i overensstemmelse med 

adfærdskodeksen vedrørende EU TPD64, som anses for at være i overensstemmelse med de svenske 

dokumentationskrav. Dokumentationen skal udarbejdes på svensk, dansk, norsk eller engelsk. 

 

5.2.3 Bøder 
Der er ingen specifikke transfer pricing-bødebestemmelser ud over de almindelige bøder vedrørende 

unøjagtige og vildledende informationer i materialet. Bøden spænder fra 10% til 40% af det beløb, der 

vedrører indkomstreguleringen. Hvis det er tilfældet, at skatteyder åbenlyst har oplyst om den faktiske 

situation, men forsømmer at foretage en nøjagtig bedømmelse af de juridiske konsekvenser, vil en bøde 

som udgangspunkt ikke pålægges. Bevisbyrden for unøjagtig eller vildledende information ligger hos 

skattemyndighederne.65  

 

5.2.4 Indsats på området 
Den svenske skattemyndighed har et stigende fokus på transfer pricing-området siden indførelsen af de 

formelle dokumentationskrav i 2007. I nogle skatterevisioner fokuseres der alene på transfer pricing på 

trods af, at skattemyndighederne i 2013 tabte enkelte transfer pricing-sager.66 

 

                                                        
64 Der henvises til afsnit 6.2.1 for uddybelse heraf 
65 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
66 KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
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5.2.5 Deadline 
Det kræves, at transfer pricing-dokumentationen er forberedt årligt, men skal kun fremsendes til de 

svenske myndigheder, hvis der anmodes herom. I så fald der anmodes om dokumentationen, skal dette 

normalt være myndighederne i hænde senest 30 dage efter anmodningen.67 

 

5.3 Finland 

Finland har i over 10 år haft stigende fokus på transfer pricing-området og fra og med indkomståret 2007 

blev dokumentationskrav indført. Transfer pricing-dokumentation har til formål at bevise, at de priser, der 

anvendes i grænseoverskridende koncerninterne transaktioner, er acceptable fra skattemyndighedens 

perspektiv. Dokumentationen skal desuden indsendes inden for 60 dage efter skattemyndighedernes 

anmodning.68  

 

5.3.1 Omfattet af oplysnings- og dokumentationspligt 
De omfattede af dokumentationskravene er associerede selskaber, hvilket defineres på samme måde som 

de danske regler, altså ved direkte eller indirekte kontrol gennem enten aktieandele eller 

stemmerettigheder. Der er i lighed med Danmark og Norge krav til oplysninger om kontrollerede 

transaktioner i forbindelse med selvangivelsen. 

Små og mellemstore virksomheder er i lighed med de danske retningslinjer og i overensstemmelse med 

JTPF’s code of conduct69 fritaget for dokumentationspligt, men de finske myndigheder kan dog stadig 

anmode om information herom, hvorfor princippet bør følges.  

Dokumentationsundtagelsen kræver, at koncernen har under 250 ansatte, og hvis virksomhedens 

omsætning er under 50 mio. EUR eller deres aktiver er mindre end 43 mio. EUR. En yderligere begrænsning 

i dokumentationen gælder, hvis det samlede beløb for transaktioner mellem to parter i løbet af et 

regnskabsår ikke overstiger 500.000 EUR.70 

                                                        
67 Deloitte ”2014 Global Transfer Pricing Country Guide” og KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
68 KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
69 Der henvises til afsnit 6.2 for uddybelse heraf 
70 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
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5.3.2 Dokumentationsindhold 
Dokumentationen skal indeholde følgende71: 

• En beskrivelse af virksomheden 

• En beskrivelse af associerede virksomheder 

• Information om transaktioner mellem forbundne foretagender 

• Funktionsanalyse af transaktioner mellem forbundne foretagender 

• En sammenlignelighed analyse, herunder tilgængelige oplysninger om sammenlignelige 

transaktioner 

• En beskrivelse af transfer pricing-metode og dens anvendelse  

 

Set i forhold til OECD kan skatteyderne vælge en af de anerkendte OECD-prisfastsættelsesmetoder, så 

længe den valgte metode resulterer i en armslængdeprissætning for den koncerninterne transaktion. I sin 

udvælgelse af metode, bør en skatteyder tage hensyn til aspekter vedrørende anvendelsen af metoder 

angivet i OECD-retningslinjerne. Dokumentationen må udarbejdes på finsk, svensk og engelsk. 

 

5.3.3 Bøder 
I forbindelse med indkomstjusteringer kan der pålægges en ekstra skat på op til 30% af den korrigerede 

indkomst. Desuden er der en bødestraf på 25.000 EUR for manglende overholdelse af transfer pricing-

dokumentationskrav, selv om prissætningen af de koncerninterne transaktioner har været på armslængde.  

Desuden kan en eventuel tilpasning af den skattepligtige indkomst resultere i en særskilt bødestraf på op 

til 30% af den korrigerede indkomst.72 Sanktioner kan reduceres eller fjernes, hvis den skattepligtige 

fremlægger supplerende transfer pricing-dokumentation, der understøtter armslængdeprincippet.  

 

                                                        
71 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
72 ”EY Transfer Pricing global reference guide”, 2013 
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5.3.4 Indsats på området 
Den finske skattemyndighed har et stigende fokus på transfer pricing-området, hvilket bl.a. skyldes et 

stigende antal af skatterevisioner de seneste år, og den udvidede indsats overfor de finske internationale 

virksomheder, hvad angår transfer pricing-projektet, som startede i 2012. Igennem dette projekt har der 

været mange gennemførte offentlig noterede skatterevisioner i Finland, hvilket resulterer i større 

skatteansættelser, og domstolene har endnu ikke udsendt nogen beslutninger herom.73  

 

5.3.5 Deadline 
Det anbefales, at transfer pricing-dokumentationen er forberedt årligt, men skal kun fremsendes til de 

finske myndigheder, hvis der anmodes herom. I så fald der anmodes om dokumentationen, skal dette være 

myndighederne i hænde senest 60 dage efter anmodningen.74 

 

5.4 Sammenligning af landenes krav og anbefalinger 

Ved gennemgang af de nordiske landes lovgivning på transfer pricing-området er der ingen tvivl om, at der 

de seneste år er sket en stor udvikling. Danmark var det første land, der indførte krav om transfer pricing-

dokumentation i året 2006, hvorfor de tre andre lande fulgte efter i indkomstårene 2007 og 2008.  

 

Alle fire landes nationale lovgivning er i overensstemmelse med OECD Guidelines. Derudover er der lighed i 

dokumentationsbegrænsningen for små og mellemstore virksomheder/ transaktioner af mindre værdi for 

alle fire lande. Der er dog visse forskelle i forbindelse med oplysningspligten, idet Sverige, som det eneste 

af disse lande, ikke har indført oplysningspligt i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Sveriges 

skattemyndigheder har dermed ingen mulighed for at vurdere i hvilket omfang, der er foretaget 

kontrollerede transaktioner.  

                                                        
73 Deloitte ”2014 Global Transfer Pricing Country Guide” og KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
74 Deloitte ”2014 Global Transfer Pricing Country Guide” og KPMG ”Global Transfer Pricing Review” 2013 
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Derudover er der også forskel med hensyn til krav om de indenlandske transaktioner, idet Sverige ikke 

stiller specifikke krav hertil og i Finland er de helt undtaget herfra. I Danmark og Norge er indenlandske 

transaktioner i modsætning omfattet af dokumentationskravene.  

 

Risikoen for at blive udsat for transfer pricing-revision vurderes i alle fire lande som høj eller voksende. 

Danmark har bl.a. en medium risiko, men ingen af landene har en decideret lav risiko, hvilket indikerer, at 

de europæiske skattemyndigheder alle har en høj eller øget grad af fokus på transfer pricing-området.  

 

I Norge er det ikke en mulighed for indgåelse af APA’er, mens der er Danmark, Sverige og Finland 

accepteres både unilaterale og bilaterale aftaler. 
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6. EU Joint Transfer Pricing forum 

EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) er en arbejdsgruppe, som i 2002 blev nedsat af EU-kommissionen 

med det formål, at arbejde for mere ensartede skatteregler i forbindelse med transfer pricing i EU. 

Medlemmerne består af repræsentanter fra medlemslandene, 15 repræsentanter fra erhvervslivet og 

repræsentanter fra OECD med observatørstatus.  

JTPF forsøger at skabe et ”common EU-wide approach on documentation requirements”75, hvorfor de har 

udviklet en code of conduct herfor bestående af en best practice, og et forslag, som gør det muligt for 

europæiske koncerner at udarbejde transfer pricing-dokumentation, som en EU transfer pricing-

dokumentation (EU TPD), og der er i forbindelse hermed vedtaget en adfærdskodeks af EU-kommissionen 

omhandlende denne EU TPD.76 

Disse regler er dog ikke bindende. EU TPD er udarbejdet inden for rammerne af OECD Guidelines, og har til 

formål, at sikre en hurtig og effektiv løsning af dobbeltbeskatningskonflikter, samt forenkle kravene til 

transfer pricing-dokumentationen og derudover forbedrer kvaliteten af transfer pricing 

dokumentationerne.77 Derudover har JTPF også udarbejdet en guideline for APA-aftaler, som forsøger at 

løse eventuelle stridigheder og dobbeltbeskatninger.78  

 

6.1 Formålet med TP-dokumentation ifølge JTPF 

Transfer pricing-dokumentation har jf. JTPF til formål, i lighed med SKAT’s vejledning, at sparer skatteydere 

tid og omkostninger ved at forbedre dokumentationen, samt reducere chancen for indkomstforhøjelser og 

bøder ved tilfredsstillende dokumentation.  Skattemyndighedernes revisioner bliver mindre komplicerede 

og tidskrævende, idet skattemyndighederne nemmere kan identificere de koncerninterne transaktioner, 

samt vurderer om disse er foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

                                                        
75 Citat: ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements” Brussels, 11.11.2005, afsnit 
3.1. ”The purpose of a EU-wide common approach” 
76 ”Rådet for den Europæiske Union” Bruxelles, den 20. Juni 2006, 9738/06, FISC 74 OC 405   
77 ”Joint Transfer Pricing Forum”, European Commission, 10/04/2014  
78 “KPMG Transfer pricing guide”, 8th edition  
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6.2 Code of conduct – Transfer pricing-dokumentation 

Den 27. juni 2006 udarbejdede JTPF en code of conduct for transfer pricing-dokumentation for forbundne 

foretagender i EU. Denne code of conduct har til formål at standardisere den dokumentation, 

multinationale selskaber skal give til skattemyndighederne på deres prissætning af grænseoverskridende 

koncerninterne transaktioner. Denne code of conduct sigter desuden mod, at reducere de skattemæssige 

komplikationer, virksomhederne står over for, når de handler med associerede selskaber i andre 

medlemsstater, som bl.a. kan skyldes afvigende dokumentationskrav. 

 

6.2.1 EU Transfer Pricing dokumentation (EU TPD) 
Det er en mulighed, at udarbejde transfer pricing-dokumentationen som en såkaldt EU transfer pricing-

dokumentation (EU TPD) jf. BEK § 11. EU TPD-retningslinjerne er udarbejdet af JTPF. Det er således 

frivilligt, om virksomheden ønsker at udarbejde sin dokumentation efter EU TPD-reglerne, men valget skal 

som altovervejende udgangspunkt omfatte alle koncernens (EU) selskaber. Hvis man har udarbejdet 

dokumentationen efter EU TPD-retningslinjer, vil det være fordelagtigt at gøre dette i en årrække, således 

kontinuiteten heri fastholdes.  Som tidligere nævnt blev JTPF stiftet i 2002 af EU kommissionen, men 

muligheden for EU transfer pricing-dokumentation blev først muligt 21. juni 2005. EU TPD er udarbejdet 

som et kompromis mellem de europæiske skattemyndigheder og erhvervslivet, da JTPF ligesom EU både 

har medlemslande og repræsentanter fra erhvervslivet. 

En EU TPD består af to dele: 

1. en fællesdokumentation og 

2. en landespecifik dokumentation 

 

6.3.1.1	   Formålet	  med	  EU	  TPD	  

Årsagen til muligheden for at anvende EU TPD er, at der de seneste år har forekommet en øget 

globalisering, hvilket bl.a. har medført øget handel på tværs af landegrænser. På trods af dette har der ikke 

været et fælles sæt af regler for transfer pricing-dokumentationen, hvilket bl.a. har medført øgede 

compliance-omkostninger, samt risiko for dobbeltbeskatning. Omkostninger opstår mange gange i 

forbindelse med søgningen efter et sammenligningsgrundlag og ved forberedelse af selve 
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dokumentationsudarbejdelsen. Disse frustrationer kom bl.a. til udtryk i JTPF’s Report on the Activities79, 

hvor der fra det europæiske erhvervsliv gives udtryk for, at compliance-omkostningerne er for høje for at 

kunne leve op til EU TPD. Derudover gives der udtryk for, at visse medlemslande ikke konsekvent følger 

OECD Guidelines. 

 

Som det er omtalt tidligere, er problemstillingen ved transfer pricing i et skattemæssigt henseende af 

væsentlig karakter. JTPF vurderer, at problemet kan løses ved at indføre mere ensartede 

dokumentationskrav i de enkelte medlemslande inden for rammerne af OECD Guidelines. Årsagen til, at EU 

TPD skal være i overensstemmelse med OECD Guidelines, er at mange MNV’ere også opererer i OECD-

lande udenfor EU. Formålet med EU TPD er derfor at reducere omkostningerne for både virksomheder og 

myndigheder i forbindelse med dokumentationsudarbejdelsen, da det hurtigt kan blive bekosteligt, at 

opfylde dokumentationskravene i de respektive lande, hvor koncernen er repræsenteret. 

 

Som tidligere nævnt skal EU TP-dokumentationen deles op i en fællesdokumentation og en landespecifik 

dokumentation. Den fællesdokumentation vil således kunne  anvendes i alle de EU-lande koncernen er 

repræsenteret, og den landespecifikke del vil effektivisere processen ved udarbejdelsen af 

dokumentationen samt være besparende i både tid og penge. Nedenfor er vist en oversigt over EU transfer 

pricing-dokumentationen.80 

         

                                                        
79 ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements” Brussels, 11.11.2005 
80 ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements” Brussels, 11.11.2005 
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Det er altså den landespecifikke dokumentation, som skal udarbejdes for hvert land, hvorimod den 

centrale del af dokumentationen vil være indeholdt i fællesdokumentationen, hvilket kun skal udarbejdes 

en enkelt gang. Hele EU TPD skal forelægges SKAT, herunder også information som ikke er omfattet 

dokumentationsbekendtgørelsen, men hvor oplysningerne skal gives som følge af kravene til 

fællesdokumentation.81 

JTPF anbefaler desuden medlemslande, der endnu ikke har regler vedrørende transfer pricing-

dokumentationen, at udarbejde krav, som er i overensstemmelse med EU TPD.  

 

6.3.1.2	   Fællesdokumentation	  	  

Fællesdokumentationen bygger på en overordnet dokumentation med standardiserede oplysninger, som 

alle er relevante for koncernens virksomheder repræsenteret i EU, og skal således kun udarbejdes én gang.  

Nedenfor angives, hvad den fællesdokumentation skal indeholde82, dog skal der i praksis tages stilling til 

punkterne i forhold til virksomheden og dens transaktioner kompleksitet.  

• En general beskrivelse af aktiviteterne og forretningsstrategien, herunder ændring af 

forretningsstrategien i forhold til det foregående skatteår 

• En general beskrivelse af den multinationale koncerns organisatoriske, juridiske og operationelle 

struktur 

• En generel liste over de forbundne foretagender, der foretager kontrollerede transaktioner med 

virksomheder i EU 

• En generel beskrivelse af de kontrollerede transaktioner med forbundne foretagender i EU, det vil 

sige en beskrivelse af  

o Transaktionsstrømme 

o Faktureringsstrømme 

o Transaktionsstrømmenes beløb og mængde  

• En general beskrivelse af funktioner og risici, og en beskrivelse af ændringer i funktioner og risici i 

forhold til foregående skatteår 
                                                        
81 SKAT’s juridiske vejledning 2014-01 C.D.11.4.9.3 Dokumentation efter EU standard mv. 
82 ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements” Brussels, 11.11.2005 og SKAT’s 
juridiske vejledning 2014-01 C.D.11.4.9.3 Dokumentation efter EU standard mv. 
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• En liste over immaterielle aktiver og modtagne eller betalte licensafgifter 

• Den multinationale koncerns politik vedrørende interne afregningspriser eller en beskrivelse af 

koncernens system for interne afregningspriser, der viser, at koncernens interne afregningspriser er 

fastsat i overensstemmelse  med armslængdeprincippet 

• En liste over aftaler om omkostningsfordeling, forhåndsaftaler om metoder for interne 

afregningspriser og afgørelser om forskellige aspekter af interne afregningspriser, såfremt de finder 

anvendelser på EU-baserede koncernenheder 

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

oplysninger på ̊ anmodning og inden  for en passende frist i overensstemmelse med nationale 

regler. 

 

6.3.1.3	  Landespecifik	  dokumentation	  

Den landespecifikke dokumentation indeholder den specifikke dokumentation vedrørende den enkelte 

virksomhed i det enkelte land, og skal indeholde følgende punkter83: 

• En beskrivelse af koncernen 

• En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner 

• En sammenlignelighedsanalyse herunder information om interne og eksterne sammenlignelige 

uafhængige transaktioner og anvendelse af metoder 

• En beskrivelse af implementeringen af den koncerninterne prisfastsættelse 

 

Det er muligt for en koncern, at flytte noget af indholdet fra den landespecifikke dokumentation til 

fællesdokumentation, hvis man kan beskrive nogle punkter samlet for koncernen. Dette øger fleksibiliteten 

for en MNK, men detaljeringsgraden skal dog bibeholdes. Det er heller ikke et sammenfald, at ovenstående 

indhold og dokumentations-bekendtgørelsens krav er meget ens, idet der er tale om oplysninger, som er 

helt centrale i forbindelse med vurderingen af, om der er handlet på markedsvilkår, og i overensstemmelse 

med OECD Guidelines.  

 

                                                        
83 ”Transfer pricing i praksis” af Anders Oreby Hansen og Peter Andersen 1.udgave 2008 s. 77-78 
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For en dansk virksomhed, som vælger at udarbejde sin dokumentation efter EU-retningslinjerne, skal 

beskrivelser og analyser jf. BEK §§ 4-8 medtages i fællesdokumentationen eller den landespecifikke 

dokumentation for Danmark. I Danmark vil en EU TPD være omfattet af den sædvanlige frist for 

indsendelse af dokumentationen på 60 dage.84 

 

6.2.2 Sammenligning af BEK og EU TPD 
Den danske dokumentationsbekendtgørelse og EU TPD bærer tydelige præg af OECD Guidelines, hvorfor 

der alt andet lige ikke i praksis bør være den store forskel på, hvilken vejledning der benyttes. Det må dog 

anbefales, at koncernen anvender en vejledning i det land, hvorfra koncerns globale aktivitet koordineres.  

Problemerne ved den praktiske betragtning af dokumentationsudarbejdelsen skyldes ofte de betydelige 

nationale forskelle i relation til de krav, der stilles. Dette ses især i de lande, hvor det er skatteyderen, som 

bærer bevisbyrden, idet kravene til dokumentationen vil være vidtrækkende. I de lande hvor 

skattemyndighederne bærer bevisbyrden, herunder Danmark, vil kravene til omfanget og 

detaljeringsgraden i dokumentationen ofte være en del mindre.  

 

6.3 JTPF’s guideline for APA-aftaler 

JTPF har udover code of conduct i relation til dokumentationskrav også udarbejdet en guideline for 

Advance pricing arrangements (APA). I modsætning til en gensidig aftaleprocedure (MAP) og EF-

voldgiftskonventionen (EU AC), som har til formål at løse eventuelle stridigheder og 

dobbeltbeskatningskonflikter, forsøger en APA i stort omfang at undgå disse stridigheder og 

virksomhederne vil dermed have en større sikkerhed for prisfastsættelsen.  

 

 

                                                        
84 ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements” Brussels, 11.11.2005 og SKAT’ 
juridiske vejledning 2014-01 C.D.11.4.9.3 Dokumentation efter EU standard mv. 
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Der opstår typisk stridigheder, når der foretages en skatterevision i en MNV, og i tilfælde af at 

skattemyndighederne ikke er enige i prisfastsættelsen, vil skattemyndigheder ofte ændre prisfastsættelsen 

med en indkomstforhøjelse til følge. Dette kan medbringe dobbeltbeskatning for selskabet, og dermed kan 

der opstå en stridighed mellem skattemyndighederne i de respektive lande, vedrørende hvem der har ret til 

skattebetalingen. Disse stridigheder vil typisk forsøges løst ved hjælp af MAP, men denne garanterer ikke 

en løsning på stridigheden. Inde for EU er det endvidere muligt, at anvende EU AC, og hvis der efter to år 

stadig er strid om dobbeltbeskatningen, er man garanteret en løsning vha. EU AC. MAP og EU AC har 

således til formål at løse stridigheder vedrørende dobbeltbeskatnings-situationer. 85 

 

Ved brug af APA’er forhindres eventuelle stridigheder på forhånd. En APA er ifølge OECD Guidelines: ”an 

arrangement that determines, in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria for the 

determination of the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time”.86 En APA er derfor 

et af de bedste værktøjer for både selskaber og skattemyndigheder til at undgå disse stridigheder, hvorfor 

JTPF har udarbejdet en guideline herfor. SKAT har blandt andet udtrykt, at APA’er er ”…en vigtig brik i 

SKAT’s overordnede indsatsstrategi om at løse skattemæssige problemstillinger på forkant i stedet for at 

løse dem bagudrettet”.87 

Der er følgende typer APA’er: 

• Unilateral 

• Bilateral 

• Multilateral 

 

Disse typer aftaler angiver, om aftalen involverer henholdsvis én, to eller flere skattemyndigheder. JTPF’s 

guidelines foretrækker bilaterale og multilaterale APA’er, såfremt dette er muligt, idet man ikke kan sikre 

sig mod dobbeltbeskatning ved indgåelse af aftaler kun med én skattemyndighed, idet der ved 

dobbeltbeskatning i sagens natur mindst er to involverede skattemyndigheder.  

                                                        
85 JTPF’s APA-guideline, 26. Februar 2007 
86 OECD Guidelines kapitel IV s. 168, afsnit F.1 
87 Folketinget, ”Transfer pricing-afrapportering 2012”, 31. Januar 2013 
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På trods af dette er den unilaterale APA den mest anvendte APA-type i mange lande, hvilket hovedsageligt 

skyldes, at den er hurtigere at indgå og ikke medfører lige så store omkostninger for virksomhederne. Der 

er forskellige regler og procedurer vedrørende APA’er i de forskellige medlemslande, hvilket medfører kritik 

af erhvervslivet, idet tidsforbruget og omkostninger i forbindelse med ansøgning og indgåelse af APA’er 

øges som konsekvens heraf. 88   

 

6.3.1 Fordele ved APA’er 

Der er som tidligere nævnt væsentlige fordele ved anvendelsen af APA’er, hvoraf eventuel undgåelse af 

dobbeltbeskatning er at bemærke. Dette medfører for virksomhederne, at de er i bedre position til at 

forudse skattebetalingerne, og dermed en bedre likviditetsstyring i en APA’s gældende periode. Når en APA 

udløber, kan man vælge at forlænge perioden, såfremt skattemyndighederne er enige i dette.  

Ved anvendelse af APA’er forekommer der en større grad af samarbejde mellem virksomhederne og 

skattemyndighederne, idet selskaberne i ansøgningsforløbet skal præsentere og diskutere sagen med 

skattemyndigheden. Selskaberne betragter derfor skattemyndigheden mere som en samarbejdspartner, og 

ikke som en kontrollerende myndighed. For skattemyndighederne vil der ved anvendelse af APA’er også 

være fordele, idet en eventuel skatterevision vil forløbe lettere og ikke lige så tidskrævende. Det skal dog 

pointeres, at der ved en skattekontrol stadig skal kontrolleres for overholdelse af vilkårene i aftalen. 89  

 

6.3.2 Ulemper ved APA’er 

På trods af de mange fordele er der også en række ulemper. Det er nemlig et meget omfattende arbejde 

for skattemyndigheden at indgå disse aftaler, hvorfor dette er yderst dyrt for virksomhederne. 

Skattemyndighederne kan nemlig ikke allokere ressourcerne optimalt i tide og dermed sikre en rimelig 

sagsbehandling, idet myndighederne ikke har kontrol over, hvor mange og hvornår ansøgningerne fra 

selskaberne kommer ind.90 

                                                        
88 ”Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for 
Advance Pricing Arrangements within the EU” 
89 JTPF’s APA-guideline, 26. februar 2007 
90 “Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for 
Advance Pricing Arrangements within the EU” 
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Endnu en ulempe er, at skatteyderne har udtrykt bekymring om, at de har følsom forretningsstrategi ude og 

sejle rundt i markedet. Dermed er selskaberne mere udsat i tilfælde af uoverensstemmelse med 

skattemyndighederne, idet selskaberne ikke beskyttes af virksomhederne under ansøgningsfasen. Dette 

kan muligvis afskrække visse virksomheder fra at ansøge. Endelig kan det være en ulempe for SMV’ere, at 

ansøgningsproceduren er meget omfattende og tidskrævende, hvilket kan være for dyrt for mange til 

overhovedet at ansøge om en APA. 

 

6.3.3 Best Practice  
JTPF har udarbejdet en guideline for best practice på TP-området med det formål, at minimere ulemperne 

samt maksimere fordelene ved brug af APA’er. Denne guideline skal forstås som en opfordring til og en 

målsætning for de enkelte medlemslande. Det accepteres af JTPF, at ikke alle medlemslande kan leve op 

til denne best practice pga. national lovgivning eller andre forhold, men det ville alt andet lige give 

skatteyderne mere fleksibilitet i selve dokumentationsudarbejdelsen. Det er dog ikke kun skatteydernes 

ansvar at leve op til denne best practice, idet myndighederne også har et ansvar om at leve op hertil, 

specielt i forhold til, at forbindelse med ansøgningsfasen af en APA-aftale.  

 

Det anbefales ikke, at en APA ikke indeholder aftaler om den nøjagtige profit for de koncerninterne 

transaktioner, men derimod kriterier til brug for prisfastsættelsen, som er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Herved skabes der sikkerhed for den skattemæssige behandling af de omfattede 

transaktioner både for skatteyder, men også for skattemyndighederne. Virksomheder er dog ikke beskyttet 

mod skatterevisioner fra skattemyndigheder ved indgåelse af APA-aftaler, og transaktioner, som ikke er 

inkluderet i APA-aftalen, kan udsættes for skatterevision efter de almindelige regler. Dette er dog også 

gældende for de inkluderede transaktioner med henblik på at sikre, at de aftalte forhold overholdes.  
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For skattemyndighederne er det vigtigt, at ansøgninger og sagsbehandling af disse APA-aftaler bliver 

koordineret fra centralt hold, således at man kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Det vil dog være 

fornuftigt at drage nytte af specialister ved indgåelse af APA-aftaler. Dette indebærer, at behandle den 

opgældende ansøgning, og dernæst indgå forhandlinger med den udenlandske skattemyndighed (bilateral 

APA).  

 

Det er som udgangspunkt den skattepligtige, som bestemmer, hvilke transaktioner, der skal være omfattet 

af APA’en, men skattemyndighederne kan foreslå ændringer eller afvise ansøgningen, hvis de ikke er enige 

i denne. Ansøgninger, som opfylder alle formelle krav, bør alt andet lige accepteres, og trækkes en 

ansøgning tilbage af den skattepligtige bør dette ikke automatisk resultere i en skatterevision, idet det vil 

kunne medvirke til at afholde skattepligtige fra overhovedet at ansøge. Formålet ved indgåelse af en APA er 

at opnå en høj grad af sikkerged for den skattemæssige behandling af de valgte transaktioner, hvorfor der 

alene bør inkluderes transaktioner af en hvis grad af sikkerhed, hvilket kræver en individuel vurdering fra 

ansøgning til ansøgning. 

 

Der stilles desuden en række krav til dokumentationen i forbindelse med indgåelse af APA’er. 

Skattemyndighederne vil bl.a. stille krav ved ansøgningsfasen og eventuelt yderligere krav under APA-

forløbet, således skattemyndigheden kan overvåge, hvorledes APA’en anvendes i praksis.91 

 

                                                        
91 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for 
Advance Pricing Arrangements within the EU 
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7. BEPS’ Action plan nr. 13 

OECD har på foranledning af G20-landenes finansministre udarbejdet en action plan, som har til formål at 

forhindre dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning. Dette projekt bringer opmærksomhed til 

problemstillingen ved forskellige internationale dokumentationskrav, da der i BEPS’ action plan nr. 1392 

foreslås et fælles sæt af regler vedrørende dokumentations-kravene, som er bredde nok til, at alle kan 

tilslutte det.  

Følgende er beskrevet i BEPS action plan nr. 13: ”Re-examine transfer pricing documentation; Develop 

rules regarding transfer pricing documentation to enhance transparency for tax administration, taking into 

consideration the compliance costs for business. The rules to be developed will include a requirement that 

MNE’s provide all relevant governments with needed information on their global allocation of the income, 

economic activity and taxes paid among countries according to a common template.”93 

Det forsøges altså at skabe gennemsigtighed for skattemyndighederne i transfer pricing-dokumentationen, 

således der er mere ensartethed landene imellem. Dette kræver imidlertid, at alle myndigheder får alle de 

nødvendige data fra virksomhederne i relation hertil, bl.a. i form af en global fordeling af indkomsten, 

økonomisk aktivitet og betaling af skatten blandt lande i henhold til en fælles skabelon. Det forventes at 

1/3 af disse 15 projekter er gennemført i september 2014.  

 

7.1 OECD Guidelines – discussion draft on transfer pricing-documentation  

Udkast af OECD Guidelines kapitel V omhandlende transfer pricing-dokumentation udgivet den 30. januar 

2014 er udarbejdet på foranledning af BEPS action plan nr. 13 offentliggjort den 19. juli 2013. Heri 

efterspørges det, at OECD bør udvikle specifikke regler vedrørende transfer pricing-dokumentationen i et 

forsøg på at øge gennemsigtigheden for skatteforvaltningen.94 

 
                                                        
92 Der henvises til bilag 1 for udklip af action plan nr. 13 
93 Citat BEPS Action plan nr. 13 – se bilag 1 
94 OECD, Discussion draft, 30. Januar 2014 
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I relation til den ønskede gennemsigtighed forespørges der i action plan nr. 13 om at: "include a 

requirement that MNEs provide all relevant governments with needed information on their global allocation 

of the income, economic activity and taxes paid among countries according to a common template," i.e., 

country-by-country reporting.95 Dette discussion draft har til formål at erstatte den nuværende transfer 

pricing-dokumentationsvejledning i OECD Guidelines kapitel V, som blev vedtaget i 1995. I modsætning til 

den nuværende version af kapitel V lægger udkastet op til, at der indarbejdes et krav om specifikke 

dokumenter, der skal indgå i en transfer pricing-dokumentation. OECD vil give yderligere overvejelser om, 

hvorvidt relevante oplysninger til andre aspekter af handlingsplanen for BEPS også skal medtages.  

Formålene med udkastet er dekomponeret til følgende: 

1. “Provide tax administrators with sufficient information to conduct an informed assessment of the 

taxpayer’s transfer pricing 

2. Provide that taxpayers are giving “appropriate consideration to transfer pricing requirements in 

establishing prices and other conditions for transactions between associated enterprises” and in 

preparing their tax returns 

3. Provide tax administrators with information they require to conduct a thorough transfer pricing 

audit in their jurisdiction”96 

 

7.1.1 A two-tiered approach to transfer pricing documentation 
Udkastet ligger op til en two-tiered-tilgang til transfer pricing-dokumentation, hvilket indebærer en master fil 

indeholdende standardiserede oplysninger for alle medlemmer i en MNK, som OECD foreslår skal udfyldes 

på engelsk, samt en lokal fil, der giver specifikke oplysninger relateret til transaktioner med en lokal 

skatteyder, og som OECD foreslår skal udarbejdes i den lokales sprog. 97 

 

7.1.1.1	   Master	  fil	  

En master fil har til formål, at give et fuldstændigt billede af en MNV. Oplysningerne i en master fil er 

indarbejdet i Annex I i udkastet af kapitel V og skal opdeles i følgende kategorier:  

                                                        
95 Citat: OECD, ”Discussion draft” 30. Januar 2013, afsnit s. 1  
96 OECD, Discussion draft, 30. Januar 2014 
97 PwC, ”OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting”, 31. januar 2014, afsnit ”In Brief”, s. 1 
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1. Den globale organisationsstruktur  

2. En beskrivelse af den/de multinationale virksomhed/-er 

3. En beskrivelse af den MNV’ens immaterielle aktiver, immaterielle udviklingsaktiviteter, og 

overførsler af immaterielle aktiver  

4. En beskrivelse af eventuelle koncerninterne finansielle aktiviteter  

5. En beskrivelse af den MNV’ens finansielle og skattemæssige forhold, herunder tildelinger af 

indkomster og skatter 

 

Selv om nogle af de krævede oplysninger er almindeligt forekomne i transfer pricing-dokumentation som fx 

funktionsanalysen, anmoder udkastet også om en række nye elementer. For eksempel vil den nye 

vejledning kræve at: ”..the title and principal office location but not the names of the 25 most highly 

compensated employees in each business line, charts showing the supply chain for material products and 

services, and lists of relevant advance pricing arrangements (APAs), tax rulings, and transfer pricing 

matters pending under a tax treaty's mutual arrangement procedures”.98 

Hvorvidt denne tilgang til dokumentationsudarbejdelsen opnår den ønskede ensartethed og enkelhed, som 

var OECD’s mål anses for tvivlsom, idet skatteyderne nu bliver nødt til at udarbejde master fil-

dokumentationen udover de eksisterende og varierende nationale landes dokumentationskrav. Derudover 

synes disse krav, at udvide principperne i den skattemæssige rapportering i forhold til transfer pricing-

dokumentation ved fx at kræve oplysninger om ”APA”-aftaler og skatteafgørelser. 

 

Country-‐by-‐Country	  reporting	  template	  

Som en del af master filen skal Annex III til kapitel V country-by-country reporting template99 udarbejdes, 

hvilket indeholder et ”overview of allocation of income, taxes and business activities on a country-by-

country basis”.100  

                                                        
98 Citat: PwC, ”OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting”, 31. Januar 2014, afsnit ”two-
tiered approach to transfer pricing documentation”, s. 2 
99 Benævnes som CbyC fremadrettet i opgaven 
100 Discussion draft, Annex III til kapitel V country-by-country 
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Denne skabelon skal indeholde oplysninger om samtlige koncernforbundne selskaber, og skal indeholde 

følgende informationer: 

• Place of effective management 

• Important business activity code/-s 

• Revenues 

• Earnings before tax 

• Cash basis income tax paid to the country of the organization of each entity 

• Cash basis income tax paid to all other countries 

• Total withholding tax paid 

• Stated capital and accumulated earnings 

• Number of employees 

• Total employee expense 

• Tangible assets other than cash or cash equivalents 

• Intercompany payments 

• Additional information101 

 

Som det fremgår af ovenstående skal denne rapportering for det første foretages for samtlige 

koncernforbundne parter i deres respektive hjemmehørende land, men dernæst skal ovenstående 

informationer inkluderes i rapporteringen, hvilket alt andet lige resultere i en omfattende 

rapporteringspakke. 

Det er desuden vigtigt, at master filens oplysninger er ensartet fra land til land. I forlængelse heraf 

anbefaler OECD, at master fil-rapporteringen skal udfyldes under ledelse af moderselskabet i den 

multinationale koncern og deles med hver lokal dattervirksomhed  rundt omkring i verden. Dette vil gøre 

det muligt for de lokale skattemyndigheder at indsamle master filen fra de lokale datterselskaber eller 

anmode om dokumenterne fra en anden juridisk enhed, og derved lempe den administrative byrde en 

smule. 

                                                        
101 Citat: EY, ”OECD releases draft country-by-country reporting template for comment”, 30. januar 2014, s. 2-3 
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Selvom OECD understreger et behov for yderligere omhyggelig administrativ håndtering af skatteyders 

oplysninger synes udkastets planlagte implementering af master fil-dokumentationen at generere større 

risiko for eksponering af fortrolige oplysninger. Dette kommer særligt til udtryk, når masterfilen skal deles 

med hver koncernenhed, så filen senere kan deles med de relevante skattemyndigheder under en revision, 

således udsættes skatteydere for unødigt større oplysningskrav og risici for deres fortrolige oplysninger. 

 

7.1.1.2	  Local	  file	  

Den lokale fil vil supplere master filen og ”ensure that the MNE has complied with the transfer pricing 

provisions of a specific jurisdiction”.102 Den lokale fil skal indeholde en beskrivelse af ledelsesstrukturen i 

den lokale enhed, en lokal organisationsplan, samt en beskrivelse af om den lokale enhed har været 

involveret i eller påvirket af omstruktureringer i erhvervslivet eller immaterielle overførsler i det nuværende 

eller umiddelbart forløbne år og en forklaring af de aspekter af sådanne transaktioner, der påvirker den 

lokale enhed.103 Funktionsanalysen af grænseoverskridende koncerninterne transaktioner er desuden af 

væsentlig karakter i den lokale fil.  

 

7.1.2 Time frame 
OECD understreger, at TP-dokumentationen bør være baseret på relativt tilgængelige oplysninger på det 

tidspunkt transfer pricing-prisfastsættelsen finder sted.  OECD anerkender også, at paradoksproblemer i 

den forfaldne transfer pricing-dokumentation i forskellige jurisdiktioner kan gøre det vanskeligt for 

skatteyderne, at prioritere globale dokumentationskrav, og at give relevante oplysninger til 

skattemyndighederne rettidigt. Som et resultat heraf angiver dette discussion draft, at det er best practice, 

at forberede transfer pricing-dokumentation samtidig med indgivelsen af selvangivelse for regnskabsåret. 

Af udkastet fremgår derfor følgende: ”The draft also notes that final statutory financial statements relevant 

to the country-by-country data requirements may not be available until after the due date for tax returns in 

some countries”.104 

                                                        
102 Citat: PwC, ”OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting”, 31. januar 2014, afsnit ”two-
tiered approach to transfer pricing documentation”, s. 3 
103 Discussion draft Annex II to chapter V: Transfer pricing documentation – local file 
104 Citat: PwC, ”OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting”, 31. Januar 2014, afsnit ”two-
tiered approach to transfer pricing documentation”, s. 3 
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Derfor lægger udkastet op til, at datoen for færdiggørelse af CbyC-rapporteringsskabelonen forlænges indtil 

et år efter den sidste dag i regnskabsåret for koncernens moderselskab. Udkastet til vejledningen erkender 

desuden, at skatteyderne ikke skal være forpligtet til at opbevare dokumenter ud over en rimelig periode, 

og at skattemyndighederne skal begrænse anmodninger om dokumenter fra tidligere perioder. 

 

7.1.3 Materiality 
Det er anderkendt af OECD, at der skal være en balance mellem de ønskede oplysninger fra 

skatteforvaltninger og den byrde skatteyderne bliver pådraget herved. Derfor har OECD i dette udkast 

anbefalet, at lokale jurisdiktioner vedtager særlige væsentlighedstærskler, der tager hensyn til bl.a. 

størrelsen af transaktionen og karakteren af den lokale økonomi.  

Udkastet giver dog ikke nogen vejledning om, hvad der ville udgøre en uvæsentlig transaktion. Udkastet 

anbefaler desuden forenklinger i dokumentationen, som vil begrænse transfer pricing-dokumentationskrav 

til SMV'ere på det grundlag, at de mindre virksomheder ikke skal udarbejde den samme mængde 

dokumentation, der kan forventes fra større virksomheder.  

Ikke desto mindre er det OECD’s holdning i udkastet, at SMV'er bør være forpligtet til at tilvejebringe 

oplysninger og dokumenter om deres materielle grænseoverskridende transaktioner. Selvom det fremgår, 

at små og mellemstore virksomheder kan blive skånet for nogle af compliance-omkostningerne i 

forbindelse med transfer pricing-dokumentationen, vil små og mellemstore virksomheder stadig være 

forpligtet til at udarbejde CbyC-rapporteringsskabelonen (dvs. Annex III). Derfor ser det ikke ud som om, at 

SMV’ere slipper for meget af compliance-byrden i praksis. 

 

7.1.4 Penalties 
Den todelte-dokumentationstilgang rejser nye spørgsmål om transfer pricing-sanktioner i forbindelse med 

utilstrækkelig dokumentation. Master filen og CbyC-rapporteringen er tilsigtet af OECD at give de lokale 

myndigheder nødvendige oplysninger, og samtidig spare virksomhederne den ekstra byrde ved at lade en 

enkelt fil opfylde dette formål i alle jurisdiktioner.  



 
 

  

Malene Bech Larsen  

 

74 

Transfer	  pricing	  -‐	  dokumentationskrav	  

Det fremgår desuden, at denne tilgang er succesfuld, hvis hver myndighed uafhængigt kan bedømme 

egnetheden af master filen og straffe enhver identificeret utilstrækkelighed baseret på lokale krav. 

Endvidere bemærkes det i udkastets punkt 36, at mange lande har indført transfer pricing-

dokumentationsrelaterede sanktioner, men det ses, at der er en ubalance i udkastet mellem at ”kræve” 

lande til at ændre deres nationale transfer pricing-dokumentation og rapportering for at lette 

gennemførelsen af two-tiered-tilgang til dokumentation og følgende: “Where the documentation meets the 

requirements and is timely submitted, the taxpayer could be exempted from tax penalties or subject to a 

lower penalty rate if a transfer pricing adjustment is made and sustained, notwithstanding the provision of 

documentation.”105 

 

Det anbefales derfor af OECD, at løse ovenstående problemstilling ved at tydeliggøre, hvornår 

tilstrækkeligheden af disse filer opnås. For eksempel, hvis master filen og CbyC-rapporten leveres af 

modervirksomheden til dens hjemmehørende skattemyndighed, og tilgås af andre myndigheder via 

udveksling, så den lokale skattemyndighed alene vurderer, hvorvidt de indsendte oplysninger er 

tilstrækkelige. Lokale lande bør opfordres til at ændre deres nationale strafferegler angående transfer 

pricing-dokumentation, således at hvor dokumentationen opfylder kravene og er rettidigt indgivet, er 

skatteyderen fritaget for sanktioner angående transfer pricing-dokumentation. 

 

Desuden fremgår det af OECD’s udkast til kapitel V, at der et kraftigt incitament om at overholde transfer 

pricing-dokumentationskravene på grund af sanktioner og bødestraf på området. Udkastet henleder 

desuden opmærksom på, at der ikke bør anvendes sanktioner på skatteydere, som gør en fornuftig indsat 

for at demonstrere armslængdeprincippet gennem dokumentation og, at sanktioner ikke bør anvendes til 

skatteydere, der undlader at indsende oplysninger, som de ikke har adgang til.106 

 

                                                        
105 Citat: OECD, Discussion draft, 30. Januar 2014, Punkt 40 
106 OECD, ”Public comments received volume III” – Letters k to R – KPMG og PwC 
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7.1.5 Other issues 
OECD’s udkast af kapitel V anbefaler, at de faktuelle oplysninger i master filen og den lokale fil gennemgås 

på årsbasis, men kun opdateres, såfremt der er sket ændringer. Forretningsbeskrivelser, funktionsanalyser 

og sammenlignelige enheder ændre sig nemlig ikke nødvendigvis væsentligt fra år til år. For at forenkle de 

øgede compliance-omkostninger anbefaler OECD desuden, at søgninger efter nye sammenlignelige 

transaktioner i den lokale fil kun opdateres hvert tredje år. Finansielle data for sammenlignelige enheder 

skal dog stadig opdateres årligt for at afgøre en armslængdepris. 

 

7.1.6 Kommentarer til discussion draft af kapitel V om TP-dokumentation 
OECD’s udkast af kapitel V omhandlende transfer pricing-dokumentation vurderes at være noget mere 

omfattende end det nuværende kapitel. For at tilvejebringe erhvervslivet og myndigheder mv. et 

overvejende fornuftigt sæt af regler for dokumentationen, har OECD ønsket at modtage kommentarer på 

udkastet af kapitel V. Det overordnede indtryk af disse kommenterer er, at det udsendte udkast øger 

skatteydernes administrative byrde og ikke alene har til formål at besvare action plan nr. 13 vedrørende 

dokumentation, men også andre BEPS relaterede problemstillinger.  

 

I disse kommentarer kommer det dog bl.a. til udtryk, at opdateringsfristen af de sammenlignelige data kun 

skal ske hver tredje år, såfremt der ikke er væsentlige ændringer i operating conditions er yderst 

fordelagtigt for virksomheder med en stabil operating conditions, da det forenkler de øgede compliance-

omkostninger, som ellers er forbundet med det omfattende udkast til kapitlet. Udkastet vil dog stadig 

kræve en årlig opdatering af de finansielle data for sammenlignelige enheder. Derudover er der 

hovedsageligt kommenteret på CbC-rapporteringen, som menes at være for omfattende både i relation til, 

hvad der tjener formålet med denne rapportering, men også ved udarbejdelsen af denne for skatteyderne.  

 

OECD’s udvikling af begreberne materiality og important transaction er dog anset for værende positivt i 

relation til at nå målet om en relevant dokumentation, og som følge heraf vil disse materality threshold” 

reducere den ellers øgede administrative byrde for skatteyderne.  
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Ifølge OECD er følgende i relation hertil defineret: ”The OECD draft states that such materiality thresholds 

take into account factors such as the size and nature of the local economy, the group’s relative importance 

to the local economy, and the size and nature of the local operating entities, in addition to the overall size 

and nature of the group”107.  

 

Det synes dog, taget i betragtning af den betydelige indsats, det forventes at foretages af virksomhederne, 

at der bør gives tilstrækkelig tid til, at implementere disse krav, da det kan være nødvendigt for skatteydere 

at udvikle nye systemer og processer for kunne overholde de nye regler.108  

 

OECD’s formål med at gøre transfer pricing-dokumentationen mere effektiv og målrettet ved bl.a. at øge 

oplysningskravene er både til gavn for skattemyndighederne (bedre information) og skatteydere (levere en 

mere effektiv proces) og må alt andet lige anerkendes. Det er dog ikke klart, at disse mål opnås ved dette 

udkast. OECD bør nøje overveje, om hvorvidt oplysninger af betydning for andre, ikke transfer-pricing 

relateret aspekter af skatteforvaltningen og BEPS’ handlingsplan også bør indgå i den fælles skabelon, idet 

dokumentationskravene udvides langt ud over transfer pricing-risikovurderingens formål. 

 

Adskillige landes nationale lovgivning følger OECD Guidelines, hvorfor dette udkast er af anseelig betydning 

i relation til de nationale krav til transfer pricing-dokumentationen. 

 

                                                        
107 KPMG, ”OECD - BEPS-related transfer pricing documentation, country-by-country reporting draft guidance“ 
108 EY & KPMG comments: OECD, ”Public comments received volume III” on ”Discussion draft on transfer pricing documentation and CbC 
reporting”, 23. Februar 2014  



 
 

  

Malene Bech Larsen  

 

77 

Transfer	  pricing	  -‐	  dokumentationskrav	  

8. Konklusion  

Denne opgave har haft til formål, at fastlægge dokumentationskravene for danske koncernselskaber i 

Danmark og undersøge, hvilke regler eller vejledninger der findes på området på EU-niveau.  

 

8.1 Dokumentationskrav i Danmark 

Selve dokumentationsmaterialet skal ifølge dokumentationsbekendtgørelsen og SKAT’s vejledning herom 

indeholde 5 hovedpunkter, som alle er nødvendige i forbindelse med at vurdere, hvorvidt 

armslængdeprincippet er overholdt på konsolideret basis.  

Der fremgår eksplicitte krav i dokumentationsbekendtgørelsen, hvorfor de danske transfer pricing-

dokumentationskrav er langt mere specifikke og mindre fleksible end hvad udgangspunktet i OECD 

Guidelines er. Der er i bekendtgørelsen indført en række ufravigelige krav til dokumentationsindholdet og 

udformningen heraf, hvorfor en del af friheden for virksomhederne til at vælge, hvorledes dokumentationen 

af prisfastsættelsen skal udformes fratages. Ved overholdelse af disse punkter undgår danske 

koncernselskaber indkomstforhøjelser og eventuelle bødestraffe.  

 

8.2 Dokumentationskrav i øvrige nordiske lande 

De udvalgte landes lovgivning lever alle op til OECD Guidelines. I relation til dokumentationsudarbejdelsen 

er der dokumentationsbegrænsning for små og mellemstore virksomheder/transaktioner af mindre værdi 

for alle fire lande. Der er dog forskel med hensyn til krav om de indenlandske transaktioner, idet Sverige 

ikke stiller specifikke krav hertil og i Finland er de helt undtaget herfra. I Danmark og Norge er 

indenlandske transaktioner i modsætning omfattet af dokumentationskravene.  

Desuden er der visse forskelle i forbindelse med oplysningspligten, idet Sverige, som det eneste af disse 

lande, ikke har indført oplysningspligt i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Det er derudover 

kun Norge, der giver mulighed for indgåelse af APA’er. 
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Alle fire lande har høj risiko for at blive udsat for transfer pricing-revision, hvilket indikerer, at det er et 

område med høj fokus fra de europæiske skattemyndigheder.  

 

8.3 EU TPD 

Formålet med EU TPD er, at lette de europæiske selskabers administrative byrde vedrørende udarbejdelse 

af dokumentationen. Ved at udarbejde transfer pricing-dokumentationen efter EU TPD skal 

dokumentationen deles op i en fællesdokumentation, som er fælles for alle lande og dermed kun skal 

udarbejdes én gang, og en landspecifik dokumentation. Dette spare virksomhederne for meget besvær 

grundet de meget forskelligartede dokumentationskrav i Europa. Fordelene ved denne udarbejdelse er 

bl.a., at der er større tilgængelighed og ensartethed i informationsmængden for skattemyndighederne, 

samt besparelser og reduceret risici for dobbeltbeskatning og bøder for skatteyderne.  

 

8.4 Advance pricing arrangements 

JTPF vurderer brugen af APA’er, som det bedste værktøj til at undgå dobbeltbeskatningskonflikter mellem 

EU-stater. Brugen af APA’er er desuden en god mulighed for selskaberne til at mindske den fremadrettede 

tax desposiure.JTPF har derfor udarbejdet en guideline om APA’er, som indeholder en best practice ved 

indgåelse af APA’er og det må forventes at brugen af disse udvikles de kommende år.109  

I situationer hvor der allerede er opstået en dobbeltbeskatningskonflikt, kan disse dog søges løst ved hjælp 

af den gensidige aftaleprocedure (MAP) eller EU-voldgiftskonventionen.  Det ses dog på udviklingen af 

verserende sager hos SKAT, at der er et stigende brug af MAP’er, idet man i 2008 havde 36 verserende 

MAP-sager i Danmark, men i udgangen af 2012 var antallet oppe på 76110. Der er dog ingen garanti for 

løsning af konflikten ved brug af MAP’er. 

 

                                                        
109 EY Transfer pricing guide 2013, afsnit om Danmark 
110 Der henvises til bilag 2 for opgørelse herfor 
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8.5 Discussion draft af kapitel V om TP-dokumentation 

Ved det udsendte discussion draft forsøges det af OECD, at udarbejde retningslinjer for dokumentationen 

som søger at transfer pricing-dokumentationen bliver mere lige til og konsekvent blandt lande, og at 

MNV’er samtidig leverer de oplysninger til myndighederne, som de har brug for i forbindelse med TP-

risikovurderinger og revisioner.  

 

For at kunne opnå ovenstående formål er det centralt, at landene implementere en standardiseret tilgang 

til dokumentationen. OECD har derfor foreslået en two-tiered-dokumentationstilgang i form af en master fil, 

som skal indeholde standardiserede relevante informationer om MNV’en, og en lokal fil, som skal 

indeholde specifikke forhold ved koncerninterne transaktioner for den juridiske lokale enhed.  

 

Til trods for at udkastet formentlig vil kræve en opdatering og optimering af MNV’ers systemer og derved en 

økonomisk byrde, giver udkastet, set i forhold til MNV’ers risiko for eventuelle TP-revisioner og bøder, som 

potentielt kan være af bekostelig karakter for nogle MNV’ere, den ønskede gennemsigtighed og 

transparent på tværs af landes lovgivning, som på sigt vil gavne både skatteyder og skattemyndigheder.  
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9. Perspektivering  

De nuværende dokumentationskrav i EU giver selskaber med grænseoverskridende kontrollerede 

transaktioner store administrative udfordringer i forbindelse med dokumentationsudarbejdelsen til hvert af 

de involverede lande, da der som udgangspunkt minimum er to lande involveret i transfer pricing-forhold 

Denne problemstillig vil kunne afhjælpes ved indførsel af mere ensartede dokumentationskrav, som JTPF 

har lagt op til. Ensartede dokumentationskrav vil lette byrden hos selskaberne betydeligt, da man vil kunne 

genbruge dele af dokumentationen i hvert land, man er dokumentationspligtig til, hvilket vil betyde 

besparelser i både penge og tid. Denne anbefaling fra JTPF har dog ikke haft den ønskede effekt da det 

alene er en mulighed, at udarbejde EU TPD. 

Der har de senere år været en massiv stigende fokus på transfer pricing og der er ligeledes indført nye 

regler og krav i mange lande som konsekvens heraf. Det er derfor vigtigt, at der bliver skabt en balance 

mellem landenes individuelle krav og internationales administrative byrde, således der ikke udarbejdes 

unødvendig dokumentation. Derudover bør der søges ensrettede internationale krav, således man ikke 

bebyrder internationale koncerner og skattemyndigheder unødvendigt med at skulle opfylde forskellige 

krav i hvert land, hvor koncernen er repræsenteret. 

I og med at OECD også har lagt op til en mere specificeret dokumentation, samt en todelt dokumentation i 

lighed med EU TPD, tyder det på, at multinationale selskaber får i større grad ensartede 

dokumentationskrav at følge. Dette grundes bl.a. i, at de udvalgte europæiske landes dokumentationskrav 

følger OECD Guidelines.   De mange lande som er tilsluttet OECD vil følge OECD’ fodspor og derved, må det 

alt andet lige antages, at det nye udkast af OECD Guidelines kapitel V vil minimere den hidtidig forskellig 

fortolkning af OECD Guidelines, og derved den forskellige lovgivning fra land til land.  

Derudover er det centralt for en MNV, at skatteeksperterne i virksomheden informerer ledelsen om hvilke 

transfer pricing-risici virksomheden er eksponeret for, således fx samtlige koncerninterne transaktioner 

identificeres, dokumenteres og prisfastsættes i overensstemmelse med lovgivningen.  
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10. Forkortelser 

TP Transfer pricing 

SL Statsskatteloven 

SKL Skattekontrolloven 

LL Ligningsloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SFL Skatteforvaltningsloven 

BEK Dokumentationsbekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af 

prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 

Art. Artikel 

OECD Guidelines OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 

OECD’s Modeloverenskomst OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 

MAP Mutual agreement procedure 

APA Advance pricing arrangement   

MNV/MNK Multinationale virksomheder/multinationale koncerner 

JTPF Joint Transfer Pricing Forum   

Discussion draft Discussion draft on transfer pricing draft on transfer pricing documentation and 

CbC reporting 
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12. Bilag  

Bilag 1 - BEPS Action plan nr. 13 
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Bilag 2 – Verserende og afsluttede sager i Danmark 

MAP-sager ved udgangen af året: 

Periode Antal verserende sager Antal afsluttede sager 

2008 36 16 

2009 52 7 

2010 36 27 

2011 53 18 

2012 76 13 

 

APA-sager ved afslutningen af året: 

Periode Antal verserende sager Antal afsluttede sager 

2008 12 1 

2009 12 3 

2010 8 7 

2011 9 4 

2012 13 2 

 

Kilde: Skatteministeriet 

 

 


