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1 INDLEDENDE AFSNIT 

Den stigende globalisering og digitalisering har i de seneste årtier haft en betydelig indflydelse på 

verdenshandlens udvikling. Udviklingen har været med til at skabe nye muligheder for de multinationale 

koncerner, hvilket har øget kompleksiteten af koncernernes struktur, og antallet af interne transaktioner. 

Det øgede antal multinationale koncerner, der handler på tværs af landegrænser, giver anledning til en 

række skattemæssige problemstillinger, og transfer pricing er i løbet af de seneste år blevet ét af de mest 

aktuelle emner inden for international selskabsbeskatning i stort set alle lande verden over.  

Skattemyndighedernes opgave er, at sikre og beskytte sit skatteprovenu, mens virksomhederne alt andet 

lige vil forsøge at minimere sine skattebetalinger inden for lovens rammer. De multinationale koncerners 

mulighed for aggressiv skatteplanlægning, giver dem en konkurrencemæssig fordel, og forvrider dermed 

konkurrencen i forhold til nationale koncerner, der ikke har samme mulighed. 

Offentlighedens interesse for de multinationale koncerners brug af asymmetrier i samspillet mellem 

nationale lovgivninger til at minimere skattebetalingerne er i de senere år eskaleret. Offentlighedens 

stigende interesse, mediernes historier om hvordan store multinationale koncerner har organiseret sig for 

at sikre en lav selskabsskatteprocent, og erkendelsen af at de internationale skatteregler ikke har kunnet 

følge med udviklingen, har øget det politiske fokus på at få revideret de internationale skatteregler. 

I Danmark har der de seneste år også været fokus på transfer pricing sagerne, og SKAT har i de seneste år 

foretaget rekord mange forhøjelser af skattepligtige beløb i forbindelse med sine skattekontroller. I 2014 

forhøjede SKAT virksomheders skattepligtige indkomst med over 20 milliarder.1  

Prisfastsætningen af koncerninterne transaktioner kan ses som et redskab for de multinationale 

koncerner til, at flytte overskud til lande med lempeligere beskatning for at optimere indtjeningen inden 

for lovens rammer. SKAT’s fokus er derfor på, at prisfastsætningen af de koncerninterne transaktioner er 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet, således at beskatningen i Danmark bliver korrekt. Ifølge 

SKAT udgør koncerninterne transaktioner omkring 60-70 % af verdenshandlen.2   

                                                      
1 Skatteministeriet, 2015, side. 1 
2 Skatteministeriet, 2015, side. 3 
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1.1 PROBLEMIDENTIFIKATION: 

Det øgede fokus på transfer pricing og erkendelsen af, at det internationale skatteregler var forældede 

førte i 2013 til, at G20-landende og OECD i 2013 igangsatte projektet ”Base Erosion and Profit Schifting” 

(BEPS): Projektet har til formål, at lukke hullerne i den internationale skattelovgivning, og sikre at profit 

beskattes hvor der er økonomisk aktivitet, og hvor værdiskabelsen sker.3 BEPS-projeketet anses for at være 

et af de væsentligste transfer pricing initiativer i nyere tid. 

I forbindelse med dette samarbejde fremlagde OECD i juni 2013 rapporten ”Action Plan on Base Erosion 

and Profit Shifting”. Rapporten indeholder 15 handlinger, som skal være med til at forhindre de 

multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning, der udnytter huller i skattelovgivningen.4 Et af 

punkterne i BEPS projektet, nærmere bestemt punkt 13, vedrører kravene til transfer pricing 

dokumentation. Transfer pricing dokumentation er et vigtigt element for skattemyndighederne i 

forbindelse med deres vurdering af, om de koncerninterne transaktioner er prisfastsat på 

armslængdevilkår.  

OECD’s formål med at revidere retningslinjerne for transfer pricing dokumentation, har været at øge 

gennemsigtigheden i multinationale koncerners økonomiske værdiskabelse, herunder at klarlægge i 

hvilke skattejurisdiktioner værdiskabelsen foregår, samt at sikre mere konsistente retningslinjer i transfer 

pricing dokumentationen landende imellem. 5  

OECD udsendte i januar 2014 et udkast til de reviderede retningslinjer. Formålet med udkastet var at give 

vejledningens interessenter mulighed for at få indflydelse på de kommende retningslinjer. 6 

Interessenternes kommentarer blev behandlet af Working Party No. 6 of the Commitee on Fiscal Affairs7 i 

marts og maj 2014.8 

                                                      
3 OECD, About BEPS. 
4 OECD, About BEPS.  
5 Rossing, C., 2015, side 1 
6 OECD, 2014-1, side 1 
7 OECD’s skatteudvalg 
8 OECD, Comments received on Discussion Draft on transfer pricing documentation and country-by-country 
reporting published today. 
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I 2015 udgav OECD det endelige eksemplar af den nye vejledning til skattemyndighederne vedrørende 

transfer pricing dokumentation, der erstatter det tidligere kapitel 5 i ”OECD Transfer Pricing Guidelines 

for Multinational Enterprises and Tax Administrations” fra 2010.  

Jeg mener, at det vil være interessant at undersøge de ændringer og opdateringer, som OECD har 

gennemført i den nye vejledning for transfer pricing dokumentation. Ligeledes mener jeg, at det vil være 

relevant at inddrage interessenternes holdning til OECD’s udkast, herunder hvilken indflydelse deres 

holdning har haft på det endelige udkast. Endvidere vil det være interessant at undersøge den afledte 

effekt på den danske lovgivning.  

Formålet med dette afgangsprojekt er derfor, at analysere ændringerne i reglerne for transfer pricing 

dokumentation, herunder interessenternes indflydelse herpå og ændringernes effekt på den danske 

lovgivning. Dette vil jeg gøre ved gennemgang af relevant teori, samt gennem en analyse af OECD’s 

vejledning, herunder en empirisk analyse af de kommentarer OECD har modtaget fra respondenterne. 

Afslutningsvist vil jeg sammenholde den endelige vejledning med de nyligt vedtagne regler i Danmark.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
For at kunne behandle og analysere ovenstående har jeg opstillet følgende hovedspørgsmål. 

”Hvilke ændringer og opdateringer indeholder OECD’s endelige vejledning om transfer pricing 

dokumentation, samt i hvilket omfang har interessenterne haft indflydelse herpå og hvad er den 

afledte effekt på den danske lovgivning?”  

Til besvarelse af ovenstående problemstilling har jeg opstillet nedenstående undersøgelsesspørgsmål. 

Teorirelevant: 

 Hvad er baggrunden for at G20-landende og OECD igangsatte BEPS projektet, og hvorfor ønsker 

man at øge kravene til transfer pricing dokumentation? 

 Hvad indeholder BEPS-projektet? 

 Hvad skal handlingsplanens punkt 13 om transfer pricing dokumentation bidrage med? 
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Analyserelevant 

 Hvilke ændringer foreslår OECD’s ”Discussion draft on transfer pricing dokumentation and CbC-

reporting” i forhold til den tidligere vejleding fra 2010? 

 Hvordan forholder respondenterne sig til de forslag OECD har fremlagt i udkastet? 

 Hvordan har den endelige udgave ændret sig i forhold til udkastet og hvilken indflydelse har 

respondenterne haft? 

 Stemmer de nyligt vedtagne ændringer i dansk lovgivning overens med OECD’s nye vejledning 

om transfer pricing dokumentation? 

1.3 AFGRÆNSNING 
Der er i nærværende afgangsprojekt foretaget en række afgrænsninger. Disse afgrænsninger er 

nødvendige for at afgrænse projektet til den egentlige problemstilling. Endvidere er afgrænsningen 

foretaget i henhold til den begrænsede tilladte længde af afgangsprojektet. Læserne skal derfor være 

opmærksomme på nedenstående.  

Da afgangsprojektet er udarbejdet i forbindelse med det afsluttende projekt på HD-studiet, forudsættes 

det, at de gængse begreber inden for transfer pricing-området er læseren bekendt. Disse begreber vil 

derfor ikke være beskrevet yderligere, med mindre dette findes nødvendigt for forståelsen af projektet.  

BEPS-projektet har til formål, at revidere de gældende retningslinjer inden for transfer pricing, og er 

således meget omfattende. Dette afgangsprojekt vil alene fokusere på punkt 13 i handlingsplanen 

vedrørende dokumentationspligten. De øvrige punkter vil ikke blive behandlet.  

Projektet er fokuseret på dansk lovgivning og OECD’s guidelines vedrørende dokumentation. 

Projektet er ligeledes fokuseret på udviklingen af de nye guidelines og den afledte effekt på den danske 

lovgivning, hvorfor implementeringen ikke vil blive behandlet.   

Dokumentationsindsamlingen er stoppet den 24. april 2016 hvorfor rapporter, publikationer eller andet 

materiale efter denne dato ikke indgår i projektet. 
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1.4 METODE 

Dette afsnit har til formål at beskrive afgangsprojektets metodiske tilgange og valg af teori. Metoden er 

den fremgangsmåde man benytter for at indsamle, bearbejde og sammenfatte information således at 

resultatet bliver viden.9  

Metodevalget afhænger af projektets problemstilling og i dette tilfælde er der tale om en problemstilling, 

hvor der bør anvendes den samfundsvidenskabelige metode, som er den fremgangsmåde der følges når 

man søger at producere viden om samfundet mv.10  

1.4.1 Metodisk tilgang og undersøgelsesdesign: 

Undersøgelsesdesignet er den kombination af fremgangsmåder man benytter ved indsamling analyse og 

tolkning af data. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at den dokumentation, som undersøgelsen giver, er i 

stand til at sikre en besvarelse af undersøgelsens oprindelige formål. 11 

Opgaven er et deskriptivt single case studium, hvor der ses på én enkelt enhed med henblik på at afsløre 

vigtige funktioner om dennes natur.12 I dette tilfælde er der tale om en analyse af ændringerne i OECD’s 

vejledning om transfer pricing dokumentation, respondenternes indflydelse og den afledte effekt på den 

danske lovgivning.  

Det er forventningen, ud fra mit brug af undersøgelsesdesign og ovennævnte metoder, at andre lignende 

undersøgelser, vil fremkomme med samme resultat af undersøgelsen, som dette afgangsprojekt 

fremlægger. 

I afgangsprojektet vil BEPS-projektet og dets formål blive anvendt som grundlag for emnet. Der vil blive 

udarbejdet en empirisk analyse på baggrund af OECD’s ”Discussion draft on transfer pricing 

dokumentation and CbC-reporting” og respondenternes besvarelser. Der vil endvidere foretages en 

komparativ analyse mellem OECD’s udkast og den endelige vejledning vedrørende transfer pricing 

dokumentation, herunder en komparativ analyse af den afledte effekt på den danske lovgivning. 

                                                      
9  Andersen, 2013, side 15 
10 Andersen, 2013, side 15 
11 Andersen, 2013, side 99 
12 Andersen, 2013, side 109-110 
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1.4.2 Dataindsamling: 

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i BEPS-projektet og dets formål. Med analysen ønsker jeg at 

frembringe almene og generelle holdninger til OECD’s rapport på baggrund af de empiriske data, hvilket 

betegnes som en induktiv tilgang.13  

Jeg vil forholde mig kritisk til de indsamlede data. Ligeledes vil jeg forholde mig til hvorvidt det 

indsamlede empiriske data er af en pålidelige og valid karakter.  

Der er alene benyttet sekundær data og afgangsprojektet vil hovedsageligt være baseret på primær 

litteratur i form af love, vejledninger, publikationer mv. Der vil også indgå sekundær litteratur såsom 

kilder fra internettet.   

Dataindsamlingen sker primært fra kilder som SKAT og OECD, og jeg vurdere at disse data er anvendelige 

til analyseformål og som værende fra pålidelige kilder.  

Det materiale som afgangsprojektets undersøgelsesdesign bygger på kan deles op i to grupper. 

1. Eksternt udarbejdet materiale såsom af artikler, lovsamlinger samt anden offentlig tilgængeligt 

faglitteratur.  

2. Empiriske data bestående at kommentarer som OECD har modtaget i forbindelse med deres 

udkast vedrørende transfer pricing dokumentation. 

De anvendte empiriske data er for mig at sekundær karakter, da de er indsamlet til OECD’s egen brug. Jeg 

vurderer, at disse data er brugbare til mit analyseformål, og som værende fra pålidelige kilder.   

Søgninger og indsamling af dette materiale er sket ved hjælp af internetsøgninger, CBS’ bibliotek samt 

andre tilgængelige onlinedatabaser mv.  

Idet opgaven er formuleret på dansk er uddrag fra publikationer, vejledninger mv. på engelsk frit oversat 

til dansk.  

1.4.3 Valg af teori 

Jeg vil i afgangsprojektets teoridel fremlægge en overordnet redegørelse for BEPS-projektet og dets formål 

for at understøtte projektets problemstilling. 

                                                      
13 Andersen, 2013, side 266 
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Da projektet afgrænses til at fokusere på OECD’s vejledning om transfer pricing dokumentation, er fokus 

lagt på punkt 13 om transfer pricing dokumentation i BEPS-projektets handlingsplan. 

1.4.4 Empirisk analyse 

Den empiriske analyse vil være baseret på OECD’s ”Discussion draft on transfer pricing dokumentation 

and CbC-reporting” og respondenternes kommentarer hertil.  

Det er målet at skabe et repræsentativt og retvisende billede af respondenternes holdning, men som følge 

af, at der er tale om en åben invitation hvor alle kan komme med deres subjektive bemærkninger og 

kommentarer, har jeg valgt at dele respondenterne op i relevante segmenter.  

Jeg har valgt at fordele respondenterne op i 3 segmenter; rådgivere, industrien og NGO’er. Øvrige 

respondenter, der ikke passer ind i de valgte segmenter er frasorteret. Jeg har udvalgt 3-4 besvarelser fra 

hvert segment til brug for min analyse. Stikprøvestørrelsen udgør 11 stk. ud af en samlet population på 

over 150 besvarelser.  Ved udvælgelsen af respondenterne, har jeg foretaget en vurdering af reliabilitet og 

validitet. Respondenterne er alene anvendt såfremt, at de er vurderet som pålidelige og troværdige, samt 

at data er vurderet relevant for opgaven. 

Igennem respondenternes besvarelser vil jeg belyse i hvilket omfang OECD har imødekommet 

respondenternes holdning.   

1.5 MÅLGRUPPE: 

Afgangsprojektet henvender sig primært til personer der interesserer sig for emnet, samt studerende på 

samme niveau, som vil kunne drage inspiration og viden heraf. 

Afgangsprojektet har ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af valgte teorier og lovsamlinger. 

Projektet har derimod til formål, at give læseren en overordnet forståelse for de ændringer og 

opdateringer, der har været i dokumentationspligten, samt hvilken indflydelse interessenterne har haft 

ved udarbejdelsen heraf. Endvidere er det formålet, at give læseneren en overordnet forståelse af hvilken 

effekt ændringerne har haft på den danske lovgivning. 

1.6 DISPOSITION 

For at skabe et overblik over afgangsprojektets opbygning og hvorledes problemformuleringen søges 

besvaret, opstilles på omstående side afgangsprojektets opbygning.  
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Figur 1: Afgangsprojektets struktur, egen tilvirkning 
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Kapitel 1 introducerer afgangsprojektets problemstilling. Derudover redegøres der for, den valgte 

metodiske synsvinkel, projektets afgrænsning, samt hvilken målgruppe projektet henvender sig til. 

Kapitel 1 er projektets fundament og er et indledende kapitel.   

Kapitel 2 beskriver BEPS-projektet og baggrunden herfor. Herunder fokuseres der på handlingsplanens 

punkt 13 vedrørende transfer pricing dokumentation. 

Kapitel 3 indeholder en overordnet beskrivelse af afgangsprojektets analyse. 

Kapitel 4 indeholder en indledende analyse af OEDC’s ”Discussion draft on transfer pricing dokumentation 

and CbC-reporting”. Kapitel 4 ligger til grund for udarbejdelsen af projektets empiriske analyse. 

Kapitel 5 omhandler den empiriske analyse. I dette kapitel beskrives grundlaget for dataindsamlingen og 

behandlingen af data.  

Kapitel 6 indeholder den empiriske analyse af respondenternes besvarelser og holdninger analyseret for 

hvert udvalgt spørgsmål. 

Kapitel 7 indeholder en analyse af OECD’s ”Final Report on transfer pricing dokumentation and CbC-

reporting”, hvor respondenternes kommentarer til udkastet holdes op imod de endeligt vedtagne 

retningslinjer. 

Kapitel 8 indeholder en analyse af BEPS-projektets indflydelse på den nationale lovgivning i Danmark.  

I kapitel 9-10 konkluderes der på afgangsprojektets problemformulering. Endvidere udarbejdes der en 

perspektivering på baggrund af projektets analyse. 

1.7 KILDEKRITIK 
Afgangsprojektet er baseret på gældende love, lovforslag og vejledninger. Idet data overvejende stammer 

fra de oprindelige kilder (OECD og SKAT) vurderes validiteten at være høj.  

For at sikre pålideligheden af en kilde har jeg vurderet forfatterens interesser og faglige kompetencer. 

Endvidere har jeg forholdt mig kritisk til information fra internettet. 
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1.8 ANVENDTE FORKORTELSER 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation for 

økonomisk samarbejde og udvikling) 

BEPS:   Base Erosion and Profit Shifting 

NGO:  Non-Govermental Organisation (ikke statslig organisation) 

CFC:   Controlled Foregin Company 

MAP:  Mutual Agreement Procedure 

GAAR:   General Anti-Avoidance Rule 

CbC-report:  Country-by-Country report 

SKL:   Skattekontrolloven 

TER:   Team Effektiv Regulering  

1.9 ANVENDTE BEGREBER 
Transfer Pricing: Den koncerninterne prisfastsætning og de kontraktsvilkår, der anvendes ved 

samhandel mellem to koncernselskaber. 

Armslængdeprincippet: At de koncerninterne transaktioner skal være i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet betyder at prisen skal være i overensstemmelse med 

priser og vilkår mellem uafhængige parter. 

 Denne bestemmelse er defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9.
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2 REDEGØRELSE FOR BEPS-PROJEKTET 

2.1 BAGGRUND FOR BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) 
De senere år er globaliseringen verden over steget med hastige skridt. Dette skyldes bl.a. elimineringen af 

handelsbarrierer, frihandelsaftaler samt den teknologiske udvikling. Globaliseringen har medført en 

stadigt stigende samhandel mellem koncernselskaber, og ifølge SKAT udgør koncerninterne transaktioner 

omkring 60-70 % af verdenshandlen.14  

Beskatning er kernen i et lands suverænitet, men samspillet mellem forskellige landes skatteregler kan i 

visse tilfælde føre til dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Dette sker, da der ved 

udarbejdelsen af nationale skatteregler, ikke tages tilstrækkeligt hensyn til effekten af andre landes regler. 

Allerede tilbage i 1920’erne indså man, at samspillet mellem flere landes skattesystemer kunne medføre 

dobbeltbeskatning, og at dette var skidt for den internationale samhandel. Dette forsøgte man elimineret, 

ved indførelse af fælles internationale retningslinjer. Der er dog stadig huller i lovgivningen, der ikke er 

taget hensyn til.15 

Samspillet mellem forskellige landes skatteregler, har med tiden også vist svagheder ved at åbne nye 

muligheder for BEPS. Disse svagheder består blandt andet af muligheden for, at flytte indkomster til lavt 

beskattede områder, og dermed væk fra der hvor aktiviteten, der har genereret disse indkomster, har 

fundet sted. 16 

Det er forskelle i selskabsskatteprocenten landende imellem, som skaber incitament for de multinationale 

koncerner til at flytte profit til lavere beskattede områder. De multinationale koncerner vil alt andet lige 

vil forsøge at minimere den effektive skatteprocent så vidt muligt. Hvis man kigger på 

selskabsskatteprocenten i OECD’s medlemslande ifølge Figur 2 på omstående side, er der væsentlige 

forskelle landende imellem. I USA, der har den højeste skatteprocent, beskattes virksomheder med 40% i 

2015, mens virksomheder i Irland, der har den laveste skatteprocent, kun beskattes med 12,5% i 2015. Der 

er dermed en væsentligt skattebesparelse ved at flytte sin profit til Irland, fremfor at blive beskattet i USA.  

                                                      
14 Skatteministeriet, 2015, side 3 
15 OECD, 2013-2, side 9 
16 OECD, 2013-2, side 10 
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Figur 2, Corporate tax rates 2015, KPMG International 2015, side 11 

Netop Irland er ofte i søgelyset, når det gælder transfer pricing sager. EU undersøger i øjeblikket blandt 

andet Apple’s skatteaftale med den irske regering. Der er i sagen tale om et smuthul i lovgivningen, der 

giver Apple mulighed for at have sit europæiske hovedkvarter i Irland, men skatteresidens andre steder.17 

EU-kommissionen mener at skatteaftalen kan være ulovlig, mens den irske regering og Apple selv afviser 

dette forhold.18  

Det har tidligere været fremme, at flere af de store teknologiselskaber benytter Irland som en genvej til at 

undgå at betale skat i de lande, hvor pengene reelt er tjent. Det sker ved en finte, hvor penge føres frem 

og tilbage mellem selskaber i Irland og Holland og skattefrie Bermuda. Denne skattefinte, har fået 

tilnavnet den 'dobbelte irske-hollandske sandwich.19 

 

 

                                                      
17 Plougsgaard, 2015, grafik nederst. 
18 Breinstrup, 2015, Afsnit 2 
19 Allingstrup, 2014, Afsnit 3 
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Skattefinten kan illustreres således:  

 

 

Figur 3: Den 'dobbelte irske-hollandske sandwich', egen tilvirkning 

Inspiration: https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/eu-vil-undersoege-apples-irske-skatteforhold 

Illustrationen viser, at når en forbruger køber et produkt gennem et selskab i f.eks. USA til 1000 euro, så 

betaler selskabet i USA 800 euro til et holdingselskab i Bermuda, for at håndtere salget, såsom kampagne 

og brands. Holdingselskabet i Bermuda ejer koncernens immaterielle rettigheder såsom, brand, systemer, 

patenter, teknologi, rettigheder mv. Holdingselskabet i Bermuda betaler derefter 700 euro til 

hovedkvarteret i Irland, for at håndtere salget i stedet. Selskabet i Irland betaler pengene videre til 

Holland, og ifølge Hollandsk lov, så betales pengene tilbage til holdingselskabet i Bermuda, som betaler 

0% i skat. 

De fleste internationale koncerner vil påstå, at de betaler den skat, de er forpligtet til, men omvendt vil de 

færreste multinationale koncerner tale om deres skatteplanlægning, og om hvor aggressivt de går efter at 

deres skattebetalinger skal ligge i et givent land.  

Der har i de seneste år været et øget fokus på de multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning. 

Den aggressive skatteplanlægning underminerer retfærdigheden og integriteten af skattesystemet, idet 
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de nationale virksomheder har ikke de samme muligheder for at flytte deres profit til lavt beskattede 

områder. De multinationale koncerner, der ikke fører en aggressiv skatteplanlægningsstrategi risikerer at 

stå i en urimelig konkurrencesituation. Endvidere kommer de virksomheder, der ikke fører en aggressiv 

skatteplanlægning til at bære en større del af den samlede skattebyrde i den enkelte skattejurisdiktion.20 

Mediernes søgelys kan skabe dårlig omtale for de multinationale koncerner, der benytter sig af en 

aggressiv skatteplanlægning, da borgerne og nationale koncerner anser den lave beskatning som værende 

urimelig.  

Globaliseringen har gjort det lettere for de multinationale koncerner at tilpasse deres koncernstruktur 

med henblik på at optimere deres skattebeskatning. Endvidere gør den stigende handel med 

serviceydelser og digitale produkter, der ofte kan leveres over internettet, det lettere for de multinationale 

koncerner at placere de værdiskabende aktiviteter fysisk langt fra deres kunder, i lande med lav beskatning 

og/eller billig arbejdskraft. 21 

Udviklingen i den digitale økonomi giver ligeledes udfordringer i forbindelse med de internationale 

skatteregler. Den digitale økonomi er kendetegnet ved et massivt brug af data, en enestående 

afhængighed af immaterielle aktiver, en udbredt anvendelse af flersidede forretningsmodeller, der opnår 

værdi fra eksterne forhold genereret fra gratis produkter22, samt vanskeligheden ved at gennemskue i 

hvilken skattejurisdiktion værdiskabelsen er foregået. Dette rejser grundlæggende spørgsmål om hvordan 

virksomheder i den digitale økonomi genererer værdi og indtjening, samt hvordan den digitale økonomi 

relaterer sig til de internationale begreber ”Source” og ”Residence”, samt ved karakteriseringen af  den 

skattepligtige indkomst. 23 Ved ”Source” forstås, den stat hvori indkomsten er optjent. Tankegangen er, at 

det land som giver muligheden for at skabe indkomst, skal have beskatningsretten. Ved ”Residence” 

forstås, den stat hvori modtageren er hjemmehørende. Tankegangen er at, den stat hvor modtageren er 

hjemmehørende, vil have den fulde beskatningsret, uanset hvor indkomsten kommer fra. 

Beskatningsretten skal retfærdiggøre de offentlige ydelser, der bliver stillet til rådighed for modtageren, i 

den stat hvor denne er hjemmehørende. 

                                                      
20 OECD, 2013-2, side 8 
21 OECD, 2013-2, side 7 
22 F.eks. software producenter der tjener penge ved at stille en platform gratis til rådighed og annoncere på 
platformen. 
23 OECD, 2013-2, side 10 
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Ovennævnte svagheder i den internationale skattelovgivning sætter de eksisterende rammer i fare. Hvis 

der ikke bliver taget hånd om problemerne, så ender det sandsynligvis med et globalt skattekaos, hvor der 

opstår massiv dobbeltbeskatning som følge af de enkelte landes skattemyndigheder forsøg på at beskytte 

sine skatteindbetalinger. 24 

2.2 INDLEDENDE BESKRIVELSE AF OECD’S ARBEJDE  
OECD har tidligere arbejdet med at eliminere dobbeltbeskatning, for at fremme international samhandel 

og investeringer. Dette har efterladt huller og uoverensstemmelser i den internationale 

skattelovgivningen, der kan udnyttes til at skabe dobbelt ikke-beskatning.  

OECD blev stiftet i 1961, og i 1979 udgav OECD deres første rapport om Transfer Pricing og multinationale 

koncerner. Denne rapport blev siden revideret i 1995. Siden versionen fra 1995 er vejledningen blevet 

opdateret løbende, og den seneste opdatering blev foretaget i 2010.25 

Det stigende fokus på transfer pricing området har medført, at G20-landende og OECD i 2013 igangsatte 

projektet ”Base Erosion and Profit Schifting”, der har til formål at lukke skattehuller og sikre at profit 

beskattes hvor der er økonomisk aktivitet og hvor værdiskabelsen sker.26  

”Base Erosion and Profit Schifting” (BEPS) henviser til aggressive skatteplanlægningsstrategier, der 

udnytter huller og uoverensstemmelser i skattelovgivningen til at flytte profit til skattefrie eller lavt 

beskattede områder, hvor der er dårlig eller ingen økonomiske aktivitet, hvilket resulterer i en lav eller 

ingen selskabskat.  

I februar 2013 udgiver OECD rapporten ”Addressing Base Erosion and Profit Shifting”. I denne rapport 

identificeres problemstillingerne i forhold til BEPS og overordnet konkluderes det, at der er behov for 

mere gennemsigtighed.  

I forbindelse med behovet for en øget gennemsigtighed på effektive skattesatser for multinationale 

koncerner præsenterer OECD i rapporten ”Addressing Base Erosion and Profit Shifting” 6 nøgleområder. 

27 

                                                      
24 OECD, 2013-2, side 10-11 
25 OECD, 2010, side 3  
26 OECD, About BEPS 
27 OECD, 2013-1, side 47-48 
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1. Internationale uoverensstemmelser i karakteriseringen af juridiske enheder og instrumenter, 

herunder hybridarrangementer og arbitrage. 

2. Anvendelsen af skatteoverenskomstbestemmelser ved profitter der stammer fra levering af 

digitale ydelser og servises.  

3. Skattebehandlingen af koncernintern finansiering, koncernintern forsikring og andre 

koncerninterne finansielle transaktioner.  

4. Transfer pricing, herunder specielt i forbindelse med overførsel af risiko og immaterielle aktiver, 

kunstig opdeling af ejerskab af aktiver mellem koncernselskaber, og transaktioner mellem 

koncernselskaber som sjældent ville finde sted mellem uafhængige parter. 

5. Effektiviteten af midler til bekæmpelse af skatteunddragelse, specielt GAAR’s, CFC beskatning, 

tynd kapitalisering og regler der forebygger udnyttelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

6. Mulighed for at indgå urimelige præferenceordninger med skattemyndigheder. 

Projektet har efterfølgende ført til at OECD i juni 2013 fremlagde rapporten ”Action plan on base erosion 

and profit shifting”.  

2.3 ACTION PLAN ON BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING 
”Action plan on base erosion and profit shifting” udkom den 19. juli 2013. Rapporten indeholder en 

handlingsplan bestående af 15 handlinger, der skal udstyrer regeringerne med indenlandske og 

internationale instrumenter der er nødvendige for at takle BEPS. Den grundlæggende tanke bag denne 

handlingsplan er, at overskud skal beskattes der, hvor den økonomiske aktivitet og værdiskabelse finder 

sted.  

Det er vigtigt for såvel skattemyndighederne og virksomhederne, at der sker en konsekvent og effektiv 

gennemførelse at de nye retningslinjer.  

Handlingsplanens 15 punkter: 28 

1. Identifikation af de skatteudfordringer den digitale økonomi har medført. 

2. Neutralisere effekten af hybridarrangementer. 

3. Stramme CFC-regler. 

4. Begrænse undermineringen ved hjælp af rentefradrag og andre finansielle transaktioner. 

                                                      
28 OECD, 2013-2, s. 14 - 24 
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5. Imødegå skadelig skattepraksis ved hjælp af mere gennemsigtighed og substans. 

6. Forebygge regeludnyttelse med henblik på at opnå skattemæssige fordele. 

7. Forebygge udnyttelsen af forretningsstrategier til at undgå at falde ind under definitionen af et 

fast driftssted. 

8. Transfer pricing på immaterielle aktiver. 

9. Transfer pricing på risici og kapital. 

10. Transfer pricing på andre højrisikoområder. 

11. Udarbejde et værktøj til at indsamle data og analysere påvirkningen af BEPS og de handlinger der 

foretages for at håndtere BEPS. 

12. Kræve at skatteyderne rapporterer omkring deres skatteplanlægning med henblik på 

skatteunddragelse. 

13. Revidere standarden for transfer pricing dokumentation. 

14. Håndtere MAP-sager mere effektivt. 

15. Udvikle et multilateralt instrument, der skal samle de mange bilaterale skatteaftaler der eksisterer 

mellemlande. 

De fleste regler om transfer pricing udgår og erstattes af indholdet i BEPS-projekterne. 

Projektet fokuserer alene på punkt 13 vedrørende transfer pricing dokumentation, hvorfor 

nøgleområderne og de øvrige punkter i handlingsplanen vil ikke blive behandlet yderligere. 

2.4 ACTION 13 – RE-EXAMINE TRANSFER PRICING DOCUMENTATION 
Et af punkterne i BEPS projektet, nærmere bestemt punkt 13 i handlingsplanen, vedrører transfer pricing 

dokumentation, der er et vigtigt element for skattemyndighederne i forbindelse med deres vurdering af, 

om de koncerninterne transaktioner er prisfastsat i henhold til armslængdeprincippet. Ved en 

skattekontrol er det vigtigt, at dokumentation foreligger, og at den er udarbejdet på tilfredsstillende vis 

for at undgå unødige omkostninger og tidsforbrug.  

OECD’s mål med revisionen af retningslinjerne har været at øge gennemsigtigheden, og sikre mere 

konsistente retningslinjer i transfer pricing dokumentationen. 
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I 2015 udgav OECD den endelige vejledning til skattemyndighederne vedrørende transfer pricing 

dokumentation, der erstatter det tidligere kapitel 5 i ”OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations” fra 2010.  

Nedenfor fremgår en oversigt over OECD’s udgivelser i forbindelse med BEPS-projektet og punkt 13 i 

handlingsplanen for at give et overblik over processen. 

 

Figur 4: Oversigt over BEPS-projektet og punkt 13 i handlingsplanen, egen tilvirkning 

2.5 KRITIK AF BEPS-PROJEKTET: 
BEPS-projektet har generelt mødt stor opbakning fra alle sider, men undervejs har projektet også været 

udsat for kritik på forskellige områder. 

Blandt andet har den stramme tidramme, set i forhold til kompleksiteten af projektets udfordringer, mødt 

kritik undervejs. Tidsrammen er fastsat under et politisk pres fra G20-landende, som ønsker at 

gennemtvinge projektet hurtigt. 

En mere overordnet kritik består i, at projektet er politisk motiveret, og at det primært er G20-landende 

og OECD der er hovedforfatter af projektet. Projektet anses som værende udarbejdet på demokratisk vis, 
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hvor både lande indenfor og udenfor OECD-samarbejdet er blevet opfordret til at deltage. Det er dog 

nogle kritikeres holdning at udviklingslandende ikke har været ligestillede ved forhandlingsbordet og at 

udviklingslandende således har haft en begrænset indflydelse i forhold til OECD og G20-landende.29 

En anden kritik af BEPS-projektet går på, at den lokale skattepolitik er en vigtig konkurrenceparameter 

for at tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser. Kritikere mener, at OECD’s forsøg på at stramme 

op på reglerne, ved at samarbejde tættere med hinanden, vil ”dø under sin egen vægt”. Der stilles 

spørgsmålstegn til om, stormagter såsom Kina og Rusland og andre lande udenfor OECD-samarbejdet, vil 

deltage i projektet. Sågar mistænkes lande, som er en del af OECD-samarbejdet, til ikke at ville deltage. 

Projektet kritiseres ligeledes fordi det alene fokuserer på virksomhedsbeskatning, fremfor at forholde sig 

til skatteunddragelse for personer. Ydermere mener kritikere, at samfundet vil gå glip at milliarder i 

investeringer, idet BEPS-projektet vil blokere for virksomhedernes investeringslyst, som følge af de højere 

skattebetalinger.30 

2.6 DELKONKLUSION 
BEPS-projektet blev stiftet som følge af myndighedernes erkendelse af, at de internationale skatteregler 

ikke har kunne følge med udviklingen på grund af den stigende globalisering de senere år. De 

multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning, der udnytter huller i skattelovgivningen til at 

minimere selskabsskatten er blevet mere udbredt, og udviklingen i den digitale økonomi giver 

myndighederne udfordringer. Svaghederne i den internationale skattelovgivning sætter de eksisterende 

rammer i fare, og kan resultere i et internationalt skattekaos hvis der ikke bliver taget hånd om tingene.   

BEPS-projektet indeholder en handlingsplan med 15 punkter, der skal udstyre regeringerne med 

indenlandske og internationale instrumenter til at takle BEPS, og sikre at profit beskattes hvor der er 

økonomisk aktivitet og hvor værdiskabelsen finder sted. Generelt er der tale om en revision af store dele 

af de internationale retningslinjer for selskabsbeskatning og beskatning af transaktioner på tværs af 

landegrænser. eddeeerr 

OECD’s mål med revision af retningslinjerne for transfer pricing dokumentation, der er punkt 13 i 

handlingsplanen er, at øge gennemsigtigheden og sikre mere konsistente retningslinjer, således at 

                                                      
29 Tranberg, 2015 
30 Cederwall,  2015 
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skattemyndighederne opnår den tilstrækkelige dokumentation til brug for sin vurdering af, om de 

koncerninterne transaktioner er prisfastsat i henhold til armslængdeprincippet.  
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3 INDLEDENDE BESKRIVELSE AF ANALYSE 

I forbindelse med punkt 13 i handlingsplanen, der vedrører transfer pricing dokumentation, har OECD 

udarbejdet ”Discussion draft on transfer pricing dokumentation and CBC-reporting” der indeholder 

OECD’s forslag til opdaterede retningslinjer i forhold til transfer pricing dokumentation.  

I udkastet lægger OECD op til diskussion af en række overvejelser der er opstået i forbindelse med 

processen. Formålet med at offentliggøre udkastet er, at OECD gerne vil give vejledningens interessenter 

mulighed for at komme med deres kommentarer til de dele, som de mener bør være anderledes eller bør 

forbedres, idet OECD mener at dette vil fremme arbejdet. 

Den endelige vejledning udkom i 2015 og i løbet af 2016 implementeres de nye retningslinjer i dansk 

lovgivning.  

Projektets analysedel har til formål, at analysere hvilke ændringer og opdateringer som OECD har 

foretaget ved den nye vejledning, samt interessenternes indflydelse herpå. Endvidere analyseres hvilken 

effekt BEPS-projektet har haft på den danske lovgivning.  

Jeg har valgt at dele analysen op i fem dele for at skabe et overblik: 

I kapitel 4 foretages der en gennemgang og analyse de væsentligste ændringer i OECD’s udkast til transfer 

pricing dokumentation i forhold til den hidtidige praksis jf. kapitel 5 i OECD’s transfer pricing guidelines. 

I kapitel 5 redegøres der for de empiriske data, der er anvendt til brug for analysen i kapitel 6 samt 

databehandlingen heraf. I kapitel 6 foretages en empirisk analyse af respondenternes holdning og 

kommentarer til det forelagte udkast fra OECD. Kapitel 7 indeholder en analyse af den endelige vejledning 

set i lyset af OECD’s udkast og respondenterne kommentarer hertil. Kapitel 7 indeholder en analyse af de 

nyligt vedtagne regler i den danske lovgivning. 
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4 ANALYSE AF ”DISCUSSION DRAFT ON TRANSFER PRICING 

DOCUMENTATION AND CBC-REPORTING” 

Udkastet til den nye transfer pricing dokumentations vejledning specificerer, at der er tale om en 

vejledning til skattemyndighederne til brug for udvikling af regler og procedurer i forbindelse med 

transfer pricing forespørgsler og risikovurderingen. Det beskrives endvidere, at der er tale om en 

vejledning til skatteyderne til brug for identificering af hvilken dokumentation der er nødvendig for at 

imødekomme myndighedernes behov.31 

Den tidligere vejledning fra 2010 specificerede ikke forholdet omkring risikovurderingen, hvorfor OECD 

har lagt vægt på, at skattemyndighederne bør fokuserer på at udarbejde regler og procedurer, der skal 

anvendes i forbindelse med risikovurderingen af de enkelte sager. 

Det fremgår af udkastet, at den gamle vejledning lagde vægt på rimeligheden i dokumentationsprocessen 

fra både skattemyndighedernes og skatteydernes perspektiv. Endvidere lagde den gamle vejledning vægt 

på et bedre samarbejde ved håndteringen af problemstillingerne i forbindelse med transfer pricing 

dokumentationen. Dette var for at undgå for store byrder for skatteyderne, men samtidig sikre at 

skattemyndighederne fik den tilstrækkelige information. Den tidligere vejledning indeholdte ikke en liste 

af dokumenter der skulle udarbejdes og indeholdes i transfer pricing dokumentationen, og det var op til 

de enkelte skattemyndigheder at stille krav hertil. Dette besværliggjorde arbejdet for skatteyderne, da de 

skulle sikre, at de overholdte de gældende regler i de forskellige skattejurisdiktioner. Derudover bemærkes 

det, at der ikke var sikret klare retningslinjer i forbindelse med dokumentationsprocessens 

sanktionsmuligheder og bevisbyrde. 32 

Administrationsomkostningerne for skatteyderne er steget signifikant de senere år, som følge af en 

drastisk stigning i volumen og kompleksiteten af de multinationale koncerners koncerninterne handler 

kombineret med en øget kontrol fra skattemyndighederne. Derudover finder skattemyndighederne ofte 

dokumentationen som værende utilstrækkelig, og ikke brugbar for deres kontrol af overholdelse af 

lovgivningen og deres risikovurdering. Hensigten med de nye retningslinjer er, at guide myndighederne 

til at udarbejde en lovgivning, der er mere ligefrem og mere sammenhængende landene imellem, mens 

                                                      
31 OECD, 2014-1, side 1 
32 OECD, 2014-1, side 1-2 
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det på samme tid skal give skattemyndighederne en mere fokuseret og brugbar information til brug for 

risikovurderingen og eventuelle skattekontroller. Det har været en vigtigt overvejelse for OECD, at 

balancere nytten af data for skattemyndighederne med den byrde skattebetalerene bliver pålagt. Det er 

hensigten, at klarere og mere udbredte regler skal reducere de omkostninger for skatteyderne, som ellers 

ville kunne opstå i forbindelse med tvister ved en skattekontrol.33 

OECD opstiller i udkastet 3 målsætninger for kravene til dokumentation34: 

1. at give skattemyndighederne den nødvendige information til at foretage en transfer 

pricing risikovurdering. 

2. at sikre, at skatteyderne tager behørigt hensyn til transfer pricing kravene i forbindelse 

med fastsættelsen af koncerninterne priser og andre betingelser for 

koncerninternetransaktioner samt ved indberetningen af disse indtægter ved 

selvangivelsen. 

3. at give skattemyndighederne den information de har brug for, til at foretage en passende 

grundig skattekontrol af transfer pricing praksis for skattepligtige i deres jurisdiktion. 

Den tidligere vejledning lagde op til at skattemyndighederne i de enkelte lande selv skulle udarbejde deres 

egne regler, modsætningsvist nu, hvor man ønsker mere detaljeret og ensartet regler landende imellem. 

Den første målsætning omhandler risikovurderingen. Det er OECD’s hensigt at skattemyndighederne bør 

tænke risikovurderingen ind i deres krav til dokumentation. Dette vil assisterer skattemyndighederne 

således, at de hurtigt kan identificere hvilke cases der kunne være interessante at undersøge yderligere, 

hvorved de kan fokusere deres undersøgelser på de væsentligste problemstillinger. Dermed er det muligt 

for skattemyndighederne, der har begrænsede ressourcer, at placere deres ressourcer på de interessante 

cases. 35 

Det er OECD’s opfattelse, at en korrekt vurdering kræver tilstrækkelig, relevant og pålidelig information 

på et tidligt tidspunkt.36 Udkastet kommer med eksempler på værktøjer og kilder til information til brug 

for identifikationen og vurderingen af risici, såsom obligatoriske formularer i forbindelse med 
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selvangivelsen. Endvidere åbner OECD samtidig op for en diskussion om, om der er behov for udvikling 

af flere standardformularer udover CbC-rapporten, samt om det vil være hensigtsmæssigt at dele 

oplysningerne om risikovurderingen med skatteyderne for at øge effektiviteten og kvaliteten i en 

skattekontrol. 

Den anden målsætning omhandler, at man bør sikre sig, at skatteyderne angiver korrekte oplysninger ved 

selvangivelsen, samt løbende tager hensyn til transfer pricing kravene ved fastsættelsen af de 

koncerninterne priser. Det er dermed skattemyndighedernes opgave, at skabe gode rammer til dette ved 

at udarbejde klare retningslinjer, således skatteyderne er i stand til, at vurdere om deres egen 

dokumentation er i overensstemmelse med de gældende regler.  

En veldokumenteret dokumentation vil give skattemyndighederne en sikkerhed for, at skatteyderne har 

analyseret deres transfer pricing politik, og overvejet de sammenlignelige data der ligger til grund for 

prisfastsætningen, samt har opnået en konsistent transfer pricing politik.  

Udkastet foreslår to tilgange til dette: 1. At kræve, at dokumentationen udarbejdes på tidspunktet for 

transaktionen og senest ved selvangivelsestidspunktet. Og 2., at skabe et incitament til rettidig og nøje 

overvejet transfer pricing politik ved at pålægge en straf for selskaber der ikke udarbejder 

dokumentationen til tiden.37  

Det tredje og sidste mål er, at skattemyndighederne skal tænke ind i deres dokumentationskrav, hvad den 

nødvendige information til brug for en grundig skattekontrol er. Det er vigtigt at skattemyndighederne 

har adgang til tilstrækkelig information under en skattekontrol for at udføre en veludført kontrol af de 

kontrollerede transaktioner og sikre håndhævelse af de relevante regler. Hvis dokumentationen foreligger 

uden for landets grænser er det ligeledes nødvendigt at skattemyndighederne er i stand til at opnå adgang 

hertil. 38 

Skattemyndighederne skal altså have mulighed for, at forespørge om yderligere dokumentation og inden 

for rimelig tid opnå adgang til de relevante informationer om skatteydernes kontrollerede transaktioner 

og håndhævelse af relevante transfer pricing regler. Skattemyndighederne skal dog vurdere hvilke 

informationer der er relevante, således at skatteyderne ikke pålægges uforholdsmæssige byrder.  
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Der foreligger således et væsentlighedskriterie om, hvor udførlig dokumentation der skal foreligge, 

afhængig af den økonomiske betydning heraf. 

Transfer pricing sager kan være komplicerede og omfangsrige og er skattemyndighederne ikke i 

besiddelse af korrekte og/eller brugbare informationer kan det medfører at skatteyderne bliver 

indkomstforhøjet på et fejlagtigt og/eller mangelfuldt grundlag. 

For at opnå ovenstående målsætninger foreslår OECD, at landende bør vedtage en standardiseret tilgang 

til transfer pricing dokumentation.  

I udkastet anbefaler OECD, et krav om at transfer pricing dokumentationen opdeles i en master file og i 

en local file. Denne tilgang beskrives i nedenstående afsnit.  

4.1 MASTER FILE 
Master filen skal indeholde standardiserede oplysninger om hele koncernen, og udarbejdes med det 

formål at skabe et overblik over hele koncernens transfer pricing politik. Indholdet består af fem 

hovedgrupper.39 Specificeret indhold af masterfilen fremgår af bilag 1.  

1. Et diagram over koncernens organisationsstruktur 

2. En beskrivelse af koncernens forretningsområde(r) 

3. Oplysninger om koncernens immaterielle aktiver 

4. En beskrivelse af koncernens interne finansielle aktiviteter 

5. En beskrivelse af koncernens finansielle og skattemæssige forhold 

Det er ligeledes i masterfilen, at CbC-rapporten fremgår. CbC-rapporten er et skema, som skal give 

overblik over koncernens økonomiske aktiviteter i hvert enkelt land i hele verden. Ifølge OECD skal CbC-

rapporten hjælpe skattemyndighederne i risikovurderingsprocessen, men ikke være en erstatning for en 

detaljeret transfer pricing analyse.40  

OECD foreslår, at CbC-rapporten skal indeholde oplysninger om fordeling af profit, betalte skatter, visse 

indikatorer på identifikation af økonomisk aktivitet, såsom materielle anlægsaktiver, antal ansatte og 

totale personaleomkostninger, mellem de lande som koncernen opererer i. Udkastet lægger ligeledes op 
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til at der skal rapporteres om kapital, akkumulerede overskud samt det samlede beløb i visse kategorier 

af transaktioner mellem koncernselskaberne.41 

For skattemyndighederne vil CbC-rapporten være et brugbart værktøj til overblik over koncernens 

aktiviteter og dermed til effektivisering af risikovurderingsprocessen. OECD’s udkast til CbC-rapporten 

fremgår af bilag 2.  

4.2 LOCAL FILE 
Den lokale fil er en landespecifik rapport, der indeholder en oversigt over de koncerninterne 

transaktioner, som enhederne i den enkelte skattejurisdiktion, har med de øvrige enheder i koncernen. 

Den skal ses som et supplement til master filen, og skal sikre at det enkelte selskab i koncernen har 

overholdt armslængdeprincippet i sin transfer pricing politik i den enkelte skattejurisdiktion.  

Ifølge OECD bør den lokale fil indeholde finansiel information om de enkelte koncerninterne 

transaktioner, en sammenlignelighedsanalyse, og en beskrivelse af valg og overholdelse af den mest 

hensigtsmæssige transfer pricing metode. 42 Specificeret indhold af masterfilen fremgår af bilag 3. 

4.3 PROBLEMSTILLINGER VED OVERHOLDELSE AF REGLERNE 

4.3.1 Samtidig dokumentation 

I udkastet er det beskrevet, at selskaberne skal bestræbe sig på at fastsætte sine kontrollerede 

transaktioner i overensstemmelse med armslængdeprincippet baseret på den information, der er 

tilgængeligt på det pågældende tidpunkt. Skatteyderen skal således overveje sin prisfastsættelse af de 

kontrollerede transaktioner, og vurdere om den er hensigtsmæssig for selvangivelsen, inden 

prisfastsættelsen finder sted. Prisfastsættelsen bekræftes herefter ved udfyldelse af selvangivelsen. 43 

Det er endvidere beskrevet, at skatteyderne ikke bør forventes at afholde urimelige høje omkostninger og 

byrder i forbindelse med fremskaffelsen af dokumentationen. I forbindelse med dette anbefales det, at 

skattemyndighederne bør sørge for at balancere nytteværdien med administrationsbyrden.44  
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Paragraffen kan betegnes som et væsentlighedskriterie, hvor det nødvendigvis forventes, at de 

multinationale koncerner prisfastsætter sine kontrollerede transaktioner i overensstemmelse med de 

gældende retningslinjer, men at det ikke kan forventes at koncernen skal afholde uforholdsmæssige 

omkostninger i forbindelse med overholdelse af kravene.   

4.3.2 Tidsramme 

Det varierer fra land til land hvornår transfer pricing dokumentation skal indberettes. Endvidere varierer 

det, hvor lang tid virksomhederne har til at besvare skattemyndighedernes henvendelser. OECD 

anbefaler, at transfer pricing dokumentationen senest bør indsendes i forbindelse med indberetning af 

selvangivelsen men erkender, at det i nogle tilfælde ikke er muligt at fremskaffe alt data til brug for 

udfyldelsen af CbC-rapporten før udløbet af denne frist. Derfor anbefales det at fristen for indberetning 

af CBC-rapporten forlænges til et år efter den sidste dag i moderselskabets regnskabsår.45  

4.3.3 Væsentlighed 

OECD ønsker, at skattemyndighederne forholder sig til væsentligheden af de multinationale koncerners 

kontrollerede transaktioner. Dette er som følge af, at skattemyndighederne alene har interesse i, at se de 

vigtigste informationer samt hensyntagen til, at de multinationale koncerners administrationsbyrde ikke 

må blive for stor, da dette vil øge risikoen for, at de fejler i at få dokumenteret de vigtigste transaktioner.  

OECD’s anbefaling er, at små- og mellemstore virksomheder ikke bør pålægges de samme 

dokumentationskrav, som forventes fra større koncerner, i et forsøg på ikke at pålægge disse 

uforholdsmæssige omkostninger og byrder. OECD kommenterer endvidere på, at en del lande allerede 

har regler, der udelukker eller begrænser små- og mellemstore virksomheder fra transfer pricing 

dokumentation. 46 

4.3.4 Straf 

Mange lande har indført sanktioner for at sikre at dokumentationskravene bliver overholdt, men disse 

sanktioner varierer fra land til land. Vejledningen lægger op til, at skattemyndighederne bør tage stilling 
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til eventuelle bødestørrelser. OECD kommenterer, at bødestørrelsen nøje bør overvejes, idet denne kan 

påvirke kvaliteten af dokumentationen da skatteyderen kan favorisere et land frem for et andet.  47 

4.3.5 Fortrolighed 

Vejledningen lægger op til, at skattemyndighederne skal forholde sig til fortroligheden af de oplysninger, 

de modtager i forbindelse med transfer pricing dokumentationen. Det anbefales, at skattemyndighederne 

bør sikre, at fortrolige oplysninger forbliver fortrolige.  

Fortrolighed er endnu et af de punkter, hvor OECD søger interessenternes kommentarer til, om der er 

behov for yderligere vejledning, samt forslag til hvordan fortroligheden kan sikres. 48 

4.4 IMPLEMENTERINGEN  
Det afsluttende element i udkastet til de reviderede transfer pricing dokumentations regler er 

implementeringen.  

OECD fastlægger, at dokumentationskravene bør fortsætte med at være en del af den lokale lovgivning i 

de enkelte skattejurisdiktioner. Dette kræver, at de enkelte landes skattemyndigheder reviderer den 

nuværende lovgivning, og implementerer den todelte tilgang til transfer pricing dokumentation. OECD 

opfordrer til, at skattemyndighederne anvender de retningslinjer, der er beskrevet i udkastet, således at 

der skabes konsistente og ensartede krav, hvilket har været en af hensigterne med at revidere transfer 

pricing dokumentations reglerne. 49 

4.5 FORSKELLE PÅ UDKASTET I FORHOLD TIL OECD’S TRANSFER PRICING GUIDELINES, 

KAPITEL 5 FRA 1995: 
Der er sket væsentlige ændringer i udkastet til den nye transfer pricing vejledning i forhold til den tidligere 

version. Vejledningen er blevet mere specifik og betydelig længere.    

Da den tidligere vejledning blev udarbejdet, var transfer pricing ikke så udbredt og kompleks, at man 

havde behov for en detaljeret vejledning. Den tidligere vejledning lagde op til, at skattemyndighederne i 

de enkelte lande selv skulle udarbejde deres egne regler. Dette har medført, at der er opstået forskellige 
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regelsæt landende imellem. De forskellige regelsæt kan være komplekse at opnå overblik over for de 

multinationale koncerner, hvilket medfører at skattemyndighederne ofte opnår utilstrækkelig 

dokumentation.  Den nye vejledning lægger vægt på, at man ønsker mere detaljerede og ensartede regler 

landende imellem.  

Den nye vejledning specificerer forholdet omkring risikovurderingen, som skal være med til at sikre at 

skattemyndighederne får udarbejdet et regelsæt der sikre tilstrækkelig og brugbar information i 

forbindelse med risikovurderingsprocessen. Dette skal være med til at sikre, at skattemyndighedernes 

ressourcer bliver udnyttet optimalt. Endvidere er retningslinjerne i forbindelse med dokumentations-

processens sanktions muligheder og bevisbyrde forsøgt klarlagt.  

Den væsentligste forskel i forhold til den tidligere vejledning er den todelte tilgang til dokumentation, 

som består af en master file og en local file. Udkastet indeholder en liste af dokumentation, der bør 

udarbejdes og indeholdes i transfer pricing dokumentationen. Dette skal gøre det lettere for skatteyderne, 

at sikre, at de overholder de gældende regler, samt at sikre at skattemyndighederne opnår tilstrækkelig 

og brugbar information til brug for risikovurderingsprocessen og gennemførelse af skattekontroller. 

Hensigten har været at sikre, klare og udbredte regler, som skal reducere de omkostninger for 

skatteyderne, som ellers ville kunne opstå i forbindelse med tvister ved en skattekontrol. 

4.6 DELKONKLUSION: 
OECD har med deres udkast til en ny vejledning om transfer pricing dokumentation, forsøgt at 

imødekomme de problematikker, som er belyst i opgavens kapitel 2.  

OECD’s målsætninger for kravene til transfer pricing dokumentationen er; at give skattemyndighederne 

tilstrækkelig information til at foretage risikovurdering, at sikre at skatteyderne tager hensyn til kravene 

ved fastsættelsen af koncerninterne priser, samt at give skattemyndighederne tilstrækkelig information 

til at gennemføre en grundig skattekontrol. Udkastet til den nye vejledning lægger derfor op til en række 

væsentlige ændringer, i forbindelse med skatteyderens transfer pricing dokumentation.  

Den væsentligste ændring er implementeringen af en todelt tilgang til dokumentationen, bestående af en 

master file og en local file. Ifølge udkastet er det formålet, at masterfilen skal indeholde standardiserede 

oplysninger om hele koncernen og skal give et overblik over koncernens transfer pricing politik. En 

væsentlig del af masterfilen er CbC-rapporten, der er et skema, som skal give et overblik over koncernens 
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økonomiske aktiviteter. Indholdet i masterfilen skal assistere skattemyndighederne i forbindelse med 

deres risikovurderingsproces, om end den ikke er tiltænkt som en erstatning for en detaljeret transfer 

pricing analyse. Local filen skal indeholde en oversigt over koncerninterne transaktioner, som 

koncernselskaberne i den enkelte skattejurisdiktion har med de øvrige enheder i koncernen.  

Vejledningen er blevet mere specifik og betydeligt længere som følge af behovet for større 

gennemsigtighed og mere konsistente retningslinjer landende imellem.  

Endvidere er der lagt fokus på forholdet omkring skattemyndighedernes risikovurdering, som skal sikre, 

at skattemyndighederne får udarbejdet et regelsæt der sikrer tilstrækkelig og brugbar information i 

forbindelse med risikovurderingsprocessen, og dermed forbedrer udnyttelsen af skattemyndighedernes 

ressourcer.  
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5 EMPIRISKE DATA 

Dette kapitel har til formål, at beskrive hvordan jeg har indhentet de data, der ligger til grund for min 

analyse af respondenternes kommentarer til OECD’s udkast. Jeg vil redegøre for de spørgsmål der indgår 

i analysen samt hvordan respondenternes besvarelser bliver behandlet. Der henvises endvidere til kapitel 

1 for en indledningsvis beskrivelse af metodevalget. 

Dataindsamlingen tager udgangspunkt i OECD’s ”Discussion draft on transfer pricing dokumentation and 

CbC-reporting”, som er OECD’s udkast til de reviderede regler om transfer pricing dokumentation. 

Formålet med udkastet var, at høre interessenternes kommentarer og holdninger til de foreslåede 

retningslinjer, idet det blev vurderet at dette vil fremme den videre arbejdsproces.  

Udkastet blev udsendt 30. januar 2014, og respondenterne havde indtil den 23. februar 2014 til at komme 

med deres input. 50 

5.1 GENNEMGANG AF UDKASTETS SPØRGSMÅL 
Udkastet lægger op til respondenternes kommentarer i 15 tilfælde, som kan deles op i følgende 

hovedgrupper: 

 Form og struktur, spørgsmål 1-2 

 Master file, spørgsmål 3-9 

 Problemstillinger, spørgsmål 10- 14 

 Indhold i master file, spørgsmål 15 

Jeg har udvalgt 6 spørgsmål ud af de 15, som jeg vil gennemgå respondenternes kommentarer til, i 

nedenstående analyse. Spørgsmålene er udvalgt ud fra min holdning til hvilke spørgsmål, der kunne være 

interessante at undersøge respondenternes holdning til, samt en vurdering af hvilke spørgsmål, der har 

størst indflydelse på de nye dokumentationskrav.  

 

 

                                                      
50 OECD, 2014-1, side 1 



Empiriske data 
  

SIDE 36 

Der er tale om følgende spørgsmål; 

Form og struktur: 

• Spørgsmål 1, “Comments are requested as to whether work on BEPS Action 13 should include 

development of additional standard forms and questionnaires beyond the country-by-country 

reporting template. Comments are also requested regarding the circumstances in which it might be 

appropriate for tax authorities to share their risk assessment with taxpayers.”51 

Master file: 

• Spørgsmål 3, “Comments are requested as to whether preparation of the master file should be 

undertaken on a line of business or entity wide basis.  Consideration  should  be  given  to  the  level  

of  flexibility  that  can  be accommodated  in  terms  of  sharing  different  business  line  information  

among  relevant  countries. Consideration should also be given to how governments could ensure 

that the master file covers all MNE income and activities if line of business reporting is permitted.”52 

 

• Spørgsmål 4, “Should the country-by-country report be part of the master file or should it be a 

completely separate document?”53 

 

• Spørgsmål 5, “Should the country-by-country template be compiled using “bottom-up” reporting 

from local statutory accounts as in the current draft, or should it require (or permit) a “top-down” 

allocation of the MNE group’s consolidated  income  among  countries?  What are the additional 

systems  requirements  and compliance costs, if any, that would need to be taken into account for 

either the “bottom-up” or “top-down” approach?”54 

Generelle overvejelser: 

• Spørgsmål 10, “Comments are requested as to whether any more specific guideline on materiality 

could be provided and what form such materiality standards could take.”55 

 

• Spørgsmål 13, “Comments  are  requested as to measures that can be taken to safeguard the 

confidentiality of sensitive information without limiting tax administrations access to relevant 

information.”56 
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5.2 RESPONDENTERNE: 
Udkastet indeholder OECD’s forslag til den reviderede vejledning om transfer pricing dokumentation. 

Alle interessenter, der ønskede at bidrage med deres holdning, blev opfordret til at komme med deres 

kommentarer til OECD´s udkast. OECD modtog over 150 kommentarer, der tilsammen udgør over 1300 

sider57.  

Det er målet at skabe et repræsentativt og retvisende billede af respondenternes holdning, men som følge 

af, at der er tale om en åben invitation hvor alle kan komme med deres subjektive bemærkninger og 

kommentarer, har jeg valgt at dele respondenterne op i relevante segmenter. Jeg har valgt at dele 

respondenterne op i følgende segmenter: Rådgivere, virksomheder og NGO’er. Øvrige respondenter, der 

ikke passer ind i de valgte segmenter er frasorteret.  

Jeg har udvalgt 3-4 respondenter fra hvert segment til brug for min analyse. Stikprøvestørrelsen udgør 11 

stk. ud af en samlet population på over 150 besvarelser.  Ved udvælgelsen af respondenterne, har jeg 

foretaget en vurdering af reliabilitet og validitet. Respondenterne er alene anvendt såfremt, at de er 

vurderet som pålidelige og troværdige, samt at data er vurderet relevant for opgaven. 

Det bør bemærkes at alle respondenterne i overvejende grad deler interesse med de multinationale 

koncerner, hvorfor skattemyndighedernes holdning ikke kommer til kende i analysen. 

Besvarelserne fra respondenterne vil ud fra min vurdering være med til at belyse de praktiske udfordringer 

i forbindelse med de nye retningslinjer. Endvidere er det et væsentligt element i forbindelse med min 

analyse af, om respondenterne har haft indflydelse på den endelige vejledning om transfer pricing 

dokumentation. 

De udvalgte respondenter består af følgende virksomheder og organisationer;  

Rådgivere: 

- ”Big Four” revisionshusene bestående af Deloitte, KPMG, PWC og E&Y. 

Virksomheder: 

- AB Volvo, der er en af verdens førende producenter af lastbiler, busser, 

entrepsrenør maskiner og systemer for både og andre industrielle applikationer.   
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- BP p.l.c., der forhandler olie og gas. 

- Siemens AG, tysk industrikoncern, der har et bredt spektre af aktiviteter bl.a. 

inden for energi, husholdningsmaskiner og finans. 

- Allianz, finansiel virksomhed hvis primære forretningsområde er forsikring. 

NGO’er; 

- The International Chamber of Commerce (ICC), den største og mest 

repræsentative erhvervsorganisation i verden. 

- National Foregin Trade Council (NFTC), en amerikansk brancheorganisation. 

- Japan Foregin Trade Council Inc. (JFTC), er en japansk brancheorganisation 

med japanske handelsselskaber og handelsorganisationer som sine kerne 

medlemmer. 

Alle respondenterne er som udgangspunkt positive over OECD’s arbejde med at forhindre 

skatteunddragelse. 

5.3 DATAINDSAMLING OG BEHANDLING AF BESVARELSERNE 
Fristen for at aflevere sine kommentarer til udkastet var den 23. februar 2014. Respondenternes 

kommentarer er offentliggjort på OECD’s hjemmeside den 23. februar 2014.  

Respondenternes kommentarer blev gennemlæst og påført stikord ud fra hvert spørgsmål, for at kunne 

gengive hver enkelt respondents besvarelse. 

 

Figur 5: Udsnit fra databehandlingen, egen tilvirkning 
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Ud af de i alt 11 respondenter er segmenterne delt som følgende; rådgivere udgør 4 stk., svarende til 37 

procent, Industrien udgør 4 stk., svarende til 37 procent og NGO’er udgør 3 stk., svarende til 27 procent. 

 

Figur 6: Oversigt over besvarelser fordelt på segmenter, egen tilvirkning 
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6 ANALYSE AF RESPONDENTERNES BESVARELSER 

Dette kapitel har til formål at analysere og fremlægge respondenternes besvarelser og holdninger til de 

udvalgte spørgsmål vedrørende OECD’s udkast til transfer pricing dokumentation. Hvert af de udvalgte 

spørgsmål vil blive behandlet enkeltvist nedenfor.  

6.1 YDERLIGERE STANDARD FORMULARER OG SPØRGESKEMAER, SAMT UDVEKSLING AF 

RISIKOVURDERINGEN? 
Spørgsmål 1 til respondenterne er som følger: 

“Comments are requested as to whether work on BEPS Action 13 should include 

development of additional standard forms and questionnaires beyond the country-by-country 

reporting template. Comments are also requested regarding the circumstances in which it might 

be appropriate for tax authorities to share their risk assessment with taxpayers.” 58 

Spørgsmål 1 tager udgangspunkt i omfanget af dokumentationen, og om hvorvidt der skal udarbejdes 

yderligere standardformularer og spørgeskemaer udover CbC-rapporten. Endvidere søger OECD 

respondenternes holdning til, om skattemyndighedernes risikovurdering bør deles med skatteyderne.  

Jeg har valgt at dele spørgsmålet op i to dele, hvor den første del behandler respondenternes holdning til 

om der bør udarbejdes yderligere standardformularer og spørgeskemaer, mens den anden del behandler 

respondenternes holdning til om OECD bør opfordre skattemyndighederne til at dele deres 

risikovurdering.   

Jeg har inddelt respondenternes besvarelser i følgende grupper. 

1. Respondenterne er for OECD’s oplæg 

2. Respondenterne er imod OECD’s oplæg 

3. Det har ikke været, muligt at udlede respondenternes holdning. 

Respondenternes besvarelser på første del af spørgsmål 1 fordeler sig således; 
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Figur 7: Fordeling af besvarelser spørgsmål 1.1, egen tilvirkning 

Af Figur 7 kan man udlede, at respondenterne er overvejende imod, at der bør udarbejdes yderligere 

standardformularer eller spørgeskemaer. Fordelingen af respondenterne forholder sig således; 9 af 

respondenterne er imod, svarende til 82 procent. 1 respondent er for, svarende til 9 procent. For 9 procent 

af besvarelserne har det ikke været muligt at udlede en holdning til forholdet.  

Nedenstående figur viser respondenternes holdning, fordelt på segmenter.  

 

Figur 8: Fordeling af besvarelser spørgsmål 1.1 fordelt på segmenter, egen tilvirkning 
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OECD’s hensigt med at udarbejde yderligere standardformularer og spørgeskemaer er at give 

skattemyndighederne adgang til relevant information på et tidligt tidpunkt for at muliggøre en præcis 

risikovurdering.59 

Respondenterne for OECD’ oplæg  

Ifølge analysen er en enkelt respondent, svarende til 9 procent, positivt indstillet overfor, at der bør 

udarbejdes yderligere standardformularer og spørgeskemaer. Der er tale om rådgivningsfirmaet PWC. 

PWC udtrykker dog ligeledes, at denne holdning alene er gældende, hvis disse ekstra formularer eller 

spørgeskemaer har til formål, at erstatte allerede eksisterende dokumentationskrav. 

” PwC supports the proposal for new, standard forms and questionnaires but considers it 

vital that they simplify and replace the existing documentation and information reporting 

that is currently required by various tax jurisdictions..”60 

PWC anbefaler endvidere, at OECD i tilfælde af, at der udarbejdes yderligere standardformularer og 

spørgeskemaer, bør opfordre skattemyndighederne til at tilrette den lokale lovgivning, således at eventuel 

dobbeltrapportering minimeres. 61 

Respondenterne imod OECD’ oplæg  

82 procent af respondenterne er imod OECD’s oplæg omkring yderligere standardformularer og 

spørgeskemaer. Ud fra besvarelserne fra de 9 respondenter, udtrykker de fleste deres bekymring for at 

yderligere standardformularer og spørgeskemaer vil øge administrationsbyrden for virksomhederne.  

Deloitte udtrykker specifikt dette; 

“The inclusion of routine additional information requirements will result in increased 

paperwork for tax authorities and an increased administrative burden for taxpayers.”62 

En anden respondent fremhæver endvidere sin holdning til, at udkastet i forvejen lægger op til 

rapportering af flere oplysninger end nødvendigt, hvorfor respondenten er bekymret for introduktionen 

til yderligere formularer. 
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” Given that the template already contains more data than is necessary, we are—as a 

general principle—concerned by the possible introduction of additional forms or 

questionnaires.”63 

Det er en grundlæggende holdning hos respondenterne imod OECD’s oplæg, at de nye retningslinjer 

ifølge udkastet øger administrationsbyrden for de multinationale koncerner væsentligt, og samtidigt 

stiller de spørgsmålstegn til nødvendigheden af de krævede informationer.   

Endnu en bekymring hos respondenterne er, at standardformularer og spørgeskemaer vil være svære at 

udarbejde således, at de skaber værdi for skattemyndighederne. Holdningen er, at dokumentation i stedet 

bør opnås gennem en diskussion med skatteyderne. En respondent gør endvidere opmærksom på, at 

enhver skatteyder er unik, og dermed ikke altid vil passe ind i et standardiseret spørgeskema. 

”.. any standard needs to recognize that the facts and circumstances of each taxpayer are 

unique.”64 

Overordnet kan jeg ud fra respondenternes besvarelser udlede, at der er en generel holdning til, at 

dokumentationsbyrden som følge af OECD’s udkast allerede er for høj, og at der derfor ikke er behov for 

yderligere standardformularer eller spørgeskemaer udover CbC-rapporten. Alene hvis disse 

standardformularer og spørgeskemaer erstatter eksisterende dokumentationskrav er det en mulighed. 

Respondenterne er dog skeptiske overfor, om standardformularer og spørgeskemaer er den rette 

indberetningsform, da dette ikke nødvendigvis giver skattemyndighederne en brugbar information til 

brug for risikovurderingsprocessen, idet alle virksomheder er unikke. Endvidere kan det udledes at 

respondenterne mener, at skattemyndighederne i forvejen modtager mere data end nødvendigt, hvorfor 

administrationsbyrden ikke kan opvejes med værdien for skattemyndighederne.   
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Respondenternes besvarelser på anden del af spørgsmål 1.2 fordeler sig således; 

 

Figur 9: Fordeling af besvarelser spørgsmål 1.2, egen tilvirkning 

Af Figur 9 kan det udledes, at alle respondenterne er positive over for OECD’s oplæg, om at 

skattemyndighederne bør dele deres risikovurdering med skatteyderne.   

OECD’s formål med at opfordre skattemyndighederne til at dele deres risikovurdering med skatteyderne 

er, at dette har vist sig i nogle lande, at kunne øge effektiviteten og kvaliteten af en skattekontrol. Det er 

OECD’s mål, at udarbejde retningslinjer der sikrer, at der effektivt kan udarbejdes en præcis 

risikovurdering på baggrund af pålidelig dokumentation.65 

Fordelingen af respondenterne forholder sig således; Ingen respondenter er imod oplægget. 10 af 

respondenterne er for OECD’s oplæg, svarende til 91 procent. For 9 procent af besvarelserne, svarende til 

1 respondent, har det ikke været muligt at udlede en holdning til forholdet.  

Respondenterne for OECD’ oplæg  

91% af respondenterne er positive overfor OECD’s oplæg om, at skattemyndighederne bør dele deres 

risikovurdering med skatteyderne. Den generelle holdning hos respondenterne er, at dette vil medføre, at 

eventuelle misforståelser kan blive afklaret tidligt i processen, idet virksomhederne får mulighed for, at 

forklare forhold, der giver anledning til høj risiko. Endvidere fremhæves det hos flere respondenter at det 
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vil give skatteyderne mulighed for at levere dokumentation, der lever op til skattemyndighedernes 

forventninger.  

Deloitte fremhæver sin erfaring fra England, hvor resultatet af at dele resultatet af risikovurderingen er, 

at det har ført til at skattemyndighederne opnår en større forståelse af skatteyderne, samt at der foretages 

en mere præcis risikovurdering.66 

Volvo fremhæver, at dette kan være med til at forbedre skatteydernes rutiner og fremgangsmåder ved 

udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen. Volvo kommenterer også, at udvekslingen af 

risikovurderingen i en kombination med differentierede rapporteringskrav, vil motivere skatteyderne til 

at overholde dokumentationskravene. 

”This will allow for a very useful dialog between the taxpayer and the tax authority on how 

the taxpayer can improve its routines and approaches. In combination with differentiated 

reporting requirements it will also incentivize tax compliance.” 67 

Overordnet kan jeg ud fra respondenternes besvarelser udlede, at der er en generel holdning til at, 

udveksling af risikovurderingen vil give virksomhederne en bedre mulighed for at levere dokumentation, 

der lever op til skattemyndighedernes forventninger, samt forbedre skatteydernes rutiner i forbindelse 

med udarbejdelsen. Derudover kan det udledes, at det er holdningen, at skattemyndighederne alt andet 

lige vil kunne udarbejde en mere præcis og effektiv risikovurdering, da misforståelser bliver afklaret tidligt 

i processen.  

6.2 MASTERFILENS GRUNDLAG - BRANCHENIVEAU ELLER KONCERNNIVEAU? 
Spørgsmål 3 til respondenterne er som følger: 

“Comments are requested as to whether preparation of the master file should be 

undertaken on a line of business or entity wide basis.  Consideration  should  be  given  to  the  level  

of  flexibility  that  can  be accommodated  in  terms  of  sharing  different  business  line  

information  among  relevant  countries. Consideration should also be given to how governments 

could ensure that the master file covers all MNE income and activities if line of business reporting 

is permitted.”68 

Spørgsmål 3 tager udgangspunkt i masterfilens opbygning, om hvorvidt respondenterne går ind for om 

master filen skal være fordelt på brancheniveau eller om den skal dække koncernen som helhed, samt 
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respondenternes holdning til hvordan myndighederne sikrer, at masterfilen afdækker alle koncernens 

aktiviteter. Fokus i analysen vil ligge på respondenternes holdning til om hvorvidt masterfilen skal 

udarbejdes på brancheniveau eller dække hele koncernen.  

Jeg har inddelt respondenternes besvarelser i følgende grupper. 

1. Respondenterne mener, at masterfilen skal være fordelt på brancheniveau 

2. Respondenterne mener, at masterfilen skal dække koncernen som helhed 

3. Respondenterne mener, at der skal udvises fleksibilitet 

4. Det har ikke været, muligt at udlede respondenternes holdning. 

Respondenternes besvarelser på første del af spørgsmål 3 fordeler sig således; 

 

Figur 10: Fordeling af besvarelser spørgsmål 3, egen tilvirkning 

Fordelingen af respondenterne forholder sig således; 1 respondent mener at master filen skal udarbejdes 

på brancheniveau, svarende til 9 procent. Ingen respondenter mener, at masterfilen skal udarbejdes på 

koncernniveau. 7 respondenter mener, at der bør udvises fleksibilitet fra myndighedernes side, svarende 

til 64 procent. For 27 procent af besvarelserne har det ikke været muligt at udlede en holdning til 

forholdet. 
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Nedenstående figur viser respondenternes synspunkter, fordelt på segmenter.  

 

Figur 11: Fordeling af besvarelser spørgsmål 3 fordelt på segmenter, egen tilvirkning 

Master filen skal indeholde en fælles standardiseret information der er relevant for alle koncernens 

medlemmer. Formålet er at fremkalde et komplet billede af koncernens aktivitet til brug for 

skattemyndighedernes vurdering af forekomsten af transfer pricing risici. OECD’s overvejelse går ud på 

hvilket grundlag der viser den mest relevante information.  

Af Figur 10 kan det udledes, at den generelle holdning hos respondenterne er, at myndighederne må 

anerkende at virksomheder er forskellige, og at vejledningen derfor bør tillade fleksibilitet, således at 

skatteyderne selv kan vurdere hvilken metode, der giver det mest retvisende billede. 

Deloitte fremhæver problematikken om, at enhver form for masterfil alene er passende til homogene 

virksomheder, da masterfilen for decentraliserede virksomheder vil indeholde en del af information, der 

alene vil være relevant og brugbart for nogle skattemyndigheder. Decentrale virksomheder vil derfor være 

nød til at, bruge ressourcer på at tilføje forklaringer til, hvilke elementer i masterfilen, der har relevans for 

den enkelte virksomhed i koncernen, hvilket vil påvirke administrationsbyrden. Deloitte’s holdning er, at 

en succesfuld fremgangsmåde ikke bør begrænse virksomhederne, men bør frigøre virksomhederne til at 
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investere sin tid i en passende vurdering, fremfor at overholde de administrative krav, som ikke øger 

skattemyndighedernes forståelse af virksomheden og dens tilknyttede risici. 69 

“A successful approach should not limit the meaningful assessment by companies of their 

transfer pricing position that documentation is intended to encourage, but should free 

businesses to invest time in appropriate assessment rather than complying with 

administrative requirements which do not enhance the tax authority’s understanding of the 

business or its associated risks.” 70 

Én respondent mener, at masterfilen bør udarbejdes på brancheniveau, idet forskellige typer af 

forretninger inden for den samme koncern ikke nødvendigvis benytter sig af samme forretningsmodel, 

eller anvender de samme typer af transaktioner. 71 Der er her tale om Siemens, der er en tysk 

industrikoncern med et bredt spektre at aktiviteter, hvorfor det fra Siemens synspunkt vil være mest 

retvisende at udarbejde masterfilen på brancheniveau.  

”…because all various business lines within a MNE may not use the same business models 

or apply the same type of transaction, a preparation per business line seems to be the more 

appropriate approach.”72 

Af hensyn til det forhold at sikre at masterfilen afdækker hele koncernen, er det en generel holdning hos 

respondenterne, at alle lande bør modtage information om den branche, som er relevant for den enkelt 

skattejurisdiktion, og at det bør være moderselskabets skattejurisdiktion, der er ansvarlig for at sikre at 

master filen afdækker hele koncernen.  

Overordnet kan jeg ud fra respondenternes besvarelser udlede, at respondenternes primære holdning er, 

at fleksibilitet i grundlaget vil give skatteyderne en bedre mulighed for at levere dokumentation, der giver 

en passende beskrivelse af virksomheden og dens tilknyttede risici, samt mindske administrationsbyrden 

for nogle virksomheder.  
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6.3 CBC-RAPPORTEN - EN DEL AF MASTER FILEN? 
Spørgsmål 4 til respondenterne er som følger: 

“Should the country-by-country report be part of the master file or should it be a 

completely separate document?”73 

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt respondenterne mener, at CbC-rapporten bør være en del af masterfilen 

eller bør være et separat dokument. Jeg har inddelt respondenternes besvarelser i følgende grupper. 

1. Respondenterne mener, at CBC-rapporten skal være en del af master filen 

2. Respondenterne mener, at masterfilen skal være et separat dokument 

3. Det har ikke været, muligt at udlede respondenternes holdning. 

Respondenternes besvarelser på spørgsmål 4 fordeler sig således; 

 

Figur 12: Fordeling af besvarelser spørgsmål 4, egen tilvirkning 

Fordelingen af respondenter forholder sig således; 11 af respondenterne, svarende til 100 procent, mener 

at CbC-rapporten bør være et separat dokument. 

Af Figur 12 fremgår det, at 100 procent af respondenterne mener, at CbC-rapporten bør været et separat 

element i dokumentationspakken. Den gennemgående begrundelse for respondenternes holdning er, at 
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der er tale om et risikovurderingsværktøj og ikke et værktøj til brug for en analyse af 

armslængdeprincippet. Volvo udtrykker specifikt dette. 

“To underscore that the CbC-report shall not be viewed as a tool for an arm’s length 

analysis, we think it should be presented as a separate document. 74 

Derudover kommenterer rådgivningsfirmaet Deloitte, at CbC-rapporten har et bredere format, og at dens 

fokus på at give det store overblik ikke passer ind med de krav og analyser, der er i relation til transfer 

pricing. Endvidere er det holdningen, at CbC-rapporten ligeledes vil bistå skattemyndighederne med 

risikovurdering af andre områder inden for skat. 

“It is a tool for risk assessment in relation to the wider backdrop of the BEPS Action Plan, 

and cannot be a replacement for tax return information or transfer pricing documentation 

relevant to a company’s liability (…) It has a different, broader purpose, and its focus on 

numerical ‘big picture’ information does not readily fit with facts and circumstances 

analyses required in relation to transfer pricing. It is a tool in relation to the wider context 

of the OECD/G20 Action Plan on BEPS, and will assist tax authorities with risk assessment 

of other areas of tax, such as financing arrangements, as well as transfer pricing.75 

En enkelt respondent kommenterer, at hvis CBC-rapporten er beregnet til formål ud over målene for 

transfer pricing dokumentation, så bør denne ikke indgå i det nye kapitel 5, men derimod være genstand 

for en særskilt vejledning. 76 

Analysen viser, at respondenterne enstemmigt angiver, at CbC-rapporten ikke bør være en del af 

masterfilen, idet den har et bredere fokus. Et flertal foreslår en tredelt tilgang i dokumentationspakken, 

mens andre foreslår at CbC-rapporten fjernes helt fra vejledningen og i stedet bliver genstand for sin egen 

vejledning. 

6.4 CBC-RAPPORTEN – BOTTOM-UP ELLER TOP-DOWN? 
 Spørgsmål 5 til respondenterne er som følger: 

 “Should the country-by-country template be compiled using “bottom-up” reporting 

from local statutory accounts as in the current draft, or should it require (or permit) a “top-

down” allocation of the MNE group’s consolidated income among countries?  What are the 
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additional  systems  requirements  and compliance costs, if any, that would need to be taken into 

account for either the “bottom-up” or “top-down” approach?”77 

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt respondenterne mener at CbC-rapporten bør udarbejdes ved brug af en 

bottom-up metode eller en top-down metode. Jeg har inddelt respondenternes besvarelser i følgende 

grupper. 

1. Respondenterne mener, at der bør anvendes bottom-up metoden. 

2. Respondenterne mener, at der bør anvendes top-down metoden. 

3. Respondenterne mener, at der skal være fleksibilitet.  

4. Det har ikke været, muligt at udlede respondenternes holdning. 

Respondenternes besvarelser på spørgsmål 5 fordeler sig således; 

 

Figur 13: Fordeling af besvarelser spørgsmål 5, egen tilvirkning 

Fordelingen af respondenterne forholder sig således; 2 respondenter mener at CbC-rapporten bør 

udarbejdes ved et bottom-up princip, svarende til 18 procent. 1 respondent mener at CbC-rapporten bør 

udarbejdes ved et top-down princip, svarende til 9 procent. 8 respondenter mener at der bør udvises 

fleksibilitet, svarende til 73 procent.  
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Nedenstående figur viser respondenternes synspunkter, fordelt på segmenter.  

 

Figur 14: Fordeling af besvarelser spørgsmål 5 fordelt på segmenter, egen tilvirkning 

Af Figur 14 fremgår det, at rådgivere og NGO’er mener, at der bør udvises fleksibilitet ved valg af metode. 

Industrien er derimod uenige om, hvilken metode de mener, der bør anvendes.  

Respondenterne for Bottom-up metoden 

Allianz, der er fortaler for bottom-up metoden mener, at konsolideret data ikke er brugbart i forhold til 

transfer pricing, og at data derfor bør indberettes før der er sket konsolidering. Alternativt anvende 

datterselskabernes data fremfor at anvende koncernrapporteringen. Denne holdning tager udgangspunkt 

i, at de lokale skattemyndigheder gennemgår rapporteringen på datterselskabs niveau.78  

BP, der forhandler olie og gas, mener at, der bør være mulighed for at vælge imellem to bottom-up 

metoder, men at den samme metode dog bør anvendes kontinuerligt. De to metoder kalder de for 

henholdsvist ”Group reporting method” og ”Statutory accounting method”.79 

We believe that companies should have the option of choosing between two”bottom up” 

approaches, provided the same method is consistently applied: 

• Group Reporting Method: This option should be available where the underlying 

accounting ledgers are based on the recording of income and expenditure on a 

county by country basis. In this way, income can be attributed to each country on a 

                                                      
78 Allianz, 2014, side 3 
79 BP, 2014, side 5 
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consistent basis using the multinational group’s accounting policy and the numbers 

in the template can be to the group’s annual financial statements.  

• Statutory Accounting Method: Under this option, the multinational enterprise 

would be required to base its reports in statutory accounts figures, for countries in 

which those accounts are prepared, other audit accounts where they exist, or 

management accounts where neither of the first two sources exists. These 

multinational enterprises should be required to indicate, through a check box 

approach, which of these sources has been used.“80 

BP har testet disse metoder, og har konstateret at deres rapporteringssystem kan producere de 

nødvendige oplysninger. Det er dog ligeledes konstateret, at der er udfordringer ved brugen af ”Statutory 

accounting method” som følge af forskelle i valutakurser, sprog, regnskabsperioder, regnskabsstandarder 

mv. 81 

Respondenterne for Top-down metoden 

En enkelt respondent, der er fortaler for top-down metoden, angiver at bottom-up metoden vil være 

ubrugbar. Dette skyldes, at denne metode vil reducerer sammenligningsgrundlaget af figurerne betydeligt 

pga. forskellige regnskabsstandarder. Endvidere påpeger respondenten, at det ofte er tilfældet at lokale 

regnskaber har forskellige regnskabsår i forhold til koncernens samlede årsregnskab.  

Respondenten mener, at det vil være mere effektivt at anvende top-down metoden, idet en del 

information allerede er tilgængeligt, fremfor at anvende en bottom-up metode som uden tvivl vil kræve 

en betydelig indsats før et brugbart produkt er tilgængeligt.  82 

”… from a data gathering perspective, it is likeley more efficient for the MNE to coordinate 

the preparation of such a report from a top-dowm perspective where most of the 

information is already available, rather than depending on a bottom-op  approach which 

would doubtlessly require significant efforts, coordination, reconciliations and reworks 

before a complete and correct product would be available.”83 

Endvidere påpeger respondenten at omkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen af CbC-rapporten 

vil ligge mellem 1 – 5 fuldtidsansatte afhængig af størrelsen på koncernen.84 

                                                      
80 BP, 2014, side 5 
81 BP, 2014, side 4-5 
82 Siemens, side 4 
83 Siemens, side 4 
84 Siemens, side 4 
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Respondenterne for fleksibilitet 

Størstedelen af respondenterne angiver, at der bør udvises fleksibilitet i forbindelse med valg af metode. 

Flere af respondenterne kommenterer, at alle virksomheder er forskellige og at der ikke er en ”onesize” 

tilgang, der kan håndtere omkostningerne for erhvervslivet i forbindelse hermed. Af denne grund mener 

respondenterne, at den eneste brugbare løsning er, at tilbyde virksomhederne et valg om de vil anvende 

top-down eller bottom-up tilgangen, dog med en sikkerhedsforanstaltning om at virksomheden kun kan 

ændre denne tilgang, når der foreligger en god grund hertil. Det bliver endvidere fremhævet af en del af 

respondenterne, at formålet med CbC-rapporten jo ikke er at sammenligne multinationale koncerner med 

hinanden. 

“…whichever method is used it needs  to be applied consistently so that tax authorities have 

a comparable picture year on year from which to identify  trends  in  and changes  to a  

particular  company’s  business  model. It  is  important  to reiterate  that  the  intention  of  

CbCR  is  not  to  allow  for  comparison  across  multinationals,  but within  these  

companies.” 85 

Volvo fremhæver, at fleksibiliteten ved valg af metode vil lette byrden i forbindelse med forskellige 

rapporteringssystemer og organisationsstrukturer, som muligvis påvirker valget af indberetnings-

metoden. Endvidere fremhæver Volvo at den tid og de omkostninger, der er i forbindelse med at sikre 

oplysningerne til brug for rapportering ikke kan overvurderes. Da Volvo er vokset ved opkøb, er 

organisationens rapporteringssystemer forskellige, og omkostningerne ved at implementere et nyt 

rapporteringssystem er enorme.  

“…as long as the requested information is provided, the way this is done should not matter. 

Thus flexibility as to whether a “bottom-up” or a “top-down” approach is used should be 

allowed. This will facilitate the differences in reporting systems and organizational 

structure that may affect the choice of method from a compliance burden perspective. (…) 

The costs for changing system support are enormous” 86 

Overordnet kan jeg ud fra respondenternes besvarelser udlede at primære holdning er, at der bør udvises 

fleksibilitet til valg af metode. Fleksibilitet for de multinationale koncerner vil minimere omkostningerne, 

men at omkostningerne i forbindelse med fremskaffelsen af relevante og brugbare data kan være enorme. 

                                                      
85 ICC, 2014, side 4 
86 Volvo, 2014, side 7-8 
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6.5 YDERLIGERE VEJLEDNING OMKRING VÆSENTLIGHED? 
Spørgsmål 10 til respondenterne er som følger: 

 “Comments are requested as to whether any more specific guideline on materiality 

could be provided and what form such materiality standards could take.”87   

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt respondenterne mener at der bør udarbejdes mere specifikke 

vejledninger omkring væsentlighed, samt hvordan sådanne standarder kunne udarbejdes. Jeg har inddelt 

respondenternes besvarelser i følgende grupper. 

1. Respondenterne der er for, at der bør udarbejdes yderligere vejledning. 

2. Respondenterne der er imod, at der bør udarbejdes yderligere vejledning. 

3. Det har ikke været, muligt at udlede respondenternes holdning. 

Respondenternes besvarelser på spørgsmål 10 fordeler sig således; 

 

Figur 15: Fordeling af besvarelser spørgsmål 10, egen tilvirkning 

Fordelingen af respondenterne forholder sig således; 10 respondenter mener, at der bør udarbejdes 

yderligere vejledning omkring væsentlighed, svarende til 91 procent. 1 respondent mener ikke, at der er 

behov for yderligere vejledning om væsentlighed, svarende til 9 procent.  

 

                                                      
87 OECD,2014-1, side 7 
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Nedenstående figur viser respondenternes synspunkter, fordelt på segmenter.  

 

Figur 16: Fordeling af besvarelser spørgsmål 10 fordelt på segmenter, egen tilvirkning 

Af Figur 15 fremgår det, at 91 procent af respondenterne ser et behov for, at der bør udarbejdes yderligere 

vejledning omkring væsentlighed.  

Det er holdningen hos flere respondenter, at uden en væsentlighedstærskel, så vil administrationsbyrden 

for virksomhederne blive uforholdsmæssig høj i forhold til nytteværdien. Volvo specificerer specifikt 

dette. 

”It is important that the documentation requirements are appropriately set to target what is perceived as 

high risk and only require a minimum level of information for what is not.” 88 

Respondenterne foreslår forskellige metoder til, hvordan væsentlighedstærsklen kan defineres. Flere 

kommentere på, at man bør tage hensyn til typen af transaktionen, samt det beløbsmæssige aspekt.  

Volvo kommer med et specifikt forslag til, hvordan væsentlige transaktioner kan betegnes om 

transaktioner over et vist beløb. Alternativt som en procentdel af den samlede indkomst eller omsætning, 

set i forhold til koncernens samlede drift eller drift i det pågældende land. Endvidere mener Volvo, at 

transaktioner med koncernvirksomheder, der er uden væsentlig aktivitet, i forhold til den samlede 

omsætning, bør udelukkes. Volvo mener, at disse tiltag vil begrænse byrderne for de multinationale 

                                                      
88 Volvo, 2014, side 12 
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koncerner væsentligt, og stadig give skattemyndighederne mulighed for en hensigtsmæssig 

risikovurdering.89 De øvrige respondenter kommer med lignende forslag. 

ICC mener, at CbC-rapporten bør udarbejdes under hensyntagen til, at transaktioner i et land kan være 

væsentlige for det land, selvom det ikke er væsentligt for koncernen. ICC kommentere endvidere, at den 

lokale fil bør have lavere væsentlighedsniveau end CbC-rapporten. ICC påpeger, at en af 

problemstillingerne med at fastsætte et væsentlighedsniveau er, transaktioner såsom reklame og 

marketing omkostninger, og transaktioner uden omkostninger ikke vil blive rapporteret og derfor bør 

behandles særskilt.90  

Flere respondenter, herunder Deloitte, er positive overfor udkastets paragraf 30 der, forslår 

myndighederne, at holde små- og mellemstore virksomheder fri fra at udarbejde transfer pricing 

dokumentation, undtaget ved specifikke forespørgsler fra skattemyndighederne. Det giver mulighed for 

at skattemyndighederne kan fokusere deres ressourcer på større transaktioner og større virksomheder 

hvor skatteprovenuet er højere. Deloitte foreslår, at OECD benytter sig af EU’s definition af større og 

mellemstore virksomheder.91 

BP er ikke enige med de øvrige respondenter, og mener i stedet, at der bør foretages en risikovurdering af 

de forskellige transaktioner, hvor lavrisikotransaktioner kræver mindre dokumentation. Dette mener BP 

tillader virksomhederne at fokusere på transaktioner, som betegnes som højrisikotransaktioner fra begge 

sider.92  

Størstedelen af respondenterne er således enige om, at der er behov for yderligere vejledning omkring 

væsentlighed, og der er flere forskellige ideer til hvordan dette skal implementeres. Respondenterne 

mener, at dette vil begrænse byrderne for de multinationale koncerner væsentligt, og stadig give 

skattemyndighederne mulighed for en hensigtsmæssig risikovurdering. Overordnet kan det konkluderes, 

at typen af transaktion og det beløbsmæssige aspekt, herunder en beløbsmæssig tærskelværdi eller en 

tærskelværdi beregnet på baggrund af en procentdel, er de primære forslag til metoder til definition af 

                                                      
89 Volvo, 2014, side 12 
90 ICC, 2014, side 6 
91 Deloitte, 2014, side 10 
92 BP, 2014, side 2 
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om transaktioner er væsentlige.  Endvidere er det en generel holdning hos respondenterne, at små og 

mellemstore virksomheder bør holdes fri for at udarbejde transfer pricing dokumentation.  

6.6 SIKRE FORTROLIGHED UDEN AT BEGRÆNSE MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL 

RELEVANT INFORMATION. 
Spørgsmål 13 til respondenterne er som følger: 

“Comments are requested as to measures that can be taken to safeguard the 

confidentiality of sensitive information without limiting tax administration access to relevant 

information.93 

OECD vil gerne høre interessenternes holdning til de sikkerhedsforanstaltninger, der bør være for at 

beskytte fortrolige oplysninger uden at begrænse skattemyndighedernes adgang til relevant information. 

Den information som OECD anser som nødvendig dokumentation, er ofte af særlig fortrolig karakter for 

de multinationale koncerner. Ikke alene fortrolig for offentligheden men ligeledes fortroligt overfor 

ansatte, der ikke er bemyndiget til at se informationen eller ansatte hos skattemyndighederne, der ikke 

har behov for at se informationen.  

Spørgsmålet er mere åbent end de andre i analysen, hvorfor analysen er grebet an på en anden måde. 

Nedenstående figur viser respondenternes ideer til hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der kan tages for at 

beskytte fortrolige oplysninger uden at begrænse skattemyndighedernes adgang til relevant information. 

                                                      
93 OECD, 2014-1, side 9 
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Figur 17: Fordeling af besvarelser spørgsmål 13, egen tilvirkning 

Størstedelen af respondenterne er enige om, at informationer bør deles mellem skattejurisdiktioner 

gennem brug af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller informationsudvekslingsaftaler.  
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Deloitte kommenterer endvidere, at dette muligvis vil opmuntre lande, der endnu ikke har indgået 

sådanne aftaler, til at indtræde i skatteinformationsaftaler og således forstærke den global transparens.  

” Restricting access to the country-by-country template and the master file to those 

countries which have committed to treaty information exchange provisions could have the 

wider benefit of encouraging more countries to enter into these agreements thus enhancing 

global transparency.”94 

Det øvrige forslag til sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte fortrolige oplysninger er følgende; 

- Udarbejde juridiske bindende aftaler om fortrolighed mellem skatteyder og 

skattemyndigheder. 

- Begrænse distributionen af information mellem skattemyndighedene. 

- Skattemyndighederne bør gennemgå den nødvendige information på 

skatteyderens lokaliteter. 

- Indføre konsekvenser hvis der lækkes fortrolige oplysninger. 

- Indberetning af CbC-rapporten skal ske særskilt fra masterfilen. 

- Det ultimative moderselskab bliver informeret når information deles mellem 

skattemyndigheder.  

- Begrænse informationen i masterfilen, til information der er relevant for hele 

koncernen og for alle skattemyndigheder. 

- Sikre kanaler for informationsudveksling mellem skatteydere og 

skattemyndigheder.  

- Udarbejde anti-krænkelse procedurer. 

En respondent kommenterer endvidere, at ethvert brud på fortroligheden vil ødelægge troværdigheden 

mellem skatteyderne og skattemyndighederne. 

”…any information provided to tax authorities under these renewed documentation 

standards (as well as under any existing standard) must be regarded as sensitive and 

treated as strictly confidential. Any breaches to this will significantly damage the trust 

between taxpayers and tax authorities.”95 

                                                      
94 Deloitte, 2014, side 11 
95 Volvo, 2014, side 14 



Analyse af “Transfer pricing documentation and CbC-reporting, 2015 Final Report” 
  

SIDE 61 

Overordnet kan det konkluderes, at respondenterne mener, at fortrolige informationer som minimum 

bør deles mellem skattejurisdiktioner gennem brug af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller 

informationsudvekslingsaftaler.  

Respondenternes kommentarer blev gennemgået af Working party no. 6 i marts 2014. 96 

6.7 DELKONKLUSION: 
Formålet med OECD’s udkast, som er beskrevet i kapitel 4, var at give respondenterne mulighed for at 

komme med deres kommentarer og holdninger til de foreslåede retningslinjer, idet det blev vurderet at 

kunne fremme den videre arbejdsproces.   

På baggrund af min analyse af respondenternes kommentarer kan jeg konkludere, at respondenterne 

generelt er positive over OECD’s arbejde med at forhindre skatteunddragelse og sikre at transaktioner 

sker på armslængdevilkår. Analysen viser dog også, at respondenterne mener, at der er plads til 

forbedringer på en række centrale punkter.  

De væsentlige kritikpunkter relaterer sig til omfanget af informationer der skal afgives til 

skattemyndighederne, som de mener er for store, og at disse vil være for omkostningsfulde for 

virksomhederne at udarbejde, samt for ressourcekrævende for skattemyndighederne at gennemgå. 

Derudover er en del respondenter enige om, at vejledningen bør udvise mere fleksibilitet i de krav der 

bliver stillet. Dette vil lette administrationsbyrden, samt tage hensyn til, at der ikke er en ”onesize” tilgang 

der passer på alle virksomheder. 

Et andet væsentligt kritikpunkt er, at respondenterne ikke mener at CbC-rapporten bør være en del af 

masterfilen, men i stedet bør være et selvstændigt element i transfer pricing dokumentationen. 

Begrundelsen herfor er, at der er tale om et risikovurderingsværktøj og ikke et værktøj til brug for analyse 

af armslængde princippet, samt at rapporten har et bredere fokus end masterfilen. 

Derudover er beskyttelsen af virksomhedernes fortrolige oplysninger et punkt hvor respondenterne 

mener, at der er behov for yderligere overvejelser. Respondenterne mener, at fortrolige informationer som 

minimum bør deles mellem skattejurisdiktioner, ved brug af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller 

informationsudvekslingsaftaler. 

                                                      
96 BEPS, webcast 02.04.14, slide 25 
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Et punkt hvor respondenterne forholder sig positivt overfor OECD’s forslag, er om skattemyndighedernes 

risikovurdering, bør deles med skatteyderen. Respondenterne mener, at dette ville give 

skattemyndighederne en større forståelse for skatteyderne, samt at der ville blive foretaget en mere præcis 

risikovurdering. Endvidere vil det være med til at forbedre skatteydernes rutiner og fremgangsmåder ved 

udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen.  

Et andet punkt hvor respondenterne forholder sig positivt overfor OECD’s forslag, er ved spørgsmålet om 

der er behov for yderligere vejledning omkring væsentlighed. Respondenterne mener, at dette vil 

begrænse byrderne for de multinationale koncerner væsentligt, og stadig give skattemyndighederne 

mulighed for en hensigtsmæssig risikovurdering.  
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7 ANALYSE AF ”TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND CBC-

REPORTING, 2015 FINAL REPORT” 

I oktober 2015 udgav OECD de nye retningslinjer vedrørende transfer pricing dokumentation.  

OECD vil fremadrettet følge udviklingen af skattemyndighedernes implementering af de nye regler og vil 

senest ved udgangen af 2020 vurdere, om der er behov for at modificere indholdet for at kræve 

indberetning af yderligere eller anderledes data.97 

I det følgende vil OECD’s ”Transfer pricing Dokumentation and Country-by-Country Report, 2015 Final 

Report.” blive gennemgået med udgangspunkt i de ændringer og opdateringer der er foretaget i forhold 

til OECD’s ”Discusison draft on transfer pricing dokumentation and CbC-reporting” som er gennemgået i 

kapitel 4 samt respondenterne kommentarer og holdninger som er gennemgået i kapitel 6.  

7.1 GENERELLE ÆNDRINGER 
I det endelige udkast, har OECD ikke medtaget forslaget til, at skattemyndighederne bør dele deres 

risikovurdering med de multinationale koncerner. Dette var et af de punkter som OECD havde ønsket 

interessenternes kommentarer til. I kapitel 6 konstaterede jeg, at respondenterne var positive overfor at 

skattemyndighederne skulle dele risikovurderingen med selskaberne, idet de mente at dette ville give 

skattemyndighederne en større forståelse for skatteyderne, samt at der ville blive foretaget en mere præcis 

risikovurdering. En af respondenterne mente endvidere, at det ligeledes vil bidrage til at forbedre 

skatteydernes rutiner og fremgangsmåder ved udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen.  At 

OECD har valgt, ikke medtage denne anbefaling i vejledningen må være forholdet set fra 

skattemyndighedernes side. Min vurdering er, at skattemyndighederne ikke har været interesseret i at 

dele deres interne arbejdspapirer og analyser, herunder deres risikovurderingsproces, med 

virksomhederne. Udveksling af disse oplysninger er ikke hensigtsmæssig, som følge af virksomhedernes 

incitament til aggressiv skatteplanlægning.  

                                                      
97 OECD, 2015, s. 10 
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I den endelige vejledning har OEDC udarbejdet yderligere retningslinjer i forbindelse med vurderingen af 

væsentlighed. Det var respondenternes holdning, at der var behov for yderligere retningslinjer, og der 

blev i forbindelse hermed fremlagt flere forskellige forslag. 

OECD har lyttet til respondenterne, og har tilføjet sit forslag til, hvordan skattemyndighederne kan 

udarbejde regler, der kan afgøre om transaktioner er væsentlige og dermed skal dokumenteres. OECD’s 

forslag går f.eks. ud på at transaktioner, der overstiger en procentdel af indtjeningen, eller en procentdel 

af omkostningerne, skal betegnes som væsentlige eller f.eks. at transaktioner der overstiger et fast beløb 

skal betegnes som væsentlige. OECD’s retningslinjer definerer dog også, at det er op til 

skattemyndighederne i de enkelte lande at afgøre hvilke transaktioner, der er væsentlige for dem. 98 

OECD har tilføjet at det bør sikres at fortrolige oplysninger forbliver fortrolige og henviser til OECD’s 

guideline ”Keeping it safe”. I denne vejledning kan skattemyndighederne finde information om hvordan 

regler og procedurer bør udarbejdes for at sikre korrekt behandling af koncernernes fortrolige 

oplysninger.99 Fortrolighed af fortrolige oplysninger var en af respondenternes bekymringer omkring de 

nye dokumentationskrav. Det fremgår ikke af vejledning hvad denne guideline indeholder og dette vil 

heller ikke blive undersøgt yderligere, idet jeg har vurderet, at dette ikke skaber værdi for analysen.  

I den endelige udgave har OECD valgt at ændre i afsnittet omkring bøder, og der er tydeliggjort, at det er 

op til de enkelte skattemyndigheder, at udarbejde lovgivning omkring bøder i den enkelte 

skattejurisdiktion.100 

7.2 TREDELT TILGANG TIL DOKUMENTATIONEN 
I den endelige version af vejledningen, er CbC-rapporten blevet et separat element i 

dokumentationspakken. Dette stemmer overens med den generelle holdning hos respondenterne. Den 

gennemgående begrundelse hos respondenterne var, at der var tale om et risikovurderingsværktøj og ikke 

et værktøj til brug for analyse af armslængdeprincippet. Der er således tale om en tredelt tilgang til 

dokumentationen, bestående af en master file, en local file og CbC-rapporten.  

                                                      
98 OECD, 2015, side 17 
99 OECD, 2015, side 19-20 
100 OECD, 2015, side 19 
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I den endelige version er masterfilens indhold blevet præciseret hvilke typer af informationer der er 

nødvendige for at overholde de nye retningslinjer, for at sikre at byrden på skatteyderne ikke bliver 

uforholdsmæssig høje. Det er endvidere ændret, at masterfilen skal give et overblik over den samlede 

koncern fremfor at indeholde fælles standardiseret information for at udvise et komplet billede af 

koncernens aktiviteter.101  

I den endelige version har OECD udvist fleksibilitet og anbefalet at udarbejde masterfilen enten på 

koncernniveau eller på et brancheniveau.102 Dette er i overensstemmelse med respondenternes holdning 

i til, at en succesfuld fremgangsmåde ikke bør begrænse virksomhederne, men bør frigøre virksomhederne 

til at investe sin tid i en passende vurdering, fremfor at overholde de administrative krav, som ikke øger 

skattemyndighedernes forståelse af virksomheden og dens tilknyttede risici.  

OECD pointere at muligheden for at udarbejde masterfilen på brancheniveau, kun er en mulighed hvis 

strukturen i koncernen tillader dette. OECD understreger endvidere hele masterfilens indhold skal være 

tilgængeligt for alle, i alle lande, hvor koncernen er etableret.  

Indholdet i masterfilen er lempet og kravet om oplysning af 25 nøglemedarbejdere samt en beskrivelse af 

MAP-sager inden for de seneste 2 år er udeladt. Det var respondenternes holdning af disse forhold ikke 

har nok relevans i forhold til en oversigt over koncernens transfer pricing praksis. 

Der er endvidere tilføjet, at hvor indholdet i en lokal fil, kan blive afdækket af en krydshenvisning til 

information i masterfilen er dette muligt, hvilket alt andet lige vil mindske administrationsbyrden for 

virksomhederne.103    

Det øvrige indhold i masterfilen og den lokale fil er ikke ændret væsentligt i forhold til udkastet. De 

endelige specifikationer af indholdet af masterfilen og local file fremgår af bilag 4 og 5. 

7.3 CBC-RAPPORTEN 
CbC-rapporten er gjort til et separat element i dokumentationspakken, således at det fra OECD’s side 

præciseres, at rapporten alene skal benyttes i forbindelse med skattemyndighedernes 

risikovurderingsproces.  

                                                      
101 OECD, 2015, side 14 
102 OECD, 2015, side 15 
103 OECD, 2015, side 15 
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Det var respondenternes holdning at CbC-rapporten indeholdte informationer, der ville være 

unødvendige for skattemyndighederne. I den endelige version af vejledningen er CbC-rapporen blevet 

simplificeret og OECD har dermed lyttet til respondenternes holdning. Den endelige skabelon for CbC-

rapporten fremgår af bilag. 6. 

Det er blandt andet oplysninger om royalties, renter og service fee der er fjernet, hvilket bl.a. var Deloittes 

holdning, idet oplysningerne ikke er relevante til at give et samlet overblik over koncernen. Endvidere er 

oplysningen om placeringen af ledelsen ligeledes blevet fjernet fra skabelonen og ændret til, at koncernen 

alene skal oplyse, hvis et selskab er placeret under én skattemyndighed, men er skattepligtig til en anden.  

Som en tilføjelse i skabelonen er det blevet et krav at koncernen skal oplyse om hovedaktiviteten i de 

enkelte enheder under de relevante skattejurisdiktioner.  

OECD søgte i udkastet interessenternes holdning til, om hvorvidt CbC-rapporten skulle udarbejdes efter 

et land-til-land princip eller efter et enhed-til-enhed princip. I det endelige udkast har OECD valgt at 

kombinere disse metoder hvorfor skabelonen er blevet opdelt i to dele. Respondenternes holdning hertil 

er ikke belyst i ovenstående analyse. 

Det vurderes at omkostningerne i forbindelse med udfyldelsen af den endelige skabelon er væsentligt 

mindre, end de omkostninger der ville være i forbindelse med udfyldelse af skabelonen ifølge udkastet.  

7.4 IMPLEMENTERINGEN AF DOKUMENTATIONEN 
OECD er opmærksomme på, at der er foretaget væsentlige ændringer i kravene til dokumentation af de 

kontrollerede transaktioner for de multinationale koncerner i de nye retningslinjer. Derfor ønsker OECD 

at guide skattemyndighederne i implementeringen af de nye retningslinjer, således at implementeringen 

bliver udført effektivt og ensartet i alle lande.  

En væsentlig pointe i denne implementering er, at det alene er koncerner med en omsætning på over EUR 

750 million, som skal udarbejde og indsende CbC-rapporten. Det er OECD’s egen vurdering at dette vil 

udelukke 85-90 procent af de multinationale koncerner for dokumentationspligten, men at CbC-

rapporten alligevel vil blive udfyldt af koncerner, der kontrollerer omkring 90 procent af den samlede 

omsætning. Denne undtagelse vil være en del af opfølgningsprocessen i 2020. 104 

                                                      
104 OECD, 2015, side 21 
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Denne beløbsgrænse, var også noget af det respondenterne havde ønsket, som følge af at dette vil være 

med til at balancere byrden og nytten mellem de multinationale koncerner og skattemyndighederne.  

Afsnittet omkring implementeringen af de nye guidelines er ikke gennemgået yderligere, idet dette ikke 

vurderes at give ydereligere værdi til analysen.  

7.5 DELKONKLUSION 
OECD udsendte 30. januar 2014 et udkast til en ny vejledning for transfer pricing dokumentation, som 

beskrevet i kapitel 4, hvor respondenterne havde mulighed for at komme med deres kommentarer, som 

er analyseret i kapitel 6. Dette har resulteret i, at OECD i 2015 udgav en ny vejledning om transfer pricing 

dokumentation. 

Den væsentligste ændring i den endelige udgave af OECD’s vejledning om transfer pricing dokumentation 

i forhold til udkastet er, at CbC-rapporten er flyttet ud af masterfilen. Dermed er den blevet et selvstændigt 

element i transfer pricing dokumentationspakken. Min analyse i kapitel 6, viste at respondenterne 

enstemmigt mente, at CbC-rapporten burde være et selvstændigt element, idet den anses som et 

risikovurderingsværktøj og ikke et værktøj til brug for en analyse af armslængdeprincippet. Endvidere er 

der lempet i kravene til indholdet i CbC-rapporten. 

Det vurderes, at OECD i store træk har lyttet til respondenterne, idet der er blevet indarbejdet mere 

fleksibilitet og reduceret i dokumentationskravene, hvilket ifølge min analyse var centrale punkter i 

respondenternes kommentarer. Den endelige vejledning, anses dog stadig som en væsentlig stramning i 

forhold til den tidligere vejledning og de nye dokumentationskrav vil med sikkerhed medføre flere 

omkostninger for de multinationale koncerner. 

I den endelige vejledning har OEDC udarbejdet yderligere retningslinjer i forbindelse med vurderingen af 

væsentlighed. Disse retningslinjer ligger sig tæt på op ad respondenternes forslag, som fremgår af min 

analyse i kapitel 6.   

I min analyse i kapitel 6, fremgik det endvidere, at respondenterne forespurgte yderligere retningslinier 

om fortrolighed. OECD har i den endelige version, suppleret med en henvisning til OECD’s guideline 

”Keeping it safe”. I denne vejledning kan skattemyndighederne finde information om hvordan regler og 

procedurer bør udarbejdes for at sikre korrekt behandling af koncernernes fortrolige oplysninger.  
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Selvom OECD generelt har lyttet til respondenterne på en række centrale områder, har de dog fastholdt 

en række af de elementer, som er præsenteret i udkastet. 

Et at de punkter hvor OECD ikke har lyttet til respondenternes holdning er skattemyndighedernes 

åbenhed om deres risikovurdering. Selvom størstedelen af respondenterne var fortaler for at 

skattemyndighederne burde dele deres risikovurdering med de multinationale koncerner, er dette ikke 

blevet en anbefaling i den endelige vejledning.  

Afslutningsvis kan jeg konkludere, at der er sket væsentlige ændringer i den endelige version i forhold til 

udkastet, og at disse ændringer til en vis grad kan henføres til respondenternes kommentarer.  
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8 ANALYSE AF BEPS-PROJEKTETS INDFLYDELSE PÅ DEN 

NATIONALE LOVGIVNING I DANMARK 

I forlængelse af foregående afsnit er det interessant at se på hvilken betydning den nye vejledning om 

transfer pricing dokumentation har for dansk lovgivning.  

Det er fornyligt vedtaget ved ændring af SKL § 3B at CbC-rapporten er implementeret i dansk ret. 

Endvidere er dokumentationsbekendtgørelsen opdateret således at BEK 401 af 28/04/2016 erstatter BEK 

42 af 24/01/2006, fra indkomstår der starter 1. januar 2017 eller senere. Disse ændringer og opdateringer 

har til formål at implementere de skærpede transfer pricing dokumentationskrav som følge af BEPS-

projektet, og dermed den tredelte tilgang for transfer pricing dokumentation i Danmark.  

Disse ændringer og opdateringer vil blive gennemgået nedenfor.  

8.1 SKATTEKONTROLLOVENS § 3B 
Som en del af lovforslaget L46 har folketinget vedtaget den første del af de skærpede transfer pricing 

dokumentationskrav, som anbefales i OECD’s opdaterede vejledning. De eksisterende regler i SKL § 3B 

suppleres med regler om CbC-rapporteringen. 105 Dette sker ved tilføjelsen af stk. 10 – 16. Stk. 10- 13 

omhandler hvilket koncernselskab i den multinationale koncern, der er forpligtet til at indsende 

rapporten til SKAT, mens stk. 14 omhandler fristen for rapportering af hvilket koncernselskab i den 

multinational koncern, der forpligtet til at aflevere rapporten til SKAT. Stk. 15 fastsætter hvordan 

begreberne i stk. 10- 14 skal forstås, og stk. 16 fastsætter, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere 

regler om CbC-rapporten106.  

De nye regler medfører at koncerner med hovedkvarter i Danmark, med en samlet omsætning på mindst 

5,6 mia. kr.107, bliver forpligtet til at indlevere en CbC-rapport til SKAT som en del af deres transfer pricing 

dokumentation. 

Endvidere fremgår det, at koncernselskaber, der ikke er det ultimative moderselskab i koncernen, under 

visse omstændigheder er forpligtet at indgive CbC-rapporten til de danske skattemyndigheder, hvis 

                                                      
105 Folketingstidende, 2015-16, side 6 
106 Lov nr. 1884 af 19/12/2015, § 1 nr. 2. 
107 Svarende til grænsen på 750 mio. EUR jf. OECD’s retningslinjer. 
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koncernenheden er skattemæssigt hjemhørende i Danmark. Dette er en sikkerhed for de danske 

skattemyndigheder bl.a. i det tilfælde, at det ultimative moderselskabet er beliggende i en 

skattejurisdiktion hvor CbC-rapporten ikke er implementeret, eller hvor der ikke eksisterer en aftale om 

automatisk udveksling af oplysninger. 

Det er jf. SKL 3B stk. 16 skatteministeren der skal fastsætte de nærmere regler om CbC-rapporten. Ifølge 

lovforslaget L46 vil de danske krav følge den internationale standard. Af bilag 7 fremgår forslaget til den 

danske CbC-rapport jf. lovforslaget L46, der er i overensstemmelse med OECD’s vejledning.  

Det er Folketingets holdning, at lovændringen vil styrke SKAT’s kontolindsats og dermed vil medføre et 

merprovenu. Det er endvidere vurderingen at implementeringen vil komme til at koste omkring 5 mio. i 

systemudvikling og omkring 1,2 mio. til den løbende drift og vedligeholdelse. Lovforslaget vurderes ikke 

at medføre nævneværdige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, og TER vurderer at de 

administrative byrder ikke vil overstige 4. mio. på samfundsniveau. 108 

8.2 BEK NR. 401 AF 28/04/2016 
Som følge af OECD’s nye vejledning om transfer pricing dokumentation har SKAT opdateret 

bestemmelserne i dokumentationsbekendtgørelsen, tidligere BEK nr. 42 af 24/01/2006.  

Hvis der ses bort fra CbC-rapporten, stiller indholdet i OECD’s nye vejledning krav til en transfer pricing 

dokumentation, der ligner de krav, der tidligere har været stillet ifølge dansk lovgivning. Det har hidtil 

været frivilligt, hvorledes man ville indberette sin transfer pricing dokumentation, hvis blot det opfyldte 

bestemmelserne i dokumentationsbekendtgørelsen nr. 42. af 24. januar 2006. En mulighed har ifølge, BEK 

nr. 42 af 24/01/2016 § 11, været at udarbejde dokumentationen efter EU-transfer pricing 

dokumentationsstandarten. 

Den nye OECD standard minder til dels om EU-transfer pricing dokumentationsstandarten med opdeling 

af dokumentationen i flere dele. Konceptet med en master file og en lokal file findes således allerede i EU’s 

transfer pricing dokumentation, men som følge af BEPS-projektet og den nye vejledning bliver indholdet 

af master filen og local filen dog mere omfattende. 

                                                      
108 Folketingstidende, 2015-16, side 13 
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Tilpasningen af de danske regler er foretaget ved en opdatering af dokumentationsbekendtgørelsen og 

det bliver dermed obligatorisk at anvende master file og local file ved indberetning af transfer pricing 

dokumentation. Den nye bekendtgørelse er BEK nr. 401 af 28/04/2016. Opdateringen er foretaget med 

udgangspunkt i OECD’s retningslinjer.  

BEK nr. 42 af 24/01/2006 ophæves med virkning fra indkomst år der påbegyndes 1. januar 2017 eller senere, 

mens BEK nr. 401 af 28/04/2016 kan anvendes fra indkomstår der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere.   

8.3 DELKONKLUSION 
De nyligt vedtagne ændringer i den danske lovgivning implementerer den tredelte tilgang til transfer 

pricing dokumentation i den danske lovgivning.  

De danske regler indeholdte allerede i BEK nr. 42 af 24/01/2006 § 11, en mulighed for at udarbejde transfer 

pricing dokumentation i overensstemmelse med EU’s transfer pricing retningslinjer, som består af en 

masterfil og en local fil. Som følge af BEPS-projektet og OECD’s nye vejledning bliver indholdet af 

masterfilen og local filen dog mere omfattende.  

Den væsentligste ændring i den danske lovgivning er således implementeringen af CbC-rapporten. CbC-

rapporten er implementeret ved ændring af SKL § 3B.  

Det er tydeligt, at den danske lovgivning tager afsæt i OECD’s retningslinjer, og at BEPS-projektet dermed 

har haft en betydelig indflydelse på den danske lovgivning. 
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9 KONKLUSION 

Afgangsprojektets formål har været at analysere ændringerne i OECD’s nye retningslinjer i forbindelse 

med transfer pricing dokumentation, samt at analysere respondenternes indflydelse på den endelige 

version. Endvidere søges ændringernes indflydelse på den danske lovgivning belyst.  

Den stigende globalisering og digitalisering har betydet, at de internationale skatteregler ikke har kunnet 

følge med udviklingen. De multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning, der udnytter huller i 

skattelovgivningen til at minimere selskabsskatten, er blevet mere udbredt, og udviklingen i den digitale 

økonomi giver myndighederne udfordringer. Myndighederne har erkendt, at svaghederne i den 

internationale skattelovgivning sætter de eksisterende rammer i fare. Denne erkendelse, er årsag til at 

OECD og G20-landende i et samarbejdet har igangsat BEPS-projektet. 

Som en del af BEPS-projektet er der udarbejdet en handlingsplan, der indeholder 15 punkter, som skal 

udstyre de lokale myndighederne med indenlandske og internationale instrumenter til at takle BEPS, og 

sikre at profit beskattes hvor der er økonomisk aktivitet, og hvor værdiskabelsen finder sted. Generelt er 

der tale om en revision af store dele af de internationale retningslinjer for selskabsbeskatning og 

beskatning af transaktioner på tværs af landegrænser.  

Handlingsplanens punkt 13 har til formål, at øge gennemsigtigheden og at sikre mere konsistente 

retningslinjer for transfer pricing dokumentation. OECD udgav, i forbindelse med punkt 13 i 

handlingsplanen, et udkast til en ny vejledning med opdaterede retningslinjer. OECD’s målsætninger for 

vejledningen er, at give skattemyndighederne tilstrækkelig information til at foretage risikovurdering og 

gennemføre en grundig skattekontrol, samt sikre at skatteyderne tager hensyn til kravene ved 

fastsættelsen af koncerninterne priser. Udkastet til den nye vejledning lægger derfor op til en række 

væsentlige ændringer, i forbindelse med skatteyderens transfer pricing dokumentation.  

Den væsentligste ændring i udkaste, i forhold til de tidligere retningslinjer, er implementeringen af en 

todelt tilgang til dokumentationen, bestående af en master file og en local file. Det er det formålet, at 

masterfilen skal indeholde standardiserede oplysninger om hele koncernen og skal give et overblik over 

koncernens transfer pricing politik. En væsentlig del af masterfilen er CbC-rapporten, som skal give et 

overblik over koncernens økonomiske aktiviteter. Masterfilen er tiltænkt, at assistere 

skattemyndighederne i forbindelse med deres risikovurderingsproces. Local filen skal indeholde en 
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oversigt over koncerninterne transaktioner, som koncernselskaberne i den enkelte skattejurisdiktion har 

med de øvrige enheder i koncernen. Vejledningen er generelt blevet mere specifik og betydelig længere 

end tidligere, som følge af behovet for større gennemsigtighed og mere konsistente retningslinjer 

landende imellem.  

Formålet med at offentliggøre udkastet var, at give vejledningens interessenter mulighed for at komme 

med deres kommentarer og holdninger til de foreslåede retningslinjer, idet det blev vurderet at dette ville 

fremme den videre arbejdsproces.  

På baggrund af min analyse af respondenternes kommentarer kan jeg konkludere, at respondenterne 

generelt er positive over OECD’s arbejde med at forhindre skatteunddragelse og sikre at transaktioner 

sker på armslængdevilkår. Analysen viser dog også at respondenterne, på en række centrale punkter, 

mener, at der er plads til forbedringer.  

De væsentlige kritikpunkter relaterer sig til omfanget af informationer der skal afgives til 

skattemyndighederne, samt at vejledningen bør udvise mere fleksibilitet i de krav der bliver stillet, for at 

lette administrationsbyrden. Derudover mener respondenterne, at CbC-rapporten ikke bør være en del af 

masterfilen, men i stedet bør være et selvstændigt element i transfer pricing dokumentationen. Dette 

begrundes med, at skabelonen anses som et risikovurderingsværktøj, og ikke et værktøj til brug for analyse 

af armslængdeprincippet. Afslutningsvis mener respondenterne, at fortrolige informationer bør deles 

mellem skattejurisdiktioner, ved brug af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller 

informationsudvekslingsaftaler. 

Et af de punkter hvor respondenterne forholder sig positivt, er omkring skattemyndighedernes 

risikovurdering, bør deles med skatteyderen. Respondenterne mener, at dette ville give 

skattemyndighederne en større forståelse for skatteyderne, samt at der ville blive foretaget en mere præcis 

risikovurdering. Endvidere er respondenterne positive omkring OECD’s forslag om yderligere vejledning 

omkring væsentlighed, da de mener det vil begrænse byrderne for de multinationale koncerner 

væsentligt, og stadig give skattemyndighederne mulighed for en hensigtsmæssig risikovurdering.  

Respondenternes kommentarer blev gennemgået af Working Party no. 6  i marts 2014. I 2015 udgav OECD 

den endelige vejledning. Den endelige vejledning erstatter den tidligere vejledning om transfer pricing 

dokumentation der senest er opdateret i 2010.  
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Det vurderes, at OECD i store træk har lyttet til respondenterne, idet der er blevet indarbejdet mere 

fleksibilitet og reduceret i dokumentationskravene, hvilket ifølge min analyse i kapitel 6 var centrale 

punkter i respondenternes kommentarer. Den endelige vejledning, anses dog stadig som en væsentlig 

stramning i forhold til den tidligere vejledning og de nye dokumentationskrav vil med sikkerhed medføre 

flere omkostninger for de multinationale koncerner. 

De væsentligste ændringer i forhold til udkastet er, at CbC-rapporten er flyttet ud af masterfilen og 

dermed er blevet et selvstændigt element i transfer pricing dokumentationspakken. Endvidere er der 

lempet i kravene til indholdet i CbC-rapporten. OEDC har endvidere udarbejdet yderligere retningslinjer 

i forbindelse med vurderingen af væsentlighed, samt suppleret retningslinjerne om behandling af 

fortrolige oplysninger med en henvisning til OECD’s guideline ”Keeping it safe”. Selvom størstedelen af 

respondenterne var positive over for, at skattemyndighederne burde dele deres risikovurdering med de 

multinationale koncerner, er dette ikke blevet en anbefaling i den endelige vejledning. På baggrund af 

min analyse af processen, kan jeg konkludere, at der er sket væsentlige ændringer i den endelige version 

i forhold til udkastet, og at disse ændringer til en vis grad kan henføres til respondenternes kommentarer.  

I kraft af Danmark’s medlemskab i OECD og som en del af G20-landende, har Danmark implementeret 

de nye retningslinjer. De nyligt vedtagne ændringer i den danske lovgivning, implementerer den tredelte 

tilgang til transfer pricing dokumentation, bestående af en masterfil og localfil, såvel som CbC-rapporten. 

Reglerne implementeres ved ændring af SKL § 3B, samt en opdatering af BEK nr. 401 af 28/04/2016, der 

erstatter den tidligere dokumentationsbekendtgørelse. Det er tydeligt, at den danske lovgivning tager 

afsæt i OECD’s retningslinjer, og at BEPS-projektet dermed har haft en betydelig indflydelse på den 

danske lovgivning. 

Afslutningsvis kan jeg konkludere, at OECD med opdateringen af vejledning om transfer pricing 

dokumentation har skærpet kravene til transfer pricing dokumentation væsentligt. Der er indført krav om 

udarbejdelse af en tredelt dokumentationspakke indeholdende en master file, en local file og en CbC-

rapport. Respondenterne har med deres kommentarer til udkastet haft en væsentlig indflydelse i 

forbindelse med udarbejdelsen af den nye vejledning. Den danske regering har, med afsæt i OECD’s 

endelige vejledning, implementeret den tredelte tilgang til transfer pricing dokumentation i den danske 

lovgivning. 
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10 PERSPEKTIVERING 

For at BEPS-projektet bliver en succes, er det af grundlæggende betydning, at der fortsat er opbakning 

hertil, og at EU og andre centrale medlemslande såsom USA implementerer de nye retningslinjer i deres 

nationale lovgivning. Hvis ikke projektet opnår den forventede opbakning, risikerer det at blive en fiasko. 

Endvidere kan uenighed landende imellem skabe splid, der kan resultere i, at EU udvikler sine egne 

retningslinjer, hvilket tidligere er set ved retningslinjerne for transfer pricing dokumentation. Det bliver 

interessant at følge implementeringen af de nye retningslinjer ud fra et skatteretsligt perspektiv, indtil 

evalueringen i 2020.  

Min egen vurdering er, at OECD’s mål med at skabe mere gennemsigtighed og konsistens i transfer pricing 

dokumentation, og dermed give skattemyndighederne bedre vilkår for at vurdere, om de kontrollerede 

transaktioner har været på armslængdevilkår, i en vid udstrækning er opfyldt ved de nye retningslinjer. 

Retningslinjerne er dog, som pointeret ovenfor, afhængige af projektets opbakning.  

Man kan diskutere hvor fornuftigt det er, at inddrage vejledningens interessenter i udviklingsprocessen. 

Her er det dog en interessant pointe, at skatteyderne nødvendigvis har et større incitament i at opfylde 

krav, som de selv har haft indflydelse på, fremfor blot at blive pålagt at opfylde bestemte retningslinjer. 

Det bliver interessant, at følge denne udvikling i hvor stor indflydelse de multinationale koncerner vil få 

på lovgivningen i fremtiden.  

Endvidere bliver det interessant, at følge om de nye retningslinjer fremadrettet kan følge med 

verdenshandlens udvikling, som følge af den stadigt stigende globalisering og digitalisering. 

Hvis BEPS-projektet lykkedes, vil det være svært at konkurrere på skatteområdet, og det vil øge landendes 

behov for at konkurrere på andre parametre. Her vil store de store multinationale koncerner, alt andet 

lige, have en større konkurrencefordel end mindre virksomheder, på baggrund af deres økonomiske 

ressourcer, hvorfor konkurrenceforvridningen ikke nødvendigvis elimineres. 

Mediernes og offentlighedens fokus på aggressiv skatteplanlægning kan dog være medvirkende til, at 

fremtvinge en holdningsændring hos de multinationale koncerner. De færreste virksomheder er 

interesseret i at blive hængt ud i pressen, og dermed skade sit brand på grund af mistænkelige 

skattemæssige dispositioner. 
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