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Executive Summary 
 

This thesis concerns the arm’s length exception under the Danish thin capitalization rules. 

The Danish Corporation Tax Act section 11 contains an exception for the deduction limitation rules. This 

exemption consists of an arm’s length principle, comparable to the one found in the Danish Tax 

Assessment Act section 2. 

According to the arm’s length exception a taxpayer can avoid a deduction limitation, if it can be proven 

that “similar financing”, both in relation to size and terms, can be achieved from an independent source of 

finance. The loan is not considered as “similar financing” if the terms and size only can be achieved if an 

associated party guaranteed for the loan.  

Furthermore, the company must prove that the controlled loan is not obtained solely because of the 

controlling owner’s influence. 

The arm’s length principle in The Danish Tax Corporation Tax Act can therefore be seen as an extended 

arm’s length principle in relation to the arm’s length principle found in the Danish Tax Assessment Act 

section 2. 

However, both principles are based on the same economic circumstances in relation to the comparability 

factors. The comparability factors found in OECD’s Transfer Pricing Guidelines can therefore be used to 

conduct a comparability analysis. 

To document that the company can achieve similar financing from an independent source of finance either 

the CUP-method or a binding loan offer from an independent bank can be used. Both approaches require a 

high level of comparability between the controlled loan transaction and the uncontrolled loan transaction or 

independent loan offer. 

It can be difficult for the taxpayer to act according to the arm’s length exception, since it is based on an 

evaluation by the end of the income year for the taxpayer and therefore constitute an ex-post approach as 

opposed to the ax-ante approach found in the Danish Tax Assessment Act section 2.  
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Anvendte forkortelser: 

 
OECD:    Organisation for Economic Co-operation and Development 

LL:    Ligningsloven 

SEL:    Selskabsskatteloven 

SL:    Statsskatteloven 

KGL:    Kursgevinstloven 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines:  OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations 2010 

TfS:    Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

EBIT:    Earnings Before Interest and Taxes 

LSR:    Landsskatterettens afgørelser 

SR:    Skatterådets afgørelser 

SU:    Skat Udland 

H:    Højesterets afgørelser 

Dokumentationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 

SKM: Skatteministeriets offentliggørelse af domme, kendelser, 

afgørelser m.v.   

http://www.informationsportalen.dk/artikelarkiv/artikler/art836.htm
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Kapitel 1 

Indledning 

Der har i mange år været stor fokus på de multinationale selskaber, fra både skattemyndighederne og 

medierne. Det har specielt været de såkaldte ”transfer pricing” sager, der har taget overskrifterne. 

Fokus har været på, at de multinationale selskaber, der ved deres kontrollerede transaktioner, har 

flyttet skattepligtig indkomst fra et høj-skatteland til et lav-skatteland, for at spare skatteforskellen 

mellem de to lande. 

Transfer pricing dækker over prisfastsættelsen for alle typer at kontrollerede transaktioner mellem to 

interesseforbundne parter. Tynd kapitalisering er betegnelsen for et selskab, der har optaget en 

uforholdsmæssig stor gæld hos et koncernforbundet selskab set i forhold til selskabets egenkapital for 

herved at flytte skattetilsvar fra et højskatteland til et lavskatteland. Denne problematik udgør derved 

et særtilfælde af transfer pricing. 

Danmark har således for at undgå disse situationer, vedtaget LL § 2, der gør det muligt for de danske 

skattemyndigheder at foretage en korrektion af priser og vilkår på en eventuel transaktion mellem 

interesseforbundene parter, hvis disse ikke er foretaget på markedsvilkår. Derudover har vedtagelsen 

af tynd kapitaliserings reglerne i SEL § 11, gjort det muligt for de danske skattemyndigheder, at 

beskære et selskabs rentefradrag, såfremt selskabet har en uforholdsmæssig stor gæld set i forhold til 

egenkapitalen. 

Det er dog er dog en forudsætning for beskæringen af fradragsretten, at den kontrollerede gæld ikke 

kan anse for at være markedskonform. Såfremt et selskab ønsker at undgå en fradragsbeskæring, er 

det således op til selskabet at godtgøre, at lignende finansiering kan opnås hos en uafhængig part. 

Dette kan være en både besværlig og byrdefuld opgave for et selskab, da det kan være svært at vide 

præcis hvad der udgør lignende finansiering og hvorledes denne godtgørelse bedst dokumenteres. 

Problemstillingen synes fortiden relevant, da flere selskaber har tabt egenkapital grundet den globale 

finanskrise og den nuværende europæiske gældskrise.  
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Problemstilling 

Indførslen af reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11 og lovfastsættelsen af armslængdeprincippet i 

LL § 2 har medført store muligheder for de danske skattemyndigheder, til at foretage korrektioner af 

transaktioner der ikke kan anses for værende markedskonforme. Der er dog i reglerne om tynd 

kapitalisering indsat en armslængderegel, der for skattepligtige muliggør en undtagelse fra 

korrektionen som følge af SEL § 11. Denne armslængdeundtagelse synes meget åben og ligner 

armslængdeprincippet i LL § 2, men afviger dog fra denne på væsentlige punkter. 

En nærmere analyse af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. synes derfor nødvendig for at klarlægge, hvorledes 

denne bestemmelse kan anvendes af skattepligtige. 

Afhandlingen vil besvare følgende spørgsmål:   

 Hvorledes fortolkes SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.? 

 Hvorledes kan et selskab godtgøre, at ”lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige 

parter” som hjemlet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.? 

 Hvorledes synes armslængdeprincippet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. at være sammenfaldende med 

armslængdeprincippet i LL § 2? 

 

Synsvinkel 

Denne analyse foretages ud fra skattepligtiges synsvinkel, da solvensreglen i tynd kapitaliserings 

reglen opstiller en formodningsregel om at en kapitalstruktur over et 4:1 forhold mellem egenkapital 

og gæld ikke kan anses for at være markedskonformt. For at undgå fradragsbeskæring af 

renteomkostninger og kurstab skal det er skattepligtige godtgøres at lignende finansiering kan opnås 

hos en uafhængig finansieringskilde. Der opstilles altså en omvendt bevisbyrde for skattepligtige, der 

anses for at være tynd kapitaliseret efter reglerne i SEL § 11. 

 

Struktur 

Der vil i denne afhandling blive analyseret hvad SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. præcist dækker over, og 

hvorledes denne bestemmelse kan opfyldes. På baggrund af dette er der udarbejdet en 

problemformulering, der skal danne grundlaget for analysen og føre til en endelig konklusion. 

Besvarelsen af spørgsmålene vil blive foretaget i en bestemt rækkefølge for dermed at sikre en 

ordentlig struktur for analysen. 
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Kapitel 2 vil udgøre en juridisk analyse af hvilke skattepligtige, der er omfattet er reglerne om tynd 

kapitalisering. 

Besvarelsen af problemformuleringens første spørgsmål vil blive behandlet i Kapitel 3, der primært 

baserer sig på en juridisk analyse. Denne vil dog indeholde økonomiske elementer, hvorfor analysen 

vil udgøre en integreret analyse dog med fokus på de juridiske problemstillinger. 

Andet spørgsmål vil blive behandlet i kapitel 4, og baserer sig primært på en økonomisk analyse dog 

på baggrund af den juridiske analyse, hvorfor dette kapitel ligeledes vil udgøre en integreret analyse. 

Begge problemstillingers tætte tilknytning vil således resultere i en naturlig integration af både jura og 

økonomi. 

Sidste problemstilling vil blive analyseret løbende gennemopgaven og opsamlet i den endelige 

konklusion. 

Der vil således ikke være et dissideret integreret afsnit, da hele opgaven er at betragtet som en 

integration mellem jura og økonomi. 

   

Afgrænsning 

De skatteretlige regler vedrørende tynd kapitalisering giver anledning til adskillige emner, der kan 

analyseres. Grundet afhandlingens fokus på armslængdeundtagelsen i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. har det 

været nødvendigt at afgrænse analysen således, at udelukkende emner direkte relateret til SEL § 11, 

stk. 1, 5. pkt. vil blive behandlet. 

For hvad angår SEL § 11, vil bestemmelsen udelukkende kort blive beskrevet, for at give et overblik 

over hvilke skattepligtige der er omfattet af reglerne og derved 5. pkt. 

Eventuelle EU-retlige problemstillinger vil ikke blive behandlet, da en sådan behandling vil være for 

omfattende. Særtilfælde i forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. vil blive nævnt men ikke være genstand for 

en dybere analyse. Ligeledes vil problematikken vedrørende konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 4 og 

dennes indvirkning på SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ikke blive behandlet. Faste driftssteder vil ligeledes blive 

holdt uden for analysen. 

Da den økonomiske analyse baserer sig på SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. anvendelse i praksis, vil analysen 

ikke indeholde en konkret case. Analysen vil derimod være en overordnet gennemgang af hvilke 

faktorer skattepligtige kan anvende ved en godtgørelse. Det er derfor udelukkende økonomiske 
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elementer der direkte relaterer sig til sammenlignelighedsanalysen og selve godtgørelsen efter SEL § 

11, stk. 1, 5. pkt. der vil blive behandlet i denne afhandling. 

 

Juridisk metode  

For at tilegne sig en bredere og mere dybdegående viden om, hvorledes en juridisk problemstilling 

skal løses, er det vigtigt at inddrage alle de retskilder, der kan bruges til at fastlægge en løsning af den 

juridiske problemstilling. Retskilder er retlige materialer man kan støtte ret på, når man står overfor 

en domstol eller, når man skal løse en juridisk problemstilling. Efter den traditionelle opfattelse er der 

ikke en rangorden i retskildelæren. I dansk ret har vi følgende retskilder1: 

 Reguleringer 

 Retspraksis 

 Sædvaner 

 Forholdets natur 

Denne afhandlings juridiske analyse bygges op ved hjælp af den retsdogmatiske metode2. Metoden 

anvendes til, at finde gældende ret, som hvad den højeste retsanvendende myndighed må forventes at 

lægge til grund. I denne sammenhæng vil all de relevante retskilder inddrages. Analysen vil primært 

bære præg af dansk skatteret, da formålet med afhandlingen er at analysere, hvorledes SEL § 11, stk. 1, 

5. pkt. fortolkes. 

SEL § 11 blev indført ved lov nr. 432 af 26. juni 1998 og er efterfølgende ændret ved lov nr. 1026 af 23. 

december 1998, lov nr. 211 af 31. marts 2004 samt lov nr. 308 af 19. april 2006. 

SEL § 11 samt bestemmelses forarbejder vil derfor ligge til grund for analysen. Derudover vil relevant 

praksis samt OECD’s Transfer Pricing Guidelines bringes i brug. 

Da der ikke er nogle domme på området vil de kendte afgørelser fra ligningsrådet, skatterådet og 

landsskatteretten, inddrages i analysen. Disse afgørelser er bindende for både myndighederne og 

skattepligtige, og er udtryk for gældende ret såfremt disse, såfremt domstolene kan forventes at nå 

samme resultat i identiske fremtidige sager. 

                                                           
1
 Nielsen og Tvarnø (2011), s. 32 

2
 Som defineret af Alf Ross i Ross (1953), s. 90 ff. 
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Ligeledes vil Den Juridiske Vejledning, inddrages for at fastlægge hvad skattemyndighederne anser for 

gældende ret. Vejledningen er bindende for skattemyndighederne medmindre at indholdet klart er i 

strid med højere rangerende retskilder. Vejledningen er dog ikke bindende for skattepligtige. 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines er anbefalinger til skattepligtige og skattemyndighederne om 

hvorledes det almindelige armslængdeprincip, som fremgår af OECD’s modeloverenskomsts artikel 9, 

skal fortolkes. OECD’s Transfer Pricing Guidelines har således ikke direkte retskildeværdi for hvad 

angår SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Disse synes dog relevante, da bestemmelsen synes at være inspireret af 

det generelle armslængdeprincip. 

Analysen vil ende ud i en fastlæggelse af hvorledes SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. skal fortolkes efter dansk ret. 

 

Økonomisk metode og teori 

Den økonomiske analyse vil basere sig på en sammenlignelighedsanalyse af en kontrolleret 

transaktion med sammenlignelige ukontrollerede transaktioner. Denne sammenlignelighedsanalyse er 

essentiel for armslængdeprincippet, da denne baserer sig på den den neoklassiske teori, hvor den 

”hårde kerne” består af, at folk er fuldt rationelle samt at virksomhederne profit maksimerer. 

Det er dog sjældent at samme parter vil have samme syn på fremtiden, lige såvel som forskellige parter 

kan have forskellig information. Dette tager armslængdeprincippet baseret på OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines udgangspunkt i hvorfor der kan findes flere forskellige priser på sammenlignelige 

transaktioner. Der kan derfor ud fra en statistisk analyse af sammenlignelige transaktioner fremfindes 

et armslængde interval der vil udgøre en armslængdepris.  

Godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. kan være særdeles omkostningsfuld for virksomheder 

hvorfor disse bør tage omkostningerne forbundet med en eventuel godtgørelse med i overvejelserne 

ved den pågældende transaktion. 

Ved introduktionen af transaktionsomkostningernes betydning for virksomhederne påpegede 

Williamson3 bl.a., hvor svært det kan være for en virksomhed at forudse omkostningerne til 

information, da der består usikkerhed/opportunisme i forskellige relationer. 

                                                           
3
 Oliver E. Williamson – Transaction-cost economics: The governance of contractual relations, Journal of Law and 

Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), pp. 233-261, Published by: The University of Chicago Press. 



Side 11 af 85 
 

Kapitel 2 – Juridisk analyse (Det danske tynd kapitaliseringsregime)  

Indledning 

Formålet med reglerne om tynd kapitalisering er at sikre en minimumsbeskatning af egenkapitalafkast 

i danske selskaber. 

Bestemmelsen medfører, at et tyndt kapitaliseret selskabs fradragsret for renter og kurstab på 

koncerninterne lån beskæres efter nærmere fastsatte regler. Reglerne om tynd kapitalisering er for så 

vidt et særtilfælde af princippet om, at økonomisk samkvem mellem koncernselskaber skal ske på 

markedsvilkår (armslængdeprincippet). 

Reglerne om værn mod tynd kapitalisering finder anvendelse på et selskab eller en forening, der 

oppebærer lån fra den kontrollerende ejerkreds eller koncernforbundne selskaber. For at et selskab 

eller en forening kan rammes af fradragsbeskæringen i SEL § 11, er der en række betingelser, som skal 

være opfyldt. Disse betingelser beskrives kort nedenfor. 

Kvalifikation af debitor 
Første betingelse, som kan udledes af SEL § 11, er kravet til debitors (låntager) subjektive skattepligt. 

Debitor skal således være omfattet af den danske subjektive skattepligt, som hjemlet i SEL § 1. Det 

fremgår direkte af SEL § 11, stk. 1, nr. 1, at reglerne om tynd kapitalisering kun omfatter debitorer 

omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, og 3 a-5 b. Derudover fremgår det af SEL § 11, stk. 5, at 

skattepligtige, der er omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a. Dette betyder, at faste driftssteder4 i Danmark af 

selskaber og foreninger m.v., der ikke er hjemmehørende i Danmark, tillige er omfattet af SEL § 11.5 

Selskaber registreret i udlandet, men med ledelsens sæde i Danmark6 vil tillige være omfattet af SEL § 

11. 

Kvalifikation af kreditor 
For at et låneforhold kan opstå, skal der også være en kreditor (långiver). Reglerne om tynd 

kapitalisering søger dog kun at ramme ikke markedskonform gældssætning mellem 

interesseforbundne parter, hvorfor det kun er gæld til visse kreditorer, der er omfattet af reglerne. Det 

er derfor vigtigt at fastlægge hvem kreditor i det konkrete låneforhold er. 

                                                           
4
 Begrebet fast driftssted fortolkes i overensstemmelse med art. 5 i OECD’s Modeloverenskomst, dette kan 

eksempelvis ses i TfS 1996, 533. 
5
 For en fuld liste af omfattede selskaber og foreninger m.v. henvises til Tell (2012) s. 52. 

6
 En detaljeret gennemgang af gældende ret vedrørende registrerings- og hovedsædekriteriet kan findes i TfS 2012, 

740. 
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Det fremgår direkte af SEL § 11, stk. 1, nr. 2, at kreditor skal være en ”juridisk person” som omfattet af 

LL § 2, stk. 1. 

Der findes ikke en klar definition af begrebet ”juridisk person”. Der er ikke tale om et specifikt 

skatteretligt begreb og det må derfor fortolkes som et alment retligt begreb. Det må formodes, at 

fysiske personer kan udelukkes fra begrebet, da det fremgår af LL § 2, stk. 1, nr. 1, at ”herover fysiske 

eller juridiske personer”, hvilket må fortolkes som en afgrænsning af de to persontyper, der altså 

udelukker hinanden, således at en fysisk person ikke kan være en juridisk person og omvendt. 

Begrebet er beskrevet af flere forfattere både indenfor det selskabsretlige område såvel som det 

skatteretlige7. 

Fælles for alle forfatterne synes at være, at der er tale om en ”enhed” eller ”sammenslutning”, der råder 

over eller repræsenterer en ”formue”, som er rettet til et nærmere defineret formål. Denne ”enheds” 

eller ”sammenslutnings” ”formue” vil være så udskilt fra sine ejere, at den i eget navn principielt 

uafhængigt opnår retsevne, handleevne, partsevne og procesevne.8  

Et relevant spørgsmål i forhold til SEL § 11, er så om transparente enheder, vil være omfattet af 

begrebet ”juridiske personer” som nævnt i LL § 2, stk. 1 og derved SEL § 11. 

I et bindende svar fra Ligningsrådet i TfS 1999,976, var det deres vurdering, at der ikke var hjemmel til 

at anse et interessentskab som værende en juridisk person efter SKL § 3B. Begrundelsen var, at 

interessentskaber efter dansk skatteret ikke anses for at være selvstændigt skattesubjekt. 

I TfS 2003, 44, fandt landsskatteretten, at LL § 2 ikke fandt anvendelse, da den ene part i en 

transaktion var et interessentskab. 

På denne baggrund kan det konkluderes, at transparente enheder som udgangspunkt ikke er 

inkluderet i det juridiske personbegreb.9 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at transparente enheder undgår fra SEL § 11’s 

anvendelsesområde. Det fremgår således af SEL § 11, at der skal være tale om gæld til juridiske 

personer som nævnt i LL § 2, stk. 1. Dette må betyde, at LL § 2, stk. 1, 2. pkt. tillige finder anvendelse, 

hvoraf det fremgår at: 

                                                           
7
 Se eksempelvis: Bundgaard (2006), s. 572; Hansen og Krenchel (2010), s. 71; Werlauff (2010), s. 23; Bang (1829), s. 

48, Juridisk Tidsskrift XVI. 
8
 Se Werlauff (2010), s. 23. 

9
 Samme konklusion med lignende argumenter kan ses i Tell (2012) s. 56. 
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”Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske 

skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige 

regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.”10 

Denne del af LL § 2 og SKL § 3B11 blev tilføjet i 200612 for at sikre, at specielt kapitalfondene blev 

omfattet af reglerne om transfer pricing og tynd kapitalisering. 

 

Kontrolleret gæld til juridisk personer 
Såfremt både debitor og kreditor vil være omfattet af henholdsvis SEL § 11, stk. 1, nr. 1 og SEL § 11, 

stk. 1, nr. 2, bør det undersøges om disses interne lånetransaktioner vil udgøre kontrolleret gæld. 

Begrebet ”kontrolleret gæld” fremgår direkte af SEL § 11, stk. 1, nr. 2. Begrebet findes ikke i andre love, 

men bør fortolkes i overensstemmelse med begrebet ”kontrollerede transaktioner”, der findes i LL § 2 

og SKL § 3B. Denne fælles fortolkning bør ske, da det vigtige ved vurderingen er, om gælden anses for 

at være ”kontrolleret”. 

Selve gældsbegrebet vedrører gæld i henhold til fordringer som omfattet af kursgevinstloven samt 

konvertible obligationer, jf. SEL § 11, stk. 2. 

Ved kontrolleret forstås, en lånetransaktion, der er sket mellem interesseforbundne parter, altså 

parter der har en vis tilknytning til hinanden. Som det fremgår af SEL § 11, stk. 1, nr. 2 skal 

vurderingen, om hvorvidt gælden er kontrolleret, ske efter LL § 2, stk. 1. 

Kontrolleret gæld kan således opstå i følgende situationer: 

 Gæld til juridiske personer, der yder bestemmende indflydelse over låntager jf. LL § 2, stk. 1, 

nr. 1. 

 Gæld til juridiske personer, hvor låntager yder bestemmende indflydelse over långiver jf. LL § 

2, stk. 1, nr. 2 

 Gæld til koncernforbundne juridiske personer jf. LL § 2, stk. 1, nr. 3. 

 Gæld til hjemmehørende juridiske personer, hvor gælden er allokeret til disses faste driftssted 

i Danmark jf. LL § 2, stk. 1, nr. 5. 

                                                           
10

 Dette fremgår tillige af Den Juridiske Vejledning, hvoraf der specifikt nævnes partnerselskaber, 
kommanditselskaber, interessentskaber samt lignende danske og udenlandske selskaber. 
11

 SEL § 11 henviste oprindeligt til netop SKL § 3 B. 
12

 Ved lov nr. 308 af 19. april 2006 (L119) 
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Der kan altså opstå kontrolleret gæld ved enten bestemmende indflydelse, koncernforbindelse eller 

fast driftssted i Danmark. 

Bestemmende indflydelse 

Bestemmende indflydelse foreligger når der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af 

aktiekapitalen13 eller rådes over mere end 50 % af stemmerettighederne, jf. LL § 2, stk.214. 

Opgørelsen af ejerandelene og stemmerettighederne skal opgøres hver for sig. Opgørelsen af direkte 

og indirekte ejerskab skal dog opgøres samlet ligesom opgørelsen af direkte og indirekte rådighed 

over stemmerettighederne opgøres samlet. 

Vurderingen af om der foreligger bestemmende indflydelse efter SEL § 11, skal foretages ved 

indkomstårets udløb. Dette kan resultere i en situation hvor et gældsforhold er sket under 

bestemmende indflydelse. Hvis denne bestemmende indflydelse ikke foreligger ved selskabets 

indkomstårs udløb, vil gælden således ikke anses for at være kontrolleret gæld. 

Direkte ejerskab dækker over situationer hvor et moderselskab ejer over 50 % af ejerandelene i et 

underliggende selskab. Indirekte ejerskab foreligger når et moderselskab igennem et eller flere 

mellemliggende selskaber ejer mere end 50 % af ejerandelene i det pågældende selskab. Hvis 

moderselskabet eller et af de mellemliggende selskaber ikke ejer 100 % af ejerandelene i det 

underliggende selskab, skal den forholdsmæssige ejerandel ligges til grund ved vurderingen af, om der 

foreligge bestemmende indflydelse.  

Ved vurdering af om der foreligger bestemmende indflydelse på baggrund af rådighed over 

stemmerettigheder, skal der foretages en konkret vurdering af hvert enkelt forhold. Der kan både 

foreligge bestemmende indflydelse på baggrund af direkte og indirekte rådighed over flertallet af 

stemmerettighederne. Ligesom ved opgørelsen af ejerandele forstås der ved direkte rådighed et 

moderselskabs rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne i et datterselskab. 

Ved indirekte rådighed forstås et moderselskabs rådighed over mere end 50 % af 

stemmerettighederne i et underliggende selskab gennem et eller flere mellemliggende selskaber. I 

                                                           
13

 Ved vedtagelsen af den nye ”selskabslov”, der blev indført ved lov nr. 470 af 12. juni 2009, erstattede begrebet 
”selskabskapital”, de tidligere anvendte begreber ”aktiekapital” og ”anpartskapital”. Selskabskapital er blot en fælles 
betegnelse og rummer derfor stadig samme fortolkning som de to tidligere begreber. Begrebet ”aktiekapital” findes 
stadig i LL § 2, da det fremgår af lovforarbejderne til loven, at begrebet ”juridisk person” i hvert fald også dækker eks. 
anpartsselskaber. En ændring lovteksten til rådighed over mere end 50 % af selskabskapitalen, vil være mere passende 
og skabe bedre gennemsigtighed på tværs af lovene. 
14

 Se også SKM.2005.442.LSR hvor et moderselskab ejede 50% af aktierne og stemmerettighederne i et datterselskab, 
hvorfor der ikke skulle ske rentefiksering vedrørende et tilgodehavende mellem et moderselskab og dets 
datterselskab, da der ikke var ejerskab eller rådighed på mere end 50% og altså ikke var tale om en kontrolleret 
transaktion som nævnt i LL § 2. 
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modsætning til vurderingen af ejerskab foretages der en alt-eller-intet vurdering af rådigheden over 

stemmerettighederne i hvert enkelt selskab. Ved opgørelsen af stemmerettigheder er det kun aktive 

stemmer, der kan udnyttes ved selskabets generalforsamling, som skal tælles med. Dette betyder, at 

der ved vurderingen skal tages højde for begrænsninger fra andre aktionærers mulighed for at 

anvende deres stemmerettigheder. Disse stemmeretsbegrænsninger kan eksempelvis følge af 

lovgivning15, vedtægter og ejeraftaler mm. Det afgørende er andelen af aktive stemmerettigheder. 

Ved opgørelsen af om der foreligger bestemmende indflydelse, skal aktier og stemmerettigheder, der 

indehaves af koncernforbundne selskaber16 medregnes. Derudover skal også aktier og 

stemmerettigheder, der indehaves af personlige aktionærer og disses nærtstående jf. LL § 16H, stk. 6, 

samt fonde og trusts stiftet af moderselskabet selv, koncernforbundne selskaber eller nærtstående 

medregnes. 

Også ejerandele og stemmerettigheder, der direkte eller indirekte indehaves af andre 

selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende 

indflydelse, skal medregnes jf. LL § 2, stk. 2, 3. pkt. 

Ved vurderingen om hvorvidt der foreligger en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse, 

skal der foretages en konkret vurdering, hvor følgende punkter kan indgå17: 

 Fælles råden over flertallet af stemmerettigheder 

 Fælles udnævnelse eller afsættelse af et flertal af medlemmer i selskabets øverste 

ledelsesorgan 

 Fælles bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse 

Både kravet om, at der skal foreligge en aftale og at der skal bestå fælles bestemmende indflydelse skal 

være opfyldt. Derudover fremgår det, at den blotte eksistens af en ejeraftale, ikke er nok til alene, at 

kunne fastlægge, om der er aftalt fælles bestemmende indflydelse. Heller ikke aftaler om forkøbsret 

ved salg af ejerandele eller begrænsninger af pantsætnings adgang kan alene statuere udøvelse af 

fælles bestemme indflydelse.  

                                                           
15

 Som eksempel kan nævnes selskabslovens § 49, der afskærer en anpartshaver eller aktionær, som ejer navneaktier, 
der hverken har anmeldt sin erhvervelse af sine kapitalandele til ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin 
erhvervelse over for selskabet, er afskåret fra at udøve de forvaltningsmæssige rettigheder, der er tilknyttet 
kapitalandelene, herunder stemmerettighederne. 
16

 Dette fremgår direkte af LL § 2, stk. 2, 2. pkt. Med koncernforbundne selskaber henvises der til LL § 2, stk. 3. 
17

 Se hertil bemærkningerne til nr. 6 i bilag 8 til L 116 2005-06 og Tell (2012), s. 65. 
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Koncernforbindelse 

Også horisontale interesseforbindelser (koncernforbindelse) kan resultere i, at gældstiftelse vil blive 

anset for at være kontrolleret gæld jf. LL § 2, stk. 1, nr. 3. jf. SEL § 11, stk. 1, nr. 2. 

Det fremgår af LL § 2, stk. 3, at juridiske personer: 

 hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller 

 hvor der er fælles ledelse 

Vil blive anset for at være koncernforbundne juridiske personer. 

På trods af de mange ændringer i koncerndefinitionen i LL § 218 konkluderes det af Wittendorff19, at 

koncerndefinitionen i LL § 2, stk. 3, stadig har samme indhold som KGL § 4, stk. 2, da L 101 1997-98 

blev fremsat. Denne konklusion tiltrædes, da det b. la. fremgår af bemærkningerne20 til 

lovændringerne, at der ikke er tilsigtet nogen materiel ændring af loven. Dette betyder, at der skal ses 

bort fra stemmerettigheder, som er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet 

sikkerhed21. Derudover skal ejerandele kun medregnes i mellemliggende selskaber, hvis der ejes mere 

end 50 % af kapitalandelene. 

Begrebet ”selskabsdeltagerkredsen” omfatter en hvilken som helst gruppe af personer, der tilsammen 

udøver bestemmende indflydelse over begge juridiske personer, uanset den indbyrdes fordeling. Det 

er ikke en betingelse, at der udøves fælles bestemmende indflydelse, men derimod blot, at 

selskabsdeltagerkredsen tilsammen udøver en bestemmende indflydelse22. 

Fælles ledelse 

Hvis to juridiske personer har ”fælles ledelse” vil disse også anses for koncernforbundne juridiske 

personer, jf. LL § 2, stk. 3. Dette begreb må siges at bære mere præg af en subjektiv vurdering end 

ejerskabskravet. 

Det må formodes, at vurderingen af fælles ledelse skal vurderes case by case. Dette synes at være 

tilfældet, da det ikke direkte er beskrevet i lovbemærkningerne23 hvornår, der foreligger fælles ledelse. 

Det tætteste der kommer på en beskrivelser, er ”når de (juridiske personer) administreres af den samme 

                                                           
18

 Der henvistes oprindeligt i LL § 2, stk. 2, til principperne i KGL § 4, stk. 2, men ved lov nr. 458 af 9. juni 2004 
indsattes en direkte henvisning til KGL § 4, stk. 2. Denne udgik ved lov nr. 408 af 1. juni 2005, hvor en selvstændig 
koncerndefinition blev indsat i LL § 2, stk. 3. 
19

 Se Wittendorff (2009), s. 366. 
20

 Jf. bemærkningerne til § 10, nr. 1, i L 126 af 14. januar 2004. Bemærkningerne til § 3, nr. 1, i L 120 af 2. marts 2005 
og Bemærkningerne til § 6, nr. 6, 02, i betænkning afgivet den 22 marts 2006 til L 116 af 14. december 2005. 
21

 Se Wittendorff (2009), s. 366. 
22

 Se Tell (2012), s. 68. 
23

 Jf. bemærkningerne til § 6, nr. 6, 02, i betænkning afgivet den 22. marts 2006 til L 116 af 14. december 2005. 
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ledelse, eller hvis der er væsentlige personsammenfald i de to selskabers ledelse”.  Tell24 konkluderer, at 

ledelsesbegrebet dækker over bestyrelsen og/eller direktionen. En sådan konklusion tiltrædes, da 

disse udgør de lovfæstede ledelsesorganer jf. selskabsloven § 111. 

Det kan diskuteres, om der skal være væsentlige personsammenfald i selskabets centrale 

ledelsesorgan, selskabets øverste ledelsesorgan eller begge. Det må udelukkes, at personsammenfald i 

tilsynsrådet i et selskab med en strukturbestående af en direktion og et tilsynsråd, vil kunne resultere i 

fælles ledelse, da tilsynsrådet udelukkende fører tilsyn med direktionen, og derfor ikke kan have en 

bestemmende indflydelse i driften af selskabet jf. selskabslovens § 116. Derudover må det være op til 

en konkret vurdering af, om det er muligt for enten direktionen/bestyrelsen eller begge at foretage 

dispositioner, der er i strid med armslængde princippet. 

Det konkluderes af Wittendorff25, at ”et personsammenfald, som repræsenterer mere end 50 % af 

stemmerne i det relevante ledelsesorgan må være tilstrækkeligt til at kvalificere som fælles ledelse”. En 

sådan konklusion tiltrædes. Det må dog tilføjes, at situationer hvor ledelsen består ligeligt af 

bestyrelsesmedlemmer fra et koncernforbundet selskab og 50 % af bestyrelsesmedlemmer uden 

forbindelse til det andet selskab, må vurderingen falde på interesseforholdet hos 

bestyrelsesformanden, såfremt bestyrelsesformanden ifølge selskabets vedtægter vil have den 

afgørende stemme i stemmelighedssituationer. Ligeledes må en nærmere undersøgelse af hvilke 

personer, der kan tegne selskabet ud ad til, drages ind i vurderingen. 

Ydermere kan det overvejes om selskabslovens inhabilitetsregler kan spille en rolle i vurderingen i 

visse specialtilfælde, da der synes at være tale om en subjektiv vurdering. 

Som det konkluderes af Wittendorff26 må det udelukkes, at generalforsamlingen kan indgå som et 

ledelsesorgan, da dette ikke er tilfældet i selskabsretten. 

Fast driftssted 

Da selve fast driftssteds problematikken ikke vil være genstand for en nærmere analyse i denne 

afhandling vil de situationer hvor et gældsforhold, vil blive anset for at være kontrolleret efter SEL § 

11 blot blive nævnt. Følgende situationer vil udgøre kontrolleret gæld i forhold til faste driftssteder27: 

 Gæld til hovedkontoret 

                                                           
24

 Se Tell (2012), s. 69. 
25

 Se Wittendorff (2009), s. 372. 
26

 Se Wittendorff (2009), s. 371. 
27

 Se Tell (2012), s. 78. 



Side 18 af 85 
 

 Gæld til selskaber m.v., der udøver bestemmende indflydelse over subjektet omfattet af SEL § 

2, stk. 1, litra a 

 Gæld til selskaber m.v., som subjektet omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a, udøver bestemmende 

indflydelse over 

 Gæld til koncernforbundne selskaber m.v. 

 Gæld til tredjemand allokeret til det faste driftssted, hvor hovedkontoret hæfter for gælden. 

Solvens kravet 
Solvenskravet fremgår af SEL § 11, stk. 1, nr. 3. Det følger heraf, at et selskab eller en forening anses for 

at være tyndt kapitaliseret, når dets gæld set i forhold til dets egenkapital ved indkomstårets udløb, 

overstiger forholdet 4:1. Hvis dette er tilfældet, vil der ske en rentefradragsbegrænsning på 

renteudgifter og kurstab, vedrørende den overskydende del af den kontrollerede gæld28. 

Solvenskrav udgør således hjertet i de danske regler om tynd kapitalisering, da man netop opstiller et 

objektivt kriterium, der bedømmer om et selskab eller forenings kapitalstruktur kan anses for at være 

markedskonformt. 

De danske regler om tynd kapitalisering indeholder dog også en undtagelse til det rent objektive 

solvenskrav. Denne undtagelse fremgår af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Såfremt et selskab eller forening 

falder ind under SEL § 11, vil disse dog kunne undgå en fradragsbeskæring såfremt det kan godtgøres, 

at ”lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter”. Hvordan denne armslængde lignende 

undtagelse skal fortolkes og hvorledes en sådan godtgørelse kan dokumenteres, vil blive analyseret i 

afhandlingens Kapitel 3 og 4. 

Minimumsgrænse 
Det sidste krav for at en låntager, omfattet af SEL § 11, skal anses for at være tyndt kapitaliseret, er at 

dennes kontrollerede gæld, overstiger 10 mio. kr. Dette fremgår direkte af SEL § 11, stk. 1, 6. pkt. 

Undtagelsen blev indsat ved lov nr. 221 af 31. marts 2004, for at små og mellemstore selskaber ikke 

skulle rammes af reglerne om tynd kapitalisering. 

  

                                                           
28

 Se eksempelvis Tell (2012), kap. 3, for en dybdegående gennemgang af opgørelsen af gæld og egenkapital vedr. SEL 
§ 11. 
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Kapitel 3 – Juridisk analyse (Armslængdeundtagelsen) 

 

Baggrund og formål 

Armslængdeundtagelsen i SEL § 11, stk. 1, nr. 5 blev oprindeligt indført sammen med reglerne om 

tynd kapitalisering og lovfæstelsen af armslængdeprincippet i LL § 2, ved lov nr. 432 af 26. juni 1998. 

LL § 2 blev indført for at sikre sig, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst anvender priser og vilkår for deres koncerninterne transaktioner, der svare til de priser og 

vilkår uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner. 

Sammen med armslængdeprincippet blev SEL § 11 indført, hvis formål er at modvirke en vilkårlig 

flytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet ved, at et dansk datterselskab af en udenlandsk 

koncern finansierer sig således, at der opstår et åbenbart misforhold mellem gæld og egenkapital. Der 

findes ikke nogen forklaring på hvorfor armslængdeundtagelsen som hjemlet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

blev indført29. Det må formodes, at denne blev indført for at sikre at låntagere, der ellers ville blive 

ramt af reglen, har en mulighed for at undgå reglen, hvis det kan godtgøres, at deres kontrollerede 

gæld er markedskonform.  

 

Armslængdeundtagelsen 

Det fremgår direkte af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., at: 

”Fradragsbeskæringen bortfalder i det omfang, selskabet eller foreningen godtgør, at lignende 

finansiering kan opnås mellem uafhængige parter.”. 

Hvad dette indebærer, vil blive analyseret følgende afsnit.  

Hvorledes et selskab eller forening30 godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige 

parter, vil blive analyseret i Kapitel 4. 

 

Godtgørelsens omfang: 

Der påhviler tyndt kapitaliserede selskaber eller foreninger et godtgørelseskrav, der skal modbevise 

den objektive antagelse om, at selskabets finansiering udelukkende er sket for, at flytte skattetilsvar 

                                                           
29

 Bestemmelsen var inkluderet i det oprindelige lovforslag. Se L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af 
ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd 
kapitalisering). 
30

 Der vil fremover blive anvendt betegnelsen selskab. Dette vil dække over et selskab, forening eller anden juridisk 
person, der kan være omfattet af SEL § 11. 
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fra Danmark til udlandet, såfremt selskabet ønsker at undgå en fradragsbeskæring. Der er altså tale 

om en undtagelsesregel. Undtagelsesreglen er opfyldt såfremt selskabet godtgør at lignende 

finansiering kan opnås mellem uafhængige parter. Der synes herved at være tale om en armslængede 

undtagelse. 

Det fremgår ikke klart af bestemmelsen, om det er de enkelte lån, eller om det er hele den samlede 

gældsættelse, der skal godtgøres. 

En ren ordlydsfortolkning af begrebet ”lignende finansiering” synes ikke at kaste et klart lys over om 

hvorvidt, godtgørelsen skal ske per transaktion eller for selskabets samlede gældsforhold, da selve 

ordet finansiering kan fortolkes både som et enkeltstående lån og et selskabs samlede finansiering. 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger31, at: 

”Godtgør datterselskabet, at lånet kunne være opnået hos en uafhængig part, vil en beregnet 

fradragsbeskæring skulle reduceres med summen af renteudgifter og kurstab på lånet.” 

Dette synes at indikere at godtgørelsen kan ske på transaktionsniveau, da der som fremhævet, bliver 

nævnt, at fradragsbeskæringen vil blive reduceret per lån, hvorfor en godtgørelse også bør ske per lån. 

Ligeledes fremgår det, at: 

”Om der er tale om et lån, som kunne være ydet af en uafhængig part, vil afhænge af en konkret samlet 

vurdering, hvorved det centrale er, om en uafhængig finansieringskilde under hensyntagen til selskabets 

kommercielle og økonomiske situation ville yde selskabet et tilsvarende lån på de givne vilkår. Heri 

ligger også, at lånet ville være ydet, uden at der stilles sikkerhed fra de kontrollerende ejere eller øvrige 

koncernselskaber.” 

Beskrivelsen af lån som enkelthed, er gennemgående i bemærkningerne, hvorfor man må formode, at 

hensigten med bestemmelsen er, at selskaberne for at undgå fradragsbeskæring, skal godtgøre at 

hvert enkelt lån, vil kunne være opnået hos en uafhængig part.  

Det kan dog ikke udelukkes, at et selskab kan undgå fradragsbeskæring ved at godtgøre, at hele 

selskabets gældssætning kan opnås på lignede vilkår hos en uafhængig part, jf. ordvalget 

”finansiering”. Lignende konklusion nås også af Bundgaard32og Tell33, der konkluderer, at et selskab vil 

kunne dokumentere sin gælds markedskonformitet som en samlet enhed såvel som pr. enkelte lån. 

                                                           
31

 Bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98, 2. samling. 
32

 Se Bundgaard (2001), s. 141. 
33

 Se Tell (2012), s. 117. 
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Denne konklusion kan til dels tiltrædes, man må dog formode, at dette vil kræve en stor grad af 

sammenlignelighed mellem lånene såfremt de skal dokumenteres som en samlet enhed. Der vil 

eksempelvis være stor forskel på et gældsforhold sikret med første prioritetspant og en kreditfacilitet 

uden sikkerhed. 

Det må formodes, at det udelukkende er selskabets kontrollerede gæld, der skal godtgøres, da anden 

gæld per definition vil være markedsvilkår, idet den er optaget mellem uafhængige parter. Dette 

fremgår dog ikke tydeligt af hverken ordlyden i bestemmelsen, der som førnævnt omtaler selskabets 

finansiering. Ligeledes nævner forarbejderne kun lån, og altså ikke kontrolleret gæld specifikt. 

Det må dog antages, at et selskab kun skal godtgøre sin kontrollerede gælds markedskonformitet. En 

sådan fortolkning synes også at være i overensstemmelse med bestemmelsens formål. Dette vil dog 

ikke være ensbetydende med, at selskabets eventuelle gæld som er optaget hos uafhængige parter, 

ikke kan inddrages i selve godtgørelsen. 

 

Godtgørelsens indhold: 

Det fremgår direkte af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., at et selskab eller en forening, for at undgå 

fradragsbeskæring, skal godtgøre, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter. De to 

begreber ”uafhængige parter” og ”lignende finansiering” beskrives nærmere i forarbejderne til L 101 

1997-98, og vil blive analyseret nærmere nedenfor. 

 

Uafhængighedskravet: 

Begrebet uafhængige parter, fremgår ligeledes af LL § 2, stk. 1, 1. pkt., der udgør det lovfæstede danske 

armslængdeprincip. Hvornår en part er uafhængig må anses for, at kunne afgrænses negativt overfor 

LL § 2, stk. 1, nr. 1-6. Der henvises derfor til Kapitel 2, for en nærmere gennemgang af hvornår en part 

ikke er uafhængig. 

Der henvises i ordlyden af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. til, ”at lignende finansiering kan opnås mellem 

uafhængige parter”. I bemærkningerne til loven nævnes, at: 

”Om der er tale om et lån, som kunne være ydet af en uafhængig part, vil afhænge af en konkret samlet 

vurdering, hvorved det centrale er, om en uafhængig finansieringskilde under hensyntagen til 

selskabets kommercielle og økonomiske situation ville yde selskabet et tilsvarende lån på de givne vilkår.” 
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Heraf fremgår det altså, at det centrale ved vurderingen er, om en ”uafhængig finansieringskilde” ville 

yde selskabet et tilsvarende lån. Selve ordet ”finansieringskilde”, må fortolkes bredere end en decideret 

långiver eller uafhængig bank, der primært omtales i forarbejderne. Man kunne eksempelvis forstille 

sig, at et selskab ville kunne godtgøre sin gælds markedskonformitet ved at vise, at selskabet kunne 

have optaget lignende finansiering på det sekundære lånemarked eksempelvis markedet for 

virksomhedsobligationer. Dette ville dog kræve en stor grad af sammenlignelighed mellem de to 

låneforhold jf. ordlyden ovenfor ”tilsvarende lån på de givne vilkår”. Man må dog formode, at dette i 

særlige tilfælde vil være en mulighed for et selskab, ligesom andre finansieringskilder kan anvendes 

som sammenlignelighedsfaktor. 

Begrebet ”ekstern långiver” fremgår ligeledes af lovens forarbejder34. Man må formode, at der med 

”ekstern” menes uafhængig, da der ikke synes at være nogen konsekvent sondring mellem disse to 

begreber i forarbejderne. Begrebet ekstern og uafhængig optræder endda samlet en enkelt gang af de 

almindelige bemærkninger til loven hvoraf det fremgår, at: 

”hvis selskabet godtgør, at lånet kunne være optaget hos en uafhængig ekstern finansieringskilde på 

samme vilkår.” 

Det må dog afvises, at disse to begreber skulle indebærer et kumulativt krav således, at en 

sammenlignelig finansieringskilde både skal være uafhængig og ekstern. De to begreber optræder 

ligeledes sammen i den juridiske vejledning35, hvorfor det må formodes at være SKATs holdning, at 

finansieringskilden både skal være uafhængig og ekstern36. Hvad dette præcist indebærer, er usikkert, 

da det ikke yderligere behandles i den juridiske vejledning, ligesom de to begreber som ovenfor nævnt 

kun optræder sammen en enkelt gang i forarbejderne til loven. Det må afvises, at finansieringskilden 

skal være 100 % ekstern i den forstand, at uafhængighedskravet skal fortolkes således, at et selskab 

ikke vil kunne anvende en bank hvori der ejes enten stemmerettigheder eller ejerandele under 50 % 

som en uafhængig finansieringskilde. 

Det fremgår ydermere af lovens almindelige bemærkninger, at: 

”Det er således op til selskabet at påvise, at der ikke er tale om lån ydet på vilkår, der alene er affødt af 

den udenlandske ejers kontrollerende indflydelse.” 

                                                           
34

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
35

 Se Den juridiske vejledning, v. 1.9. C.D.2.4.4.1. – Finansiering som mellem uafhængige parter. 
36

 De to begreber er ligeledes brugt sammen i skatterådets afgørelse i SKM.2008.171.SR. Hvor skatterådet bekræftede, 
at et selskab kunne have optaget et lignende lån af samme størrelse hos en bank, der var en uafhængig ekstern 
finansieringskilde. Se afhandlingens s. 48 for en nærmere gennemgang af afgørelsen.  
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Der synes herved at bestå et krav for selskabet om at godtgøre, at lånet ikke er opstået alene grundet 

den kontrollerende ejers indflydelse.37 Det må formodes, at der ikke vil være tale om en sådan 

situation, hvis en uafhængig finansieringskilde ville have ydet et tilsvarende lån på de givne vilkår, og 

låntager rent faktisk ville have optaget et sådan lån, da lånet derved ikke må formodes alene at 

udspringe af det kontrollerede forhold. Det konkluderes ligeledes af Tell38, at denne del bør fortolkes 

således, at det ikke er nok, at selskabet (låntager) kan optage lignende finansiering på samme vilkår 

hos en uafhængig finansieringskilde. Det er også et krav, at selskabet (låntager) rent faktisk vil optage 

den lignende finansiering på samme vilkår hos en uafhængig finansieringskilde. Dette vil sige, at det 

ikke vil være for selskabet at vise at tilsvarende lån på de givne vilkår, kan opnås hos uafhængige 

parter. Det skal således, i modsætning til en dansk transfer pricing dokumentation, også godtgøres at 

der foreligger en reel begrundelse for gældsstiftelsen. Dette synes også at være i overensstemmelse 

med lovens formål. Det bør dog bemærkes, at visse koncerninterne funktioner kan være særdeles 

komplicerede og nogle vil udelukkende kunne findes indenfor koncerner. Dette er dog ikke 

ensbetydende med at disse ikke kan begrundes rent forretningsmæssigt. Det fremgår således ikke 

klart af forarbejder om situationer, der udelukkende findes indenfor koncerner, vil være afskåret fra at 

opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., da disse alene består grundet deres koncernforhold. Som eksempel kan 

nævnes en cash-pool ordning. Se afhandlingens Kapitel 4 for en nærmere gennemgang af hvorledes 

disse situationer kan godtgøres. 

 

Sammenlignelighedskravet: 

Udover uafhængighedskravet er det ligeledes et krav at selskabets finansiering skal kunne opnås hos 

en uafhængig finansieringskilde. Der skal altså forelægge en vis grad af sammenlignelighed mellem det 

kontrollerede lån og den mulige finansiering hos en uafhængig part. Dette fremgår direkte af ordlyden 

i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ved begrebet ”lignende finansiering”. Begrebet præciseres nærmere i 

lovbemærkningerne39 hvoraf det fremgår, at der skal foretages en konkret samlet vurdering, hvor det 

centrale er, om en uafhængig finansieringskilde under hensyntagen til selskabets kommercielle og 

økonomiske situation ville yde selskabet et ”tilsvarende lån” på de ”givne vilkår”. De to begreber et 

”tilsvarende lån” og på de ”givne vilkår”, må anses for at være de to momenter, der hver for sig skal 

godtgøres af det tyndt kapitaliserede selskab for at undgå en fradragsbeskæring. Det kan derfor med 

                                                           
37

 Det er ikke længere et krav at den kontrollerede ejer skal være udenlandsk, da SEL § 11, blev ændret således at 
reglerne også gælder danske låntagere med kontrolleret gæld fra en dansk ejer. Denne ændring fandt sted for at 
modvirke en EU-stridig forskelsbehandling, som følge af EU-domstolens afgørelse i Lankhorst-Hohorst C-324/00. Der 
bør derfor ikke ligges vægt på ordet udenlandske ejer i den forstand, at danske ejere ville være undtaget. 
38

 Se Tell (2012), s. 118. 
39

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 101 1997-98. 
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rimelighed konkluderes, at dokumentationskravet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. baserer sig på disse to 

elementer. Det skal således godtgøres, at både gældsstiftelsen ville kunne opnås mellem uafhængige 

parter, samt at denne gældsstiftelses vilkår er på markedsvilkår. Det bør dog bemærkes, at der ved 

vurderingen vil være tale om en samlet konkret vurdering hvoraf begge elementer indgår i 

vurderingen. Det bør ligeledes bemærkes at ordvalg som ”lignende” og ”tilsvarende” er valgt, fremfor 

eksempelvis ”identisk” eller ”samme”. Dette må betyde, at det ikke er et krav, at der er tale om et 

fuldstændig identisk lån, men derimod et lignende eller tilsvarende lån. 

Ved begrebet ”tilsvarende lån” må forstås selve lånets karakter, samt størrelse. Det bør således ikke 

blot godtgøres, at det vil være muligt for selskabet at optage et tilsvarende lån baseret på 

karakteristikaene ved lånet, (er der eksempelvis tale om et traditionelt lån eller kreditordning osv.) 

men også at dette lån vil kunne ydes i samme størrelsesorden af en uafhængig finansieringskilde. 

Denne del af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. adskiller sig ligeledes fra armslængdeprincippet i LL § 2, der 

udelukkende vedrører priser og vilkår jf. LL § 2, stk. 1, 1. pkt. 

Om begrebet ”de givne vilkår” må det formodes at disse henviser til ”et tilsvarende lån” således, at 

lånevilkårene for et tilsvarende lån hos en uafhængig part, vil svare til lånevilkårene på det 

kontrollerede lån. Af de almindelige bemærkninger40 fremgår det, at: 

”..hvis selskabet godtgør, at lånet kunne være optaget hos en uafhængig ekstern finansieringskilde på 

samme vilkår.” 

Umiddelbart synes der herved at bestå et krav om, at lånevilkårene på det kontrollerede- og 

ukontrollerede lån skal være identiske. Dette må betyde, at der ved vurderingen skal tages 

udgangspunkt i ukontrollerede lånetransaktioner med samme vilkår, som den kontrollerede 

lånetransaktion. Det kan dog diskuteres om ”de givne vilkår” er sammenfaldende med ”samme vilkår”, 

som fremgår af lovbemærkningerne. Det må formodes, at ukontrollerede lånetransaktioner med 

”lignende vilkår”, vil blive accepteret som sammenlignelighedsgrundlag, såfremt en rimelig justering 

bliver foretaget for at udligne eventuelle forskelle. Dette vil ligeledes være i overensstemmelse med 

det almindelige armslængdeprincip. Såfremt dette ikke ville være muligt må det anses for 

usandsynligt, at godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. overhovedet ville kunne opfyldes i praksis41. 

Det fremgår ikke direkte i forarbejderne, at der med ”givne vilkår” henvises til renten på et tilsvarende 

lån. Dette må dog formodes at være tilfældet, da renten på et lån afspejler hvilke vilkår lånet besidder. 

                                                           
40

 Se de almindelige bemærkninger til L 101 1997-98. 
41

 Den administrative praksis synes heller ikke at tillægge bestemmelsen en så streng fortolkning. Se herom 
afhandlingens s. 44 ff. 
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Det må derfor formodes, at et tilsvarende lån med en lignende rente vil afspejle, at lånet besidder 

lignende vilkår. Det bør dog bemærkes, at der ligeledes bør redegøres for om det koncerninterne 

låneforhold indeholder visse specifikke lånevilkår, som kan indikere, at der er tale om en ikke 

markedskonform gældssætning42. Disse eventuelle lånevilkår bør derfor behandles særskilt i 

godtgørelsen. 

Selskaber der ønsker at godtgøre, at lignende finansiering kan opnås hos uafhængige parter, skal 

således godtgøre, at det vil være muligt at optage et ”tilsvarende lån” hos en uafhængig part. Ligeledes 

skal selskabet godtgøre, at det tilsvarende lån besidder de givne vilkår, som det kontrollerede lån 

besidder.  

En nærmere analyse af de to begreber synes at indikere en stor grad af frihed for skattepligtiges 

mulighed for at godtgøre sin gælds markedskonformitet. Det fremgår således af de almindelige 

bemærkninger, at43: 

”I den konkrete vurdering af lånet indgår alle forhold, der kan være af betydning for optagelse af lån og 

lånevilkår på det fri marked.” 

Lovbemærkningerne44 henviser desuden til OECD’s rapport om tynd kapitalisering45, der nævner flere 

eksempler på elementer, som bør have betydning for renten på et låneforhold. Disse elementer er 

tillige nævnt i lovbemærkningerne46 hvoraf det fremgår, at: 

”Ved bedømmelsen kan der endvidere tages hensyn til de konkrete forhold i låneaftalen. I OECD's 

rapport om tynd kapitalisering af 26. november 1986 omtales følgende momenter, der bl.a. kan tages i 

betragtning” 

Neden for er oplistet alle de elementer, der i lovbemærkningerne47 er nævnt som værende af 

betydning for om der er tale om et lån, som kunne være ydet af en uafhængig part: 

 Branchens soliditet 

 Eksterne lånetilbud 

 Eksternt udarbejdede kreditværdighedsanalyser 

 Specielle lovfæstede solvenskrav 

                                                           
42

 Se mere herom på s. 27. 
43

 Dette er tillige fremført i Den juridiske vejledning C.D.2.4.4.1. 
44

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
45

 Se Se pkt. 75 i Report on Thin Capitalization, vedtaget af rådet den 26. november 1986. 
46

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
47

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
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 Om hvorvidt en uafhængig långiver ville stille yderligere lån til rådighed 

 Konkrete forhold i låneaftalen 

o Om selskabet (også) havde et meget højt gæld/egenkapitalsforhold, før lånet blev ydet, 

eller dette forhold blev meget højt som følge af lånet 

o Om lånet tilgodeser et langfristet finansieringsbehov hos selskabet, 

o Om forholdet mellem gæld og egenkapital opretholdes, 

o Om lånet er ydet i forbindelse med, at selskabet har lidt betydelige tab, 

o Om lånet er konvertibelt, 

o Om renten på lånet er urimelig høj, 

o Om lånet i henseende til rentebetaling eller tilbagebetaling af selve lånebeløbet er 

efterstillet selskabets øvrige kreditorer (herunder uafhængige långivere), 

o Om der ikke er nogen aftale om, på hvilket tidspunkt lånet skal betales tilbage, 

o Om tilbagebetalingen er afhængig af selskabets indtjening. 

De første seks punkter synes at udgøre en positiv liste af elementer der kan inddrages i en godtgørelse, 

hvorimod de konkrete forhold i låneaftalen udgør en negativ liste over elementer, der ifølge OECD’s 

rapport om tynd kapitalisering vil indikere, at der ikke vil være tale om et markedskonformt lån. Det 

fremgår af lovbemærkningerne48, at tilstedeværelsen af et eller flere af de ovenfor nævnte elementer i 

den konkrete låneaftale kan være en vigtig faktor, men ikke nødvendigvis afgørende ved vurderingen 

af om der skal ske en fradragsbeskæring. Jo flere elementer, der er til stede des større er 

sandsynligheden for, at der er tale om et lån, der ikke kunne være ydet af en uafhængig part og dermed 

skal fradragsbeskæres. Dette er dog ikke ens betydende med, at et selskab vil være afskåret fra at 

godtgøre, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter, selvom et eller flere 

elementer er til stede. Ligeledes har et selskab heller ikke godtgjort, at lignende finansiering kan opnås 

mellem uafhængige parter, ved at dokumentere at ingen af ovenstående elementer er til stede.  

Det bør bemærkes, at det ikke er alle af de ovenfor nævnte punkter, der vedrører samme led i 

dokumentationen. Nogle af elementerne må således formodes at henvise til ”tilsvarende lån” og ”givne 

vilkår”, hvorimod de konkrete låneforhold må formodes, at henvise til om hvorvidt låntager reelt ville 

optage lånet uden den kontrollerende ejers indflydelse. Visse punkter må dog formodes, at have en 

indflydelse for begge led i dokumentationen. 

Se Kapitel 4 for en nærmere gennemgang af hvorledes et selskab kan godtgøre, at lignende 

finansiering kan opnås mellem uafhængige parter. Nedenfor vil de enkelte punkter blive gennemgået, 

og deres betydning for godtgørelsen vil ligeledes blive analyseret.  

                                                           
48

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
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Branchens soliditet: 

Ved vurderingen af et låns markedskonformitet kan branchens soliditet være af betydning. ”Branchen” 

synes at henvise til låntagers branche. Det fremgår eksempelvis af lovbemærkningerne49, at: 

”Ved vurderingen kan der henses til soliditetsgraden i den pågældende branche. Afviger forholdet mellem 

gæld og egenkapital således ikke fra den gennemsnitlige soliditetsgrad i branchen, vil dette normalt 

indicere, at lånet kunne være ydet af en uafhængig part.” 

Det synes herved klart, at branchens soliditet, kan have betydning for selskabets mulighed for at 

opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Det synes dog uklart hvor meget selskabets soliditetsgrad kan afvige fra 

branchens gennemsnitlige soliditetsgrad. Det må antages, at det vil være op til en konkret vurdering, 

hvoraf formodningen om, at selskabet kan optage lånet hos en uafhængig part, vil blive mindre i takt 

med afvigelsen fra den gennemsnitlige soliditetsgrad i branchen. 

Det må bemærkes, at branchens soliditet både vil være afgørende for, om et selskab vil være i stand til 

at optage et lignende lån (størrelse) hos en uafhængig part og hvilke vilkår dette lån kan ydes på. Et 

selskab med en kapitalstruktur, der markant afviger fra branchens, vil formentlig skulle betale en 

højere rente eller stille større sikkerhed m.v. for et tilsvarende lån hos en uafhængig part, end et 

gennemsnitligt selskab fra selskabets branche. En vurdering af branchens soliditet kan dog ikke stå 

alene, hvilket også fremgår af lovbemærkningerne50. En sådan analyse bør således indgå som 

supplement til en af de to fremgangsmåder som nævnt i Kapitel 4, såfremt dette vil gavne selskabets 

godtgørelse. 

En analyse af branchesoliditeten bør foretages med en vis forsigtighed, da branchesoliditeten kan 

variere meget mellem forskellige brancher og forskellige typer af virksomheder. Det bør derfor nøje 

analyseres hvilken branche selskabet præcist opererer i. Ligeledes synes det vigtigt at vurdere, om 

nyoprettede selskaber i branchen skal inkluderes i analysen, da det må formodes, at der vil være 

større chance for, at nyoprettede virksomheder vil have en større grad af fremmed finansiering end en 

etableret virksomhed51. Det må derfor overvejes, om der bør foretages en gennemsnitlig betragtning af 

branchens soliditet, som nævnt i lovbemærkningerne52, hvori både nyoprettede og etablerede 

virksomheder synes at skulle inkluderes. Alternativt kan der foretages en gennemsnitsbetragtning 

                                                           
49

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
50

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 101 1997-98. 
51

 Se Bundgaard & Wittendorff (2001), s. 309. 
52

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 101 1997-98. 
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hvor der udelukkende ses på den gennemsnitlige branchesoliditet for nyoprettede virksomheder eller 

udelukkende etablerede virksomheder. 

Det fremgår ikke klart af lovbemærkningerne53 hvad der præcist menes med ”gennemsnitlig 

branchesoliditet”, hvorfor det må formodes, at skattepligtige bør vurdere hvilken situation, der er mest 

sammenlignelig, hvorefter denne situation må lægges til grund ved vurderingen. I henhold til OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines54, anbefales det, at nyoprettede virksomheder ekskluderes ved 

vurderingen af armslængde priser og vilkår for at øge sammenlignelighedsgraden. Da der ønskes det 

bedst mulige sammenlignelighedsgrundlag, må det formodes, at samme vil gøre sig gældende ved 

vurderingen af branchesoliditeten, hvorfor det må konkluderes, at nyoprettede selskaber bør 

ekskluderes ved en vurdering af branchesoliditeten, såfremt dette vil øge graden af 

sammenlignelighed i den pågældende situation. Ligeledes må det konkluderes, at et selskab ikke er 

udelukket fra at anvende branchesoliditeten fra samme branche i sammenlignelige lande med 

Danmark. 

For hvad angår tidspunktet for vurderingen af branchens soliditetsgrad, bør det bemærkes, at 

vurderingen formentlig skal foretages ved indkomstårets udløb, da dette udgør vurderingstidspunktet 

for selve godtgørelsen55. Det kan dog ikke helt afvises, at vurderingstidspunktet for hvad angår 

branchens soliditetsgrad kan være tidspunktet for gældsstiftelsen, da der i henhold til OECD’s rapport 

om tynd kapitalisering56, som henvises til i lovbemærkningerne57 står, at gældsandele på tidspunktet 

for låneoptagelsen skal overvejes. Det fremføres således af Bundgaard58, at et selskab der vil være 

udsat for fradragsbeskæring efter SEL § 11 grundet tabt egenkapital, kan have svært ved at løfte 

bevisbyrden for hvad angår selskabets soliditet i forhold til branchen, den opererer i, hvis 

vurderingstidspunktet er ved indkomstårets udløb, frem for lånetidspunktet, da en uafhængig långiver 

unægtelig ikke ønsker at låne penge til et selskab med ingen eller begrænset egenkapital uden nogen 

form for sikkerhedsstillelse. Det bør bemærkes, at branches gennemsnitlige soliditetsgrad bør 

sammenlignes med selskabets soliditetsgrad, før den kontrollerede lånetransaktion har fundet sted, da 

der ellers ikke vil være tale om en sammenligning af et ”tilsvarende lån” på ”de givne vilkår” som nævnt 

i lovbemærkningerne59.  

 

                                                           
53

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 101 1997-98. 
54

 Se pkt. 3.43 i OECD’s Transfer Pricing. 
55

 Se hertil afhandlingens s. 39 ff. 
56

 Se OECD’s Report on Thin Capitalization, vedtaget af rådet den 26. november 1986. 
57

 Se bemærkningerne til § 1, nr. 1 i L 101 1997-98. 
58

 Se Bundgaard i SR.2001.0083, s. 5. Den omtalte afgørelse vil ligeledes blive behandlet senere i analysen. 
59

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 101 1997-98. 
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Eksterne lånetilbud: 

Eksterne lånetilbud kan ligeledes inddrages i vurderingen af om et selskab kan godtgøre, at lignende 

finansiering kan opnås hos mellem uafhængige parter. Det fremgår således af lovbemærkningerne60, 

at: 

”Ved vurderingen af låneforholdet kan der bl.a. tages hensyn til, om der foreligger et (reelt) eksternt 

lånetilbud f.eks. fra en uafhængig bank” 

Det bør først og fremmest bemærkes, at det der stilles krav til lånetilbuddets eksterne karakter. Det 

må formodes, at der med ”eksternt” menes ”uafhængig”61. 

Det må formodes, at det anvendte begreb ”låneforholdet” henviser til det kontrollerede lån, og dermed 

til selve lånets størrelse, samt de givne vilkår knyttet til lånet. 

Som det fremgår af lovbemærkningerne skal der foreligge et ”reelt eksternt lånetilbud”. Hvad dette 

præcist indebærer, må siges at være tvivlsomt. Først og fremmest kan der stilles spørgsmål til 

lånetilbuddets bindende karakter, der må anses for at have betydning for om hvorvidt lånetilbuddet 

kan danne grundlag som dokumentation for selskabet. På den ene side kan det fortolkes således, at der 

blot skal være udarbejdet et tilbud, af banken der for begge parter repræsenterer et ikke-bindende 

tilbud. På den anden side kan det også fortolkes således, at lånetilbuddet skal være bindende over for 

banken således, at der ikke kan være tvivl om lånetilbuddets realitet jf. ordet ”reelt”. Det kan imidlertid 

ikke udelukkes, at et lånetilbud kan inddrages uagtet dets bindende karakter, det må dog formodes, at 

et ikke-bindende lånetilbud bør tillægges en mindre betydning end et bindende lånetilbud.  

I forhold til LL § 2 og herunder OECD’s Transfer Pricing Guidelines, vil det være nærliggende at kigge 

på metoden, der ligge tættest på et lånetilbud fra en ekstern bank, nemlig den frie markedsprismetode 

(CUP-metoden)62. For at kunne foretage en pålidelig sammenligning, skal der sammenlignes med en 

sammenlignelig transaktion, der har fundet sted, da der ellers kun vil være tale om et potentielt 

sammenlignelighedsgrundlag. Det vigtige ved CUP-metoden er altså at den koncerninterne transaktion 

sammenlignes med en faktisk foretaget ekstern transaktion. Til sammenligning må det derfor ligeledes 

formodes, at det vil være et krav, at det eksterne lånetilbud, der ikke er udtryk for en foretaget 

transaktion, vil være af bindende karakter for banken, før dette kan anvendes som 

sammenlignelighedsgrundlag. 
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 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
61

 Se herom diskussionen i afhandlingens s. 22 ff. 
62

 Se afhandlingens s. 71 for en beskrivelse af CUP-metoden, og dennes anvendelse i forbindelse med SEL § 11, stk. 1, 
5. pkt. 
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Det må som udgangspunkt afvises, at et eksternt lånetilbud kan anvendes som en CUP, både efter LL § 

2, men også SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., da metoden baserer sig på allerede foretagne transaktioner. Det 

bør dog bemærkes, at der i henhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ikke er tale om en dokumentation, men 

en godtgørelse. Denne godtgørelse indeholder ikke noget formkrav, hvorfor det ikke kan forlanges, at 

kravene til CUP-metoden er opfyldt. Det må dog formodes, at jo større grad af pålidelighed, der kan 

tillægges det eksterne lånetilbud, des større rolle vil det blive tillagt. 

Det må derfor konkluderes at der med ”reelt eksternt lånetilbud” som det fremgår af lovforarbejderne63 

menes, at det eksterne lånetilbud, der ønskes at anvendt som sammenlignelighedsgrundlag skal være 

af bindende karakter for banken, såfremt dette skal tillægges afgørende betydning for godtgørelsen. 

Der synes derved ikke at være tvivl om hvorvidt et eksternt lånetilbud, kan indgå i godtgørelsen efter 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. for et selskab. Det er dog mere tvivlsomt, om et eksternt lånetilbud alene kan 

udgøre en konkret samlet vurdering som det nævnes i lovforarbejderne64. Under behandlingen af L 

5365 blev det præciseret, om eksterne lånetilbud kan medvirke til at opfylde dokumentationskravet i 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Skatteministeren blev i spørgsmål 666 anmodet om at oplyse, om et konkret 

lånetilbud fra en uafhængig bank kan anses for tilstrækkelig dokumentation for et selskab eller fast 

driftssted for, at et koncerninternt lån kunne være ydet af en uafhængig part. Det var således 

spørgsmålsstillerens opfattelse, at et sådan konkret lånetilbud fra en bank i mange tilfælde vil kunne 

anses for en tilstrækkelig dokumentation for, at lånet kunne være ydet af en uafhængig part, hvis 

vilkår, afdragsprofil og rentesats m.v. i lånetilbuddet svarer til vilkårene for de koncerninterne lån. 

Hertil svarede skatteministeren67: 

”Endelig må det vedr. spørgsmål 6 afhænge af de konkrete omstændigheder, om et lånetilbud kan anses 

for tilstrækkelig dokumentation for, at et koncerninternt lån kunne have været ydet af en uafhængig 

part.” 

Det er således en vurdering fra sag til sag, om hvorledes et eksternt lånetilbud kan anses for 

tilstrækkelig dokumentation. Denne udtalelse synes dog, at være åbenlys, da det som før nævnt 

fremgår af lovforarbejderne, at: 
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 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
64

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
65

 Lov nr. 1026 af 23. december 1998. 
66

 Se Bilag 15 til L 53 (lov nr. 1026 af 23. december 1998) 
67

 Se Bilag 19 til L 53 (lov nr. 1026 af 23. december 1998) 
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”Om der er tale om et lån, som kunne være ydet af en uafhængig part, vil afhænge af en konkret samlet 

vurdering, hvorved det centrale er, om en uafhængig finansieringskilde under hensyntagen til selskabets 

kommercielle og økonomiske situation ville yde selskabet et tilsvarende lån på de givne vilkår.” 

Den daværende skatteministers svar synes derfor blot at referere til ovenfornævnte afsnit i 

lovforarbejderne. Overordnet set må det formodes, at det uafhængige lånetilbud kan indgå i den 

samlede vurdering uagtet dets bindende karakter. Et ikke-bindende lånetilbud bør dog ikke tillægs 

afgørende betydning i en vurdering, da der ikke vil være tale om et reelt lånetilbud. Såfremt en 

låntager kan fremvise et bindende lånetilbud, hvor størrelsen på lånet og vilkårene er 

sammenlignelige med det kontrollerede lån, bør dette kunne danne grundlag for en godtgørelse efter 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Det bør bemærkes, at lånetilbuddet fra den uafhængige bank, bør foretages ved 

selskabets indkomstsårs udløb, og uden påvirkning fra den kontrollerede gældsstiftelse, der ønskes 

godtgjort efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Ligeledes bør det bemærkes, at det også skal godtgøres at 

låntager også ville optage dette lån uden påvirkning fra den kontrollerende ejer, hvilket et lånetilbud 

ikke umiddelbart synes at kunne godtgøre. Dette vil formentlig kræve en særskilt argumentation fra 

selskabets side.  

 

Kreditværdighedsanalyse: 

Som det fremgår af lovbemærkningerne68, kan også eksternt udarbejdede kreditværdighedsanalyse 

spille en rolle for den konkrete samlede vurdering. En sådan kreditværdighedsanalyse må formodes at 

kunne bidrage til godtgørelsen i forhold til lånets karakteristik, størrelse og vilkår.  Det synes også at 

være skattemyndighedernes opfattelse, at kreditværdighedsanalyser kan spille en rolle i vurderingen 

af armslængderenten i forhold til dokumentationen efter SKL § 3 B. Dette kan ses i Den Juridiske 

Vejledning69. Det må formodes, at dette ligeledes er skattemyndighedernes holdning i forhold til lånets 

vilkår efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., da de samme økonomiske parametre, vil være gældende ved 

armslængdevurderingen efter de to bestemmelser. Som det fremgår af lovbemærkningerne, er det 

ligeledes et krav til kreditværdighedsanalysen, at denne er udarbejdet af en ”ekstern” part. Ligesom for 

lånetilbud må det formodes, at der med ”eksternt” menes ”uafhængig”70. 

Det fremgår ikke af lovforarbejderne, om den eksternt udarbejdede kreditværdighedsanalyse, skal 

være dækkende for det låntagende selskab eller om det eksempelvis kan være dækkende for 

koncernen som helhed. Som udgangspunkt vil en kreditvurdering for et ultimativt moderselskab 
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 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
69

 Se Den Juridiske Vejledning, C.D.11.2.6.1.1. 
70

 Se herom diskussionen i afhandlingens s. 22 ff. 
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dække dette moderselskab samt koncernen som helhed, herunder også et eventuelt låntagende 

datterselskab. Det må dog formodes, at det vil være et krav, at låntager får udarbejdet en selvstændig 

kreditværdighedsanalyse, uafhængig af koncernen og dennes eventuelle påvirkning71. En sådan 

fortolkning synes at være i overensstemmelse med formålet med bestemmelsen, da det fremgår af 

lovbemærkningerne72, at det er et krav, at lånet kan opnås uden påvirkning fra kontrollerende ejere 

eller øvrige koncernselskaber. Det synes ligeledes, at være skattemyndighedernes opfattelse, at 

kreditværdighedsanalyser bør foretages på selskabsniveau, når armslængderenten skal fastsættes i 

relation til LL § 2. Samme må gøre sig gældende for SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Det fremgår således af Den 

Juridiske Vejledning73, at: 

”I de situationer, hvor det ultimative moderselskab i en koncern har fået lavet en vurdering af 

kreditværdigheden fra et kreditvurderingsbureau, er denne dækkende for det ultimative moderselskab 

samt koncernen som helhed. Denne vurdering af kreditværdigheden er dog ikke gældende for de 

underliggende selskaber.” 

Dette er ligeledes i overensstemmelse med OECD’s Transfer Pricing Guidelines74, hvoraf det fremgår at 

armslængdevurderinger skal foretages efter en ”separate entity approach”. Denne tilgang baserer sig 

på, at der skal ses på selskabet som var det en uafhængig enhed. 

En kreditværdighedsanalyse kan dog ikke stå alene, da denne blot vil udgøre et element til vurdering 

af sammenlignelighed for selskabets kontrollerede lånetransaktioner. Dette støttes ligeledes af 

lovbemærkningerne hvor af det nævnes som et eksempel, der inddrages i den ”konkrete samlede 

vurdering”. Det må dog formodes, at en sådan kreditværdighedsanalyse vil udgøre en stærk 

formodning om, at selskabet vil kunne optage et tilsvarende lån på de givne vilkår hos en uafhængig 

part, såfremt rentemarginalen hos et sammenligneligt selskab stemmer overens med hvad selskabets 

kan opnå på baggrund af den tildelte ”credit rating”. Se mere herom i afhandlingens Kapitel 4. 

 

Specielle lovfæstede solvenskrav: 

Skatteministeriet har tilkendegivet, at visse virksomhedstyper eller brancher, der er omfattet af 

specielle solvenskrav, eksempelvis banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, ikke er 

undtaget fra reglerne om tynd kapitalisering. Skatteministeriet er dog af den opfattelse, at der i en 
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 Se dog afhandlingens afsnit ”Passive Association, for en diskussion om passive koncerntilhørsforhold og disses 
påvirkning af et selskabs kreditvurdering. 
72

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
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 Se Den Juridiske Vejledning, C.D.11.2.6.1.2. 
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 Se pkt. 1.6 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
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dokumentation efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. vil blive lagt vægt på, at sådanne særlige eller typiske 

solvenskrav er opfyldt, og at datterselskabets egenkapitalandel ikke er mindre end, hvad der er 

gældende for andre dele af koncernen75. En nærmere analyse af dette forhold vil ikke blive behandlet i 

denne afhandling, da dette statuerer et særtilfælde i forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Om hvorvidt en uafhængig långiver ville stille yderligere lån til rådighed: 

Det må antages, at dette forhold ligesom de konkrete låneforhold, bør behandles særskilt i 

godtgørelsen. Det vil således indikere, at dette punkts tilstedeværelse vil tale for et bortfald af 

fradragsbeskæringen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Der henvises derfor til nedenfor stående afsnit. 

Konkrete låneforhold: 

Som det fremgår af lovbemærkningerne76, kan tilstedeværelsen af et eller flere af de nævnte elementer 

i OECD's rapport om tynd kapitalisering af 26. november 198677 være en vigtig faktor, men ikke 

nødvendigvis afgørende, ved vurderingen af, om der skal ske en fradragsbeskæring. Dette må ligeledes 

formodes at gøre sig gældende for forrige punkt. Følgende elementer nævnes i OECD’s rapport om 

tynd kapitalisering: 

 Om selskabet (også) havde et meget højt forhold mellem gæld og egenkapital, før lånet blev 

ydet, eller dette forhold blev meget højt som følge af lånet, 

 Om lånet tilgodeser et langfristet finansieringsbehov hos selskabet, 

 Om forholdet mellem gæld og egenkapital opretholdes, 

 Om lånet er ydet i forbindelse med, at selskabet har lidt betydelige tab, 

 Om lånet er konvertibelt, 

 Om renten på lånet er urimelig høj, 

 Om lånet i henseende til rentebetaling eller tilbagebetaling af selve lånebeløbet er efterstillet 

selskabets øvrige kreditorer (herunder uafhængige långivere), 

 Om der ikke er nogen aftale om, på hvilket tidspunkt lånet skal betales tilbage, 

 Om tilbagebetalingen er afhængig af selskabets indtjening78. 

Jo flere elementer, der er til stede des større er sandsynligheden for, at der er tale om et lån, der ikke 

kunne være ydet af en uafhængig part og dermed skal fradragsbeskæres. Dette er dog ikke 

ensbetydende med, at et selskab vil være afskåret fra at godtgøre, at lignende finansiering kan opnås 
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 Se Bilag 21 til L 119 2003-04. 
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 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
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 Se pkt. 75 i Report on Thin Capitalization, vedtaget af rådet den 26. november 1986. 
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 Det kan diskuteres om dette punkt reelt vil være af betydning, såfremt renten på lånet afspejler denne ekstra risiko 
for långiver. Se SKM2013.63.LSR, hvor renten efter LL § 2, blev anset for at være på armslængde, i en lignende 
situation. 



Side 34 af 85 
 

mellem uafhængige parter, selvom et eller flere elementer er til stede. Ligeledes har et selskab ikke 

godtgjort, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter, ved at godtgøre at ingen af 

ovenstående elementer er til stede. Det må formodes at vurderingen af de konkrete låneforhold i en 

låneaftale både vil spille en rolle i vurderingen af, om selskabet rent faktisk ville optage lånet uden den 

kontrollerende ejers indflydelse, men også kan inddrages i vurderingen af lånets størrelse og vilkår. 

Det må dog formodes, at disse specifikke punkter primært mønter sig på selve lånets karakter som lån, 

eller om transaktionen har karakter af skjult egenkapital79. Det må derfor formodes, at være en fordel 

for selskabet såfremt det kan godtgøre, at ingen af punkterne er til stede i låneaftalen for det 

kontrollerede lån. De kontrollerede lån bør derfor undersøges på transaktionsniveau, for hvad angår 

vurderingen af de konkrete låneforhold. Det bør bemærkes, at de nævnte elementer i OECD’s rapport 

om tynd kapitalisering ikke udgør en udtømmende liste over elementer, der kan have betydning for 

vurderingen jf. lovbemærkningerne80. 

 

Sikkerhedsstillelse: 

Udover kravet til et kontrolleret låns markedskonformitet, for hvad angår lånets størrelse og vilkår, er 

det desuden et krav at lånet ville være ydet uden påvirkning fra kontrollerede parter. Dette krav synes 

også at harmonere fint med bestemmelsens formål, samt det generelle armslængdeprincip som 

hjemlet i LL § 2. 

Det fremgår således af lovbemærkningerne81, at: 

”Om der er tale om et lån, som kunne være ydet af en uafhængig part, vil afhænge af en konkret samlet 

vurdering, hvorved det centrale er, om en uafhængig finansieringskilde under hensyntagen til selskabets 

kommercielle og økonomiske situation ville yde selskabet et tilsvarende lån på de givne vilkår. 

Heri ligger også, at lånet ville være ydet, uden at der stilles sikkerhed fra de kontrollerende ejere 

eller øvrige koncernselskaber.” 

 

Med ”lånet” henvises til begreberne ”tilsvarende lån” og ”givne vilkår”, der altså skal kunne opnås uden 

sikkerhedsstillelse fra de kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber. Begrebet ”sikkerhed” 
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 Se Bundgaard & Wittendorff (2001), s. 310.  
80

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L101 1997-98, hvoraf det fremgår, at: ”Ved bedømmelsen kan der endvidere tages 
hensyn til de konkrete forhold i låneaftalen. I OECD's rapport om tynd kapitalisering af 26. november 1986 omtales 
følgende momenter, der bl.a. kan tages i betragtning”  
81

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
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synes at dække over direkte og indirekte sikkerhedsstillelse82. Hvoraf det fremføres at indirekte 

sikkerhedsstillelse 83. 

Et selskab vil altså ikke kunne godtgøre sin gælds markedskonformitet ved at dokumentere, at 

lignende finansiering kan opnås hos uafhængige parter, når dette kun vil være tilfældet såfremt en 

kontrollerende ejer eller et øvrigt koncernfundet selskab stiller sikkerhed for selskabet. Der må ved 

fortolkningen af kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber henvises til afhandlingens Kapitel 

2, hvori kontrolbegrebet gennemgås. 

Det bør dog bemærkes, at lovbemærkningerne84 udelukkende nævner sikkerhedsstillelse fra 

kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber. Det må derfor formodes, at tilfælde hvor en 

tredjemand stiller sikkerhed mod en provision betalt af det tyndt kapitaliserede selskab, vil falde uden 

for begrebet ”sikkerhed”. 

Om hvorvidt der vil være tale om en indirekte sikkerhedsstillelse såfremt provisionen er finansieret af 

kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber, evt. i form af et skattefrit tilskud efter SEL § 31 D, 

må anses for værende tvivlsomt.85 

Sikkerhedsstillelse og Passive Association: 

Som nævnt ovenfor er det en forudsætning at lignende finansiering kan opnås hos en uafhængig part, 

uden at der stilles sikkerhed fra kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber. Dette være sig 

direkte eller indirekte sikkerhedsstillelse.86 Det kan dog diskuteres, i hvilke situationer et 

koncernselskab på baggrund af sikkerhedsstillelse må tilføres nytte fra kontrollerende ejere eller 

øvrige koncernselskaber, i relation til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Et koncernselskab kan tilføres nytte på baggrund af følgende typer sikkerhed: 

 Eksplicit sikkerhedsstillelse 

 Implicit sikkerhedsstillelse 

Eksplicit sikkerhedsstillelse: 

Situationer hvor der foreligger et direkte retligt krav fra den sikkerhedsstillende part, om at træde til 

med økonomiske midler for at sikre den låntagende part. Dette dækker eksempelvis situationer hvor 
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 Se herom bilag 8 til L 101 1997-98. 
83

 Der henvises til Tell (2012), s. 74 ff. for en dybere analyse af begrebet indirekte sikkerhedsstillelse. 
84

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98.  
85

 Det bør bemærkes at Back-to-Back lån formentlig altid vil være omfattet af sikkerhedsbegrebet, da dette 
udtrykkeligt er nævnt lovbemærkningerne. 
86

 Det konkluderes af Tell (2012) s. 74 ff., at ordlyden udelukkende omfatter sikkerhedsstillelse med et civilretligt 
juridisk forpligtigende indhold. En sådan fortolkning tiltrædes. 
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et moderselskab kautionere overfor et datterselskab, eller på anden måde stiller ubegrænset garanti 

for datterselskabets lån hos en uafhængig finansieringskilde. 

Implicit sikkerhedsstillelse: 

Implicit sikkerhedsstillelse dækker over situationer hvor et selskab er en del af en koncern, hvorfor 

markedet (uafhængige parter) antager, at moderselskabet eller muligvis andre koncernforbundne 

selskaber vil have et incitament til at hjælpe selskabet, hvis det skulle komme i økonomiske 

vanskeligheder. Man kunne eksempelvis forestille sig, at selskabet har en ikke-bindende 

hensigtserklæring87 fra moderselskabet eller andre koncernforbundne selskaber. Dette kan føre til en 

bedre kreditvurdering af selskabet og dermed bedre låneforhold fra en uafhængig finansieringskilde. 

Det må dog formodes, at der vil skulle foretages en konkret vurdering af hensigtserklæringens reelle 

status for, at vurdere om der reelt er tale om en situation med eksplicit sikkerhedsstillelse.  

Det synes klart, at ”sikkerhedsstillelse” som nævnt i lovbemærkningerne88 omfatter situationer hvor 

der foreligger en eksplicit sikkerhedsstillelse fra en kontrollerende ejer eller koncernforbundet 

selskab, hvilket også synes at være i overensstemmelse med bestemmelsens formål. Det kan dog 

diskuteres om hvorvidt implicit sikkerhedsstillelse vil være omfattet af lovbemærkningernes 

sikkerhedsstillelses begreb. 

Denne problemstilling er kendt inden for international transfer pricing og betegnes som ”Passive 

Association” eller ”passivt koncerntilhørsforhold” og omhandler situationer hvor et selskab opnår en 

fordel ved at være et koncernselskab inden for typisk store velkendte koncerner. Problematikken 

opstår, når disse selskabers kontrollerede transaktioner skal armslængdetestes. Problemstillingen 

vedrører om hvorvidt det koncernforbundne selskab, skal betale moderselskabet for den opnåede 

fordel, som selskabet har opnået ved sin koncernforbindelse. 

Udgangspunktet i OECD’s Transfer Pricing Guidelines er, at vurderingen skal foretages på baggrund af 

en ”separate entity approch”89, hvilket vil sige, at der ved vurderingen skal ses på selskabet som var 

det en selvstændig enhed. Dette vil betyde, at der ved armslængdevurderingen skal bortses fra alle 

fordele, der er opnået af selskabet ved dennes koncernforbindelse. 

                                                           
87

 Der skal efter dansk ret foretages en konkret vurdering, om hvorvidt en hensigtserklæring er bindende eller ej 
overfor den sikkerhedsstillende part, hvorfor en hensigtserklæring der reelt er en kautionsforpligtigelse, vil blive anset 
for en kautionsforpligtigelse og derved være en eksplicit sikkerhedsstillelse, se eksempelvis Lennart Lynge Andersen 
og Erik Werlauff, Kreditretten, 4. udgave s. 363.   
88

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98.  
89

 Se pkt. 1.6 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
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Det er dog fremført i OECD’s Transfer Pricing Guidelines90 at: 

“Similarly, an associated enterprise should not be considered to receive an intra-group service when it 

obtains incidental benefits attributable solely to its being part of a larger concern, and not to any 

specific activity being performed. For example, no service would be received where an associated 

enterprise by reason of its affiliation alone has a credit-rating higher than it would if it were 

unaffiliated, but an intra-group service would usually exist where the higher credit rating were due to a 

guarantee by another group member, or where the enterprise benefitted from the group’s reputation 

deriving from global marketing and public relations campaigns. In this respect, passive association 

should be distinguished from active promotion of the MNE group’s attributes that positively enhances the 

profit making potential of particular members of the group. Each case must be determined according to 

its own facts and circumstances.” 

Der skal i situationer hvor et selskab har opnået en bedre kreditvurdering på baggrund af 

koncernforbindelsen, ifølge OECD’s Transfer Pricing Guidelines, ses på om denne bedre 

kreditvurdering skyldes, at koncernen har udført funktioner, der har resulteret i at selskabet har fået 

en bedre kreditvurdering eller dette bærer præg af ”tilfældig nytte”. Begrebet ”tilfældig nytte” 

eksemplificeres som situationer hvor et selskab alene har fået en bedre kreditvurdering grundet sit 

koncerntilhørsforhold. 

Ser man på dette i forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. må det således formodes, at sikkerhedsstillelse, 

som nævnt i lovbemærkningerne91, udelukkende dækker eksplicit sikkerhedsstillelse. Implicit 

sikkerhedsstillelse vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af sikkerhedsbegrebet. Der kan 

dog opstå tilfælde hvor en implicit sikkerhedsstillelse vil være af en sådan karakter at den reelt vil 

udgøre eksplicit sikkerhedsstillelse, hvorfor denne vil være omfattet af sikkerhedsbegrebet, og 

dermed ikke må påvirke om hvorvidt lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter.  

 

Om provisionsbetaling ved sikkerhedsstillelse: 

Det synes ligeledes relevant at undersøges om et lån, der kan optages hos en uafhængig 

finansieringskilde, vil opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., såfremt kontrollerende ejere eller øvrige 

koncernforbundne selskaber har stillet sikkerhed for lånet, mod en armslængdeprovision betalt af 

selskabet til de kontrollerende ejere eller øvrige koncernforbundne selskaber. Som nævnt ovenfor 

fremgår det af lovbemærkningerne, at: 

                                                           
90

 OECD Transfer Pricing Guidelines chp. VII, pkt. 7.13. 
91

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
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”Heri ligger også, at lånet ville være ydet, uden at der stilles sikkerhed fra de kontrollerende ejere eller 

øvrige koncernselskaber.” 

Om en armslængdeprovision betalt af det låntagende selskab til det sikkerhedsstillende selskab vil 

udligne forskellen således, at der reelt ikke vil være tale om en situation, hvor en kontrollerende ejer 

eller øvrige koncernselskaber har påvirket markedskonformiteten, må anses for tvivlsomt. Dette synes 

at være tilfældet, da selskabet ikke vil kunne have opnået et tilsvarende lån på de givne vilkår uden 

sikkerheden. En udligning af den opnåede fordel for det låntagende selskab i form af 

provisionsbetaling vil ikke ændre på situationen, da provisionen knytter sig til den kontrollerende ejer 

eller øvrige koncernselskabers indflydelse, hvorfor det låntagende selskab ikke ville have været i stand 

til at optage et tilsvarende lån på de givne vilkår. Situationen vil formentlig være en anden såfremt 

sikkerhedsstillelsen kommer fra en uafhængig part og denne modtager en provisionsbetaling af det 

låntagende selskab92. 

 

Vurderingstidspunktet: 

Tidspunktet for armslængdevurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. kan have stor betydning for 

udfaldet. Det er derfor vigtigt, at vide præcist hvilket tidspunkt en sådan armslængdevurdering skal 

være baseret på. Det fremgår ikke direkte af ordlyden i bestemmelsen hvornår 

armslængdevurderingen skal foretages, hvorfor forarbejderne til loven må undersøges nærmere. Det 

fremgår af de almindelige bemærkninger93, at: 

”I den konkrete vurdering af lånet indgår alle forhold, der kan være af betydning for optagelse af lån og 

lånevilkår på det fri marked. Det afgørende tidspunkt er også i denne sammenhæng indkomstårets 

udløb.” 

Ligeledes fremgår det, at: 

”En forudsætning for at kunne fradrage renter og kurstab er således, at lånet ved det enkelte indkomstårs 

udløb kunne være opnået hos en uafhængig långiver.” 

Baseret på ovenstående bemærkninger fra lovens forarbejder synes det klart, at selve 

armslængdevurderingen skal foretages ved indkomstårets udløb. Mere uklart synes det dog at være 

hvad begrebet ”det afgørende tidspunkt” præcist henviser til. På den ene side kan det fortolkes således, 

                                                           
92

 Se Bundgaard (2000), s. 145. 
93

 Se de almindelige bemærkninger til L 101 1997-98. 
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at både størrelsen på lånet og de givne vilkår på lånet skal armslængdetestes ved indkomstårets udløb. 

Man kan opstille følgende eksempel som illustration. 

Eksempel 1: 

Et selskab har d. 1. januar 2013 optaget et koncerninternt lån på 100 mio. kr. med en rente på 5 % p.a. 

det antages at selskabet er af SEL § 11. Ligeledes antages det, at renten på det koncerninterne lån på 

transaktionstidspunktet (1. januar 2013) er på armslængdevilkår. I løbet af 2013 sker der dog en 

stigende uro på de finansielle markeder. Selskabet kan dog stadig optage et lån på 100 mio. kr. hos en 

uafhængig bank, men til en væsentlig højere rente end 5 %, hvorfor renten på det koncerninterne lån 

ved indkomstårets udløb d. 31. december 2013 ikke længere er på armlængdevilkår. Dette resulterer i 

at selskabet får beskåret sin fradragsret på 5 mio. kr. vedrørende det koncerninterne lån jf. SEL § 11, 

stk. 1, 1. pkt. 

En fortolkning som i Eksempel 1 støttes af ordene ”afgørende tidspunkt er også i denne sammenhæng 

indkomstårets udløb” der refererer til ”... optagelse af lån og lånevilkår”. 

Det ovenfor nævnte eksempel illustrerer konsekvenserne ved en fortolkning baseret på den direkte 

ordlyd af de to afsnit. 

Alternativt kan man fortolke de almindelige bemærkninger således, at lånets størrelse og vilkår ved 

indkomstårets udløb skal kunne opnås hos en uafhængig part, men baseret på de økonomiske 

omstændigheder, der gjorde sig gældende på transaktionstidspunktet. En sådan fortolkning vil være i 

overensstemmelse med sætningen ”alle forhold, der kan være af betydning for optagelse af lån og 

lånevilkår på det fri marked”, der synes at ligge tæt op af det generelle armslængdeprincip efter art. 9, 

stk. 1 i OECD’s modeloverenskomst. Man kan opstille følgende eksempel som illustration ved en sådan 

fortolkning. 

 

Eksempel 2: 

Et selskab har d. 1. januar 2013 optaget et kontrollerede lån på 100 mio. kr. med en rente på 5 % p.a. 

Det antages, at selskabet er omfattet af SEL § 11. Ligeledes antages det, at renten på det kontrollerede 

lån på transaktionstidspunktet (1. januar 2013) er på armslængdevilkår. I løbet af 2013 sker der dog 

en stigende uro på de finansielle markeder. Selskabet kan stadig optage et lån på 100 mio. kr. hos en 

uafhængig bank, men til en væsentlig højere rente end 5 %, hvorfor renten på det koncerninterne lån 

ved indkomstårets udløb d. 31. december 2013 ikke længere er på armlængdevilkår. Dette vil dog ikke 

resultere i, at selskabet får beskåret sin fradragsret på 5 mio. kr. vedrørende det koncerninterne lån jf. 

SEL § 11, stk. 1, 1. pkt., da selve vurderingen skal baseres på de økonomiske omstændigheder, der var 
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til stede på transaktionstidspunktet (1. januar 2013). Da renten på det koncerninterne lån på 

transaktionstidspunktet er på armslængdevilkår, og selskabet kan bevise dette, vil selskabet ikke få 

beskåret sin fradragsret på 5 mio. kr. vedrørende det koncerninterne lån jf. SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

såfremt de øvrige betingelser ligeledes kan godtgøres.  

Når der generelt ses på lovens forarbejder94 må det siges, at et vurderingstidspunkt som nævnt i 

eksempel 1 synes at være uforeneligt med lovens generelle formål, om end dette ikke er identisk med 

formålet med regel om tynd kapitalisering. Både reglen om tynd kapitalisering og det generelle 

armslængdeprincip blev begge indført ved lov nr. 432 af 26. juni 1998. Om lovens formål i henhold til 

armslængdeprincippet (LL § 2) fremgår det, at:  

”Formålet med lovforslaget er at få lovfæstet, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, ser svarer til priser og 

vilkår uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængde princippet).” 

Der henvises altså ikke til et vilkårligt armslængdeprincip, men derimod ”armslængde princippet”. 

Dette princip er et internationalt anerkendt princip, som samtlige OECD lande har tilsluttet sig, 

herunder Danmark95. Dette betyder som udgangspunkt ikke nødvendigvis, at armslængdeprincippet 

som indført i LL § 2, er identisk med armslængdeprincippet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Det fremgår dog tillige af de almindelige bemærkninger til L 101 1997-98 om tynd kapitalisering, at: 

”Forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital i et datterselskab kontrolleret af en udenlandsk ejer er 

for så vidt et særtilfælde af princippet om, at økonomisk samkvem mellem koncernselskaber på tværs af 

landegrænser skal ske på markedsvilkår (armslængde princippet). Det fremgår således f.eks. af 

kommentaren til artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst om forbundne foretagender, at 

bestemmelsen tillader korrektioner som følge af, at finansieringen af et kontrolleret foretagende afviger 

fra armslængde vilkår.” 

Der henvises altså her til samme armslængdeprincip som LL § 2 bygger på, og som fremgår af art. 9 i 

OECD’s modeloverenskomst. Det bør dog bemærkes, at tynd kapitalisering udgør et særtilfælde af 

armslængdeprincippet. Dette synes dog ikke nødvendigvis at betyde, at grundprincipperne er 

forskellige, men nærmere, at der muligvis findes supplerende elementer, der kan inddrages efter 

reglerne om tynd kapitalisering. Det er vigtigt at bemærke at dette særtilfælde af 

                                                           
94

 Se forarbejderne til L 101, 1997-98. 
95

 Se de almindelige bemærkninger til L 101 1997-98. 
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armslængdeprincippet ikke omtaler armslængdeundtagelsen i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. men derimod 

muligheden for at foretage en korrektion efter reglerne generelt. 

Hvis der ses på kommentarerne til artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst96 fremgår det, at der efter 

artikel 9, stk. 1 ”ikke bør finde regulering sted af indbyrdes forbundne foretagenders regnskaber, hvis 

forretningerne mellem sådanne foretagender sker på kommercielle vilkår, der er normale på det 

åbne marked (”armslængde vilkår”).” 

Ligeledes fremgår det som det blev diskuteret i OECD’s rapport om tynd kapitalisering, at: 

”artiklen ikke er til hinder for anvendelsen af nationale regler om tynd kapitalisering, for så vidt som 

deres resultat er at transformere fortjeneste til et beløb, der svarer til den fortjeneste, der ville 

være opnået i en armslængdesituation.”97 

På baggrund af ovenforstående synes, det klart at SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. har ladet sig inspirere af det 

generelt anerkendte armslængdeprincip som fremgår af art. 9 i OECD’s modeloverenskomst. Ligeledes 

synes det klart, at LL § 2, som blev indført ved samme lov som SEL § 11, baserer sig på dette 

armslængdeprincip, hvorfor der er et naturligt samspil mellem de to bestemmelser, herunder SEL § 

11, stk. 1, 5. pkt. Dog fremgår det af de almindelige bemærkninger, at tynd kapitalisering er et 

særtilfælde af armslængdeprincippet, hvorfor disse to principper ikke synes at være identiske. Der 

synes at være belæg for en fortolkning efter eksempel 1, hvorfor SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ikke følger det 

armslængdeprincip som fremgår af LL § 2. Det må dog formodes, at selve sammenlignelighedskravet, 

for hvad angår pris og vilkårsdelen af godtgørelsen (renten), bør følge det almindelige 

armslængdeprincip. Ligeledes synes samme økonomiske overvejelser som fremgår af OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines, at kunne anvendes ved vurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Det kan derfor konkluderes, at armslængdevurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. skal foretages ved 

indkomstårets udløb for skattepligtige, og derved ikke er identisk med armslængdeprincippet efter LL 

§ 2. 
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 Kommentar 2 til artikel 9.  
97

 Se kommentar 3 og 3 a. til artikel 9. 
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Konsekvenser som følge af vurderingstidspunktet: 

Såfremt det fra lovgivers side har været meningen, at SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. skulle følge det 

almindelige armslængdeprincip, må det konkluderes, at dette ikke er tilfældet efter gældende ret. LL § 

2 og OECD’s Transfer Pricing Guidelines er baseret på en ex-ante vurdering98, hvorimod vurderingen 

efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. bærer præg af en ex-post vurdering. 

Som konsekvens heraf skal skatteyder basere sin prisfastsættelse af et koncerninternt lån, på 

fremtidsudsigter, fremfor konkrete informationer, der er tilgængelige på transaktionstidspunktet. 

Man kan ligeledes diskutere om SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., overhovedet kan være at betragter som en 

armslængdevurdering, da uafhængige parter må forventes at basere deres transaktioner på de 

informationer, der er tilgængelige på transaktionstidspunktet99. Om skattepligtige kan opfylde SEL § 

11, stk. 1, 5. pkt., synes derved at basere sig på vilkårlighed fremfor faktuelle omstændigheder på 

tidspunktet for gældsættelsen. 

Som vist i de to eksempler i forrige afsnit har vurderingstidspunktet stor betydning for, om 

skattepligtig kan undgå en fradragsbeskæring. Det synes bemærkelsesværdigt, at 

vurderingstidspunktet følger indkomstårets udløb som i eksempel 1, da der herved kan opstå 

situationer hvor transaktionstidspunktet varierer væsentligt fra tidspunktet for indkomstårets udløb. 

Det bør dog bemærkes, at dette må betyde, at det således også kun vil være hovedstolen på det 

koncerninterne lån ved indkomstårets udløb, hvis markedskonformitet som skal godtgøres. Dette vil 

sige, at hvis et selskab eksempelvis optager et koncerninternt lån på 100 mio. kr. 1. januar 2013 og 

tilbagebetaler 90 mio. kr. d. 30. december 2013, vil det således kun være de resterende 10 mio. kr. der 

d. 31. december 2013 skal armslængdetestes100. Ligeledes vil en sådan fortolkning betyde, at et selskab 

med et længerevarende lån, skal godtgøre, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige 

parter, for hvert indkomstår, indtil gælden ikke længere består. Dette må betyde, at det er muligt at 

omgå reglerne om tynd kapitalisering, og dermed godtgørelsesproblematikken, såfremt den 

kontrollerede gæld indfries inden indkomstårets udløb. Samme gældsforhold kan således formentlig 

genoptages efter indkomstårets udløb. Lige såvel må det formodes at gæld, der kvalificerer som 

kontrolleret gæld efter SEL § 11, stk. 1, nr. 2 på gældsstiftelsestidspunktet, men ikke ved 

                                                           
98 Se OECD’s Transfer Pricing pkt. 2.130, 3,73, 3,74, 5.20, 6.32, 8.20, 9.56, 9.57 og 9,88.  
99

 Se Jens Wittendorff: Consistency: Domestic vs. International Transfer Pricing Law – Tax Notes international, Volume 
66, Number 12, af 18. Juni, 2012., s. 1130.  
100

 Såfremt selskabets indkomstår følger kalenderåret. 
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indkomstårets udløb, ikke vil udgøre kontrolleret gæld og derved ikke skal armslængdetestes efter 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.101 

En anden uheldig konsekvens ved fortolkning som i eksempel 1 vil også være, at en dokumentation 

godkendt efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. i et år ikke nødvendigvis vil blive godkendt senere år, hvorfor 

selskaber, der er tyndt kapitaliseret kan risikere, at skulle bruge ydereligere omkostninger på at 

udarbejde ny dokumentation, for hvert år gældsforholdet består frem for at kunne genbruge tidligere 

års dokumentation. 

At vurderingstidspunktet foreligger ved indkomstårets udløb må antages at være mere byrdefuldt for 

skattepligtige end hvis vurderingstidspunktet havde fulgt LL § 2. Dette skyldes, at der ved lov nr. 1106 

af 29. december 1997, blev indført en dokumentationspligt i SKL § 3 B for visse selskaber i forbindelse 

med disses kontrollerede transaktioner. Dette resulterer i, at visse skattepligtige både skal udfærdige 

en dokumentation efter SKL § 3 B, stk. 5 og samtidig udarbejde dokumentation til godtgørelse efter 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Samme kontrollerede lånetransaktion kan derved risikere at skulle 

armslængdetestes to gange. 

Praksis vedrørende SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Spørgsmålet om hvorvidt et tyndt kapitaliseret selskab har godtgjort, at lignende finansiering kan 

opnås hos uafhængige parter og derved udgå en fradragsbeskæring efter SEL § 11, er sparsomt blevet 

behandlet i den administrative praksis. Nedenfor vil de kendte sager blive gennemgået i kronologisk 

rækkefølge for at vise udviklingen i praksis. Til sidst opsummeres sagerne for at konkludere hvad, der 

bliver lagt vægt på i det administrative system. 

Bindende forhåndsbesked af 21. november 2000102: 

Ligningsrådet tog første gang stilling til fortolkningen af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. i deres bindende 

forhåndsbesked af 21. november 2000. 

                                                           
101

 Det bør dog bemærkes, at en sådan transaktion stadig vil være omfattet af LL § 2, samt SKL § 3 B, da 
vurderingstidspunktet efter begge bestemmelser er transaktionstidspunktet frem for indkomstårets udløb som efter 
SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.  
102

 Bindende forhåndsbesked af 21.11.2000, journalnummer 99/00-4339-00230. Den bindende forhåndsbesked er ikke 
offentliggjort, men er diskuteret gennemgående i artiklen SR-Skat 2001.0083 af Jakob Bundgaard. 
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Sagen omhandlede et østrigsk børsnoteret moderselskab af en stor international koncern, som d. 22. 

juli 1999 erhvervede samtlige aktier i det danske selskab Finance ApS, der var stiftet 1. juli 1999. 

Finance ApS skulle fungere som et koncerninternt finansieringsselskab. 

Finance ApS skulle herved udføre en række funktioner, herunder: 

 Optimere kapitalstrukturen for alle selskaber i koncernen 

 Ensrette vilkår og adfærd over for eksterne banker 

 Optimere vilkår og betingelser for lån fra eksterne banker og for långivning til selskabet inden 

for koncernen 

 Optimere koncernens anbringelser af likvider gennem cash pooling 

 Begrænse koncernens likviditetsrisici 

 Koncentrere alle finansielle transaktioner i en juridisk enhed. 

Finance ApS havde optaget et lån på EUR 440 mio. fra et bankkonsortium. Moderselskabet havde 

afgivet en ubegrænset garanti for Finance ApS’ gæld til bankkonsortiet, lige såvel som tre andre 

koncernforbundne selskaber havde afgivet garantier for lånet. Der var derfor ikke tvivl om, at lånet på 

EUR 440 mio. fra bankkonsortiet udgjorde kontrolleret gæld jf. SEL § 11, stk. 1, 4. pkt. Finance ApS 

havde til hensigt at betalte en garantiprovision til moderselskabet, svarende til rentebesparelsen for 

Finance ApS med og uden den pågældende garanti. Dette var ligeledes tilfældet for garantien, stillet af 

de tre koncernforbundne selskaber. Alle de øvrige betingelser i SEL § 11 var også opfyldt for det 

danske selskab, hvorfor det uden tvivl var tyndt kapitaliseret. Spørgsmålet gik derfor på, om det 

danske selskab kunne falde ind under SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.  
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Ifølge selskabet var der slet ikke tale om en situation, som SEL § 11 havde til formål at omfatte. 

Selskabet var af den opfattelse, at der i den konkrete sag, ikke var tale om dispositioner, der var 

foretaget på baggrund af skattemæssige overvejelser ved at tyndkapitalisere Finance ApS eller en 

misbrugsmulighed, da selskabet kunne udlodde udbytter uden kildeskat, lige såvel som at 

renteindtægter og provisioner blev beskattet i udlandet. Som det også bemærkes af Tell103 kan man 

undre sig over en sådan argumentation fra selskabets side, da selskabet i det sandsynlige tilfælde at 

skatteprocenten for renteindtægter i de to lande er forskellige, vil opnå en fordel, såfremt 

skatteprocenten for renteindtægter i Danmark er højere end moderselskabets hjemland. 

Ligningsrådet fastslog, at selskabet var fritaget fra sanktioner jf. SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. efter en samlet 

konkret vurdering. Fritagelsen synes at basere sig på de af selskabet indhentede lånetilbud, på trods af 

disses ikke-bindende karakter. Selskabets argumentation vedrørende det manglende skattemæssige 

motiv synes ikke at være tillagt betydning. Ligningsrådet var derved af den opfattelse at selskabet 

formentlig kunne optage et tilsvarende lån, men ikke på samme vilkår. Garantiprovisionen som 

selskabet havde påtænkt at betale til moderselskabet og de tre koncernforbundne selskaber, ville dog 

korrigere for denne forskel. Disse garantiprovisioner blev bekræftet at være på armslængde, da de 

udgjorde den sparede renteomkostning for selskabet med og uden de pågældende garantier. Selskabet 

havde derfor godtgjort at lignende finansiering kunne opnås hos en uafhængig part, hvorfor 

fradragsbeskæringen bortfaldt. 

Om selskabet har haft skattemæssige motiver til at udføre de pågældende låneforhold, synes ikke at 

være relevante for vurderingen af om selskabet kan opnå et tilsvarende lån på de givne vilkår. Det kan 

dog ikke afvises, at disse argumenter kan bringes i anvendelse ved vurderingen af, om lånet alene er 

affødt af den kontrollerende ejers indflydelse. Såfremt en sådan argumentation bringes i anvendelse, 

må det kræves, at der skal foretages en dybdegående analyse af, om hvorvidt den pågældende 

finansiering har været skattemotiveret for koncernen som helhed104. Dette må dog formodes, at være 

særdeles omkostningsfuldt for både det administrative system, domstolene og skattepligtige, da en 

sådan analyse potentielt kan involvere flere landes skattelovgivninger. 

Afgørelsen bekræfter, som det fremgår af lovbemærkningerne, at lånetilbud kan drages ind i 

godtgørelsen. Det synes dog bemærkelsesværdigt, at de indhentede lånetilbud blev tillagt afgørende 

betydning, på trods af deres ikke-bindende karakter. Om sådanne lånetilbud ligeledes kan tillægges så 

afgørende betydning ved en domstol, synes tvivlsomt105. 

 

                                                           
103

 Se Tell (2012), s. 124. 
104

 Se hertil Bundgaard & Wittendorff (2001), s. 336. 
105

 Se herom afhandlingens s. 30 ff. 

http://sogprev.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1960_255_par11x_lopnr21
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SKM2007.473.LSR106: 

Denne sag omhandlede et selskab, der havde optaget et lån på 76,5 mio. USD hos en uafhængig bank. 

Lånet var garanteret af selskabets ultimative moderselskab, hvorfor der var tale om kontrolleret gæld. 

Selskabet ønskede derfor at anvende armlængdeundtagelsen i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Renten på lånet var ikke oplyst, ligesom det heller ikke er oplyst, om selskabet havde betalt 

garantiprovision til det garantistillende moderselskab. 

Selskabet var af den overbevisning, at lånet kunne være optaget hos en uafhængig bank uden 

garantistillelsen fra det ultimative moderselskab. Denne garantistillelse var derfor udelukkende stillet 

for at reducere selskabets renteomkostninger, da den uafhængige bank allerede havde tilstrækkelig 

sikkerhed i selskabets B-aktier. Ydermere argumenterede selskabet for, at garantien udelukkende var 

en form for ”mersikkerhed” og ikke en absolut betingelse fra den uafhængige bank. Der var således 

ikke tale om, at selskabet ikke ville være i stand til at optage et tilsvarende lån hos en uafhængig 

långiver uden garantistillelsen fra moderselskabet. 

Landsskatteretten fandt, at selskabet ikke havde godtgjort, at selskabet kunne opnå et tilsvarende lån 

på de givne vilkår uden garantistillelsen fra moderselskabet. 

Landsskatterettens afgørelse synes korrekt, da selskabet udelukkende synes at argumentere for, at det 

vil kunne optage et tilsvarende lån hos en uafhængig långiver, også uden garantistillelsen fra 

moderselskabet. Dette udgør dog kun en del af armslængdetesten i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Ud fra selskabets argumentation ville selskabet muligvis kunne optage et tilsvarende lån hos en 

uafhængig långiver, men sandsynligvis ikke på de givne vilkår. Selskabet argumenterede ydermere for, 

at såfremt lånet var optaget uden garantistillelsen fra moderselskabet, og selskabet derved skulle 

betale en højere rente, ville dette resultere i en større dansk rentebetaling, hvis fradragsret i så fald 

under alle omstændigheder ville være uangribelig. Det konkluderes af Tell107, at en sådan subjektiv 

argumentation selvfølgelig må afvises, da den ikke har betydning for om et selskab vil kunne optage et 

tilsvarende lån på de givne vilkår hos en uafhængig part. Denne konklusion tiltrædes. 

 

                                                           
106

 Sagen er gengivet i TfS 2007, 945 og omhandlede primært værdiansættelsen af egenkapitalen efter SEL § 11, stk. 3. 
Det er dog udelukkende elementer af betydning for SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., der vil blive gennemgået i denne 
afhandling. 
107

 Se Tell (2012), s. 125. 
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SKM2008.171.SR108: 

Skatterådet tog i denne sag stilling til, om der skulle ske fradragsbegrænsning af et dansk selskab efter 

SEL § 11. Det danske selskab havde optaget et koncerninternt lån hos dets moderselskab, hvoraf der 

skulle betales en årlig rente på diskontoen plus 1 %, diskontoen var på det pågældende tidspunkt på 4 

%.109 Dette var ligeledes tilfældet ved indkomstårets udløb for selskabet. Renten på det 

koncerninterne lån udgjorde derfor 5 %, hvilket selskabet mente, var på armslængde, hvorfor 

fradragsbeskæringen skulle bortfalde jf. SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

For at godtgøre, at selskabet ikke skulle fradragsbeskæres, indhentede selskabet under lånets løbetid 

et lånetilbud hos en uafhængig bank. Banken kunne tilbyde det danske selskab en årlig lånerente på 

4,84 % plus en årlig provision på 1,5 %. Den effektive rente udgjorde derfor 6,34 % p.a. 

Disse vilkår var dog under forudsætning af, at banken fik håndpant i en obligationsportefølje ejet af 

selskabet. Det fremgår af afgørelsen, at det koncerninterne lån var afdragsfrit fra gældsbrevets stiftelse 

i januar 2007 indtil januar 2009. Det er ikke yderligere beskrevet, om vilkårene i øvrigt var 

sammenlignelige. 

Skatterådet svarede, at: 

”SKAT finder, at selskabet har godtgjort, at der ikke er tale om lån ydet på vilkår, der alene er affødt af 

ejerkredsens kontrollerende indflydelse.” 

Skatterådet begrunder sit svar med, at: 

”SKAT har lagt vægt på, at selskabet kunne have optaget et lignende lån af samme størrelse hos C Bank, 

som er en uafhængig ekstern finansieringskilde. En lignende finansiering kan således opnås mellem 

uafhængige parter.” 

Dette bindende svar fra skatterådet udgør således den nyeste offentliggjorte praksis vedrørende SEL § 

11, stk. 1, 5. pkt. og må anses for at være udtryk for skattemyndigheders fortolkning af reglen, da den 

som den eneste afgørelse er gengivet i Den Juridiske Vejledning110 vedrørende SEL § 1, stk. 1, 5. pkt. 

Der synes dog, at være flere punkter i denne afgørelse, som kan anses for at være udtryk for gældende 

ret. 

For hvad angår lånetilbuddet fra den uafhængige bank, kan der stille spørgsmålstegn ved dennes 

sammenlignelighedsgrundlag. Kelstrup111 konkluderer, at der ikke er tvivl om, at der reelt foreligger et 
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 Afgørelsen er gengivet i TfS 2008, 599. 
109

 Se http://www.magnus.dk/Home/Satser/Diskonto.aspx?satsID={13C34E6B-5487-4981-8EF1-EDDF7D5BE2E5} 
110

 Se Den Juridiske Vejledning, C.D.2.4.4.1.6.  
111

 Se TfS 2009, 314 der diskuterer SKM2008.171.SR, og om hvorvidt denne indeholder et fordelsprincip som element i 
en armslængdevurdering.  
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lånetilbud fra banken, og at der dermed foreligger et ”potentielt” sammenlignelighedsgrundlag. Som 

tidligere nævnt må det tiltrædes, at der i modsætning til traditionel transfer pricing kan anvendes 

lånetilbud fra uafhængige banker112, ved godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Det må dog formodes, at disse lånetilbud skal være bindende for banken for, at kunne tillægges 

afgørende betydning i vurderingen. Ligeledes må det være et krav, at dette potentielle 

sammenlignelighedsgrundlag rent faktisk er sammenligneligt. Der må her tages udgangspunkt i de fem 

sammenlignelighedsfaktorer, der er nævnt i OECD’s Transfer Pricing Guidelines.113 

Det er ikke fremført i afgørelsen om vilkårene i øvrigt er sammenlignelige for de to lån, hvilket må 

anses for at være af væsentlig betydning for, om de to lån reelt kan sammenlignes, eller om der bør 

foretages en justering for eventuelle forskelle. Dette synes dog ikke at være tilfældet i den konkrete 

sag, hvilket også fremføres af Kelstrup, der ligeledes finder, at det alene er godtgjort, at selskabet ikke 

er blevet stillet ringere som følge af det koncerninterne lån. Kelstrup konkluderer, at der ikke findes et 

fordelsprincip i armslængdevurderingen efter LL § 2, men at dette synes at være tilstrækkeligt i 

forhold til tynd kapitalisering. Denne konklusion må afvises, da armlængdevurderingen efter SEL § 11, 

stk. 1, 5. pkt. både baserer sig på om hvorvidt et selskab kan opnå et tilsvarende lån på de givne vilkår, 

og om selskabet også uden den kontrollerende ejers indflydelse rent faktisk ville optage et sådan lån. 

Der kan derfor heller ikke anses for at gælde et fordelsprincip i armslængdevurderingen efter SEL § 

11, stk. 1, 5. pkt. 

Ydermere synes vurderingstidspunktet ikke at være foretaget ved indkomstårets udløb for selskabet, 

da det i så fald ikke ville være muligt at opnå et bindende svar før indkomstårets udløb. Såfremt 

vurderingstidspunktet skal fortolkes således, at det afgørende tidspunkt i alle henseender er 

indkomstårets udløb kan, der rejses det spørgsmål om hvorvidt man kan optage et koncerninternt lån, 

der opfylder SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. på transaktionstidspunktet for derefter at anmode om et bindende 

svar. Såfremt dette er tilfældet, kan man potentielt rykke vurderingstidspunktet, fra indkomstårets 

udløb til transaktionstidspunktet, hvilket kan være af betydning hvis, man forventer stor forskydning i 

lånemarkedet mellem transaktionstidspunktet og indkomstårets udløb. 

Det findes ydermere bemærkelsesværdigt, at skatterådet begrunder afgørelsen med, at ”selskabet 

kunne have optaget et lignende lån af samme størrelse”, når selskabet selv fremfører, at ”Det er 

selskabets opfattelse, at det opnåede rentevilkår ligger væsentligt under, hvad der kunne være opnået i 

en dansk bank ved direkte udlån til det danske selskab.”. Det er muligt at denne forskel i renten på 5 % 

og 6,34 %, af skatterådet ikke anses som værende væsentlig eller, at der er andre faktorer, der har 
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 Se til eksempel TfS 2008, 518 SR hvor skatterådet ikke tillagde et lånetilbud fra en uafhængig bank vægt ved 
vurderingen af armslængderenten på et koncerninternt lån. 
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 Se pkt. 1.36 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines og afhandlingens s. 61. 
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spillet ind eksempelvis at de ikke har anset provisionen for værende omfattet vurderingen således at 

renteforskellen på de to lån var mellem 5 % og 4,84 %. Dette synes dog usandsynligt og er heller ikke 

fremført i afgørelsen. 

Det må slutteligt konkluderes, at det bindende svar fra skatterådet både er i strid med ligningsrådets 

bindende forhåndsbesked af 21. november 2000, SKM2007.473.LSR og forarbejderne til L 101. 

Afgørelsen synes derfor ikke at være udtryk for gældende ret på området. 

 

Opsamling på administrativ praksis: 

På baggrund af de tre afgørelser gennemgået ovenfor, bekræfter administrativ praksis, at det 

afgørende ved vurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., er om lignende finansiering kan opnås mellem 

uafhængige parter, hvilket minder om formuleringen i lovbemærkningerne114. Denne formulering er 

ligeledes gengivet i Den Juridiske Vejledning. Der synes ikke at bestå et krav til at renten på det 

kontrollerede lån og det sammenlignelige lån skal være ”identiske” men nærmere ”lignende”. 

Derudover bekræftes, at der ved lån hos uafhængige parter hvor en kontrollerende ejer eller øvrige 

koncernselskaber, har stillet sikkerhed herfor, skal vurderes, om lånet ville være ydet uden, at der 

stilles sikkerhed herfor. Det bekræftes ligeledes, at en armslængdegarantiprovision kan korrigere for 

den pågældende sikkerhedsstillelse. På baggrund af den administrative praksis synes der ikke at bestå 

et krav til eventuelle lånetilbuds bindende karakter. Det må dog forventes, at der fra domstolene stilles 

større krav til eventuelle lånetilbuds karakter115. Slutteligt kan SKM2008.171.SR ikke anses for at være 

udtryk for gældende ret på området, hvorfor den nyeste offentliggjorte praksis på området er fra 

2007. Det kan derfor ikke med sikkerhed konkluderes, at skattemyndighederne ikke har ændret 

opfattelse siden da. Afsnittet om SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. i Den Juridiske Vejledning har dog ikke ændret 

sig væsentligt siden da, hvorfor dette ikke synes at være tilfældet.  

 

Tidspunkt og frist for indlevering af dokumentation: 

Når der ses på reglen i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., må det formodes, at et selskab, der har fået beskåret sin 

fradragsret efter SEL § 11, skal godtgøre, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter 

inden for en frist, der ikke kan være på mindre end 15 dage uden selskabets samtykke jf. SFL § 20, stk. 

2. 
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 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
115

 Se afhandlingens s. 30 ff. for en nærmere gennemgang af kravene til anvendelsen af eksterne lånetilbud. Se 
ligeledes afhandlingens s. 75 ff. for en gennemgang af anvendelsen af eksterne lånetilbud til godtgørelsen efter SEL § 
11, stk. 1, 5. pkt. 
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Firsten for indsendelse af dokumentationen er altså kortere end for en dansk transfer pricing 

dokumentation116. Firsten må dog anses for ikke at være fast, da der vil være mulighed for at anmode 

skattemyndighederne om udsættelse. 

Det må dog anbefales, at selskaber der er tynd kapitaliseret, men ikke selvangiver med en påregnet 

fradragsbegrænsning på baggrund af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., har udarbejdet den fornødne 

dokumentation for hvert enkelt af de åbne indkomstår, da fristen synes at være relativ kort. 

Der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt den forlængede ligningsfrist i SFL § 26, stk. 5 finder anvendelse 

for SEL § 11. Som udgangspunkt henviser SFL § 26, stk. 5 udelukkende til SKL § 3 B, hvorfor dette som 

udgangspunkt synes at være tilfældet. SEL § 11 henviste dog oprindeligt til SKL § 3 B117. Ligeledes 

udtalte højesteret i SKM.2012.92H118, at: 

”6 års-fristen i overensstemmelse med ordlyden omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de 

pågældende skattepligtiges kontrollerede transaktioner” 

Da kontrolleret gæld uden tvivl udgør en kontrolleret transaktion, må det konkluderes, at også 

kontrolleret gæld efter SEL § 11, vil være omfattet af den forlængede ligningsfrist. Dette synes også at 

være konklusionen fra højesteret, der netop udtaler at SFL § 26, stk. 5, omfatter enhver 

ansættelsesændring vedrørende disse kontrollerede transaktioner. Dette synes ligeledes at være 

Wittendorffs119 konklusion. Skattemyndighederne kan derfor foretage fradragsbeskæring efter SEL § 

11 på baggrund af den forlængede ligningsfrist i SFL § 26, stk. 5. 

 

Retsvirkning af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.: 

Det følger direkte af ordlyden, at såfremt et selskab eller en forening godtgør, at lignende finansiering 

kan opnås mellem uafhængige parter bortfalder fradragsbeskæringen. Det fremgår af 

lovbemærkningerne120, at fradragsbeskæringen skal reduceres med summen af renteudgifter og 

kurstab på lånet. Fradragsbeskæringen bortfalder i det omfang det er godtgjort at al kontrolleret gæld 

opfylder betingelserne i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. enten på transaktionsniveau eller samlet ved en samlet 

dokumentation. Ydermere bortfalder fradragsbeskæringen også, hvis dokumentationskravet opfyldes 

for enkelte gældsforhold, hvor renteudgifterne og kurstab vedrørende de enkelte gældsforhold ikke er 
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 Fristen for indsendelse af dokumentation efter SKL § 3B, stk. 5, er 60 dage fra begæringen jf. 
dokumentationsbekendtgørelsens § 2, stk. 4.  
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 Se lov nr. 432 af 26. juni 1998. 
118

 Dommen vedrørte om hvorvidt den forlængede ligningsfrist I SFL § 26, stk. 5 fandt anvendelse for selskabets 
låneforhold. 
119

 Se Jens Wittendorff, Darkness Decends on Danish Tax Law: Supreme Court Decision in Swiss Re, International 
Transfer Pricing Journal May/June 2012, s. 219. 
120

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 101 1997-98. 
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mindre end den beregnede fradragsbeskæring. Reduktionsbeløbet vil udgøre de pågældende 

renteudgifter og kurstab på de enkelte gældsforhold121. Bortfaldet af fradragsbeskæringen vil dog kun 

være gældende for det pågældende indkomstår, hvorfor et selskab ligeledes må godtgøre, at lignende 

finansiering kan opnås mellem uafhængige parter de efterfølgende indkomstår såfremt selskabet 

stadig er omfattet af SEL § 11 og det kontrollerede gældsforhold består de pågældende indkomstår. 

 

Delkonklusion: 
Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at skattepligtige omfattet af reglerne om 

tynd kapitalisering indeholdt i SEL § 11, kan undgå en fradragsbeskæring efter SEL § 11, stk. 1, 1. pkt. i 

det omfang, at skattepligtig godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter jf. 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. udgør således en omvendt bevisbyrde for skattepligtig, hvor den objektive 4:1 

grænse som fremgår af SEL § 11, stk. 1, 7. pkt., skal afkræftes. 

Denne godtgørelse kan ske for hvert enkelt kontrolleret låneforhold, men formentlig også for hele 

skattepligtiges gældsforhold. 

Godtgørelsen skal bevise, at skattepligtig kan opnå lignende finansiering hos en uafhængig part. 

Lignende finansiering henviser til et tilsvarende lån på de givne vilkår hos en uafhængig 

finansieringskilde, hvorved det centrale er, om et sådan lån ville være ydet af en uafhængig 

finansieringskilde under hensyntagen til selskabets kommercielle og økonomiske situation. Heri 

består også et krav til skattepligtig, om at et tilsvarende lån på de givne vilkår kan opnås hos en 

uafhængig finansieringskilde uden, at kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber stiller 

sikkerhed for skattepligtig. 

Skattepligtig skal således godtgøre, at et lån på tilsvarende størrelse og karakteristik, kan opnås på de 

givne vilkår som det kontrollerede lån. 

Det er ligeledes et krav at skattepligtig rent faktisk ville optage et tilsvarende lån på de givne vilkår 

uden indflydelse fra en kontrollerende ejer. 

                                                           
121

 Se Tell (2012), s. 123. 
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Der er i lovbemærkningerne fremført nogle konkrete forhold, der kan indikere, at lignende 

finansiering ikke kan opnås hos en uafhængig part. Disse er dog ikke altafgørende, hvorfor der er tale 

om en samlet konkret vurdering. 

I modsætning til LL § 2, skal vurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. foretages ved udløbet af 

skattepligtiges indkomstår, hvilket kan føre til uhensigtsmæssigheder i praksis. 

Den administrative praksis synes i sig selv at være modsigende. Overordnet set synes praksis dog at 

indikere en lignende fortolkning af bestemmelsen. Det er således afgørende om lignende finansiering 

kan opnås hos en uafhængig part. Såfremt det er muligt at opnå et bindende svar før indkomstårets 

udløb, som tilfældet i SKM2008.171.SR synes vurderingstidspunktet ikke at være i overensstemmelse 

med de almindelige bemærkninger. 

Såfremt skattepligtig opfylder SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., reduceres fradragsbeskæringen med 

renteudgifter og kurstab på det enkelte koncerninterne lån. Fradragsbeskæringen bortfalder helt, 

såfremt alle koncerninterne lån eller den skattepligtiges gæld som helhed opfylder SEL § 11, stk. 1, 5. 

pkt.   
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Kapitel 4 – Økonomisk analyse (Godtgørelsen) 
 

Som gennemgået i den juridiske analyse, følger det af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., at selskabet for at undgå 

en eventuel fradragsbeskæring som følge af SEL § 11, skal godtgøre, at deres koncerninterne 

lånetransaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Der vil i dette afsnit blive gennemgået, hvorledes det kan godtgøres, at lignende finansiering kan opnås 

mellem en uafhængig part. 

Armslængdeprincippet: 
For bedre at forstå armslængdeprincippet og hvorfor dette er blevet til, kan der opstilles følgende 

eksempel. 

 

Et moderselskab beliggende i en EU stat, hvor selskabsskatten122 udgør 10 %, har et datterselskab i 

Danmark hvor selskabsskatten udgør 25 %. Datterselskabet har et stort overskud og moderselskabet 

har et mindre underskud. Hvis der ses bort fra de to landes forskellige værnsregler123, vil der være et 

incitament for koncernen som helhed, ved at flytte overskuddet i datterselskabet op i 

moderselskabet124. Dette vil resultere i en udnyttelse af moderselskabets underskud samt en 

reduktion i den resterende skattepligtige indkomst på 15 %. Spørgsmålet for koncernen er så, 

hvorledes overskuddet kan flyttes fra datterselskabet til moderselskabet, på den mindst 

omkostningsfulde måde. Det antages, at begge selskaber i koncernen følger den neoklassiske teori om 

at være profitmaksimerende, og anser skat for at være en omkostning, der skal minimeres. Der ses i 

                                                           
122

 For en liste over samtlige 27 EU landes selskabsskattesatser, se EU-Kommissionen, "Taxation and Customs Union" 
og "Taxation trends in the European Union – 2013".  
123

 En værnsregel, er en juridisk regel, der har til formål at beskytte en anden regel, som den pågældende 
bestemmelse ikke selv omfatter. Reglerne om tynd kapitalisering er udtryk for en sådan regel, på det skatteretlige 
område. 
124

 Dette er ydermere under den antagelse, at koncernen ikke har valgt international sambeskatning i Danmark efter 
reglerne i SEL § 31A. 
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dette eksempel udelukkende på hvorledes selskaberne minimerer skatteomkostningerne for 

koncernen som helhed, og der ses derfor bort fra eventuelle øvrige transaktionsomkostninger. 

For at minimere skatteomkostningerne for koncernen skal overskuddet flyttes inden dette beskattes. 

Det vil derfor ikke være muligt for datterselskabet flytte overskuddet ved udbytteudlodning. 

Det vil dog være muligt for datterselskabet at købe enheder af moderselskabet for kunstigt høje priser, 

for derved at flytte overskuddet fra datterselskabet til moderselskabet. 

Dette har b.la. været årsagen for indførslen af LL § 2.  

En anden, og lidt mere kompliceret måde at flytte indkomsten fra datterselskabet til moderselskabet, 

er ved, at moderselskabet udsteder et lån til datterselskabet. Følgende eksempel kan opstilles, hvoraf 

samme forudsætninger gør sig gældende som det ovenforstående eksempel. 

Moderselskabet udsteder et lån på 1000 til datterselskabet med en årlig rente på 10 %. 

Datterselskabet har efter SL § 6, litra e, fradrag for renteudgifterne i forbindelse med lånet. 

Moderselskabet vil som udgangspunkt være begrænset skattepligtig til Danmark, af renteindtægterne 

fra datterselskabet og formentlig fuld skattepligtig af renteindtægten i sit hjemland. Hvis det antages at 

moderselskabet er hjemmehørende i sit hjemland efter de to landes DBO125 og denne følger OECD’s 

modeloverenskomst, vil artikel 11 i OECD’s modeloverenskomst tildele beskatningsretten til både 

domicillandet og kildelandet126. Kildelandet (i denne situation Danmark) må dog højst beskatte 

rentebetalingen med 10 % af bruttorentebeløbet. Dog vil denne skattepligt (i Danmark) bortfalde, da 

moderselskabet er hjemmehørende i en EU-stat, og derfor er omfattet af rente- royaltydirektivet127, 

hvorfor skattepligten til Danmark bortfalder, jf. SEL § 2, stk. 1, litra d. 

Tilbage er derved et scenarie, hvor datterselskabet får fradrag for sine renteudgifter i forbindelse med 

lånet, der derved reducerer den skattepligtige indkomst i Danmark128, og Moderselskabet bliver 

beskattet af renteindtægterne i sit hjemland med 10 %, fremfor de 25 % i Danmark. Derudover kan 

moderselskabet udnytte et eventuelt underskud, før renteindtægten skal beskattes. Hvis det antages, 

at datterselskabet har en EBIT på 200, kan følgende skema opstilles, for at illustrere koncernens 

samlede skatteomkostninger i et scenarie (1) hvor der ikke lånes ud til datterselskabet, og i et scenarie 

(2) hvor der lånes ud til datterselskabet. 

                                                           
125

 Dobbeltbeskatningsoverenskomst. 
126

 Under antagelse af at moderselskabet er den retmæssige ejer af rentebetalingen. 
127

 Rådets direktiv 2003/49/EF. 
128

 Under den forudsætning at moderselskabet ikke også får fradrag for renteudgifterne i sit hjemland, da der i dette 
tilfælde ikke vil være fradrag for renteudgifterne i Danmark jf. LL § 5 G, stk. 1. 
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Scenarie 1 Scenarie 2 

 

Moder Datter Moder Datter 

Skatprocent 10 % 25 % 10 % 25 % 

Gæld 0 0 0 1000 

EBIT 0 200 0 200 

Renteomkostning 0 0 -100 100 

Uudnyttet underskud 5 0 5 0 

Skattepligtig indkomst 0 200 95 100 

Skat 0 50 9,5 25 

Skatteomkostning for 
koncernen som helhed 50 34,5 

 

Det ses herved, at koncernen som helhed sparer omkostninger i form af skat ved, at moderselskabet 

udlåner et større beløb til datterselskabet, som vist i Scenarie 2. 

Som det kan ses af tabellen ovenfor vil koncernen som helhed kunne spare yderligere omkostninger i 

form af skat, såfremt enten lånet til datterselskabet var større, eller renten på lånet var højere. 

Dette har b.la. været årsagen til indførslen af reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11. Ifølge SEL § 11 

beskæres fradragsretten, hvis betingelserne som nævnt i afhandlingens Kapitel 2 er opfyldt, herunder 

hvis selskabets samlede gæld i forhold til egenkapital overstiger forholdet 4:1. 

Såfremt man ikke ser bort fra de danske regler om tynd kapitalisering, vil skatteomkostningerne for 

koncernen som helhed se således ud:  
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Scenarie 3 

 

Moder Datter 

Skatprocent 10 % 25 % 

Gæld 0 1000 

Egenkapital 1000 200 

Renteomkostning -100 100 

Uforholdsmæssig gæld   40 

Beskåret rentefradrag   4 

      

EBIT 0 200 

Uudnyttet underskud 5 0 

Skattepligtig indkomst 95 104 

Skat 9,5 26 

Skatteomkostning for 
koncernen som helhed 35,5 

 

Den uforholdsmæssige gæld er den del af den kontrollerede gæld129 der efter SEL § 11, stk. 1, 7. pkt. 

skal opklassificeres til egenkapital for at forholdet mellem gæld og egenkapital udgør 4:1. Det er 

således kun denne del der fradragsbeskæres. Den uforholdsmæssige gæld kan udregnes ved brug af 

følgende formel: 

                           (                )      

Der kan på baggrund heraf udregnes hvor stort selskabets rentefradragsbeskæring vil være. 

                       
(                                    )

    
 

Som det ses i Scenarie 3 vil en indførsel af reglerne om tynd kapitalisering øge koncernens 

skatteomkostninger med 1. Skatteomkostningerne for koncernen vil således stige i takt med, at enten 

egenkapitalen falder eller gælden stiger hos datterselskabet. 

Det tyndt kapitaliserede selskab har dog mulighed for at undgå denne fradragsbeskæring, såfremt det 

kan godtgøres, at lignende finansiering kan nås mellem uafhængige parter130. 

                                                           
129

 Se herom i afhandlingens kapitel 2. 
130

 Se herom afhandlingens kapitel 3, for en dybdegående gennemgang af hvorledes dette skal fortolkes. 
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Det ses herved, at en koncern på trods af de danske regler om tynd kapitalisering har mulighed for at 

minimere sine skatteomkostninger som vist i Scenarie 2, hvis ”blot” det kan godtgøres, at 

finansieringen opfylder SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Dette er dog under den antagelse, at omkostningerne forbundet med at udarbejde en dokumentation 

som godtgørelse ikke overstiger den samlede skattebesparelse for koncernen som helhed. Det kan 

herved ses, at en godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. kun vil være gavnligt for koncernen, såfremt 

omkostningerne forbundet hermed ikke overstiger forskellen i skatteomkostningerne for koncernen 

som helhed i Scenarie 2 og Scenarie 3, altså: 

           . 

Det kan i praksis være svært at estimere omkostningerne forbundet med en godtgørelse. Man kan dog 

sammenligne med omkostningerne forbundet med den mere omfangsrige transfer pricing 

dokumentation efter SKL § 3 B, stk. 5. 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til L 173 af 25. april 2012, at: 

 ”..minimumsomkostningerne til udarbejdelse af TP-dokumentation skønnes at være 125.000 kr.”. 

Det fremgår dog ligeledes, at det kan være svært at estimere den præcise omkostning131. Det må dog 

formodes, at en godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. vil være mindre byrdefuld og derved også 

mindre omkostningstung. Dog er beløbet på 125.000 kr. estimeret uden tillæg af eventuelle 

påkrævede benchmarkanalyse, der kan være særdeles dyre. Lignende benchmarkanalyse vil 

formentlig være en fordel for godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., men ikke et krav. 

Det kan altså forventes, at der er betydelige omkostninger forbundet med en dokumentation som 

godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

 

Opfyldelse af SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 
Som vist ovenfor vil en koncern have incitament til at opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., såfremt 

omkostningerne forbundet med godtgørelsen ikke overstiger værdien af fradraget der ellers ville blive 

fraskåret. Der vil derfor i dette kapitel blive redegjort for hvorledes et selskab, kan godtgør, at lignende 

                                                           
131

 Beløbet synes at være sat meget lavt, og er udtryk for en gennemsnitsbetragtning. Visse selskaber kan således 
risikere, at skulle betale langt større beløb for en dansk Transfer Pricing dokumentation, såfremt denne skal 
udarbejdes eksternt. Beløbet vil afhænge af kompleksiteten i selskabernes kontrollerede transaktioner. 
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finansiering kan nås mellem uafhængige parter, som hjemlet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. og dermed opnå 

en samlet skattebesparelse for koncernen som helhed. 

Det kan være svært at vurdere hvad prisen på en given transaktion mellem uafhængige parter præcist 

skal være. 

I en perfekt verden med fuldt oplyste parter, der alle har samme fremtidsudsigter, vil der være én 

markedspris for identiske produkter. Det er dog sjældent, at sådanne situationer opstår i den virkelige 

verden, hvorfor prisen for identiske produkter kan variere. Dette kan eksempelvis skyldes forskelle i 

parternes viden, eller forskelle i parternes syn på fremtiden. Ligeledes kan findes situationer, hvor 

parterne ikke handler rationelt. Det må dog antages, at uafhængige parter, specielt når det gælder 

transaktioner på størrelser, som er omfattet af reglerne om tynd kapitalisering, handler rationelt. 

For bedst muligt at godtgøre at en rente på et lån og selve størrelsen på lånet er på et niveau, som også 

kunne nås hos en uafhængig part, ved udløbet af det pågældende selskabs indkomstsårs, vil det være 

nødvendigt at finde bevis for dette. Dette kan gøres på følgende måder132: 

 Anvendelse af CUP-metoden133 

 Bindende lånetilbud fra en uafhængig bank. 

Det må for begge fremgangsmåder kræves, at der stilles et højt krav til sammenlignelighed, mellem 

den kontrollerede lånetransaktioner, der ønskes testet, og et eventuelt lånetilbud eller ukontrolleret 

transaktion (CUP-metoden). 

Hvilke sammenlignelighedsfaktorer, der kan anvendes til at vurdere om en kontrolleret transaktion er 

sammenlignelig med en ukontrolleret transaktion, vil derfor blive gennemgået i næste afsnit. 

 

Sammenlignelighedsanalyse: 
Det almindelige armslængdeprincip baserer sig på, at der eksisterer en eller flere sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige parter, i forhold til den koncerninterne transaktion. Det er derfor 

                                                           
132

 Det kan overvejes om rentemarginalmetoden i særlige tilfælde ligeledes kan anvendes. Rentemarginalmetoden 
baserer sig på omkostningerne for långiver, hvortil der tillægges en margin baseret på låntagers kreditværdighed samt 
långivers påtagne risici. Metoden er grundet afhandlingens begrænsede omfang ikke beskrevet yderligere. 
133

 Der vil være tale om en modificeret CUP-metode, da CUP-metoden baserer sig på det almindelige 
armslængdeprincip. Som gennemgået i Kapitel 3, er der visse væsentlige forskelle mellem det almindelige 
armslængdeprincip og armslængdeprincippet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. Det må dog antages, at CUP-metoden vil kunne 
anvendes, dog baseret på de forhold, der gør sig gældende for SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. herunder vurderingstidspunktet. 
For en gennemgang af CUP-metoden se afhandlingens s. 71.  
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vigtigt, at der er en stor grad af sammenlignelighed mellem den kontrollerede transaktion og de 

ukontrollerede transaktioner. 

Det er dog sjældent, at der i praksis kan findes en perfekt sammenlignelig transaktion, da der næsten 

altid kan findes mindre forskelle i mellem transaktionerne134. Der bør derfor altid foretages en konkret 

analyse af de transaktioner og parter, der vælges som sammenlignelighedsgrundlag. På baggrund af 

dette har OECD’s Transfer Pricing Guidelines fremført fem sammenlignelighedsfaktorer, som 

vejledende kriterier i forhold til armslængdevurderingen. Disse fem sammenlignelighedsfaktorer 

anvendes ligeledes i en dansk transfer pricing dokumentation. 

Da det må formodes, at samme økonomiske omstændigheder gør sig gældende for 

armslængdeprincippet efter LL § 2, herunder OECD’s Transfer Pricing Guidelines og SEL § 11, stk. 1, 5. 

pkt., vil der i nedenstående afsnit blive gennemgået de relevante punkter fra en dansk transfer pricing 

dokumentation, der kan gøre sig gældende ved en godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

 

Sammenlignelighedsfaktorer i forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.: 

Som nævnt ovenfor må det antages, at mange af de elementer en dansk transfer pricing 

dokumentation skal indeholde, også kan spille en rolle i vurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Hvad der præcist skal indeholdes i en dansk transfer pricing dokumentation efter SKL § 3B, stk. 5, er 

fastsat i dokumentationsbekendtgørelsen135, der er udstedt med hjemmel i SKL § 3B, stk. 5, 5. pkt. 

Det bør dog bemærkes, at der i en dansk transfer pricing dokumentationen skal indgå elementer, der 

vil være unødvendige for en dokumentation efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.136, da en dansk transfer 

pricing dokumentation skal vise hvorledes priser og vilkår for alle selskabets kontrollerede 

transaktioner er fastsat, samt om disse er på armslængde. En godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

indeholder som nævnt i afhandlingens Kapitel 3, et krav om at både størrelse, karakteristik og vilkår 

skal være på armslængde. I modsætning til dokumentation efter SKL § 3 B, stk. 5, skal skattepligtig 

ligeledes godtgøre, at lånet ikke er ydet alene på grund af den kontrollerende ejers indflydelse. 

                                                           
134

 Se Winther-Sørensen, Niels mfl., Skatteretten 3, 2009, s. 371. 
135

 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, og efter bemyndigelse samt efter godkendelse af Skatterådet den 
24. januar 2006. 
136

 Det må eksempelvis formodes, at det ikke vil gavne dokumentationen efter SEL § 11, stk.1, 5. pkt. at oplyse om 
hele koncernens juridiske struktur, koncernens organisatoriske struktur, de sidste tre års nettoomsætning og EBIT mm 
som fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 2. Det vil dog være en fordel for forståelsen af de forskellige funktioner og 
risici efter en funktionsanalyse, at beskrive koncernens juridiske- og organisatoriske struktur, i det omfang der 
vedrører de kontrollerede gældsstiftelser.   
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Det fremgår af dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, at en dansk transfer pricing dokumentation 

skal indeholde en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner. Dette synes også at være relevant for 

en dokumentation efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., da en beskrivelse af hvert af de koncerninterne 

gældsforhold også bør beskrives for at klarlægge de forskellige karakteristika for gældsforholdene. 

Der vil eksempelvis være forskellige overvejelser i spil for at bevise en cash pool ordnings 

markedskonformitet frem for et traditionelt låns markedskonformitet. En sådan beskrivelse af de 

kontrollerede anbefales også i OECD’s Transfer Pricing Guidelines137. 

Det fremgår ydermere af bekendtgørelsens § 5, stk. 4, at de kontrollerede transaktioner skal beskrives 

i forhold til: 

 Produkters egenskaber (lånets karakteristika) 

 En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici.) 

 Kontraktvilkår 

 Økonomiske omstændigheder 

 Forretningsstrategier. 

 

Disse fem sammenlignelighedspunkter udgør den mest essentielle del af 

sammenlignelighedsvurderingen138, og bør derfor også behandles i en godtgørelse efter SEL § 11, stk. 

1, 5. pkt. 

Det bør dog bemærkes, at første punkt vedrørende produkternes egenskaber, ikke direkte vil have 

relevans for godtgørelsen, da der udelukkende er tale om kontrollerede gældsforhold og derved ikke 

transaktioner med produkter mm, der kan have materielle forskelligheder, der kan påvirke 

sammenlignelighedsgrundlaget139. De forskellige lånetransaktioner bør derimod, som nævnt ovenfor, 

beskrives i forhold til deres karakteristika, da de specifikke forhold ved lånet kan have stor betydning 

for renten på lånet såvel som om et sådan lån overhoved ville kunne opnås hos en uafhængig part. 

De fem sammenlignelighedsfaktorer vil nedenfor blive gennemgået i forhold til gældsforhold for at 

finde ud af hvilke elementer, der kan afgøre om hvorvidt en kontrolleret og en ukontrolleret 

transaktion, kan anses for at være sammenlignelige og derved anvendes som 

sammenlignelighedsgrundlag i en godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

 

                                                           
137

 Se pkt. 3.1 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
138

 Se pkt. 1.36 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
139

 Se pkt. 1.38 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
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Lånets karakteristika: 

Da det er sjældent at to lån er fuldstændig identiske, vil det være nødvendigt for 

sammenlignelighedsvurderingen at tage højde for hvilke karakteristika lånet besidder. Man kan 

eksempelvis forestille sig, at der vil være forskel på om hvorvidt et selskab ville kunne optage et lån på 

samme størrelse på samme vilkår, såfremt der er væsentlige forskelle i lånets karakteristika. Lånets 

karakteristika kan både have betydning for renten på lånet lige såvel som om lånet overhovedet vil 

kunne optages hos en uafhængig part. 

De karakteristika, der kan have betydning for et lån kan være: 

 Sikkerhedsprofil140 

 Lånets type141 

 Fast eller variabel rente 

 Lånets størrelse 

 Lånets optagelses dato 

 Løbetiden 

 Låntagers kreditvurdering 

Den koncerninterne lånetransaktion bør derfor defineres på baggrund af ovenforstående elementer 

for derved at kunne fastlægge hvilke ukontrollerede lånetransaktioner, der besidder tilsvarende 

karakteristika, og derved kan udgøre et sammenlignelighedsgrundlag. 

  

Funktionsanalyse: 

Ved transaktioner mellem uafhængige parter, vil priser og vilkår normalt afspejle de funktioner, 

parterne udfører, når parternes aktiver og påtagne risici er taget i betragtning142. En funktionsanalyse 

vil derfor være nødvendig ved vurderingen af om en kontrolleret transaktion og en ukontrolleret 

transaktion er sammenlignelige. Formålet med funktionsanalysen er at beskrive og sammenligne de 

udførte økonomiske aktiviteter og forpligtigelser, anvendte aktiver og påtagne risici af parterne i 

forhold til transaktionen143. I forhold til gældsstiftelse vil det primært være de udførte aktiviteter samt 

de påtagne risici, der vil have relevans for sammenligneligheden. 

Det vil derfor i forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. også være disse elementer, der kan hjælpe med at 

godtgøre en ukontrolleret transaktions sammenlignelighed med den kontrollerede transaktion. Det 

                                                           
140

 Sikkerhedsprofilen vedrører om hvorvidt der er tale om sikret eller usikret gæld. 
141

 Lånets type vedrører om hvorvidt der er tale om et traditionelt lån, eller om der er tale om specielle 
lånearrangementer, eksempelvis en kredit med et på forhånd fastsat maksimum.  
142

 Se pkt. 1.42 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
143

 Se pkt. 1.42 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
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bør bemærkes, at analysen formentlig bør foretages med henblik på hvilke funktioner, aktiver og risici 

der er gældende ved indkomstårets udløb144. Det må dog formodes, at disse på nær de anvendte 

aktiver145, normalt vil være identiske gennem hele gældsstiftelsens løbetid. 

 

Funktioner: 

Det vil være nødvendigt for selskabet at identificere alle funktioner af relevans for transaktionen146. I 

forhold til gældsstiftelse vil det primært være relevant at udspecificere hvem, der er långiver og 

låntager. Hvis der er stillet garanti eller anden sikkerhedsstillelse, vil det ligeledes være relevant at 

udspecificere hvilke parter, der har stillet sikkerheden af relevans for gældsstiftelsen. Dette er vigtigt, 

da der skal justeres for forskellen med og uden sikkerhedsstillelse, for at kunne et 

sammenlignelighedsgrundlag147. En sådan justering for sikkerhedsstillelse kan foretages ved at 

korrigere for rentebesparelsen med og uden sikkerhedsstillelsen. Såfremt det gældsforhold anses for 

at være kontrolleret grundet sikkerhedsstillelse fra en kontrollerende ejer eller øvrige 

koncernselskaber, og der herved er betalt en provision til det sikkerhedsstillende selskab, skal 

provisionen svare til den besparelse selskabet har haft ved den pågældende sikkerhedsstillelse, for at 

kunne anses for at være på armslængdevilkår. 

Ved vurderingen af hvilke transaktioner, der kan anvendes som sammenlignelighedsgrundlag for det 

kontrollerede lån, er det nødvendigt at sondre mellem hvilke parter, der har udført 

sikkerhedsstillelsen eller provisionsbetalingen og hvilken transaktion denne hidrører. Kravet om at 

der ikke må stilles sikkerhed fra kontrollerende ejere eller øvrige koncernselskaber, vedrører 

udelukkende situationer hvor, sikkerhedsstillelsen og en eventuel tilhørende provision vedrører en 

potentiel sammenlignelig transaktion148 eller et lånetilbud mellem en uafhængig långiver og det tyndt 

kapitaliserede selskab. Dette skyldes, at selskabet i denne situation ikke vil kunne dokumentere et 

koncerninternt låns markedskonformitet uden den pågældende sikkerhedsstillelse, heller ikke hvis 

der hertil betales en armslængde provision for denne sikkerhedsstillelse. 

I situationer hvor det koncerninterne lån, der ønskes godtgjort, indeholder en provision for den 

sparede renteomkostning selskabet har haft ved at den kontrollerende ejer eller øvrige 

koncernselskaber har stillet sikkerhed herfor, kan der formentlig blot foretages en justering svarende 

                                                           
144

 Se herom afhandlingens Kapitel 3 i afsnittet om vurderingstidspunktet. 
145

 Gældens størrelse vil således formentlig variere gennem dens løbetid. 
146

 Se pkt. 1.43 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
147

 Dette skyldes, at det er en forudsætning for SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., at et tilsvarende lån på de givne vilkår kan 
opnås hos en uafhængig part uden, at der stilles sikkerhed fra en kontrollerende ejer eller øvrige koncernselskaber. Se 
mere herom på s. 35 ff. 
148

 En sådan potentiel sammenlignelig transaktion vil udgøre en Intern CUP. 
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til provisionsbetalingen ved en eventuel sammenlignelig transaktion, for at de to transaktioner kan 

anses for at være sammenlignelige, for hvad angår sikkerhedsstillelsen. 

Hvis renten på de to lån efter en justering er tilsvarende, og de øvrige forhold ellers er 

sammenlignelige må det formodes at selskabet har godtgjort at de givne vilkår kan opnås hos en 

uafhængig part. Det samme må gøre sig gældende ved en potentielt sammenlignelig transaktion 

mellem to uafhængige parter.149 

En udligning af en eventuel forskel ved den sammenlignelige transaktion og den koncerninterne 

transaktion bør ske ved justering i forhold til den sparede renteomkostning den ene af de to 

uafhængige parter har haft ved den pågældende sikkerhedsstillelse. Den justerede rente bør derefter 

kunne anvendes som sammenlignelighedsgrundlag for den koncerninterne transaktion. I forhold til 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. synes det nødvendigt at justere for en eventuel provision hvert år, såfremt den 

pågældende sikkerhedsstillelse ikke udgør et fastbeløb. Der kan eksempelvis være tale om en 

ubegrænset garanti150. Der bør her justeres for den reelle fordel som skattepligtige har haft grundet 

den pågældende sikkerhedsstillelse. 

 

Aktiver: 

Ved traditionelle lånetyper vil der normalt ikke være tvivl om hvilke aktiver, der er anvendt ved 

transaktionen og hvem, der ejer dem. Der vil typisk være tale om selve lånebeløbet og eventuelt 

bankkonti. 

Ved andre typer af koncerninterne lånearrangementer, som eksempelvis et cash pool arrangement, 

kan der være mange parter, hvorfor det kan være sværere at holde styr på alle lånebeløbene samt de 

tilhørende bankkontoer, disse bør derfor alle beskrives med dertilhørende ejerskab151. 

Det bør bemærkes, at aktiverne bør vurderes i forhold til hvorledes deres status, er ved indkomst årets 

udløb for selskabet. Selve lånebeløbet kan således have ændret sig, siden transaktionen fandt sted.  

 

Risici: 

Den vigtigste del af funktionsanalysen for hvad angår låneforhold, vil være de påtagne risici af de 

forskellige parter involveret i transaktionen. Det er vigtigt, at alle de relevante risici i forhold til den 

                                                           
149

 En såkaldt ekstern CUP. 
150

 Se eksempelvis bindende forhåndsbesked af 21. november 2000, hvor en sådan garanti var ydet af skattepligtiges 
moderselskab. 
151

 Se Deloitte Economists’ Debt Pricing Group (2011) – Transfer Pricing Implications of Cash Pooling Structures, for en 
nærmere gennemgang af armslængdeproblematikken ved cash pool ordninger. 
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enkelte transaktion beskrives. Som det også er nævnt i lovbemærkningerne152, kan de konkrete 

låneforhold have betydning for vurderingen af, om hvorvidt et koncerninternt lån kan anses for at 

være markedskonformt153. Der vil i nedenstående afsnit blive gennemgået de risici, der normalt vil 

være aftalt i en låneaftale og deres betydning for lånets sammenlignelighed. 

Kreditrisiko: 

Kreditrisiko dækker over risikoen for debitors manglende betalingsevne både vedrørende lånets 

hovedstol og dertilhørende renter. Dette vil betyde, at kreditrisikoen potentielt vil være til stede ved 

samtlige låneforhold. Kreditrisikoen vil derfor afhænge af selve lånets størrelse, da chancen for at 

debitor ikke kan opfylde låneaftalen, vil være større jo mere, der skal betales tilbage. Som følge heraf 

vil renten på et lån blive højere jo større kreditrisikoen er, da kreditor påtager sig en større risiko for 

ikke at få det udlånte tilbage. Denne risiko er ikke gratis hos en uafhængig långiver, hvorfor renten på 

et koncerninternt lån må afspejle en lignende pris (rente) for samme risiko, for at kunne anses for at 

være på armslængde. 

Som følge af kreditrisikoen er det normalt, at kreditor kræver en sikkerhed for at forbedre sine 

chancer for at få hele eller dele af det udlånte beløb tilbage. Dette kan typisk ske ved, at kreditor sikrer 

lånet med pant154, eller kræver en garanti. Alle relevante kreditrisici bør derfor beskrives, for at kunne 

vurdere om det kontrollerede lån, kan anses for at være sammenligneligt med et evt. bindende 

lånetilbud fra en bank eller en evt. sammenlignelig ukontrolleret transaktion. 

Finansielle risici: 

Udover kreditrisikoen vil der normalt også være visse finansielle risici forbundet med et 

koncerninternt lån. Dette vil typisk være risici forbundet med f.eks. svingninger i valutakurser 

vedrørende valutaen som lånet er optaget i155. Risikoen og dermed renten på et lån bør eksempelvis 

stige, såfremt lånet er optaget i en volatil valuta overfor en mere stabil valuta. 

Såfremt de to sammenlignelige lån er optaget på identiske vilkår men i forskellige valuta, bør der 

foretages en justering for, at de to lån kan anses for at være sammenlignelige. Renten på de to lån vil 

derfor være forskellige, men lånene vil alligevel kunne anses for at være sammenlignelige, da der er 

taget højde for forskellen ved hjælp af justeringen. 

                                                           
152

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98.  
153

 Se hertil afhandlingens kapitel 3. 
154

 Det bør bemærkes, at et lån sikre med pant udelukkende bør anses for sikret hvis den korrekte sikringsakt er 
foretaget. Der bør derfor ved vurderingen af sammenligneligheden foretages et realitetstjek for, at sikre at der reelt er 
tale om et sikret lån. 
155

 Det bør bemærkes, at der i tilfælde hvor et koncerninternt lån er optaget i euro og skal tilbagebetales til et dansk 
selskab eller omvendt, sandsynligvis ikke vil være nogen væsentlig risiko forbundet med svingninger i valutakursen, da 
Danmark har fastkurspolitik, der indebærer, at kronekursen er stabil over for euroen. 
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En sådan justering kan illustreres med følgende eksempler: 

Et datterselskab optager et lån hos sit moderselskab. Datterselskabet har ligeledes optaget et lån hos 

en uafhængig bank156. Begge lån er på samme størrelse og vilkår og de kan generelt anses for at være 

sammenlignelige bortset fra valutaen de to lån er optaget i. Der vil i denne situation skulle justeres for 

forskellen i de to valutakurser. 

Eksempel med valutajustering for variabelt forrentede lån: 

Banklånet fra den uafhængige bank er optaget i Euro og består af en basisrente, eksempelvis 

EURIBOR157, samt en rentemarginal på eksempelvis 5,5 %. Det antages at lånet fra moderselskabet er i 

danske kroner og det vil derfor være muligt at benytte CIBOR158 som basisrente, og rentemarginalen 

fra banklånet (5,5 %) vil kunne benyttes som rentemarginal på det kontrollerede lån. Derved vil det 

være muligt at fastsætte renten på lånet fra moderselskabet til CIBOR + 5,5 %. 

I forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. vil det betyde, at et koncerninternt lån og et potentielt 

sammenligneligt lån optaget mellem uafhængige parter vil være sammenlignelige såfremt den eneste 

forskel på de to lån er hvilken valuta lånet er optaget i (som i eksemplet ovenfor danske kroner og 

Euro) og forskellen på renten mellem de to lån er forskellen mellem EURIBOR-renten og CIBOR-

renten, ved indkomst årets udløb. Hvis dette er tilfældet vil det være rimeligt at antage, at selskabet 

kunne have opnået et tilsvarende lån på de givne vilkår, som hjemlet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. hos en 

uafhængig part159. 

Det bør bemærkes, at CIBOR eller EURIBOR renten bør være på samme løbetid som det pågældende 

koncerninterne lån for at øge sammenligneligheden. Såfremt løbetiden på lånet er langvarigt, kan det 

overvejes om en statsobligation fra det pågældende land, med samme løbetid kan anvendes som 

basisrente. 

Derudover vil der være risici forbundet med svingninger i renten på lånet. Denne risiko vil selvfølgelig 

ikke være til stede hvis der er tale om et lån med en fast rente. Men for lån optaget med variabel rente 

vil det være nødvendigt at indregne risikoen forbundet med svingninger i renten på lånet. 

                                                           
156

 En såkaldt intern CUP. Se mere om CUP-metoden på s. 71. 
157

 EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) er baseret på den gennemsnitlige rentesats, til hvilken en stor del af de 
europæiske banker låner til hinanden. Se http://www.euribor-rates.eu/ 
158

 CIBOR (Copenhagen Interbank Offered rate) er baseret på den gennemsnitlige rentesats, til hvilken en stor del af de 
danske banker låner til hinanden. Se 
https://www.nationalbanken.dk/dnuk/rates.nsf/side/reference_rates!opendocument. 
159

 Det kan dog diskuteres om CIBOR rent faktisk er prissat korrekt. Dette har været meget omdiskuteret, se 
eksempelvis: 
http://finans.borsen.dk/artikel/1/239184/professor_behov_for_undersoegelse_af_cibor.html?hl=Q2lib3I7a3JpdGlrO2
NpYm9yO0tyaXRpaw. Alternativt til anvendelsen af Interbank Offered Rates kan en 10-årig statsobligation formentlig 
anvendes, som basis rente. 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/239184/professor_behov_for_undersoegelse_af_cibor.html?hl=Q2lib3I7a3JpdGlrO2NpYm9yO0tyaXRpaw
http://finans.borsen.dk/artikel/1/239184/professor_behov_for_undersoegelse_af_cibor.html?hl=Q2lib3I7a3JpdGlrO2NpYm9yO0tyaXRpaw
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Eksempel med valutajustering for fastforrentede lån: 

Det antages, at banklånet optaget hos den uafhængige bank er et 10-årigt lån, der er optaget i Euro og 

har en fast rente på 7,5 %. Lånet optaget hos moderselskabet er optaget i danske kroner, og har også 

en løbetid på 10 år.  

Det antages, at den effektive rente på en 10-årig tysk statsobligation denomineret i Euro, ved det 

relevante indkomstårs udløb er 2,0 %. Derved udgør rentemarginalen på banklånet 5,5 %, der udgør 

forskellen mellem den faste rente på 7,5 % og statsobligationens rente på 2,0 %. 

Derudover antages det, at den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation denomineret i 

danske kroner, ved indkomstårets udløb, er 2,1 %. Derved vil det være muligt at fastlægge renten på 

lånet fra moderselskabet til 7,6 % (en basisrente på 2,1 % + en rentemarginal på 5,5 %). Det ses 

herved at valutajusteringen af de to lån udgør forskellen i den ”risikofrie” rente, her baseret på renten 

på henholdsvis en dansk- og en tysk 10-årig statsobligation. 

 

Kontraktvilkår (vilkår i låneaftale): 

De pågældende vilkår, der er aftalt i den kontrollerede transaktion, udgør et vigtigt element for 

sammenligneligheden. Som nævnt i forarbejderne160 kan de konkrete låneforhold inddrages i 

vurderingen af et kontrolleret låns markedskonformitet. Disse låneforhold bør ikke alene indgå i 

vurderingen af lånet, men også i vurderingen af om en eventuel ukontrolleret transaktion er 

sammenlignelig med den kontrollerede transaktion, der ønskes godtgjort efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

I en perfekt verden vil en kontrolleret lånetransaktion, kun være sammenlignelig med en ukontrolleret 

lånetransaktion, såfremt lånevilkårene i de to transaktioner er identiske. Det vil dog i praksis være 

noget nært umuligt at finde sådanne perfekte sammenlignelige transaktioner, hvorfor to transaktioner 

vil være anset for sammenlignelige, såfremt eventuelle forskelle kan udlignes. Der kan dog ikke 

foretages en ubegrænset mængde udligninger, da der på et tidspunkt ikke længere vil være tale om 

sammenlignelighed mellem de to transaktioner. 

I forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. synes det dog vigtigt, at de enkelte vilkår i det kontrollerede lån 

undersøges for, at fastslå om der er tale om et lån, der ikke vil kunne opnås hos en uafhængig part. De 

omtalte punkter fra lovbemærkningerne bør derfor behandles i godtgørelsen, såfremt disse støtter 

selskabets påstand om, at lignende finansiering kan opnås hos en uafhængig part. 

 

                                                           
160

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98 og afhandlingens s. 34 for en nærmere analyse af disse forhold. 
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Økonomiske omstændigheder: 

Da det kan være svært at identificere alle de forskellige økonomiske omstændigheder for en långiver, 

vil det i de fleste tilfælde være lettere at få udarbejdet en kreditvurdering for det låntagende selskab. 

Denne kreditvurdering kan herefter anvendes som sammenlignelighedsfaktor ved at sammenligne 

kreditvurderingen for det pågældende selskab med kreditvurderingen for de uafhængige låntagere. 

Der vil i en kreditvurdering blive taget højde for de økonomiske omstændigheder, der gør sig 

gældende for den pågældende låntager. 

Kreditvurdering: 

Som anført i Kapitel 3161 kan en kreditværdighedsanalyse spille en rolle i en godtgørelse efter SEL § 

11, stk. 1, 5. pkt. 

For at få en forståelse af låntagers mulighed for at optage et givent lån og på hvilke vilkår, vil en 

kreditvurdering udarbejdet af en uafhængig part i forhold til låntager eller andre koncernforbundne 

parter, i de fleste tilfælde kunne danne grundlag for en vurdering af, om et lignende lån på de givne 

vilkår kan opnås hos en uafhængig part, da en kreditvurdering tildeler långiver en ”credit rating” på 

baggrund af de elementer, som parter på det frie marked vil ligge til grund ved deres vurderinger. 

En kreditvurdering af långiver synes derved at være essentiel i forhold til godtgørelsen efter SEL § 11, 

stk. 1, 5. pkt. 

Der findes overordnet set to typer af risici for en låntager; markedsrisiko og kreditrisiko. 

Kreditrisikoen er risikoen for at låntageren ikke kan tilbagebetale sin gæld. Markedsrisikoen er al 

anden risiko forbundet med lånet. Ved en kreditvurdering estimeres kreditrisikoen for låntageren. Jo 

større kreditrisikoen er for låntager jo større en kompensation vil en uafhængig långiver kræve for at 

påtage sig denne kreditrisiko, hvilket vil komme til udtryk i en højere rente for låntageren, end hvis 

der havde tale om et risikofrit lån. 

Kreditrisiko kan overordnet opdeles i tre typer: 

 

 Default risk 

 Credit downgrade risk 

 Recovery risk 

 

Default risk er risikoen for, at låntager ikke kan betale sine rentebetalinger og hovedstolen. Credit 

downgrade risk, er risikoen for, at låntagers kreditvurdering falder, hvilket vil forringe låntagers 

muligheder for at fremmedfinansiere sig hos en uafhængig part. 

                                                           
161

 Se afhandlingens s. 32 ff. 
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En virksomhed tildeles en ”credit rating”, hvoraf denne rating identificerer låntagers kreditværdighed. 

Jo bedre en ”credit rating”, des større lån og til billigere rente kan låntager optage et lån på det frie 

marked. Flere større rating bureauer, har deres egne modeller til at estimere en låntagers 

kreditvurdering. Skatteministeren har tidligere offentliggjort, at de danske skattemyndigheder 

accepterer anvendelsen af Rating modeller fra både Standard & Poor’s og Bloomberg162, ved 

fastsættelsen af en armslængderente.  Recovery risk er risikoen for, at långiver kun modtager en del af 

det skyldte beløb fra låntager i forbindelse med en konkurs. 

Der er vigtigt at alle disse tre risici estimeres for låntager efter en ”separate entity approach”163. Der 

skal altså tildeles låntager en separat kreditvurdering baseret på låntagers finansielle forhold, hvoraf 

alle finansielle forhold og eventuel støtte fra en eller flere koncernintern parter skal holdes ude af 

kreditvurderingen. 

Som diskuteret i afsnittet Passive Association164, kan der opstå situationer hvor, en låntager, der er del 

af en koncern, opnår en bedre kreditvurdering, på baggrund af sit blotte koncerntilhørsforhold. 

Det er før blevet bekræftet, at et datterselskabs kreditvurdering kan blive positivt påvirket ved brugen 

af et anerkendt brand165. Dette var eksempelvis tilfældet i General Electric sagen166. 

Argumentet for at anvendelsen af et kendt brand, skulle føre til en bedre kreditvurdering for 

datterselskabet (låntager), var, at moderselskabet ikke ville lade sit datterselskab, gå konkurs, da dette 

ville skade værdien af General Electrics brand. 

Som anført i sagen167 kan det diskuteres om det reelt er selve anvendelsen af navnet, der fører til den 

bedre kreditvurdering eller om det er selve den økonomiske værdi af datterselskabet. 

Det blev i sagen fremført, at hvis moderselskabet havde et økonomisk incitament til at lade 

datterselskabet gå konkurs, ville moderselskabet lade dette ske. 

I forhold til en kreditvurdering efter en ”separate entity approach”, synes en sådan diskussion dog at 

være sammenfaldende, da tabet på brandets værdi som påføres ved at lade et evt. datterselskab gå 

konkurs, unægtelig vil være med i den samlede vurdering af det pågældende datterselskabs 

økonomiske værdi for koncernen. 

Det vigtige i vurderingen vil være om en sådan økonomisk tankegang fra moderselskabet, er noget 

som en uafhængig part ville tage med i sine overvejelser, ved udstedelsen af et lån til datterselskabet, 

uden at der foreligger en eksplicit garanti eller anden sikkerhedsstillelse fra moderselskabet. Såfremt 

                                                           
162

 Se Ministersvar på spørgsmål nr. 356 af 30. maj 2006. 
163

 Se pkt. 1.6 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines 2010. 
164

 Se afhandlingens s. 36 ff. 
165

 Se præmis 23 i General Electric Capital sagen. 
166

 General Electric Capital Canada Inc. v.Her Majesty The Queen, TCC docket no. 2006-1385 (IT) G. Da dommen er fra 
Canada, er det være tvivlsomt, om samme konklusion ville nås af en dansk domstol. De fremførte argument i sagen 
synes dog at være af relevans for en vurdering efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 
167

 Se præmis 24 i General Electric sagen. 
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dette er tilfældet, vil en sådan positiv påvirkning af datterselskabets kreditvurdering være baseret på 

forhold anerkendt af de frie markedskræfter, hvorfor en sådan bedre kreditvurdering også bør 

indregnes for datterselskabet, ved fastsættelsen af armslængderenten og indgå i vurderingen af om 

selskabet overhovedet vil kunne optage samme størrelse lån hos en uafhængig finansieringskilde168. 

  

Forretningsstrategier169: 

Et selskabs forretningsstrategi kan også have betydning for, om en uafhængig långiver vil ønske at 

udstede et lån til det pågældende selskab. 

Man kan eksempelvis forestille sig en situation, hvor et selskab ønsker at øge sin markedsandel 

eksempelvis grundet nye teknologiske muligheder for selskabet. Selskabet besidder dog ikke nok 

kapital til at udføre en sådan ekspansion, hvorfor selskabet optage et stort lån fra sit moderselskab, for 

på sigt at kunne øge sin indtjening. Selskabet vil dog i startperioden som resultat af gældsættelsen 

have en højere gæld i forhold til egenkapital end det tilladte efter SEL § 11, hvorfor selskabet vil blive 

fradragsbeskåret. Såfremt selskabet kan påvise en fornuftig forretningsplan til en uafhængig bank, kan 

det ikke udelukkes, at banken ville have ydet et tilsvarende lån på de givne vilkår til selskabet, da 

banken, såvel som en anden uafhængig finansieringskilde ser på om selskabet også i fremtiden, vil 

være i stand til at opfylde sine forpligtigelser. Forretningsstrategier synes derved at udgøre et vigtigt 

element, specielt i forhold til lånetilbud fra banker. 

Forretningsstrategier synes ligeledes at kunne være afgørende for vurderingen af, om et lån alene er 

affødt af den kontrollerende ejers indflydelse. Dette synes ikke at være tilfældet, såfremt selskabet kan 

påvise en reel begrundelse for lånet. 

 

Anvendelse af fremgangsmåde til godtgørelsen: 
Når de nødvendige sammenlignelighedsfaktorer er analyseret for det kontrollerede lån, vil det være 

nødvendigt at fremfinde sammenligelige lånetransaktioner på baggrund af disse 

sammenlignelighedsfaktorer. Anvendelsen af de to fremgangsmetoder som tidligere nævnt vil i 

nedestående afsnit blive gennemgået.  

 

                                                           
168

 Se hertil chp. VII, pkt. 7.13 i OECD Transfer Pricing Guidelines. 
169

 Se pkt. 1.59-1.63 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 
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CUP-metoden: 

Prisen ved transaktioner mellem uafhængige parter udgør per definition armlængdeprisen. CUP-

metoden også kaldet den frie markedsprismetode, sammenligner priser, der er beregnet i en 

kontrolleret transaktion med priser, der er beregnet i sammenlignelige transaktioner med tredjemand. 

Sammenlignelige transaktioner kan være mellem to tredjemænd, kaldet en ekstern CUP, eller mellem 

en af de forbundne virksomheder og tredjemand, kaldet en intern CUP. Figuren nedenfor skitserer et 

selskabs sammenligneligheds muligheder ved brug af den frie markedsprismetode. 

 

Der vil for den første og sidste lånetransaktion være tale om en intern-CUP. I den anden 

lånetransaktion vil der være tale om en ekstern-CUP. 

Alle tre lånetransaktioner vil kunne danne grundlag for en godtgørelse. Det vil dog være mindre 

omkostningsfuldt for selskabet, at anvende en intern-CUP, hvis en sådan findes og denne er 

sammenlignelig med den kontrollerede lånetransaktion,   

Den frie markedsprismetode er generelt den mest pålidelige metode til at måle armslængderesultater, 

hvis transaktionerne er identiske, eller hvis der kun er mindre let definerbare forskelle. 
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Den frie markedsprismetode kræver forudsætningsvist, der foreligger høj sammenlignelighed mellem 

den kontrollerede og ukontrollerede transaktion. Sammenligneligheden kan opnås ved hjælp af et 

rimeligt antal justeringer, som ikke har nogen væsentlig effekt på den sammenlignelige pris170. 

De fem forhold, der kan have betydning for fastsættelsen af prisen, er beskrevet i OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines171 som de frem sammenlignelighedsfaktorer. Som beskrevet ovenfor er det dog ikke 

alle sammenlignelighedsfaktorer, der er relevante for lånetransaktioner, hvorfor de 

sammenlignelighedspunkter som nævnt ovenfor bør anvendes som sammenlignelighedsgrundlag efter 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Praktisk anvendelse af CUP-metoden til godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.: 

 

Såfremt det låntagende selskab, har mange lånetransaktioner, der skal godtgøres efter SEL § 11, stk. 1, 

5. pkt., vil det være relevant at undersøge, om nogle af disse eventuelt kan aggregeres og dermed 

beskrives samlet. Dette kan lade sig gøre, såfremt de kontrollerede lånetransaktioner er identiske. 

Dette vil bespare selskabet for omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af dokumentation og 

derved opnå en større besparelse i skatteomkostningerne for koncernen som helhed172. 

Når det er fastsat, hvilke karakteristika den koncerninterne lånetransaktion besidder, vil det være 

nødvendigt at finde sammenlignelige lånetransaktioner. Det vil være lettest og mindst 

omkostningsfuldt for selskabet, såfremt der kan findes en sammenlignelig intern CUP. Hvis en sådan 

ikke findes, vil det være nødvendigt at finde en sammenlignelig ekstern CUP. Dette kan gøres ved 

hjælp af flere forskellige databaser173. Ved anvendelsen af en database til at finde sammenlignelige 

transaktioner bør, der først ske en screening baseret på det koncerninterne låns karakteristik. 

Som nævnt i Kapitel 3174, er det ikke et krav at der er tale om et identisk lån, men derimod et 

”tilsvarende lån på de givne vilkår”, hvorfor de ovenfornævnte karakteristika ikke nødvendigvis 

behøver at være identiske med den kontrollerede lånetransaktion. Man kan eksempelvis forestille sig, 

at løbetiden eller lånets størrelse kan variere med en rimelig margin i forhold til den kontrollerede 

lånetransaktion. Det bør dog bemærkes, at de ukontrollerede lån som minimum bør være optaget i 

                                                           
170

 Se pkt. 2.14 i OECD’s Transfer Pricing. Se ligeledes Den Juridiske Vejledning - C.D.11.2.6.2 Metoder til at finde 
armslængdeprisen vedrørende renter. 
171

 Se kap. 1, afsnit D.1.2. i OECD’s Transfer Pricing. 
172

 Se herom Senarie 3 i afhandlingens afsnit vedrørende armslængdeprincippet i Kapitel 4. 
173

 Som eksempel kan nævnes Bloomberg og ORBIS af Bureau van Dijk, herunder programmet TP-Catalyst, der b.la. 
indeholder mere end 2.000 låneaftaler indgået mellem uafhængige parter. Disse databaser kan dog være særdeles 
dyre at købe sig adgang til. 
174

 Se afhandlingens s. 23. 
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samme år som godtgørelsen vedrører, og helst så tæt på indkomstårets udløb175 for selskabet, som 

ønsker at opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Når et rimeligt176 antal ukontrollerede lånetransaktioner er fundet, bør disse gennemgås for at justere 

for eventuelle forskelle, der måtte være til stede mellem de ukontrollerede lånetransaktioner og den 

kontrollerede lånetransaktion for at opnås en større grad af sammenlignelighed. Ligeledes bør der 

foretages en vurdering af kapitalstrukturen for låntagerne af de ukontrollerede transaktioner. 

I forhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. må det formodes, at det vil være en fordel for godtgørelsen, såfremt 

kapitalstrukturen er så tæt på selskabets egen kapitalstruktur som muligt177. 

Når et endeligt sæt af sammenlignelige lånetransaktioner er fundet, og de nødvendige justeringer er 

foretaget, kan der på baggrund af disse beregnes et interquartile range til at fastsætte hvad 

armslængde rentemarginalen vil være. 178 

Formålet med et interquartile range er at fastslå hvor meget de pågældende lånetransaktionerne 

varierer fra medianen. Et sådan interquartile range kan eksempelvis se således ud: 

 Rentemarginal 

Minimum 2,90 % 

Nedre 5,40 % 

Median 6,38 % 

Øvre 7,62 % 

Maksimum 11,07 % 

 

 

Der vil i det pågældende tilfælde være tale om en normalfordeling. For at øge graden af 

sammenlignelighed, ses der bort fra de 25 % lånetransaktioner, der variere mest fra medianen. Dette 

                                                           
175

 Se afhandlingens s. 39. 
176

 Dette vil typisk være et sted mellem 10-15, afhængig af hvor stor graden af sammenlignelighed er for de fundne 
transaktioner. i forhold til det generelle armslængdeprincip vil en perfekt sammenlignelig lånetransaktion være nok, 
da denne per definition vil udgøre en armslængdepris. Såfremt at en identisk lånetransaktion kan findes, der er 
indgået ved selskabets indkomstårs udløb, og selskabet er en perfekt sammenligneligt med låntager, kan det 
argumenteres for, at SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. vil være opfyldt. Et sådan scenarie vil dog formentlig være utænkeligt i 
praksis. 
177

 Dette må formodes at kunne være af afgørende betydning, da SEL § 11, netop basere sig på en objektiv vurdering 
af et selskabs kapitalstruktur. 
178

 Alle observationer kan dog argumenteres for at være armslængde. Se eksempelvis Gareth Green: Transfer Pricing 
Manual, 2008, s. 206. Se ligeledes pkt. 3.57 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines  
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vil sige, at der ses bort fra de 25 % lånetransaktioner, der ligger under den nedre kvartil og over den 

øvre kvartil. Dette skyldes at de 50 % lånetransaktioner der varierer mindst fra medianen må anses 

for at udgøre de mest hyppige rentemarginaler mellem uafhængige parter. Der er således foretaget en 

justering, hvorpå de mest afvigende (fra medianen) lånetransaktioner udelukkes, da disse anses for at 

være mindre sammenlignelige end de resterende lånetransaktioner. 

 

 

 

Der vil i en situation som ovenfor, kunne konkluderes, at rentemarginalen på det koncerninterne lån 

for at opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. for hvad angår lånets vilkår, skal være mellem 5,40 % og 7,62 %. 

For at finde den præcise rente på lånet skal hertil tillægges en basisrente. Såfremt der er tale om et 

længere varigt lån eksempelvis 10 årigt i danske kroner, kan renten på en 10-årig dansk 

statsobligation anvendes. Såfremt der er tale om et kortere lån, kan det overvejes, om eksempelvis 

CIBOR vil være mere sammenlignelig som basis rente. 

Armslængderenten vil i det pågældende tilfælde være: 

Kortfristet lån: 

                     

Langvarigt lån: 

                                                              

For hvad angår godtgørelsen af selve lånets størrelse, må det formodes, at samme analyse kan 

anvendes, såfremt selve lånets størrelse har været medtaget i vurderingen af sammenlignelige 
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lånetransaktioner. Hvis lånestørrelserne for de sammenlignelige lånetransaktioner ikke varierer 

væsentligt fra den kontrollerede lånetransaktion, må det formodes, at det ligeledes er godtgjort, at et 

tilsvarende lån kan opnås hos en uafhængig finansieringskilde. 

Som nævnt i Kapitel 3, vil der ved vurderingen af, om lignende finansiering kan opnås mellem 

uafhængige parter være tale om en konkret samlet vurdering. CUP-analysen bør derfor suppleres med 

de relevante punkter for selskabet som fremgår af forarbejderne179 til SEL § 11 som nævnt i Kapitel 

3180.  Det vil ligeledes være nødvendigt at godtgøre, at lånet ikke alene er optaget grundet den 

kontrollerende ejers indflydelse. Dette synes at være tilfældet, hvis enten skattepligtig kan fremvise en 

fornuftig forretningsplan som begrundelse for lånet, ingen af de konkrete låneforhold som nævnt i 

lovbemærkningerne er til stede eller, at der ikke foreligger et skattemotiv som begrundelse for de 

givne transaktion, synes ligeledes at kunne drages ind i vurderingen.  

 

Fordele og ulemper ved CUP-metoden: 

CUP-metoden må anses for at være den mest pålidelige metode til at godtgøre, at lignende finansiering 

rent faktisk kan opnås hos en uafhængig part, da den baserer sig på allerede gennemførte 

transaktioner. Dette giver metoden den fordel, at den beviseligt kan dokumentere et selskabs 

kontrollerede lånetransaktion, rent faktisk er markedskonformt. 

Såfremt skattepligtig har sammenlignelige transaktioner med uafhængige parter, eller et andet 

koncernforbundet selskab har sammenlignelige transaktioner med en uafhængig part, vil selskabet 

have let adgang til dokumentation til sin godtgørelse. 

CUP-metoden baserer sig dog på en høj grad af sammenlignelighed mellem den kontrollerede og de 

ukontrollerede transaktioner, hvorfor det i praksis kan være svært at finde sammenlignelige 

transaktioner. Dette besværliggøres yderligere, af det faktum, at vurderingstidspunktet for SEL § 11, 

stk. 1, 5. pkt. er ved selskabets indkomstårs udløb. Dette vil i praksis føre til den uheldige situation, at 

selskabet vil have et yderest begrænset udvalg af ukontrollerede transaktioner, at vælge imellem. 

Dette kombineret med det høje krav til sammenlignelighed kan føre til, at selskabet reelt ikke kan 

finde sammenlignelige ukontrollerede lånetransaktioner som dokumentation for godtgørelsen. 

 

                                                           
179

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
180

 Se herom afhandlingens Kapitel 3, for en nærmere analyse af hvilke punkter der bør ligges vægt på i godtgørelsen. 
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Praktisk anvendelse af eksterne lånetilbud til godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.: 

Som alternativ til CUP-metoden kan lånetilbud fra en uafhængig bank som nævnt i Kapitel 3181 

anvendes i godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Det må dog bemærkes, at denne fremgangsmåde formentlig vil være mindre pålidelig end CUP-

metoden, da der med et lånetilbud sammenlignes med hvad der potentielt kan opnås hos en uafhængig 

part, hvorimod CUP-metoden sammenligner allerede gennemførte transaktioner, og derved hvad der 

rent faktisk kan opnås mellem uafhængige parter. Det må derfor anbefales, at lånetilbuddet er 

bindende for banken for at øge pålideligheden af tilbuddet. Der bør ved fremskaffelsen af det 

uafhængige lånetilbud igen lægges vægt på sammenlignelighedsgraden. Lånetilbuddet bør derfor 

udformes på samme måde som det kontrollerede lån, for hvad angår de ovenfor nævnte 

sammenlignelighedsfaktorer. Derefter bør vilkårene (renten) på lånetilbuddet og det kontrollerede lån 

sammenlignes for at vurdere om hvorvidt der er tale om et tilsvarende lån på de givne vilkår. 

Såfremt den uafhængige bank ikke udbyder samme type lån, bør det overvejes, om der kan foretages 

justeringer som ved CUP-metoden for at udligne forskellene. 

Lånetilbuddet bør herefter suppleres med de relevante punkter for selskabet som fremgår af 

lovbemærkningerne182 som nævnt i Kapitel 3183. 

Det synes tvivlsomt om et lånetilbud alene kan udgøre nok dokumentation for et selskab til at udgå 

fradragsbeskæring. Som nævnt i Kapitel 3184 må dette komme an på en konkret vurdering. Såfremt 

banken ved udarbejdelsen af lånetilbuddet har foretaget en grunddig analyse af selskabet, og 

lånetilbuddet er på samme størrelse og vilkår som det kontrollerede lån, samt bindende for banken, 

må det formodes, at dette kan danne et solidt grundlag for en godtgørelse efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

såfremt de konkrete låneforhold i det kontrollerede lån ikke indeholder elementer som nævnt i 

OECD’s rapport om tynd kapitalisering.185 

Fordele og ulemper ved eksterne lånetilbud: 

Et eksternt lånetilbud vil i mange tilfælde være en let tilgængelig måde, hvorpå et selskab kan 

kontrollere om deres kontrollerede gæld, kan anses for at være markedskonform. 

                                                           
181

 Se afhandlingens s. 30. 
182

 Se bemærkningerne til § 2, nr. 1 i L 101 1997-98. 
183

 Se herom afhandlingens Kapitel 3, for en nærmere analyse af hvilke punkter der bør ligges vægt på i godtgørelsen. 
184

 Se afhandlingens s. 21 ff. 
185

 Se herom afhandlingens s. 34. 
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Fordelen ved et eksternt lånetilbud vil primært være muligheden for at fremskaffe et perfekt 

sammenlignelighedsgrundlag, i og med at lånetilbuddet kan konstrueres til at ligne det kontrollerede 

lån, ved selskabets indkomstsårs udløb. 

Pålideligheden af lånetilbuddet vil dog afhænge af om hvorvidt tilbuddet er bindende for banken. Der 

må som nævnt i Kapitel 3, stilles krav til lånetilbuddets bindende karakter for, at det kan udgøre et 

reelt sammenlignelighedsgrundlag. Det må formodes, at banker vil være påpasselige med at afgive et 

sådan bindende tilbud, uden at der er foretaget en grundig analyse af selskabet. Dette kan vise sig at 

være omkostningsfuldt for selskabet, hvilket vil mindske en evt. skattebesparelse for koncernen som 

helhed ved at opfylde SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

Dette vil specielt være tilfældet, såfremt banken føler det nødvendigt at foretage en due diligence af 

selskabet før de vil afgive et bindende tilbud. 

Delkonklusion: 
Det kan konkluderes, at armslængdeprincippet i LL § 2 og reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11, 

har været nødvendige tiltag for at undgå, at danske selskabers indkomstgrundlag udhules. Dette kan 

eksempelvis ske ved en høj gældssætning af et dansk selskab, hvoraf de dertilhørende renteudgifter 

fradrages i Danmark og beskattes i et land med en lavere selskabsskattesats end den danske. 

SEL § 11 indfører derfor en rentefradragsbegrænsning for selskaber med et forhold mellem gæld og 

egenkapital på mere end 4:1. 

Selskaber omfattet af SEL § 11, har dog mulighed for at undgå denne fradragsbeskæring, såfremt det 

kan godtgøres, at lignende finansiering kan opnås hos en uafhængig part. 

Følgende fremgangsmåder kan anvendes til godtgørelsen: 

 Anvendelse af CUP-metoden 

 Bindende lånetilbud fra en uafhængig bank. 

Begge fremgangsmåder baserer sig på en høj grad af sammenlignelighed mellem den kontrollerede 

lånetransaktion og de ukontrollerede lånetransaktioner. 

Da både armslængdeprincippet i LL § 2 og SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. synes at basere sig på mange af de 

samme økonomiske overvejelser, kan der hentes inspiration fra kravene til en dansk transfer pricing 

dokumentation, til godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

En sådan dokumentation baserer sig på OECD’s fem sammenlignelighedsfaktorer: 
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 Produkters egenskaber (lånets karakteristika) 

 En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici.) 

 Kontraktvilkår 

 Økonomiske omstændigheder 

 Forretningsstrategier. 

Alle disse sammenlignelighedsfaktorer bør beskrives, og analyseres i forhold til den kontrollerede 

lånetransaktion for at finde et rimeligt antal sammenlignelige lånetransaktioner til godtgørelsen efter 

CUP-metoden. 

Såfremt der er mindre let justerbare forskelle mellem den kontrollerede lånetransaktion og en mulig 

sammenlignelig lånetransaktion, bør der foretages en justering herfor, for at øge 

sammenlignelighedsgraden. 

På baggrund af de udvalgte sammenlignelige ukontrollerede transaktioner, udregnes et interquartile 

range, hvoraf et armslængdeinterval findes for rentemarginalen. Den mest sammenlignelige basisrente 

tillægges armslængde rentemarginalen for at finde armslængde renten, der hermed sammenlignes 

med renten på det koncerninterne lån.  

Såfremt lånets størrelse har været inkluderet i sammenlignelighedsvurderingen af de ukontrollerede 

lånetransaktioner, synes det rimeligt at konkludere, at selskabet har godtgjort, at lignende finansiering 

kan opnås hos en uafhængig part. 

CUP-analysen bør suppleres med en analyse af de konkrete låneforhold, der er nævnt i 

lovbemærkningerne, såfremt ingen eller kun ubetydelige punkter er til stede i den kontrollerede 

lånetransaktions låneaftale. 

Som alternativ eller supplement til CUP-metoden, kan der indhentes et bindende lånetilbud fra en 

uafhængig bank. Et sådan lånetilbud kan udgøre et let og meget fleksibelt 

sammenlignelighedsgrundlag. 

Det må dog formodes, at CUP-metoden udgør et mere pålideligt sammenlignelighedsgrundlag end et 

lånetilbud, da CUP-metoden viser, at lignende finansiering rent faktisk kan opnås hos uafhængige 

parter, hvorimod et lånetilbud viser, at lignende finansiering potentielt kan opnås hos en uafhængig 

part.  
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Perspektivering 
At armslængdeprincippet i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ikke er identisk med armslængdeprincippet i LL § 2, 

synes efter ovenstående analyse klart. Der synes ikke at være tvivl om, at SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. i 

forhold til LL § 2, udgør et udvidet armslængdeprincip. Skattepligtige skal således efter SEL § 11, stk. 1, 

5. pkt., godtgøre at både størrelse og vilkår kan opnås hos en uafhængig part. Heri består et krav til at 

lånet ikke er opnået, for hvad angår størrelse og vilkår på grund af en kontrollerende ejer eller øvrigt 

koncernselskabs sikkerhedsstillelse. Ligeledes skal skattepligtige godtgøre at lånet ikke alene er affødt 

af den kontrollerende ejers indflydelse. Der synes derved at bestå et krav for skattepligtige om at de 

også rent faktisk ville optage det pågældende lån, uden den kontrollerende ejers indflydelse. 

Såfremt de to armslængdeprincipper var identiske ville der efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. blot skulle 

godtgøres at renten på det koncerninterne lån var på markedsvilkår. Dette ville resultere i en let 

adgang for skattepligtige, for at slippe for en fradragsbeskæring, da en øget gældsættelsen vil føre til 

en højere rente for det låntagende selskab. Såfremt der er tale om en konstruktion som bestemmelsen 

søger at forhindre, ville dette føre til en let måde hvorpå skattetilsvar kan flyttes til et lavskatteland. 

Det udvidede armslængdeprincip i SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. synes derved i overensstemmelse med 

bestemmelsens formål. 

Det bør dog bemærkes, at dette udvidede armslængdeprincip ligeledes øger komplikationerne for 

skattepligtige der ikke har optaget deres gældsættelse på grund af et skattemotiv, ved en eventuel 

godtgørelse. Disse skal således kunne finde sammenlignelige transaktioner som dokumentation til 

godtgørelsen, dette besværliggøres yderligere, ved at vurderingstidspunktet er indkomstårets udløb 

for det pågældende selskab. Dette kan resultere i at det kan være svært at finde sammenlignelige 

transaktioner til godtgørelsen.  
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Konklusion: 
Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at skattepligtige omfattet af reglerne om 

tynd kapitalisering indeholdt i SEL § 11, kan undgå en fradragsbeskæring efter SEL § 11, stk. 1, 1. pkt. i 

det omfang, at skattepligtig godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter jf. 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. udgør således en omvendt bevisbyrde for skattepligtig, hvor den objektive 4:1 

grænse som fremgår af SEL § 11, stk. 1, 7. pkt., skal afkræftes. 

Godtgørelse kan ske på transaktionsniveau, men formentlig også for hele skattepligtiges gældsforhold. 

Godtgørelsen skal bevise, at skattepligtig kan opnå et tilsvarende lån på de givne vilkår hos en 

uafhængig finansieringskilde, hvorved det centrale er, om et sådan lån ville være ydet af en uafhængig 

finansieringskilde under hensyntagen til selskabets kommercielle og økonomiske situation. Det er et 

krav at lånet kan opnås hos en uafhængig finansieringskilde uden, at kontrollerende ejere eller øvrige 

koncernselskaber stiller sikkerhed herfor. 

Skattepligtig skal således godtgøre, at et lån på tilsvarende størrelse og karakteristik, kan opnås på de 

givne vilkår som det kontrollerede lån. 

Det er ligeledes et krav, at skattepligtig rent faktisk ville optage et tilsvarende lån på de givne vilkår 

uden indflydelse fra en kontrollerende ejer. 

Lovbemærkningerne indeholder nogle konkrete låneforhold, der kan indikere, at lignende finansiering 

ikke kan opnås hos en uafhængig part. Disse er dog ikke altafgørende for godtgørelsen, da der er tale 

om en samlet konkret vurdering. 

I modsætning til LL § 2, skal vurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. foretages ved udløbet af 

skattepligtiges indkomstår, hvilket kan føre til uhensigtsmæssigheder i praksis. 

Den administrative praksis synes i sig selv at være modsigende. Overordnet set synes praksis dog at 

indikere en lignende fortolkning af bestemmelsen. Det er således afgørende om lignende finansiering 

kan opnås hos en uafhængig part. 

Såfremt skattepligtig opfylder SEL § 11, stk. 1, 5. pkt., reduceres fradragsbeskæringen med 

renteudgifter og kurstab på det enkelte koncerninterne lån. Fradragsbeskæringen bortfalder helt, 

såfremt alle koncerninterne lån eller den skattepligtiges gæld som helhed opfylder SEL § 11, stk. 1, 5. 

pkt. 
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For at løfte bevisbyrden vil det være nødvendigt for skattepligtig at dokumentere at lignende 

finansiering kan opnås hos en uafhængig part. 

Følgende fremgangsmåder kan anvendes til godtgørelsen: 

 Anvendelse af CUP-metoden 

 Bindende lånetilbud fra en uafhængig bank. 

Begge fremgangsmåder baserer sig på en høj grad af sammenlignelighed mellem den kontrollerede 

lånetransaktion og de ukontrollerede lånetransaktioner. 

Da både armslængdeprincippet i LL § 2 og SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. synes at basere sig på mange af de 

samme økonomiske overvejelser, kan der hentes inspiration fra kravene til en dansk transfer pricing 

dokumentation, til godtgørelsen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. 

En sådan dokumentation baserer sig på OECD’s fem sammenlignelighedsfaktorer, der bør beskrives, 

og analyseres i forhold til den kontrollerede lånetransaktion for at finde et rimeligt antal 

sammenlignelige lånetransaktioner til godtgørelsen efter CUP-metoden. 

Såfremt der er mindre let justerbare forskelle mellem den kontrollerede lånetransaktion og en mulig 

sammenlignelig lånetransaktion, bør der foretages en justering herfor, for at øge 

sammenlignelighedsgraden. 

På baggrund af de udvalgte sammenlignelige ukontrollerede transaktioner, udregnes et interquartile 

range, hvoraf et armslængdeinterval findes for rentemarginalen. Den mest sammenlignelige basisrente 

tillægges armslængde rentemarginalen for at finde armslængde renten, der hermed sammenlignes 

med renten på det koncerninterne lån, for at fastslå om et tilsvarende lån på de givne vilkår kan opnås 

hos en uafhængig part.  

CUP-analysen bør suppleres med en analyse af de konkrete låneforhold, der er nævnt i 

lovbemærkningerne, såfremt ingen eller kun ubetydelige punkter er til stede i den kontrollerede 

lånetransaktions låneaftale. 

Som alternativ eller supplement til CUP-metoden, kan der indhentes et bindende lånetilbud fra en 

uafhængig bank. Et sådan lånetilbud kan udgøre et let og meget fleksibelt 

sammenlignelighedsgrundlag. Disse lånetilbud har i den administrative praksis vist sig at være 

afgørende for, om et selskab kunne løfte bevisbyrden. 
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Det må dog formodes, at CUP-metoden udgør et mere pålideligt sammenlignelighedsgrundlag end et 

lånetilbud, da CUP-metoden viser, at lignende finansiering rent faktisk kan opnås hos uafhængige 

parter, hvorimod et lånetilbud viser, at lignende finansiering potentielt kan opnås hos en uafhængig 

part. 

Slutteligt må det konkluderes, at armslængdeprincippet i LL § 2 og armslængdeprincippet i SEL § 11, 

stk. 1, 5. pkt. ikke er identiske. Der er således tale om et udvidet armslængdeprincip i SEL § 11, stk. 1, 

5. pkt. LL § 2 vedrører således kun priser og vilkår, hvorimod SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ligeledes vedrører 

selve lånets størrelse. Derudover skal det ligeledes efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. godtgøres, at lånet rent 

faktisk ville gennemføres uden den kontrollerende ejers indflydelse. 

I modsætning til LL § 2 foretages armslængdevurderingen efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. ved udløbet af 

selskabets indkomstår. Der synes herved at være tale om en ex-post vurdering, fremfor ex-ante 

vurderingen efter LL § 2. 

På trods af disse forskelle synes begge armslængdeprincipper at basere sig på samme økonomiske 

omstændigheder, herunder de fem sammenlignelighedsfaktorer som nævnt i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines. 

Hvor det af skattepligtig efter SKL § 3 B, stk. 5, skal dokumenteres, at dennes kontrollerede 

transaktioner er på markedsvilkår, skal det efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. godtgøres, at et allerede 

gennemført lån hvert år ved indkomstårets udløb kan optages igen. Dette har den konsekvens, at det 

kan være noget nært umuligt for selskaber at planlægge efter SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. i modsætning til 

LL § 2.  
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