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Executive Summery 

According to OECD Guidelines business restructurings can be defined as the cross border redeploy-

ment by Multinational Enterprises (MNE) of functions, assets and risks, and represent the change in 

the way a MNE’s operates its business. A business restructuring can be driven for operational reasons 

which can have a tax impact, but it can also be driven mainly by tax. A consequence of a tax driven 

restructuring is that the main profit drivers can be transferred from high tax to low tax jurisdiction, 

which is a problem for tax authorities. 

Transfer pricing rules require transactions to be conducted in accordance with the arm's length prin-

ciple that prescribes MNE to contract terms and conditions that independent parties would have 

agreed under similar circumstances. However structural change is not likely to have been made be-

tween independent parties, this does not necessarily mean that it is not in accordance with the arm's 

length principle. In transactions between two independent enterprises compensation usually will 

reflect the functions that each part perform taking into account assets used and risks assumed. Func-

tion, assets and risk are therefore essential to determine arm’s length prices and conditions.  

According to OECD most of the observed restructuring consist of a conversion to a principal model, 

which is also the focus in this thesis. The thesis will analyses the main drivers for a business restruc-

turing with focus on the functional analysis. Since not all function, risk and assets contribute to value 

it is important to understand which of these factors that are related to profit potential. A functional 

analysis that goes beyond the label “Toll manufacturer”, “Contract manufacturer” etc. and analyze 

the actual risk profile of the entities before and after a reconstruction can provide a useful guidance 

to ensure that the restructuring are less exposed to adjustment and non-recognition of the desired 

business model, since the transfer prices after the restructuring will take conditions before the re-

structuring into account.   

By using the guidelines in Chapter IX of the OECD Guidelines this thesis will analyze which observa-

tion and which factors that should be taking into account before and after the restructuring to limit 

the risk for adjustment. 

It leads to the conclusion that an MNE, needs ensure consistent between the contract and the trans-

actions actually taken and that is essential to document the commercial rationale behind the restruc-

turing.  
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Kapitel 1 Problemfelt  

1.1 Indledning 

Det antages at ca. 60 % af verdens handel foregår som intern handel mellem multinationale koncer-

ner1, og den udgør dermed en central rolle i den globaliserede økonomi. Alene i 2008 kontrollerede 

multinationale koncerner i Danmark 11.700 datterselskaber beliggende i udlandet2. De koncerninter-

ne afregningspriser og handelsvilkår er dermed af vidtrækkende betydning for den internationale 

indkomstfordeling og således for de enkelte stater.  

Ved at manipulere eller skævvride priserne på koncerninterne transaktioner ved eksempelvis at op-

stille fordrejede finansieringsvilkår (ex. høje/lave renter), overførsel af immaterielle aktiver og brug 

af arbitrære priser ved salg af varer, tjenesteydelser og immaterielle aktiver, kan koncernen placere 

indkomst og profit, hvor dette er mest fordelagtigt i forhold til beskatning, og skatteprovenuet kan 

således reduceres efter forgodtbefindende3.  

Indkomst og profitfordelingen kan desuden allokeres i forbindelse med en koncernintern omstruktu-

rering, der basalt set er ændringer i en multinational virksomheds forretningsmodel. Det er af OECD 

observeret at forretningsmodellerne går fra at være vertikalt integreret til Supply Chains Manage-

ment orienterede modeller med en grænseoverskridende omfordeling, og oftest overførsel af funk-

tioner, aktiver og risici, til en central enhed til følge.  

Multinationale koncerner har altid forsøgt at optimere og effektivisere virksomhedsstrukturen til de 

økonomiske omstændigheder og udfordringer en global markedsplads byder på. Ønske om minime-

ring af transportomkostninger, ændringer i efterspørgsel fra kunder, øget konkurrence, økonomisk 

krise samt spredningen af konkurrenter i lav-omkostningslande er bare nogle af de faktorer der giver 

anledning til omstrukturering.  

Transfer pricing reglerne kræver at koncerninterne transaktioner skal fortages i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet, hvilket er ensbetydende med at aftalevilkår og priser skal være foreta-

get på vilkår, som uafhængige parter ville have aftalt under lignende omstændigheder. Dette medfø-

rer flere problemer da koncerner der foretager en omstruktureringer kan opnå internaliseringfordele 

eller economics of integration4, der vanskeliggøre vurderingen af hvad uafhængige parter ville have 

                                                           
1 Pedersen (1998, 7) 
2 Danmarks Statistik, 2008 
3 Pedersen (1998, 6)  
4 Wittendorff (2009, 52ff) 
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aftalt under lignende omstændigheder, eftersom disse fordele ikke eksisterer i lignende omfang for 

uafhængige parter.  

Fra et politisk perspektiv skaber omstruktureringer ligeledes problemer eftersom allokering af profit-

potentiale, der utvivlsomt er en konsekvens ved en omstrukturering, medfører at en stat kan opleve 

et fald i skatteindtægter, der oprinder fra dette potentiale5. Dermed opstår spørgsmålet om hvorvidt 

omstruktureringen er motiveret af skattemæssige motiver frem for reelle forretningsmæssige årsa-

ger 

For at løse disse problemer må der ses på hvad uafhængige parter ville have aftalt under lignede 

omstændigheder.  Til dette formål har OECD i 2010 indsat kapitel IX i OECD Guidelines der vedrører 

koncerninterne omstruktureringer. Kapitlets primære formål er at skabe nogle fælles retningslinjer 

for behandlingen af omstruktureringer, for derved at begrænse de usikkerheder der er forbundet 

hermed således at risikoen for efterfølgende korrektioner og dobbeltbeskatning minimeres. 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af det nye kap. 9 i OECD Guidelines om omstrukturering, og det stadig stigende fokus på 

armslængdevilkår i sådanne, er følgende problemformulering valgt;  

 

 

 

 

For at afdække problemformuleringen søges følgende underspørgsmål besvaret: 

 Hvad ligger der i begreberne ”funktioner”, ”aktiver” og risici”, og hvordan er disse fordelt i de 

enkelte forretningsmodeller før og efter en omstrukturering? 

 Hvilke konsekvenser medfører en grænseoverskridende overførsel af profitpotentiale i for-

hold til EU retten? 

 Hvilke problemer opstår ved iagttagelse af armslængdeprincippet og sammenligning af hvad 

”uafhængige parter ville have aftalt ”? 

 Hvordan kan OECD Guidelines kapitel IX benyttes i de ovenstående vurderinger? 

                                                           
5 Stuffer og Hiller in (ed) Bakker (2009, 3-4) 

Hvilke overvejelser giver en omstrukturering der går fra en decentral forretningsmodel 

til central anledning til samt hvilke faktorer skal iagttages ved omstrukturering? 
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Emnet er interessant da der fra skattemyndighedernes side er øget fokus på omstruktureringer og 

overførsel af profitgenererende aktiver. Som følge af den økonomiske krise bliver det ligeledes svære 

at finde sammenlignelige transaktioner, der kan give en indikator på armslængdepriser mm.  

Interessen for den erhvervsjuridiske og økonomiske disciplin ligger i hvordan man via de tilgængelige 

lovregler, vejledninger og særligt OECD Guidelines kapitel IX, kan minimere risikoen for at der foreta-

ges en skattemæssig korrektion af de koncerninterne transaktioner som en omstrukturering medfø-

rer.  

1.3 Metode  

Opgaven vil være bygget op omkring den erhvervsjuridiske metode.  Metoden er problemorienteret 

og fremadrettet, idet den gennem juridiske og økonomiske analyser forsøger at optimere en virk-

somhed, og minimere risikoen for konflikter. Opgaven vil således forsøge at løse et økonomisk pro-

blem ved at benytte juraen som styringsinstrument6.  

Opgaven tager afsæt i forhold for koncerner med beskatningspligt til Danmark, hvorfor der først og 

fremmest tages udgangspunkt i de danske retskilder.  

Dansk retskildelære er traditionelt baseret på en den rets dogmatiske metode der tager sigte på at 

beskrive gældende ret ud fra en hierarkisk tilgang7. Dette er ensbetydende med at love og lignede 

regler prioriteres efterfulgt af forarbejder og retspraksis. Skatteretten indeholder til forskel fra dette 

udgangspunkt flere kilder af forskellig karakter som opstiller syv grupper hvor der dog alene vil blive 

gjort brug af retsforskrifter, lovforarbejder, retspraksis, administrativ praksis, de internationale rets-

kilder som indeholder EU-retten og folkeret (særligt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne)8.   

Da der i bemærkningerne til LL§ 2 og SKL § 3 refererer til OECD Guidelines må disse anses som have 

samme retskildeværdi som de danske retskilder, og vil da også være den dominerende retskilde gen-

nem opgaven.  

De danske årsregnskabsregler er meget kortfattet for så hvidt angår immaterielle aktiver og overla-

der området til IASB, hvilket resulterer i at IAS på visse områder bliver retningsgivende for dansk 

praksis9. ÅRL og de internationale regnskabsstandarter IFRS vil alene blive benyttet til at fastlægge 

begrebsrammen om aktiver og immaterielle aktiver. Standarternes definitioner og fortolkninger er 

                                                           
6 Østergaard (2003, 279) 
7 Blume (2004, 150) 
8 Dam mfl. (2011, 55) 
9 Elling (2010, 226-227)  
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dermed alene medbragt for at skildre udfordringer i forbindelse med aktiver, og for at ligge funda-

mentet til forståelse af overførelsen af et aktiv i relation til en omstrukturering.  

1.4 Synsvinkel og afgrænsning 

Synsvinklen i opgaven vil være virksomhedens, og på hvorledes disse bedst drager nytte af gældende 

love og vejledninger.  

Afhandlingen vil afgrænse sig fra en analyse af hvad der forstås ved koncernforbundne parter, og 

forudsætte at der eksisterer et koncernforbundet selskab, der falder ind under anvendelsesområdet 

af LL § 2, SKL § 3 og OECD Modeloverenskomst Art. 9.  

Det forudsættes ligeledes at de i opgaven nævnte koncerner er af en sådan størrelse at de falder 

uden for mindstegrænsen for dokumentationskravet i overensstemmelse med SKL § 3B, stk. 6.  

Alle koncerner har således mere end 250 ansatte, en balance på mere end 125 mio. kr. eller en om-

sætning på mere end 250 mio. kr..  

Eftersom omstruktureringer medfører en flytning af funktioner, aktiver og risici, vil de øvrige sam-

menlignelighedsfaktorer kun blive gennemgået lejlighedsvist, og fokus vil derfor primært være på 

funktionsanalysen.  

Det vil gennem opgaven og i særlig grad i forbindelse med definitionerne aktiver og risici, være 

uundgåeligt at benytte visse redskabsmæssige og finansielle termer. Dog er afhandlingens fokus på 

den skattemæssige behandling, og den regnskabsmæssige og/eller finansielle behandling vil ikke 

være genstand for analyse.  

De forskellige transfer pricing metoder vil blive inddraget i opgaven, men vil ikke være genstand for 

en selvstændig analyse, og der forudsættes et vist kendskab til metoderne.   

Det vil desuden være uden for rammerne af opgaven at give en fuldstændig redegørelse af reglerne i 

relation til tilflytning og ophør, hvorfor fokus bliver på de danske regler om ophørsbeskatning i relati-

on til EU retten. I denne forbindelse vil alene den frie etableringsret, og ikke de øvrige som fri bevæ-

gelighed for varer, tjenesteydelser, kapital være genstand for analyse.  

På trods af at moms og afgifter spiller en ikke ubetydelig rolle i forbindelse med omstruktureringer og 

er tæt knyttet til den skattemæssige behandling af transfer pricing10, vil opgaven ikke behandle dette 

emne. 

                                                           
10 Paardt and Tempel in (ed) Bakker, 2009, s. 3-4 
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1.5 Struktur 

Kapitel 2 vil bestå af en generel gennemgang af de centrale elementer i transfer pricing og arms-

længdeprincippet i hhv. LL § 2 og art. 9. Kapitlet vil desuden behandle sammenlignelighedsanalysen 

hvor der særligt lægges vægt på begreberne funktioner, aktiver og risici. Transfer pricing metoder og 

korrektioner vil ligeledes blive gennemgået. 

Kapitel 3 vil indeholde en gennemgang af de enkelte typer af forretningsenheder der typisk eksiste-

rer i en værdikæde, samt hvilke motiver der ligger bag beslutningen om at foretage en omstrukture-

ring. Kapitlet vil have særligt fokus på hvordan funktioner, aktiver og risici er fordelt i værdikæden 

hhv. før og efter en omstrukturering. 

Kapitel 4 vil bestå af en gennemgang af de danske regler for ophørsbeskatning. Dette er relevant 

eftersom en omstrukturering der medfører overførsel af indkomstpotentiale ud af Danmark, bliver 

sidestillet med ophør med efterfølgende realisationsbeskatning til følge. Kapitlet vil derefter sætte de 

danske regler i relation til de EU retlige regler om fri etablering.  

Kapitel 5 vil gennemgå de enkelte afsnit i OECD Guidelines kapitel IX. Formålet med kapitel 5 er at 

illustrere hvorledes kapitel IX kan være behjælpelig ved bedømmelsen af hvorvidt de koncerninterne 

transaktioner og omstruktureringen kan kategoriseres som værende foretaget på armslængdevilkår i 

anerkendelse af der i koncerner eksisterer internaliseringsfordele som ikke findes mellem uafhængi-

ge parter.  

Kapitel 6 vil indeholde konklusionen og vil ved hjælp af kapitel IX i OECD guideline belyse de pro-

blemstillinger multinationale koncerner bør overveje og hvilke faktorer der bør iagttages i forbindel-

se med omstrukturering af forretningsmodel der går fra en decentral til en central forretningsmodel. 
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Kapitel 2 Transfer pricing  
Eksistensen af multinationale koncerner og den store forskydning af markedshandel til intern handel, 

kan i henhold til økonomisk teori forklares med begrebet internaliseringsfordele eller economics of 

integration11, som udspringer af koncernforholdet. Teorien går på at der på imperfekte markeder kan 

opnås fordele ved at internalisere transaktioner, forstået på den måde at koncernforbundne selska-

ber kan effektuere transaktioner økonomisk mere effektivt end uafhængige selskaber, eftersom uaf-

hængige parter er henvist til markedet. 

Imperfekte markeder opstå bl.a. som følge af informationsasymmetri og usikkerheder. En anden 

årsag skyldes af transaktionsomkostninger i form af søgeomkostninger efter handelspartnere, kom-

munikation, forhandling, kontraktskoncipering og håndhævelse, kontrol, transport osv.12. En tredje 

faktor opstår som følge af at indbyrdes leverings- eller afsætningsafhængighed mellem virksomheder 

skaber stordriftsfordele (economic of scale) eller synergifordele (economic of scope). For det fjerde 

kan internalisering gennem prismanipulation mindske offentlige prisreguleringer og afgifter mm. - en 

manipulation som ikke finder sted i markedstransaktioner13.  

Andre markeds imperfektioner skyldes blandt andet at multinationale koncerner via deres forhand-

lingsstyrke kan opnå prisdifferentiering og etablere adgangsbarrierer til markedet.  

Flere af de faktorer der skaber imperfekte markeder kan multinationale koncerner reducere via inte-

gration af værdikæden 

Der er særligt to karakteristika ved skattelovgivningen der skaber problemer14. For det første skyldes 

problemerne ”huller i loven”. For det andet indeholder skattesystemet strukturforskelle, der medfø-

rer differentieret beskatning af samme indtægt. Strukturforskellene udløser afgørende problemstil-

linger om rette indkomst modtager, rette benævnelse af indkomsten og rette geografiske og tids-

mæssige placering. Forholder en stat sig mere respektive i udformningen af transfer pricing princip-

pet med mere vidtgående beføjelser til korrektion vil dette alt andet lige resultere i dobbeltbeskat-

ning. Omvendt vil en mere lempelig anvendelse af transfer pricing princippet virke forstyrrende på 

den internationale indkomstfordeling i og med at der i bestræbelserne på at, minimere den samlede 

koncernbeskatning, tilføres indkomster til selskaber i det pågældende land, som ellers ikke ville være 

optjent i denne stat, og skaber derved et skattely15.  

                                                           
11 Wittendorff (2009, 52 ff) 
12 Milgrom & Roberts (1992, 28-29) 
13 Wittendorff (2009, 52ff)  
14 Pedersen et al. Skatteretten 1 (2009, 135) 
15 Pedersen (1998, 7) 
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2.1 Dansk Transfer pricing lovgivning 

Man sondrer i dansk skatteret mellem formel og materiel transfer pricing lovgivning. Den materielle 

lovgivning er udtrykt i LL § 216, der hjemler armslængdeprincippet, mens SKL § 3B17 er udtryk for for-

mel lovgivning og regulerer de dokumentationskrav som skattemyndighederne som minimum kræ-

ver. Da dokumentationskravene i SKL 3B, kan få bevismæssig betydning i relation til den materielle 

regel i LL § 2, er der således en nær sammenhæng mellem de to bestemmelser 

2.1.1 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet i Ligningsloven18 (LL) § 2 har til formål at skabe materiel hjemmel til korrekti-

on af koncerninterne transaktioner, og hjemler adgang til at regulere den koncerninterne transaktion 

for derved at forhindre en udhuling af det danske beskatningsgrundlag og sikre en skattemæssig 

ligestilling af danske og udenlandske selskaber19. 

Armslængdeprincippet lovfæster at fysiske og juridiske personer ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst, skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige og økonomiske transaktioner i overens-

stemmelse med hvad der ville være opnået, hvis transaktionerne var foretaget mellem uafhængige 

parter, jf. LL § 2, stk. 1, og således ikke er styret og bestemt af skattemæssige hensyn, men af kom-

mercielle og markedsbestemte vilkår. 

Definitionen i LL § 2 svarer til definitionen af armslængdeprincippet i art. 9 i OECD’s modeloverens-

komst, og princippet skal da fortolkes på grundlag af OECD Guidelines20.  

2.1.2 Dokumentations og oplysningspligt 

Ved indførelsen af Skattekontrolloven21 (SKL) § 3B, blev hjemlen for oplysnings- og dokumentations-

pligt indført i dansk ret. Hensigten med bestemmelsen var at give myndighederne et bedre udgangs-

punkt for at kontrollere prisfastsættelsen ved koncerninterne transaktioner, og dermed den skatte-

pligtige indkomst. I henhold til SKL § 3B, skal interesseforbundne parter oplyse om art og omfang af 

de handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, ligesom der skal udarbejdes og opbevares do-

kumentation for priser og vilkår for de koncerninterne transaktioner22.  Skatteyndighederne fik med 

bestemmelsen adgang til skønsmæssigt at kunne ansætte den skattepligtige indkomst i de tilfælde 

hvor der fra selskabernes side foreligger en mangelfuld eller slet ingen dokumentation.  

                                                           
16 Jf. Bilag 1 A 
17 Jf. Bilag 1 B 
18 Lov nummer 432 af 26. juni 1998 
19 Wittendorff (2009, 285) 
20 Wittendorff (2009, 292) 
21 LBK nr. 131 af 25. februar 1998 
22 Bemærkninger til SKL § 3B 
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Dokumentationspligten omfatter alle typer af transaktioner med koncernforbundne parter, jf. Do-

kumentationsbekendtgørelsen23 § 1. Det vil sige af det ikke kun er varer og tjenester der er omfattet, 

men ligeledes overdragelse af aktiver, finansielle ydelser, lån samt deltagelse i omkostningsforde-

lingsaftaler24.  

Dokumentationen skal således kunne danne grundlag for en vurdering af om priser og vilkår er fast-

sat i overensstemmelse med hvad uafhængige parter ville have opnået. Jf. Dokumentationsbekendt-

gørelsen § 2.  

Har selskabet ikke udarbejdet en transfer pricing dokumentation eller anses denne for mangelfuld 

set i forhold til dokumentationsbekendtgørelsen, har SKAT mulighed for at straffe med bøde svaren-

de til 200 % af de sparede omkostninger ved ikke at have udarbejdet dokumentationen. Skønner 

SKAT at der skal foretages en foretages en indkomstforhøjelse, pålægges yderligere en bøde svaren-

de til 10 % af forhøjelsen25.  

Ligesom LL § 2, er SKL § 3B, i overensstemmelse med de internationale regler på området hvilket vil 

sige at de er baseret på OECD Modeloverenskomst og OECD Guidelines. 

2.2 OECD 

OECD er en rådgivende økonomisk samarbejdsorganisation der består 34 lande26, der bl.a. på skatte-

området, ønsker at tydeliggøre, standardisere og garantere den skattemæssige sikkerhed for skatte-

ydere der er engageret i handel i andre lande, gennem anvendelse af fælles løsninger på ensartede 

tilfælde af dobbeltbeskatning27.   

2.2.1 Artikel 9 i OECD modeloverenskomst  

Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdede OECD i 1963 en Modeloverenskomsten (MDO) hvis 

hovedformål er at give et middel til, på en ensartet måde, at løse de generelle problemer og udfor-

dringer der opstår inden for international dobbeltbeskatning28. OECD opfordrer de enkelte medlems-

lande ved indgåelse eller ved revidering af bilaterale overenskomster, at følge Modeloverenskom-

sten, som den er fortolket i overenskomstens kommentarer29. Overenskomsten er siden da blevet 

                                                           
23 LBK nr. 42 af 24. januar 2006 
24 Bundgaard I Bundgaard og Wittendorff (2001, 217) 
25 SKAT Ligningsvejledning pkt. S.I. 2.6.2.  
26 WEB 2: OECD - Members and Partners 
27 OECD MDO, introduktion 
28 OECD MDO, introduktion 
29 Jf. Bilag 2B 
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opdateret af flere omgange, hvilke medlemslandende da også anbefales at følge for dermed at redu-

cere risikoen for uhensigtsmæssig beskatning30.   

Formålet med MDO’erne og art.  9, er at forhindre international dobbeltbeskatning31, hvilket kan 

læses i kommentarerne til art. 25 i overenskomsten, hvori det står anført at staterne ved at indgå en 

overenskomst med en bestemmelse svarende til art. 9, indikerer at økonomisk dobbeltbeskatning 

skal være dækket af overenskomsten32. Art. 9, stk. 1 har desuden det sekundære formål, for første at 

sikre en afbalanceret fordeling af beskatningsretten mellem de kontraherende stater, og for det an-

det at fungere som kriterium for om nationale regler er konforme med diskrimineringsforbuddet i 

art. 24. Bestemmelsen i art. 9 udgør dermed den internationale grundpille for transfer pricing prin-

cippet, hvilket også er årsag til at princippet findes ordret i et massivt stort antal indgåede dobbelt-

beskatningsoverenskomster33.  

2.2.2 OECD Guidelines 

Da OECD’s MDO ingen vejledning yder i transfer pricing begrebet eller til anvendelsen af overens-

komsten, publicerede OECD i 1995 en vejledning til formålet34. Anbefalingerne går på at medlems-

landenes skattemyndigheder følger OECD Guidelines og opfordres ligeledes til at motivere skatte-

yderne til at følge vejledningen35.  

Det må således forventes at domstolene vil tillægge ændringer af OECD Guidelines stor betydning for 

fortolkning af LL § 2, henset til den nære sammenhæng mellem LL § 2 og OECD Guidelines36.  

2.3 Sammenlignelighedsanalyse 

Sammenlignelighedsanalysen foretager en sammenligning af priser og vilkår for kontrollerede 

transaktioner med transaktioner af samme art og omfang indgået på markedsvilkår mellem 

uafhængige parter37.  

OECD Guidelines benytter følgende sammenlignelighedsnorm38 

“To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being com-

pared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g.price or margin), 

or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences” 

                                                           
30 OECD Guidelines preface pkt. 10 
31 OECD MDO. 1 og 3 i introduktionen og pkt. 7 i kommentarerne til art. 1.  
32 OECD’s MDO pkt. 11 i kommenterende til art. 25  
33 Pedersen (1998, 167) med henvisning til Collins i IBFD i fodnote 1 
34 OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
35 OECD Guidelines, Preface pkt. 16 
36 Wittendorff (2009, 295) 
37 OECD Guidelines pkt. 1.33 
38 OECD Guidelines pkt. 1.33 
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Sammenlignelighed indebærer dermed at ingen af de eventuelle forskelle mellem transaktionerne 

der sammenlignes, i væsentlig grad påvirker de forhold som undersøges, eller at det er muligt at fo-

retage rimelig nøjagtige justeringer som kan eliminere konsekvenserne af sådanne forskelle.  

I OECD Guidelines fremgår følgende fem sammenlighedsfaktorer39;  

1. Produktets egenskaber (varer, tjenesteydelser mv..) 

2. Funktionsanalyse (Funktioner, aktiver og risici) 

3. Kontraktvilkår 

4. Økonomiske omstændigheder / markedsforhold 

5. Parternes forretningsstrategier 

2.3.1 Ad. 1 Produktets egenskaber 

I og med at der på varer, tjenesteydelser mv. er konkrete forskelle, afspejler dette ligeledes en for-

skel på produktet værdi på det frie marked, hvorfor der må foretages en sammenligning af et pro-

dukts karakteristika. Der må særligt ved fysiske produkter tages udgangspunkt i produktets art og 

kvalitet. Der skal desuden tages højde for produktets funktionalitet, pålidelighed, leveringssikkerhed, 

volumen osv.40 

I relation til services må der lægges vægt på ydelsens art og omfang, hvorfor det kan bemærkes at 

kvalitet ikke er nævnt som en sammenlignelighedsfaktor. Dog skal der tages hensyn til særlig eksper-

tise og den økonomiske værdi af ydelsen41.  

2.3.2 Ad. 2. Funktionsanalyse  

Funktionsanalysen har til formål at vurdere hvilke funktioner de involverede parter udfører, hvilke 

aktiver der benyttes og hvilke risici parterne optager.  

Funktionsanalysen er særdeles relevant da den tager udgangspunkt i placeringen af funktioner og 

risici, ud fra hvor i koncernen ressourceindsatsen og værdiskabelsen har fundet sted. Dette er rele-

vant i relation til allokering af indtjening da analysen forsøger at klarlægge de reelle økonomiske om-

stændigheder, og fordeler indtjening i henhold til dette. Desuden afspejler en eventuel kompensati-

on mellem uafhængige parter normalt de funktioner det pågældende selskab udfører42, hvorfor det-

te afsnit har fokus på hvad der forstås ved funktioner aktiver og risici.  

                                                           
39 OECD Guidelines  pkt. 1.38-1.63 
40 OECD Guidelines pkt. 1.39 
41 Wittendorff (2009, 558, fodnote 24) 
42 OECD Guidelines pkt. 1.42 
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Funktionsanalysen bør foretages for hver transaktionstype dvs. inden for varer/tjenesteydelser (pro-

dukter/produktion), service/administration og finansielle transaktioner. 

2.3.2.1 Funktioner  

Ifølge OECD Guidelines kan produktion, produktdesign, forskning & udvikling, indkøb, markedsføring, 

distribution, administration, finansiering og ledelse nævnes som eksempler på funktioner som har 

betydning for sammenligneligheden43.  

Funktionerne i relation til produkt og produktion har en direkte påvirkning på produktets eller tjene-

steydelsens nettoavance. Dette skyldes at udvikling og teknologi, pakning og emballering, logistik, 

råvarer samt kvalitetskontrol bidrager til det samlede produkt. Der er selvfølgelig forskel på i hvilken 

grad de forskellige funktioner bidrager til henholdsvis produkter og tjenesteydelser, og derfor kan 

der være forskelle i hvordan man vægter dem hver især.  

Produktion vil typisk udgøre en central funktion i selskabets værdikæde. Enheden der har kontrol 

med produktion, vil typisk være ansvarlig for den daglige planlægning, implementering af investerin-

ger, lager mv.. Dette er ensbetydende med at hvis en produktion, montering, distribution el. lign. er 

kompliceret taler dette for en højere vægtning. Der skal således også ses på de støttefunktioner der 

relaterer sig til produktionen, bl.a. distribution.  Med distribution menes der, hvilken enhed der plan-

lægger og udfører transporten. Det skal eksempelvis undersøges hvilken type af transport der er tale 

om; sø, vej eller luft, og igen om det er rute eller individuelle særlige transportruter og typer der bli-

ver benyttet.  

Funktioner i relation til immaterielle aktiver består eksempelvis af overvågning, beskyttelse, videre-

udvikling, R&D etc. 

Service og Administration dækker over støttefunktioner og relaterer sig til ledelse, finansiering, IT, 

HR, koordinering, bogholderi ol. Administration kan ligeledes relateres finansiel og juridisk rådgiv-

ning, ansættelse, uddannelse, markedsføring44 osv.   

Analysen af funktioner i relation til finansielle transaktioner går på at undersøge hvilken part der 

yder kort- og/eller langfristet lån samt hvilken part der varetager og er ansvarlig for ydelse af kredit, 

inddrivelse af tilgodehavende ol.  

I forbindelse med målingen af funktionernes betydning og vægt er det dermed afgørende at se på de 

underliggende handlinger og hvorvidt disse har betydning på værdien på den pågældende transakti-

                                                           
43 OECD Guidelines pkt. 1.43 
44 OECD Guidelines pkt. 7.2 og pkt. 7.14 
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on. Det skal bemærkes at der kan være forskelle på vægtningen af de forskellige funktioner når gen-

standen der undersøges er et produkt henholdsvis tjenesteydelser, ligesom der skal skelnes mellem 

branche og industri.  

2.3.2.2 Aktiver 

Det er ligeledes væsentligt at kortlægge de aktiver der anvendes i transaktionen og hvem der ejer de 

pågældende aktiver. Det skal vurderes i hvilken grad de forskellige aktiver bidrager til værdiskabelsen 

da investeringsomfanget i disse aktiver mellem uafhængige parter, forventes at påvirke det forven-

tede afkast45 .  

Der skal ved vurderingen tages højde for både de materielle og de immaterielle aktiver som er an-

vendt ved transaktionen46. I vurderingen skal der ligeledes inddrages faktorer som aktivets art, såsom 

driftsmidler, fast ejendom og immaterielle aktiver og aktivets karakteristika herunder alder, mar-

kedsværdi, retlig beskyttelse og beliggenhed.  

Der kan opstå problemer med identifikation og måling af de relevante aktiver, hvilket særligt gør sig 

gældende for immaterielle aktiver. Dette afsnit vil forsøge at klarlægge hvad der forstås ved et ”ak-

tiv”. Gennemgangen vil primær lægge vægt på immaterielle aktiver, eftersom dette er et område der 

i praksis volder problemer.  

Et aktiv47 er grundlæggende en ressource der: 

”Er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og   

hvoraf fremtidige økonomiske fordele forventes at tilfalde virksomheden” 

Det pågældende aktiv skal opfylde definitionen og indgangs kriterierne48, hvis aktivet skal medtages i 

virksomhedens årsregnskab.  

”fremtidige økonomiske fordele” 

Definition sondrer ikke mellem materielle, immaterielle og finansielle aktiver. Ligeledes ej heller 

sondres på hvorvidt aktivet er oparbejdet internt i selskabet og aktiver der er købt udefra af tred-

jemand. Det væsentligste er at aktivet repræsenterer en potentiel værdi for virksomheden.  

”under virksomhedens kontrol” 

En ressource kan godt give økonomiske fordele uden nødvendigvis at være et aktiv for virksom-

heden. Det afgørende er ikke om virksomheden besidder det juridiske ejerskab, men om den har 

                                                           
45 Wittendorff (2009, 566) 
46 OECD Guidelines pkt. 1.44 
47 Elling (2010, 222 ff) 
48 I henhold til IAS 38 skal et aktiv indregnes såfremt det er sandsynligt at forventede fremtidige fordele tilgår virksomheden og at aktivets 

kostpris kan måles pålideligt   
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dispositionsretten, erhverver de økonomiske fordele og løber de økonomiske risici. Dermed læg-

ges der op til at økonomiske ejerskab skal lægges til grund ved vurdering af hvorvidt aktivet er 

under virksomhedens kontrol.49 

”et resultat af tidligere begivenheder” 

Aktiver må i henhold til denne del af definitionen, kun omfatte økonomiske ressourcer, hvor virk-

somheden har dispositionsretten på balancedagen, og ikke aktiver der forventes anskaffet i frem-

tiden med henblik på vækst eller reinvestering.  

Overordnet opdeles virksomhedens balance i henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver.50  

a. Anlægsaktiver  

Anlægsaktiver kan opdeles i immaterielle, materielle og finansielle aktiver.   

Årsregnskabsloven51 definerer anlægsaktiver som ”Aktiver, som er bestemt til vedvarende eje eller 

brug”.52 Alle øvrige aktiver er omsætningsaktiver.  

IAS 38 uddyber denne definition ved at foreskrive at immaterielle aktiver som hovedregel er anlægs-

aktiver, men også kan forekomme som omsætningsaktiver. Immaterielle aktiver defineres som et 

”identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans til brug ved fremstilling eller levering af 

varer eller tjenesteydelser til udlejning til andre eller til administrative formål” .53  

IAS 38 kræver dermed identificerbarhed, hvorved forstås at aktivet skal kunne identificeres fra andre 

aktiver.  For at være identificerbart skal aktivet enten være54:  

 Separerbart; hvilket betyder at aktivet skal kunne udskilles eller deles fra den pågæl-

dende enhed eller 

 Baseret på en kontraktlig eller juridisk rettighed, der blandt andet omfatter licenser, 

ophavsrettigheder og patenter. 

 Aktiver der er separate opfylder således altid definitionen på et identificerbart aktiv. Separerbarhed 

er dog ikke et krav.55 Kan virksomheden udleje, sælge eller bytte de fremtidige økonomiske fordele 

fra aktivet, uden samtidig at afstå fra afkast på andre aktiver, kan aktivet defineres som separerbart. 

                                                           
49 Jf. desuden kapitel 5.1.2. 
50 Elling (2010, 121) 
51LOV nr. 395 af 25. maj 2009 
52 LOV nr. 395 af 25. maj 2009, bilag 1 pkt. C.2 
53 Jf. IAS 38. 
54 IFRS Technical summary 2011: IAS 38 Intangible Assets 
55 Elling (2010, 229)  
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Således er immaterielle aktiver købt af tredjemand altid identificerbare hvilket af samme årsag ude-

lukker internt oparbejdet goodwill.   

Hovedreglerne for beskatning af immaterielle aktiver er placeret i afskrivningsloven56 (AFL) § 40, der 

regulerer den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab ved overdragelse af immaterielle akti-

ver. Det fremgår af AFL § 40, stk. 1 og 2 at goodwill, særlige fremstillingsmetoder eller lignende 

(knowhow), patenter, forfatter- og kunstnerrettigheder, ret til mønstre, varemærker, ret i henhold til 

en udbyttekontrakt og rettigheder i henhold til en forpagtnings- eller lejekontrakt, er omfattet af 

bestemmelsen. Identifikationen af immaterielle aktiver vanskeliggøres yderligere som følge af den 

manglende klare definition. Ifølge SKAT’s Dokumentationsvejledning anvendes følgende beskrivelse 

af immaterielle aktiver: “Immaterielle aktiver, som skal tages i betragtning, kan være knowhow, pa-

tenter og designs, som anvendes ved produktionen af et produkt, og der kan være tale om deciderede 

markedsføringsrelaterede immaterielle aktiver såsom varemærker, kundekartotek og kunde- og leve-

randørrelationer”.57 Dokumentationsvejledningen sondrer således mellem immaterielle produktions-

aktiver og immaterielle marketingsaktiver. 

OECD Guidelines kapitel IV uddyber denne definition med begreberne ”trade intangibles” og ”marke-

ting intangibles”.  

Trade intangibles kan defineres som ”Et immaterielt aktiv, der anvendes i erhvervsmæssig virksom-

hed såsom produktion af varer eller udbud af tjenesteydelser, samt en immateriel rettighed, som selv-

stændigt fremtræder som et forretningsmæssigt aktiv overdraget til kunder eller anvendt i driften af 

en virksomhed”.58 Produktionsaktiver anvendes ved transformation af råvarer og som skaber nye 

produkter og omfatter dermed produktionsteknologi, som typisk skabes ved forskning og udvikling 

som resulterer i et produkt eller service, der omfatter knowhow, patenter, design mv..59 Kendetegnet 

ved denne type aktiver, er at de ofte er resultat af omkostningstungt og risikofyldt forskning og ud-

vikling.60 

Marketing intangibles bliver defineret som ”Et immaterielt aktiv relateret til marketingsaktivitet, som 

bidrager til kommerciel udnyttelse af et produkt eller tjenesteydelse, og/eller som har en betydnings-

fuld kommerciel værdi for det pågældende produkt”. Eksempler på marketingsaktiver er varemærker 

og varenavne, kundelister, symboler eller billeder.61 Værdien af marketingsaktivet afhænger af fakto-

                                                           
56 LBK nr. 1191 af 11/10/2007 
57  Jf. afsnit 5.2.4 
58 OECG Guidelines, Glossary 
59 Wittendorff (2009, 744) 
60 OECD Guidelines pkt. 6.3 
61 OECD Guidelines pkt. 6.4 
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rer som omdømme og troværdighed, kvaliteten forbundet med varemærket, distribution og tilgæn-

geligheden af produktet mv., med det formål at opnå genkendelighed blandt forbrugerene ol.62 

Klassificeringen af aktivet som produktionsaktiv eller som et markedsføringsaktiv, er væsentlig i rela-

tion til allokering af indtjening før og efter omstruktureringen, eftersom bidrag til et produktionsaktiv 

kan komme hele koncernen til gode, mens markedsføringsaktiver (oftest) kun kan henføres til et 

bestemt marked.  

Der bør i vurderingen af produktions og marketings aktiver sondres mellem rutinemæssige og værdi-

fulde immaterielle aktiver.63 Rutinemæssige produktionsaktiver kan bl.a. beskrives som knowhow der 

er relateret til effektiviteten der opstår som følge af rutine produktionen som de fleste producenter 

udvikler gennem erfaring. De kan derfor beskrives som den vedligeholdelse af netværket der udmøn-

ter sig i et ”going concern ”aktiv.64 Dette omfatter marketingsaktiviteter rettet mod industrielle kun-

der ved deltagelse i messer og vedligeholdelse af medarbejdere og salgspersonale. Disse aktiviteter 

medfører ligeså alt andet lige en vis grad af knowhow.   

Værdiskabelse i en videns producerende virksomhed foregår på baggrund af investeringer inden i 

mennesker og nye organisationsformer, implementering af processor og IT, forskning og udvikling 

mv. Sigtet med investeringerne er blandt andet at udvikle kernekompetencer såsom; 

Innovationskompetencer,  

Evnen til at ligge i front og derved opnå first mover advantages, er for visse virksomheder 

afgørende for at overlevelse. Dette gør sig særligt gældende i brancher inden for biotek-

nologi, kommunikation og computer industrien.  

Organisationskompetencer 

I netværksvirksomheder er organisationskompetencer afgørende for succes. I denne type 

af branche taler man om ”economic of network” frem for ”economic of scale”. 

Markeds kompetencer. 

I visse brancher er evnen til at skabe et stærkt varemærke og en loyal kundekreds, de 

værdifuldeste aktiver. 

Medarbejderkompetencer 

En faglig dygtig medarbejderskab er særligt i tunge videns producerende virksomheder, 

det vigtigste aktiv.  

                                                           
62 OECD Guidelines pkt. 6.4  
63 Wittendorff (2009, 729) 
64 Wittendorff (2009, 729) 
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De ovenfor nævnte kompetencer er bygget via et samspil af identificerbare og ikke identificerbare 

faktorer, og udgør for nogle virksomheder størstedelen af værdiskabelsen.  

Immaterielle aktiver der bruges i relation til disse 4 overordnede emner, spænder meget bredt, hvil-

ket resulterer i at flere aktiver, vil falde uden for definitionen på et immaterielt aktiv i henhold til IAS 

38.65 Omkostningerne til anskaffelse og/eller intern oparbejdelse skal således føres som omkostnin-

ger i virksomhedens resultatopgørelse.66 Dette er dog ikke ensbetydende med at aktiverne ikke har 

nogen værdi. Det anerkendes at immaterielle aktiver kan have en betydelig værdi da der kan være 

betydelige forskelle på aktivets bogførte værdi og aktivets reelle værdi.67 

Aktiver som ikke efterlever ovennævnte indregningskrav, betegnes som goodwill. Goodwill defineres 

i IFRS 3 som “An asset representing the future economic benefits arising from assets that are not ca-

pable of being individually identified and seperately recognized”.68  Dermed definers goodwill som de 

fremtidige økonomiske gevinster som tilflyder selskabet, men som ikke individuelt kan identificeres.  

Materielle anlægsaktiver kan defineres som ”fysiske aktiver, der besiddes af virksomheden til brug i 

produktionen eller distribution af varer eller tjenesteydelser, med henblik på udlejning eller til admini-

strative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode.69  Materielle anlægsakti-

ver er således virksomhedens fysiske aktiver, eksempelvis bygninger, maskiner og grunde.  

Finansielle aktiver defineres i ÅRL bilag 1 C som: likvider, aftalt ret til at modtage likvider eller andre 

finansielle aktiver fra tredjemand, aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med 

tredjemand på vilkår, der kan være gunstige, eller ret over egenkapital i en anden virksomhed. 

Transfer pricing problematikken med finansielle aktiver, opstår i forbindelse med den interne for-

rentning.70 

b. Omsætningsaktiver71 

Omsætningsaktiver omfatter blandt andet varebeholdning, tilgodehavender, værdipapirer og likvide 

beholdninger.  

                                                           
65 Eksempelvis Produktrettigheder som franchise og ophavsrettigheder, Kendetegnsrettigheder som varemærker, domænenavne og virk-

somhedsnavne, vidensbaserede rettigheder som produktudvikling, forskningsprojekter, medarbejderuddannelse osv. Fedders og Stef-
fensen (2003, 371) 

66 Technical summary: IAS 38 Intangible Assets.   
67 OECD Guidelines pkt. 6.2 
68 IFRS 3 (2008, appendix A) 
69 Fedders og Steffensen (2003, 170) 
70 Pedersen et al. Skatteretten 3 (2006, 354) 
71 Elling (2010, 121) 
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Varebeholdning defineres ifølge IAS 2, som aktiver der besiddes med henblik på salg som et led i 

virksomhedens ordinære aktivitet, er ved at blive færdiggjort til sådant salg, materialer der indgår i 

produktionen eller ved levering af serviceydelser. Der er betydelige variationer af sammensætningen 

af varebeholdningen mellem virksomheder i forskellige brancher, hvilket skal iagttages ved sammen-

ligning. 

Tilgodehavender opstår som følge af salg af varer eller tjenesteydelser på kredit.  

Aktiver i balancen er interessant at undersøge eftersom denne opsamler ressourcer i periodeover-

gange med henblik på at de forbruges i den fortsatte transformationsproces. Dermed viser en analy-

se af aktiver i balancen hvilken part der reelt besidder ejerskab, samt hvilken værdi disse har i forhold 

til en evt. aflønning på baggrund af disse.   

2.3.2.3 Risici 

I transaktioner mellem uafhængige parter, eksisterer der typisk en sammenhæng mellem afkast og 

risici, hvorfor risici da også har en central betydning for sammenligneligheden af transaktioner mel-

lem interesseforbundne parter.72  

Overordnet set er der generelt en fundamental risiko forbundet med gennemførelsen af drifts-, inve-

sterings- og finansieringsaktiviteter73. Det må således antages at når en virksomhed påtager sig risici i 

forbindelse med en aktivitet, står den relative risiko i rimeligt forhold til de fordele som forventes 

opnået ved succesfuld gennemførelse af den pågældende aktivitet. Det er således relevant at vurde-

re de driftmæssige og finansielle risici, der er forbundet med den/de pågældende kontrollerede 

transaktioner74, da disse er udslagsgivende for om de forventede afkast realiseres og dermed værdi-

en af den undersøgte transaktion.75  

Driftmæssige/markedsrisiko dækker over udsving i produktions og distributionsomkostninger, salgs-

priser og varelager, produktansvar, garantiforpligtelser, risici forbundet med forskning og udvikling 

og hvorvidt de bliver en succes, ejerskab til immaterielle aktiver, levering, lager og risici for forsinkel-

se, miljørisici osv.   

Risici der eksempelvis kan henføres til lager er væsentlig i de situationer hvor udførelse af den på-

gældende aktivitet indebærer store lagerbindinger og omskiftelige og hurtigt udviklende markeder 

                                                           
72 Bundgaard i Bundgaard og Wittendorff (2001, 114 ff) 
73 Elling (2005, 197) 
74 Bundgaard i Bundgaard og Witttendorff (2006, 71), Wittendorff (2009, 561) og OECD Guidelines pkt. 1.46 
75 Elling (2005, 198) 
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medfører at varer som følge af ukurans eventuelt må nedskrives eller kasseres på grund af forældelse 

og indførelse af nye varer.76 

I tilfælde hvor der på grund af ændringer i udbud og efterspørgsel forekommer væsentlige udsving i 

omkostninger og salgspriser, er markedsrisici særligt relevante, mens det i tilfælde hvor der er tale 

om kapitalkrævende aktiviteter, er risici vedrørende potentielle tab forbundet med investeringer i, 

og ved anvendelsen af produktionsanlæg eller andre aktiver som forældes og slides hurtigt, som bør 

vurderes.  

Finansielle risici forbindes med tab på debitorer, udsving i valutakurser og renteniveau, offentlige 

reguleringer og beskatning.  

De vedrører dermed alle selskaber der har betalingsstrømme77, og er således relateret til selskabets 

finansielle struktur.  Eksempelvis er risiciene forbundet med tab på debitorer væsentlig i situationer 

hvor der er store pengebindinger i debitorer og dette i særlig grad når aktiviteten udføres på marke-

derne der er kendetegnet ved tab på debitorer som følgende af manglende betaling.  

Finansielle risici kan dermed defineres som den usikkerhed der knytter sig mulige udfald, og der er 

derfor relevant at vurdere hvor meget og hvor ofte der gives kredit, hvilke debitorer virksomheden 

har, og hvordan man inddriver tilgodehavende. 

Der sondres i økonomisk teori normalt mellem projektspecifikt risici og systematisk risici. At en risiko 

er diversificerbar betyder at man ved at sprede sin portefølje ud på flere investeringer kan reducere 

sin risiko.78  

Projektspecifik risiko 

Projektspecifikke risici relaterer sig pr. definition til et enkelt eller flere aktiver eller til en mindre 

gruppe79, og kan i henhold til økonomisk teori klassificeres som diversificerbar.80  

Investorer vil i brancher med store projektspecifikke risici forvente et højt afkast ved succesfulde 

investeringer, således at et eventuelt tab ved ikke-succesfulde investeringer, kan udlignes.  

 

Systematiske risici (ikke-diversificerbar) 

Usikkerheder om generelle økonomiske omstændigheder betegnes som systematisk risici. Dette er 

eksempelvis, renter, inflation, offentlig regulering og beskatning og kan ikke reduceres via diversifika-

                                                           
76 Pedersen et al. (2009, 65) 
77 Ross, Westerfield & Jordon (2008, 562) 
78 Ross, Westerfield & Jordan (2008, 415) 
79 Ross, Westerfield & Jordan (2008, 416) 
80 Brealey, Meyers & Marcus (2009, 323) 
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tion.81 Det er således alle virksomheder der er eksponeret for systematiske risiko.82 Dette skyldes at 

disse er udefrakommende faktorer hvorfor virksomhederne hverken har direkte eller indirekte kon-

trol eller indflydelse på de systematiske risici.  

 

Disse risici kan have en indflydelse på produktets nettoavance, eftersom de bl.a. kan være medbe-

stemmende for virksomhedens samlede strategi og muligheder for afsætning.  

I figur 1 og 2 illustreres indtjeningskravene for hhv. limited risk og high risk produktions- og distribu-

tørenheder, som funktion af risici. 

 

Figur 1: Et produktionsselskabs indtjeningskrav som funktion af risici 
Kilde: Bundgaard og Wittendorff (2001, 115) 

 

 

Figur 2: En distributørs indtjeningskrav som funktion af risici 
Kilde: Bundgaard og Wittendorff (2001, 115) 

Som det ses af figurerne vil en virksomhed der handler på markedsvilkår – hhv. alm. Producent og 

distributør- forvente et større afkast i takt med flere påtagende risici. Det antages dermed at ind-

                                                           
81 Ross, Westerfield & Jordan (2008, 413) 
82 Brealey, Meyers & Marcus (2009, 329) 
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komstallokeringen i armslængdetransaktioner generelt afhænger af parternes værdiskabende bidrag 

til den pågældende transaktion i form af funktioner, aktiver og risici.83 

2.3.3 Ad. 3. Kontraktvilkår 

Analysen af funktioner aktiver og risici hænger nøje sammen med analysen af kontraktvilkår84, efter-

som det er heri fordelingen af funktioner, aktiver og risici formelt bliver aftalt.  

Kontraktvilkårene regulerer desuden andre forhold der har betydning for sammenligneligheden af 

transaktionen.85 For en produktionskontrakt vil det eksempeltvist være relevant at undersøge opsi-

gelsesvilkår som afskærer retten til markedsafkast at de investeringer som producenten har gennem-

ført for at udføre produktionen i henhold til kontrakten. Ligeledes kan det være relevant i en distri-

butionsaftale at se på lovvalget i og med at dette kan have betydning for hvorvidt distributøren har 

krav på godtgørelse ved opsigelse, eller krav på godtgørelse for oparbejdet kundekreds.  

Andre forhold der typisk er reguleret i kontrakten og som har relevans for sammenligneligheden 

består blandt andet af:  

- transaktionsvolumen (minimumskøb, forsyningssikkerhed, rabatter m.v.) 

- løbetid (kortfristet eller langfristet) 

- leveringsbetingelser (FOB, CIF, CPT etc.86) 

- service- og garantivilkår 

- betalingsvilkår (kredittid, forrentning) 

- eneforhandlingsret. 

Da vilkår i kontrakten som udgangspunkt må formodes at ligge til grund for aflønning, er gennem-

gangen af kontrakten et vigtigt element i funktionsanalysen. Dette skyldes at det mellem uafhængige 

parter må formodes at søge sig kompenseret gennem aflønning, jo flere risici de påtager sig via kon-

trakten, ligesom uafhængige parter vil søge overensstemmelse mellem kontraktens vilkår og den 

økonomiske realitet.87  

                                                           
83 Wittendorff (2009, 559). Se figur3 og 4 i kapitel 3 for indtjeningskrav i forhold til funktioner, aktiver og risici. 
84 OECD Guidelines pkt. 1.52 
85 Wittendorff (2009, 567) 
86 Jf. Bilag 5 INCOTERMS 
87 Bundgaard i Bundgaard og Wittendorff (2006, s. 71-72) 
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2.3.4 Ad 4.  Økonomiske omstændigheder 

De økonomiske omstændigheder og det marked hvor produkterne udbydes til salg, har ligeledes 

betydning for armslængdeprisen i transaktionen, da priserne kan variere mellem markederne.88 De 

transaktioner der benyttes til sammenligning bør derfor foregår på samme marked som den testede 

transaktion. Analysen af markedet skal ifølge OECD Guidelines bl.a. inddrage følgende faktorer:89 

- geografisk placering 

- leverandørernes og kundernes forhandlingsstyrke 

- produktions- og distributionsomkostninger  

- led i værdikæden 

- statslig prisregulering m.v. 

Det påpeges at flere af disse faktorer er en del af Porters branchestrukturmodel.90 

2.3.5 Ad. 5. Forretningsstrategier 

Forskel i forretningsstrategier kan have betydning da forskellige forretningsstrategier kan være årsag 

til forskelle i priser. OECD Guidelines nævner som eksempel at en virksomhed som ønsker at trænge 

ind på et marked, kan lægge en forretningsstrategi der medfører at prisen sænkes i en periode eller 

øge salgs- og markedsføringsomkostningerne for derved at opnå større markedsandele.91  

Forretningsstrategier vil desuden blive behandlet som led i hvilke motiver der ligger bag en omstruk-

turering i kapitel 3.2. 

Foretages der justeringer af funktioner, for at disse bliver mere sammenlignelige må justeringerne 

skulle modsvare omkostningerne der er forbundet med funktionen.92 

2.4 Transfer pricing metoder  

Kapitel II i OECD Guidelines gennemgår de enkelte metoder, som kan anvendes ved fastlæggelsen af 

armslængdepriser for koncerninterne transaktioner. Metoderne OECD overordnet anbefaler er op-

delt i de transaktionsbaserede metoder der omhandler Den fri markedsprismetode (CUP), Videre-

salgsmetoden, Kostpris plus avance metoden, mens de resultatbaserede metoder omhandler Avan-

cefordelingsmetoden (profit split) og Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM). 

                                                           
88 Bundgaard i Bundgaard og Wittendorff (2006, 72) 
89 OECD Guidelines pkt. 1.55 
90 Wittendorff i Bundgaard og Wittendorff (2001, 117-118) 
91 OECD Guidelines pkt. 1.60 samt Wittendorff (2009, 588) 
92 SKAT Dokumentationsvejledning pkt. 5.3.2.2.1 
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Fælles for metoderne, bygger de på at de kontrollerede transaktioner kan sammenlignes med tilsva-

rende uafhængige transaktioner, og at priserne eller avancerne fra disse transaktioner kan anvendes 

til at fastsætte armslængdepriser på de kontrollerede transaktioner.  

På trods af at OECD påpeger at valget af metode bør bero på fordele og ulemper ved de enkelte me-

toder, samt omstændighederne i højere grad bør være bestemmende for valget93, er de transakti-

onsbestemte metoder dog stadigvæk at foretrække frem for de transaktionsbaserede metoder, da 

disse anses som værende de mest direkte metoder.  Dette skyldes bl.a. at en eventuel afvigelse i 

priserne normalt kan spores direkte til de kommercielle og finansielle forhold der er aftalt.94 

2.4.1 Transaktionsbaserede metoder  

CUP metoden søger armslængdeindkomsten ud fra en prisfastsættelse der tager udgangspunkt i den 

vare, tjeneste eller aktiv, som transaktionen vedrører, mens videresalgsmetoden og kostpris plus 

avance metoden anvender funktioner, aktiver og risici til at finde armslængdepriser.  

2.4.1.1 Den fri markedsprismetode - CUP 

Ved anvendelse af CUP metoden prisfastsætter de koncerninterne transaktioner ved hjælp af mar-

kedsprisen på en tilsvarende vare eller tjenesteydelse, som overdrages mellem uafhængige parter 

under lignende omstændigheder.95 Metoden forudsætter således at der er stor produktlighed, efter-

som mindre forskelle mellem to produkter kan skabe præference for det ene produkt frem for det 

andet, hvilket kan afspejles i prisen.96  Endvidere kan ydre forhold som det geografiske marked og 

forhold omkring salget og markedsføringen, forretningsstrategier, ligesom faktorer som ordrestørrel-

ser, tidsmæssige forhold, hvilket trin i produktionsprocessen der er tale om mv. spiller ind på pri-

sen.97 

Det anerkendes dog at det i praksis er vanskeligt at identificere sammenlignelige transaktioner, hvor-

for der er størst sandsynlighed for at finde en sådan, hvor der er tale om standardvarer som omsæt-

tes på et homogent marked.98  Dette er ensbetydende med at såfremt den pågældende transaktion 

eksempelvis indeholder unikke immaterielle aktiver vil metoden pr. definition ikke kunne benyttes til 

fastsættelse af armslængdepriser.  

                                                           
93 OECD Guidelines pkt. 2.2 
94 OECD Guidelines pkt. 2.3  
95 OECD Guidelines pkt. 2.13 
96 OECD Guidelines pkt. 2.15 
97  SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
98  OECD Guidelines pkt. 2.18 
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2.4.1.2 Videresalgsprismetoden  

Videresalgsmetoden tager udgangspunkt i den markedspris som en virksomhed opnår ved videresalg 

af en vare eller der er købt hos en koncernforbunden part. Fra denne pris fratrækkes en passende 

bruttoavance, som skal dække virksomhedens salgs- og andre kapacitetsomkostninger99 til bl.a. vide-

reforarbejdning, opbevaring mm., og det resterende beløb anses for værende en armslængdepris. 

Eftersom der ikke sammenlignes direkte på egenskaber ved den pågældende varer, har karakteristika 

for varen ikke den samme store betydning som ved CUP metoden.100 Derimod retter sammenlig-

ningsgrundlaget for denne metode sig mod de funktioner der udføres, de risici som tages og de akti-

ver som medgår i en transaktion, da disse faktorer har stor betydning for størrelsen af den brutto-

avance som skal anvendes til at finde armslængdeprisen.101  

Metoden er på baggrund af ovenstående umiddelbart mest anvendelig for salgs- og distributionsvirk-

somheder, og anvendes typisk hvor der ikke tilføres produktet særlig værdi evt. ved forarbejdning 

eller brug af værdifulde immaterielle aktiver.102  

2.4.1.3 Kostpris plus avance metoden 

Kostpris plus avancemetoden fastsætter armslængdeprisen ved at tage udgangspunkt i de omkost-

ninger der medgår i produktionen af et produkt, og lægger hertil den avance som en uafhængig part 

ville opnå ved en sammenlignelig transaktion.103  Da metoden ikke benytter produkterne som pri-

mært sammenligningsgrundlag, er vægten, og dermed størrelsen på mark-up’en, afhængig af funkti-

oner, aktiver og risici. 

Metoden er særlig anvendelig i situationer hvor de interne transaktioner består af halvfabrikata, hvor 

der er indgået integrerede produktionsaftaler eller langfristede købs- og salgsaftaler, når der er tale 

om specialordrer eller det handlede produkt er en tjenesteydelse. Metoden er derfor mest anvende-

lig for produktionsvirksomheder og ved værdiansættelse af tjenesteydelser og ikke-værdifulde imma-

terielle aktiver. Når det ikke er muligt at anvende CUP metoden, og når der er tale om en relativ sim-

pel produktionsvirksomhed, bør metoden anvendes.  

2.4.2 Transaktionsbaserede avancemetoder 

De transaktionsbaserede metoder tager udgangspunkt i indkomstens størrelse i forhold til den skete 

omsætning, og metoderne sammenligner således på nettoavanceniveau.  

                                                           
99 OECD Guidelines pkt. 2.21 
100 OECD Guidelines pkt. 2.24 
101 SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
102 OECD Guidelines pkt. 2.29-2.32 
103 OECD Guidelines pkt. 2.39 
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2.4.2.1 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode – TNMM 

TNMM metoden er baseret på en antagelse om at virksomheder inden for samme branche vil have 

tendens til at opnå samme indtjening for de samme funktioner. Da metoden anvender nettoavancer 

frem for bruttoavancer104 er metoden derfor mindre følsom overfor transaktions- og funktionsfor-

skelle end de traditionelle metoder.105 Dette skyldes at alle kapacitetsomkostninger kan variere bety-

deligt alt efter hvilke funktioner mv., som virksomheden har påtaget sig, er fratrukket.106    

TNMM kan benyttes til prisfastsættelse både ved overdragelse af varer, tjenesteydelse samt immate-

rielle aktiver. Dog er metoden ikke anvendelig såfremt transaktionens ene part yder betydelige bi-

drag til værdiskabelsen.107  

2.4.2.2 Avancefordelingsmetoden 

Avancefordelingsmetoden (Profit split) tager udgangspunkt i parternes samlede nettoavance for de 

kontrollerede transaktioner. Eftersom metoden ikke er baseret på at finde en pris eller en avance, 

har den i modsætning til de andre metoder, ingen direkte sammenlignelighedsfaktor, Parternes sam-

lede nettoavance fordeles derimod i overensstemmelse med hvad uafhængige parter ville forventes 

at opnå under sammenlignelige omstændigheder.108 

Målet med metoden er at finde den relative værdi af parternes bidrag til den samlede nettoavance 

ud fra hvad parterne bidrager med til transaktionen, og disse relative værdier anvendes ved fordelin-

gen af avancen. Parternes bidrag fastlægges med udgangspunkt i ovenstående funktionsanalyse.109 

Fordelingen kan foretages ved hjælp af to fremgangsmåder – henholdsvis bidragsmetoden og residu-

almetoden 

Nettoavancen der skal fordeles i henhold til bidragsmetoden, er driftsoverskuddet for den pågæl-

dende transaktion. Derved sikrer man at både indtægter og udgifter for hele gruppen bliver hen-

ført til de relevante parter på et ensartet grundlag.110 Basisafkastet skal svare til hvad en virksom-

hed inden for et lignende forretningsområde ville forvente at få for en sammenlignelig transaktion 

med tilsvarende funktioner, aktiver og risici. 

Residualanalysen fordeler den samlede nettoavance i to faser: 

                                                           
104 OECD Guidelines pkt. 2.58 
105  SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
106  SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
107 OECD Guidelines pkt. 2.59 
108 OECD Guidelines pkt. 2.108 
109  SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
110 OECD Guidelines pkt. 2.119-2.120 
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I første fase får hver af de forbundne parter et basisafkast for parternes bidrag til de pågældende 

transaktioner.  

I anden fase fordeles en eventuel resterende avance eller tab på grundlag af en analyse af de fak-

tiske omstændigheder. Basisafkastet tager ikke højde for unikke og værdifulde immaterielle akti-

ver, som parterne bidrager med og som må forventes at vil give et afkast som overstiger den 

avance basisfunktionerne genererer. Den resterende avance eller tab vil blive fordelt i overens-

stemmelse med hvad uafhængige parter må formodes at forvente under lignende omstændighe-

der111 

Pålidelige resultater efter kost plus og TNMM metoderne antages at være mindre afhængige af funk-

tionel sammenlignelighed.112 Dette anføres som begrundet i forskelle i funktioner ofte reflekteres i 

distributions- og administrationsomkostninger som medfører at selskaber som udfører forskellige 

funktioner, realiserer forskellige bruttomarginer, men opnå alligevel den samme nettomargin.113   

De transaktionsbaserede metoder har traditionelt været anset som sidste udvej, da de anses for at 

have den fornødne objektivitet og involverer en række skønsmæssige afvejninger. Dette er særligt 

gældende ved sammenligning af virksomheder, som pga. forskelle i produktivitet, knowhow, goodwill 

mv., udviser store afvigelser i avanceprocenter. OECD anerkender dog at resultatbaserede metoder 

kan være at foretrække i visse situationer, eksempelvis i tilfælde hvor parterne yder værdifulde og 

unikke bidrag.114 

2.5 Korrektioner  

Er de koncerninterne transaktioner ikke foretaget på armslængdevilkår, har skattemyndighederne i 

henhold til LL § 2, beføjelser til at tilsidesætte en transaktion og foretage en korrektion af indkom-

sten, i overensstemmelse med den transaktionens økonomiske realitet.115 Realitetsgrundsætningens 

hovedindhold er at realiteten får forud for formaliteten. Generalklausulen er dannet gennem dom-

stolspraksis, og hovedindholdet er beskatningen ved skatteudnyttelser skal knyttes til transaktioner-

nes reelle indhold og dispositioner frem for det transskriberede formelle indhold.116 Dermed må rea-

litetsgrundsætningen konsekvens være at en transaktion der er bindende på et civilretligt plan, ikke 

nødvendigvis er bindende på skatteretligt.117 

                                                           
111 OECD Guidelines pkt. 2.121 
112 Wittendorff (2009, 560) 
113 Dette argumentation hviler på en antagelse om at yderligere funktioner kompenseres på kostbasis. Wittendorff (2009, 560) 
114 OECD Guidelines pkt. 2.4 
115 Wittendorff (2009, 47) samt Pedersen et al. Skatteretten 1 (2009, 145) 
116 Pedersen et al. Skatteretten 1, (2009, 145) 
117 Wittendorff (2009, 47) 
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Korrektionen foretages for derved at foretage skatteansættelsen i forhold til den indkomst der ville 

være opnået, hvis vilkårene var foretaget på armslængdevilkår. Dette foretages i form af dispositi-

onskorrektion eller i form af en vilkårskorrektion.118  

Dispositionskorrektioner indebærer en omfordeling af indkomsten mellem de involverede parter. 

Det er således selve dispositionen der er genstand for korrektion og ikke den aftalte pris. En disposi-

tionskorrektion kan dog alligevel påvirke prisen indirekte, ved at der foretages en korrektion af de 

prisrelevante vilkår.119 

I en vilkårskorrektion120 er det prisen der ligger til grund for korrektionen. Er en pris i uoverensstem-

melse med en allokeringsnorm (armslængdeprincippet), kan der således foretages en omfordeling af 

indkomst, dog uden af den samlede sum udsættes for kritik.121 

Formålet med korrektionen, er således at neutralisere den fordel som det pågældende selskab har 

opnået i form af arbitrære interne afregningspriser, og dermed stille selskabet som var der blevet 

handlet på markedsvilkår.  

Primære korrektioner122 foretages, som en indkomstforhøjelse hos den part som har købt for dyrt 

eller solgt for billigt. En sådan disposition kan give anledning til formodning om at der er handlet til 

priser der har haft det formål at forhøje eller formindske en enheds indkomst. Der kan formentlig 

være tale om der efter dansk ret såvel som efter OECD Guidelines, gælder et krav om væsentlighed 

af transaktionens størrelse.123  

En Korresponderende korrektion indebærer at såfremt der er sket en forhøjelse af indkomsten hos en 

enhed, skal der foretages en tilsvarende indkomstnedsættelse hos den anden enhed124. Det fremgår 

da også af OECD MDO art 9.2 at der skal foretages en modsvarende regulering af den omhandlende 

internomsætning hos aftalepartneren, for at undgå dobbeltbeskatning.125 Dette forudsætter dog at 

der er enighed om armslængdemetoder og deres anvendelse i involverede staters myndigheder.126   

Alene i Danmark er der i 2009 foretaget korrektioner for 15 mia. mod 8.6 mia. i 2008127 og kan der-

med være af ganske betragtelig størrelse, hvilket gør det nødvendigt for internationale koncerner at 

                                                           
118 Pedersen (1998, 21-22) 
119 Wittendorff (2009, 47) 
120 Wittendorff (2009, 50), anvender betegnelse priskorrektion, da vilkårskorrektion mindre klart signalerer den principelle forskel overfor 

en disposition af andre aftalevilkår end prisen.  
121 Bundgaard I Bundgaard og Wittendorff (2001,23) 
122 Pedersen (1998, 266) 
123 Bundgaard I Bundgaard og Wittendorff (2006, 59) 
124 Bundgaard I Bundgaard og Wittendorff (2001,89) samt Pedersen (1998, 276) 
125 Pedersen (1998, 276) 
126 Jf. indledende om dobbeltbeskatningsproblematikken i afsnit 1.1 
127 Deloitte seminar 16. september 2010 
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tage hensyn til de skattemæssige risici som de er eksponeret over for. Særligt hvis sådanne korrekti-

oner kan have konsekvenser for klassificeringen af de pågældende enheder og dermed sigtet for 

omstruktureringen.  
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2.6 Delkonklusion 

Den danske udvikling inden for transfer pricing, er i særdeleshed præget af den internationale udvik-

ling på området, og særligt har OECD’s Modeloverenskomst Artikel 9 og OECD Guidelines. LL § 2, der i 

sin ordlyd er ens med Artikel 9, giver de nationale skattemyndigheder adgang til at foretage korrekti-

oner af koncernintern indkomst, såfremt disse har været genstand for vilkår eller priser der afviger 

fra hvad der kunne være opnået, såfremt transaktionerne var foretaget mellem uafhængige parter 

under lignede omstændigheder.  

Til dette formål benyttes sammenlignelighedsanalysen, der ved at analysere de økonomiske om-

stændigheder søger at klarlægge hvor ressourceindsatsen og værdiskabelsen har fundet sted under 

hensynstagen til de underliggende funktioner parterne udfører, de aktiver der anvendes samt de 

risici de påtager sig ved udførelsen af den pågældende transaktion. Sammenhængen mellem de 

funktioner, aktiver og risici der er forbundet med den pågældende aktivitet, har væsentlig betydning, 

da forventningerne til afkast mellem uafhængige parter i høj grad er præget af sammensætningen 

heraf, og en dybdegående analyse giver derved et værktøj til allokering af indtjening der iagttager 

armslængdeprincippet. 

På denne baggrund har kapitlet fokuseret på begreberne funktioner, aktiver og risici. 

Design, forskning og udvikling, indkøb, markedsføring, administration og distribution er et udpluk af 

de funktioner der skal analyseres og vurderes på baggrund af den pågældende transaktionstype. 

Betydningen af de enkelte funktioner er forskellig afhængig af om der er tale om transaktioner der 

involverer varer, administration/service eller finansielle transaktioner, og der skal derfor foretages en 

analyse af den pågældende branche for derved at klarlægge hvilke funktioner der bidrager til værdi-

skabelsen i den pågældende transaktion. 

Aktiver kan kort defineres som ”ressourcer der er under virksomhedens kontrol og hvoraf fremtidige 

økonomiske fordele forventes at tilfalde virksomheden”.  Materielle aktiver dækker over produkti-

onsmateriel ol., og anses generelt ikke som problematiske, i modsætning til immaterielle aktiver. 

Fælles er at det er væsentligt at klassificere de pågældende aktiver da ikke alle aktiver bidrager til 

værdiskabelse. Dette er tilfældet for ikke-rutinemæssige immaterielle aktiver, der alene anses som 

den viden og vedligeholdelse af netværk, der som minimum er nødvendig for at drive virksomhed. 

Værdifulde immaterielle aktiver er omvendt forbundet med betydelig profit potentiale, da det som 

oftest er disse der skaber præference for det pågældende produkt eller ydelse i form af genkendelig-

hed hos forbrugeren via varemærke, kvalitet som følge af produktionsformler osv.. De skabes der-

med via de immaterielle marketings-og produktionsaktiver som benyttes i hhv. distribution og pro-
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duktionen og betydningen i værdiskabelsen er således præget af hvor kapitalkrævende anskaffelse 

eller udvikling af aktivet er.  

Risici forekommer i form af markedsrisici der dækker over udsving i omkostninger og salgspriser som 

følge af ændringer i udbud og efterspørgsel i markedet. De forekommer ligeledes i form af finansielle 

risici der dækker over den risiko forbundet med pengestrømme i form af eksempelvis tab på debito-

rer og andre investeringer. Visse af disse risici kan via diversifikation minimeres, hvorfor det er nød-

vendigt at analysere hvorvidt den pågældende risiko er specifik for den pågældende branche eller for 

markedet som helhed.  

På baggrund af det ovenstående kan det konkluderes at der må foretages en analyse af hvorvidt den 

koncerninterne transaktion er foretaget på vilkår og til priser der ville have været aftalt mellem uaf-

hængige parter, og dermed i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  I jo højere grad de 

aftalte vilkår og aflønning afspejler den økonomiske realitet, jo mindre eksponeret er koncernen over 

for korrektioner af de koncerninterne transaktioner.  

Formålet med denne del af analysen er at skabe et fundament til at forstå hvilke krav de koncernin-

terne transaktioner skal opfylde, samt at danne et begrebsmæssigt fundament til kapitel 3, hvor det 

illustreres hvordan funktioner, aktiver og risici fordeles i forbindelse med en omstrukturering.  
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Kapitel 3 Omstrukturering 
Forretningsstrategi, produkter, sammensætning i og af værdikæden, netværk, råvarer, kunder, im-

materielle aktiver, kompetencer osv. udgør tilsammen virksomhedens forretningsmodel, og er til-

sammen grundlaget for virksomhedens værdiskabelse.128 Multinationale koncerner er derfor nødsa-

get til at tilpasse sig den økonomiske udvikling og det marked hvorpå den operer for at opretholde 

den konkurrencemæssige position. 

Omstrukturering af forretningsmodel kan definere som en koncerns grænseoverskridende omplace-

ring af funktioner, aktiver og risici mellem forbundne parter.129 Da disse faktorer spiller en betydelig 

rolle i indkomstfordelingen, vil en omstrukturering alt andet lige påvirke de pågældende enheders 

skattepligtige indkomst130, hvilket nødvendiggør inddragelse af en række overvejelser. 

Dette kapitel vil gennemgå de forskellige virksomhedstyper, de fire mest observerede typer af om-

struktureringer hvad motiver der ligger bag en omstrukturering og til slut hvordan funktioner, aktiver 

og risici typisk er fordelt i en centraliseret forretningsmodel. 

3.1 Gennemgang af modellerne  

Klassifikation af den enkelte forretningsmodel kan anvendes som udgangspunkt for valget af transfer 

pricing metode, da de enkelte enheder udfører forskellige funktioner, benytter forskellige aktiver og 

påtager sig forskellige risici. Der sondres mellem distribution, produktion og service.131  

3.1.1 Distribution132 

Distribution er processen hvor produktet eller servicen transporteres gennem forsyningskæden til 

slut kunden. De forskellige typer af distributører antages at tilføre forskellige niveauer af værdi, udfø-

re forskellige funktioner, benytte forskellige aktiver og påtage sig forskellige niveauer af risici og afle-

der deraf forskellige niveauer af forventet profit. Distributionsmodeller strækker sig fra handels 

agent, kommissionær og en klassisk køb/salg distributør til en fully fledged distributør.  

Handels agent  /Kommissionær 

Agenten fungerer som mellemmand og opererer på kommittentens (principalens) vegne under prin-

cipalens navn og for dennes regning. Principalen bærer retten til varerne, og aftaler med kunder bli-

ver indgået i dennes navn. Agenten oppebærer ikke varelager og vil dermed ikke have nogen lagerisi-

                                                           
128 Herksen in (ed) Bakker (2009, 13)  
129 OECD Guidelines pkt. 9.1 
130 Noes SU 2008,388 
131 Se Bilag 3 for skematisk oversigt over funktioner, aktiver og risici for hhv. distribution, produktion og service.  
132 Herksen in (ed) Bakker (2009, 24-32).    
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ko. Agenten fakturerer ikke kunder og bærer ikke ansvaret over for kunden i forbindelse med pro-

duktet. 

En kommissionær opererer under samme betingelser som Agenten, dog med den forskel at denne 

handler i eget navn. Kommittenten (principalen) fortsætter med at bevare ejerskab over de produk-

ter som leveres til kommissionæren med henblik på salg. Kommissionæren ejer dermed ikke lager, og 

har dermed ingen kommerciel risiko ved eksempelvis lagerdrift, finansiering heraf eller debitorer.133  

Hverken Agenten eller kommissionæren vil eje værdifulde immaterielle aktiver som beskrevet i kapi-

tel 2.3.2, men vil alene have rutinemæssige immaterielle aktiver der relaterer sig til den daglige drift.  

Typiske opgaver for de to typer af kommissionærer består i at opsøge købere, sælge produkter her-

under sende fakturaer og modtage betaling, promovere produktet, foretage kreditvurderinger, lokale 

aflønninger og support osv.. De kan dog ikke aftale salgspriser eller rabatter uden for forudbestemte 

intervaller eller aftale kreditter ud over den samlede koncerns politikker eller udvidelse af garantier. 

Agentens og kommissionærens primære risici er således at omkostningerne til promovering af pro-

duktet ikke dækkes af tilsvarende salg.  

Klassisk køb/salg distributør 

En købs/salg distributør er meget lig en fully fledged distributør, dog med færre funktioner, aktiver 

og risici og dermed også lavere aflønning.  Distributøren handler for egen regning og forhandler 

salgsbetingelser til lokale kunder. Dog vil fakturering og markedsføring typisk varetages af en anden 

enhed for denne enheds regning.  

Denne distributør vil typisk besidde ejerskab over de pågældende produkter. Eksempelvis kan pro-

dukterne stå opbevaret hos producenten, og derfra distribueres direkte til kunden, ligesom produ-

centen kan stå for kvalitetskontrol. Denne type af distributør vil dermed alt andet lige have en lav 

risici i forbindelse med lager.  

Fully fledged distributør / Forhandler  

 En fully fledged distributør køber produkterne hos producenten eller leverandøren og sælger videre i 

eget navn og for egen regning i sit pågældende område. Det vil sige at denne er kundens direkte afta-

lepart og dermed selv bærer den økonomiske risiko herved. Distributøren er en integreret del af pro-

ducentens eller leverandørens organisation og varetager principalens forhandler interesser, men er 

dog tilnærmelsesvis ”uafhængig”. Distributøren vil typisk selv stå for markedsføring og besidder selv 

ejerskab over værdifulde immaterielle marketingsaktiver og varemærker, varelager og er selv ansvar-

lig for logistik, opbevaring og levering osv.  
                                                           
133 Bundgaard i Bundgaard og Wittendorff (2001, 211)  
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Disse fire typer af distributører vil typisk være udsat for forskellige risici, udføre forskellige funktioner 

og benytte forskellige typer af aktiver i forbindelse med distributionen, hvilket afspejles i den forven-

tede aflønning 

 

 

Figur 3: En distributørs indtjeningskrav som funktion af funktioner, aktiver og risici  
Kilde: Herksen in (ed) Bakker  (2009, 26) 

 

Som det fremgår, vil flere udførte funktioner, større anvendelse af aktiver og større risici medføre et 

højere forventet afkast. En distributør med lav risici kan således forvente en lav men dog stabil ind-

tjening, hvorimod en distributør med høje risici forventer en høj men mere usikker indtjening.   

Da kommissionæren og agenten varetager marketingsaktiviteter, bliver de typisk afregnet efter en 

kost plus metode for de udførte funktioner eller en kommission i forhold til solgte varer.134  Som ud-

gangspunkt bliver en fully fledged distributør aflønnet på baggrund af videresalgsmetoden.135 Dog 

anerkender OECD Guidelines at det kan være svært at nå til en armslængdepris med denne metode i 

tilfælde hvor produktet forarbejdes yderligere eller integreres i et andet produkt inden det sælges, 

således at selve produktets identitet er forandret eller ikke tilstede.136 Af denne årsag samt at det kan 

være forbundet med betydelige vanskeligheder at finde et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag, 

kan en TNMM metode anvendes. 

3.1.2 Producent137 

En producent foretager en transformation af råvarer til færdige produkter. Producenten kan være 

avanceret, og der kan i produktionen være benyttet betydelig IP (eksempelvis patenter) og speciali-

seret knowhow, ingeniør systemer og design, eller være en simpel producent der evt. fungerer som 

                                                           
134 SKAT Dokumentationsvejledning, pkt. 5.2.4.1 
135 OECD Guidelines pkt. 2.26  
136 OECD Guidelines pkt. 2.26 
137 Herksen in (ed) Bakker (2009, 19-24) 
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en outsourcet funktion i den samlede produktion. Producenter strækker sig fra toll producent, kon-

traktproducent og fully fledged producent  

Toll producent  

En toll producent har en minimal risikoprofil og er i realiteten typisk en outsourcet funktion fra den 

primære produktion, således at produktionen typisk består af forarbejdning af råvarer eller monte-

ring, og producenten har dermed ingen risici for lager eller for forringelser og forældelse heraf. Lige-

ledes er denne type producent ikke ansvarlig for planlægning af produktionen, fremskaffelse af råva-

rer, besidder ikke nogle betydelige immaterielle aktiver, og vil typisk have garanti for en vis mini-

mums produktion. Den vil ej heller være ansvarlig for kvalitetskontrol, logistik, salg eller inddrivelse 

af tilgodehavende. De producerede produkter vil typisk blive sendt til principalens varehus/lager 

hvorefter principalen er ansvarlig for videre distribuering. En toll producent vil ikke have ejerskab 

over råvarer, halvfabrikata eller det færdige produkt.     

Kontrakt producent 

Kontraktproducenten varetager produktion på kontraktbasis for Principalen, og er normalt ansvarlig 

for forarbejdning af råvarer. Produktionsmetoden anses som et værditilførende og omkostningsef-

fektiv alternativ i forhold til at binde kapital og ressourcer i egne produktionsanlæg, da producenten 

typisk vil besidde ejerskab over produktionsmateriellet og bygningerne.  

Kontraktproducenten tager ejerskab over det producerede produkt, står for indkøb af råvarer og 

udvælger selv leverandører hvilket resulterer i at denne ligeledes bærer de risici der relaterer sig til 

manglende efterspørgsel, forsinkede leverancer og til en vis grad udsving i priser. Dette vil dog ikke 

være tilfælde såfremt producenten er forpligtet til at benytte en bestemt leverandør.   

Det er generelt producentens ansvar at være opdateret med krav til teknologier, produktionsanlæg 

og procedurer samt at udføre kvalitetskontrol, men producenten vil producere under Principalens 

instruktioner i relation til kvalitet, kvantitet og timing. Denne type af producent har ikke selv ejerskab 

til værdifulde immaterielle aktiver, men gør brug af Principalens immaterielle aktiver. Risiciene der 

relaterer sig til produktionen er således allokeret mellem parterne i deres egenskab af at kontrollere 

disse, men generelt anses kontraktproducenter som værende lav-risiko producent. 

Eftersom en kontraktproducent besidder ejerskab og selv er ansvarlig for indkøb af råvarer vil Kon-

traktproducenten ligeledes bære risiciene ved halvfabrikata, men ejerskabet skifer ved færdigpro-

duktion hvilket overfører risiciene til Principalen.  
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Fully fledged producent 

Sourcing og køb af råvarer, logistik, beslutninger om teknik og design, brug af værdifulde immateriel-

le aktiver som patenter og varemærker, udførelse af R&D, opbevaring og fakturering af kunder er alle 

elementer en fully fledged producent påtager sig i forbindelse med produktionsprocessen. Dermed 

optager denne producent også alle de risici der er forbundet i relation til produktion.  

Disse tre typer af producenter vil typisk udføre forskellige funktioner, benytte forskellige typer at 

aktiver og være udsat for forskellige risici, hvilket afspejles i den forventede kompensation.  

 

 

Figur 4: En producents indtjeningskrav som funktion af funktioner, aktiver og risici  
Kilde: Herksen in (ed) Bakker (2009, 20)  

En toll og/eller kontrakt producent er ikke udsat for specielle risici i og med at ikke bærer ansvar for 

frembringelse af råvarer, fakturering af kunder eller lignede.  Dermed vil denne type producent alt 

andet lige forvente et betydeligt lavere afkast. En fully fledged producent vil derimod forvente et 

større afkast på produktionen i og med at denne påtager sig større risici i forbindelse med udførel-

sen, foretager flere funktioner og selv ejer de aktiver der benyttes i produktionen. Jo flere funktioner 

i form af planlægning af produktion, brug af egen R&D mv., jo højere vil det forventede afkast blive.  

Toll producenten anses typisk som en serviceudbyder og bliver aflønnet på basis af kost plus meto-

den, da metoden anses bedst egnet når halvfabrikata bliver solgt mellem forbundne parter eller den 

kontrollerede transaktion er en service.138 Samme metode benyttes til kontraktproducenten, da den-

ne lige bliver anset som en serviceudbyder. I praksis kan problemer med sammenlignelige transakti-

oner, medføre brugen af TNMM. Metoderne er dog ikke hensigtsmæssige at benytte såfremt produ-

centen benytter værdifulde immaterielle aktiver som fully fledged producenten antages at gøre, 

hvorfor profit split metoden bør benyttes. 

                                                           
138 OECD Guidelines pkt. 2.39 
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3.1.3 Service139 

En serviceudbyder fungerer som støtte funktion til produktion og/eller distribution, og varetager de 

decentraliserede administrations funktioner som beskrevet i kapitel 2.3.2.1 og dermed det admini-

strative i den globale forsyningskæde.  

Serviceudbydere kan strække sig fra et shared service center hvis funktioner består af central support 

på vegne af koncernenhederne, en kontrakt service udbyder der yder service på kontraktbasis for 

principalen og hvor de udviklede immaterielle aktiver ejes af principalen, til en sofistikeret service 

udbyder der udfører specialiseret services og har større tendens til at investere i aktiver til udførel-

sen. 

Det er generelt antaget at kost plus metoden er den bedst anvendelige i forbindelse med aflønning af 

serviceudbyder.140  

3.2 Drivers    

Den stigende globalisering af verdens handel skaber nye forretningsmuligheder, hvorfor fokus på 

udnyttelse af synergier, strømlinet management, forbedret effektivitet i forsyningskæden og reduk-

tion af omkostninger kan være nødvendigt for på sigt at sikre virksomhedens konkurrenceevne, og i 

visse tilfælde dens overlevelse. Disse forhold blev da også fremhævet af de repræsentanter fra er-

hvervslivet der deltog i CTPA Roundtable, som de primære drivers for at foretage en omstrukture-

ring.141 

Ved at foretage en omstrukturering kan internationale koncerner opnår de internaliseringsfordele 

der bl.a. resulterer i stordriftsfordele og synergier. 

Adgangen til og forbedringen af IT systemer og kommunikation har revolutioneret udviklingen mod 

et supply chains management (SCM) perspektiv på forsyningskæden142, hvilket da også er tendensen 

observeret af OECD.143 I den (traditionelle) vertikale model er hver enkelt enhed selv er ansvarlig for 

egen drift og for de strategiske beslutninger for forretningsaktivitet. Eksempler på enheder i en verti-

kalt integreret forretningsmodel, er fully fledged- producent og distributør  

                                                           
139 Herksen in (ed) Bakker (2009, 32-36) 
140 Ligningsvejledningen S.I.2.7.2.3 
141 OECD 2nd Annual Centre for Tax Policy and Administration Roundtable: Business Restructuring  
142 Wesseler & Dennis in (ed) Seuring et al. (2003, 274) 
143 OECD Guidelines pkt. 9.2 
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Nedenfor er illustreret en simpel værdikæde, der inkluderer de primære funktioner og dertilhørende 

støttefunktioner. SCM perspektivet på værdikæden er at alle enheder skal være tæt forbundet for 

derved at drage optimal nytte af hver anden.144   

Værdikæden opdeler virksomheden i primære og sekundære aktiviteter, der alle bidrager til fremstil-

ling af et givent produkt. De primære aktiviteter, er de aktiviteter der direkte beskæftiger sig med 

selve produktionen og processerne omkring produktet, hvor de sekundære aktiviteter fungerer som 

støttefunktioner til de primære aktiviteter.145 

 

 

Figur 5: Værdikæde med primær og støttefunktioner 
Kilde: Porter Competetive Advantage 

Der er dermed både operationelle- og forretningsmæssige faktorer der driver behovet for omstruk-

turering, hvor de nok mest betydningsfulde kan nævnes konkurrencemæssige fordele, overholdelse 

af internationale reguleringer og optimering af infrastruktur.146  

3.2.1 Maksimere synergier og economic of scale 

Opdagelsen af nye markeder medfører som regel at virksomhederne overvejer hvilke mål de kan 

opnå med den nuværende forsyningskæde.  

Når virksomheder bevæger sig ind på nye markeder med eksisterende og/eller nye produkter, med-

fører dette ofte en ændring på efterspørgslen Aktiviteter bliver derfor outsourcet eller flyttet efter 

overvejelser om hvordan dette påvirker værdikæden.147 For at øge profitabilitet bliver virksomheden 

nødt til at forøge sit salg og/eller at reducere sine omkostninger, hvilket kan opnås ved at virksomhe-

den re-allokere sine faciliteter således at de passer til behovet på markedet.  

Omkostningssynergier refererer til den mulighed der ligger i at reducere eller eliminere udgifter der 

er forbundet med at drive virksomheden. Omkostnings synergier opnås ved at eliminere eller kon-

                                                           
144 Heusler in (ed) Seuring et al. (2003, 167) 
145 Porter (1985, ) 
146 Bakker & Cottani (2008, 273) 
147 Bakker & Cottani (2008, 272) 
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centrere opgaver der anses for at overlappende inden for gruppen. Ved at centralisere opgaver og 

processor, kan der opnås funktions- og medarbejder synergier, hvilket leder til lavere omkostninger 

til løn og materiel.  

Ved at centralisere de enkelte funktioner, specialiseres de enkelte enheder indenfor de funktioner de 

udfører således at de løbende bliver mere effektive og dermed benytter mindre tid på rutineopga-

verne. Denne ekspertise anses som en måde at opnå economic of scale. Dette opnås eksempelvis ved 

etablering af en central service udbyder, der varetager back office funktioner, logistik, indkøb mv.. 

Varetages indkøb af råvarer til samtlige producenter gennem én central serviceudbyder, øges for-

handlingsstyrken overfor leverandøren, hvilket må antages at give adgang til bedre samhandelsbe-

tingelser som eksempelvis mængderabatter ligesom det må forventes at der opnås en større for-

handlingskraft over for leverandører, i og med at én central stor enhed køber ind for flere mindre.148 

Ved at benytte en central service udbyder, må det forventes at de administrative omkostninger re-

duceres i og med at indsamling og formidling af relevant information gøres systematisk.  

Samme effekter vil man kunne opnå i forbindelse med produktion. Lægges produktionen af homoge-

ne produkter sammen eller produkter der benytter samme materiel eller teknologier149 kan dette 

lede til en mere optimal udnyttelse af produktionsapparatet, således at man reducerer tidsforbrug og 

mindsker risikoen for fejlproduktion da producenten bliver mere specialiseret inden for den pågæl-

dende produktion.  

3.2.2 Optimering af forsyningskæden 

Optimering af forsyningskæden har til formål at optimere netværket mellem leverandører, produ-

center og kunder.150  

Oftest er kontakten med leverandørerne vedligeholdt via det lokale selskab, men ikke desto mindre 

medfører en centraliseret distribution eller indkøbscentral at kvalitet og effektivitet sandsynligvis vil 

stige som følge af den centrale udvælgelse af leverandører. Sammenholdt med optimal udnyttelse af 

synergier, optimering af antal, størrelse og lokalitet af distribution/indkøbscentraler, vil dette lede til 

en mere effektiv leverandørkæde.151   

En anden betydelig faktor for en øget effektivitet af logistik processen, er lagerfunktionen. Ved at 

bruge regionale lagrer, bliver koncernen bedre i stand til at levere on-demand eller just in time.  

                                                           
148 Stuffer et al in (ed) Bakker (2009, 7)   
149 Stuffer et al in (ed) Bakker (2009, 4) 
150 Seuring in (ed) Seuring et al. (2003, 182) 
151 Stuffer et al in (ed) Bakker (2009, 6) 
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SCM kan bruges som et effektivt redskab i at opnå de ønskede effekter.    

SCM omfatter alle aktiviteter relateret til flowet og transformationen af varer fra udvinding af råvarer 

til slutkunde såvel som det tilknyttede informations flow. SCM er integrationen af disse aktiviteter 

gennem forbedret forhold i forsyningskæden.152  Jo tættere den vertikale rækkevidde af producenter 

er, jo bredere er netværket af leverandører og kunder. Virksomheder der formår at administrere 

dette netværk på en intelligent og sammenhængende måde, vil bedre være i stand til at tilpasse sig 

ændrede markedsforhold, ændringer i forventninger og efterspørgsel samt ændringer i det fysiske 

flow af varer.  

En undersøgelse viser at flere af de i undersøgelsen undersøgte selskaber, primært fokuserer på indi-

viduelle enheder i forsyningsnetværket, med det resultat at forbedringer ikke gennemføres optimalt 

og resultaterne er beskedne.153 Undersøgelsen konkluderer ligeledes at på trods af at ca. 80 % af de 

mest globaliserede selskaber i undersøgelsen ikke fuldt ud har udnyttet det potentielle profit fra 

deres globale investeringer, har kun et ud af 10 selskaber iværksat initiativer til at optimere struktu-

ren i deres SCM netværk.  

Der er således betydelige fordele i at anlægge et SCM perspektiv på forsyningskæden, men lige så 

vigtigt er håndtering og administration heraf. Som beskrevet ovenfor medfører etableringen af en 

central serviceudbyder den fordel at informationsflowet gøres systematisk. For at få optimal nytte af 

denne systematik, er det nødvendigt at kunne administrere intelligent. Administrationen kan eksem-

pelvis foregå gennem processtyringsværktøjet Business Process Management (BPM). BPM er baseret 

ud fra en metodik, hvor forretningsprocessor styres, designes og løbende forbedres med det formål 

at øge effektiviteten og værdiskabelsen. Dette sker ved at fokusere på processen, således at der ska-

bes en fælles forståelse for hvordan de forskellige enheder bidrager, og dermed til at identificere 

hvilke processer som bør optimeres.154  

Resultatet ved et øget fokus på organisationens processor frem for det funktionsopdelte tilgang, er; 

bedre service som følge af optimering på tværs af funktioner, nytænkte opgaveløsning i forhold til 

den funktionsopdelte struktur, større fokus på gennemløbstid, øget mulighed for samarbejde på 

tværs og større forståelse for enhedernes bidrag.155  

                                                           
152 Seuring in (ed) Seuring et al. (2003, 182)  
153 Deloitte Research (2005, 1) 
154 Deloitte Business Consulting (2009, 7) 
155 Deloitte Business Consulting (2009, 11) 



 

39 

 

BPM kan således være et nyttigt værktøj til en effektiv styring af denne forsyningskæde, således at 

netværket mellem leverandører, producenter og kunder optimeres, og det fulde potentiale af SCM 

perspektivet på forsyningskæden realiseres. 

3.3 Hvad sker der ved en omstrukturering? 

Det typiske scenarie der ses i forbindelse med omstruktureringer er en centralisering af funktioner, 

aktiver og risici relateret til produktion, distribution og/eller service.156  

OECD Guidelines nævner følgende typiske observerede former for omstruktureringer:157  

 Omdannelse fra en fully fledged distributør til en kommissionær eller limited risk distributør. 

 Omdannelse af et fully fledged produktionsselskab til et kontrakt- eller toll produktionssel-

skab for en koncernforbundet enhed der opererer som principal. 

 Overdragelse af immaterielle aktiver til en central enhed i koncernen.  

 Rationalisering og/eller specialisering af aktiviteter158.  

3.3.1 Omdannelse fra en fully fledged distributør  

Ved en omdannelse fra en fully fledged distributør til en limited risk distributør, ”stripper” man di-

stributøren for funktioner, aktiver og risici og overfører disse til eksempelvis en principal.159Har di-

stributøren værdifulde immaterielle aktiver, vil disse således blive overført til principalen og distribu-

tøren vil alene eje rutinemæssige immaterielle aktiver. For en distributør udgør de værdifulde imma-

terielle aktiver særligt marketingsaktiver.  

Dette indebærer at de funktioner, aktiver og risici, som en fully fledged distributør varetager som 

beskrevet i afsnit 3.1.1, overføres til en central enhed.  

  

                                                           
156 Se Bilag 3 for en skematisk opstilling af funktioner, aktiver og risici for hhv. limited risk og high risk enheder, Bakkers (ed) 2009.   
157 OECD Guidelines pkt. 9.2 
158 Rasmussen og Andersen (2009, 1) 
159 OECD Guidelines pkt. 9.77 
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Figur 6 Eksempel. Omdannelse af fully fledged distributør til limited risk distributør 
Kilde: Deloitte seminar 16. september 2010 
 

3.3.2 Omdannelse af et fully fledged produktionsselskab  

Omdannelsen af en fully fledged producent til en toll eller kontraktproducent er reelt en transforma-

tion fra producent til serviceyder.  Dette skyldte at en toll eller kontraktproducent udfører funktioner 

efter instruktioner fra den egentlige producent (principalen). I en omstrukturering overføres produ-

centens værdifulde immaterielle aktiver til principalen, som også står som ejer af råvarer160. For en 

producent udgør de værdifulde immaterielle aktiver særligt produktionsaktiver, jf. kapitel 2.3.2.2.    

 

                                                                                            

Figur 7 Eksempel: Omdannelse af fully fledged producent til limited risk producent 
Kilde: Deloitte seminar 16. september 2010 
 

3.3.3 Overførsel af immaterielle aktiver til en central enhed 

En omstrukturering fra en decentral model til en central model medfører ofte en centralisering af 

immaterielle aktiver og risici samt det profit potentiale der hertil er forbundet.161 

Der er tre måder hvorpå et immaterielt aktiv kan overføres mellem forbundne parter: salg/afståelse, 

via licens og cost contribution agreement.  

                                                           
160 Ottosen og Vistisen (2009, 264) 
161 OECD Guidelines pkt. 9.2  
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Ved et salg vil det juridiske ejerskab til aktivet blive overført sammen med kontrollet af dette. Dette 

vil i praksis være nyttigt, hvor det immaterielle aktiv endnu ikke er fuldt udviklet og endnu ikke har 

betydelig profit potentiale.162 Risikoen for at det endnu ikke færdige udviklede immaterielle aktiv vil 

genererer profit, vil alt andet lige have en reducerende effekt på den koncerninterne pris. 

Overdrages de immaterielle aktiver ved licens, forbliver ejerskabet til aktivet hos ejeren som ligele-

des udøver håndhævelsen og beskyttelsen af rettighederne. Brugerne opnår en rådighed over den 

pågældende rettighed, der kan bestå af fremstillingsmetoder, varemærker og navne mv., der dog 

begrænses i henhold til aftalen. Kompensationen for at benytte det licenserede erlægges som regel i 

form af royalties.163 

Det kan være økonomisk optimalt at udnytte immaterielle aktiver internt i koncernen frem for eks-

ternt, og ønsket om at centralisere immaterielle aktiver, kan være begrundet i bedre kontrol og mere 

effektiv udvikling af aktiverne.164  

3.3.4 Rationalisering og/eller specialisering af aktiviteter og administration 

Tjenesteydelser på tværs af landegrænser er betydelig hvilket skyldes serviceøkonomiens stigende 

bidrag til verdensøkonomien.165 Funktionsopdelinger medfører at fuldt integrerede selskaber i sti-

gende omfang erstattes af specialiserede selskaber som alene udfører enkelte funktioner i værdikæ-

den. Således fordeles kernekompetencer mellem selskaber, som i fællesskab frembringer selskabets 

produkter.166   

Ved at centralisere eksempelvis R&D undgår man at der bliver udført dobbelt forskning og viden lige-

som erfaringer samles og udveksles kontrolleret og systematisk. 

En ”kontrakt udviklings enhed” foretager en rutine funktion der består i at udvikle og varetage ser-

vices for principalen. Dette involverer de funktioner som beskrevet under 2.2.2.1. og 3.1.3. 

Funktion profilen og aflønningen er den samme som ved en serviceudbyder. Den væsentligste forskel 

består i at funktionerne en kontraktservice udbyder varetager ofte er mere komplekse og derfor 

kræver en højere mark up end en almindelige shared service udbyder.  

En omstrukturering medfører ikke alene allokering af funktioner, aktiver og risici men medfører i 

visse tilfælde eventuelle nedlukninger eller flytning af fabrikker, hvilket medfører betydelige omkost-

                                                           
162 Herksen in (ed) Bakker (2009, 39) 
163 Herksen in (ed) Bakker (2009, 39) 
164 Bakker & Cottani (2008, 274) 
165 Handel i tjenester udgør ca. 20% af verdenshandlen i 2007, jf. Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt – 1. Kvartal 2007.  
166 Wittendorff (2009, 620) 
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ninger. Hvilken part der skal bære disse omkostninger, samt hvordan efterfølgende reducerede om-

kostninger skal vurderes, behandles i kapitel 5.  

3.3.5 Centralisering og principal model 

Karakteristika for SCM modellen, og fælles for de observerede omstruktureringer er at de bevæger 

sig fra en decentraliseret model, til en central model, hvor funktioner, aktiver og risici varetages fra 

central hold af en Principal. Resultatet er at en producent eller distributør efterfølgende udfører be-

grænsede funktioner, ikke ejer værdifulde immaterielle aktiver og ikke bærer betydelige risici. Den 

primære risiko for toll eller kontraktproducent eller limited risk distributør, er dermed dem der kan 

relateres til effektiviteten og succesen for de kerne ydelser de er ansvarlige for.  

Fra et transfer pricing perspektiv, skaber  centraliseret modeller et system hvor der rutinemæssigt  

overføres et fast beløb allokeret til det pågældende mens den restende profit allokeres til det selskab 

i gruppen der bærer risici og udfører funktionerne, hvilket typisk er principal selskabet.167 

 

 

Figur 8: Varer og tjenstesteflow i hhv. decentraliseret model og centraliseret model 
Kilde: Deloitte seminar ”Transfer pricing og International Tax” 16. september 2010 

I en decentraliseret model, vil produktionsselskaberne øverst i modellen hver især være ansvarlige 

for salg og levering til salgsselskaberne nederst i modellen. Ansvarsområder består blandet i at de 

selv kan udvælge hvilke typer af kunder de vil have, hvilken service der skal tilbydes, hvilke priser der 

handles til og selv står for forhandlinger med leverandører i netværket.  

Efter en omstrukturering til en centraliseret model, vil Principalen, i figuren det danske selskab, over-

tage dette ansvar og dertilhørende beslutningskompetencer.  En omstrukturering medfører således 

typisk grænseoverskridende overførsel af værdifulde immaterielle aktiver og ophør eller genforhand-

ling af eksisterende kontrakter. 
                                                           
167 Bakker & Cottani (2008, 276) 
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Principal model 

Ledelse har udviklet sig fra at være generel bogføring, nøgletalsberegninger osv., til også at være en 

strategisk management opgave, forstået på den måde at der er kommet nye redskaber og teknologi-

er i form af eksempelvis SCM, Economic Value AddedTM osv.168, frem.169  Som beskrevet ovenfor i 

kapitel 3.2, er netop også SCM en faktor der spiller ind i relation til omstrukturering af forretnings-

model. 

Som den centrale enhed er det ligeledes principalen der står for koncernens samlede strategi, ind-

ledning af udviklingsprojekter, produktionskoordinering osv. og alle centrale beslutninger henføres 

dermed til denne enhed. Principalen vil være aftalepart i alle indgåede kontrakter beskrevet under 

kontraktproducent, lav-risiko salgsenheder som agenter og kommissionær samt serviceenheder. 

Daglige operative beslutninger foretages dog lokalt af den pågældende enhed. 

Principalen beslutter ligeledes kvalitetsstandarder og fastsætter generelle krav til produkterne, lige-

som principalen skal godkende alle investeringer i produktionsfaciliteter med udtagelse af almindelig 

vedligeholdelse. I forhold til eksempelvis en kontrakt udvikler, iværksætter principalen selv udvik-

lingsprojekter således at salgs- og produktionsenhederne i modellen ikke skal engagere sig i udvik-

ling. En sådan fordeling af beslutningskompetence indebærer at udvikleren ikke frit kan investere i 

udvikling uden forudgående tilladelse fra principalen. Resultatet fra udviklingen deles alene med 

principalen ligesom alle rettigheder hvad enten de registreres eller ikke registreres tilhører principa-

len. Oprettes et IP selskab der fungerer som ejer af alle immaterielle aktiver, goodwill, varemærker 

osv., vil kontraktproducenten eller distributøren kunne erhverve brugsret til at benytte aktiverne i 

produktionen eller ved distribution mod betaling af royalty.  

De nævnte forhold resulterer ligeledes i at de risici der er forbundet med udviklingen vil blive båret af 

principalen og udviklingerne alene oppebærer risici de er i stand til kontrollere. 

Kort fortalt varetager principalen mere eller mindre alle funktioner, påtager sig alle risici og ejer alle 

aktiverne som en fully fledged distributør eller producent måtte have, jf. bilag 3. 

Det er derfor essentielt at Principalen har den kvalificerede medarbejderstab til at foretage sådanne 

funktioner. 

                                                           
168 Yderligere kan nævnes Value Based Management (VBM), Total Quality management (TQM)  
169 Andresson et al. (2006, 276) 
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Figur 9: Eksempel på fakturerings og vareflow i en principal model 
Kilde: Deloitte dbrief 28. september 2011  

 

Som det fremgår af figuren etablerer agenten eller kommissionæren salget til slutbrugeren, hvorefter 

vare går vare flowet fra leverandøren gennem principalen til slut bruger. Det samme gør sig gælden-

de for faktureringsflowet, hvorfor principalen da bliver direkte aftale part og risikotager i transaktio-

nen.   

Principalen er berettiget til overskydende profit eller skal bære tab efter low risk enhederne er blevet 

aflønnet. Jo flere funktioner, aktiver og risici low risk enhederne varetager, jo mindre er den oversky-

dende profit til principalen vice versa.  

Cytec Overseas Corporation170 

Cytec Norge sagen var en af de første domme der vedrørte transfer pricing konsekvenserne af om-

strukturering. Sagen vedrørte en fully fledged producent og salgsenhed - Cytec Norge KS, som blev 

omdannet til en toll producent. Før omstruktureringen havde Cytec Norge foretaget salg af varer for 

egen regning og risiko, mens Cytec Norge efter omstruktureringen kun leverede tjenester til den nye 

principal Cytec Industries Europe (CIE), der var et nyoprettet selskab beliggende i Holland.171 Cytec 

Special Resins Norway AS (CSR) får tildelt den globale distributions, og udpeger Cytes CRP (Holland) 

som agent. 

 

                                                           
170 Cytec Overseas Corporation Inc, HR-2008-50-U 
171 Flood (2008, 175) 
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Figur 10: Struktur over Cytec koncern efter omstrukturering 
 Kilde: Flood 2008 

 

I forbindelse med omstruktureringen købte CIE lageret af Cytec Norge KS samt betalte kompensation 

for produktions know-how. Efter omstrukturering indgik Cytec Norge KS en kontrakt på produktion 

hvilken var baseret på en aflønning på et kost plus grundlag172, hvilket medførte reducerede indtæg-

ter og overskud i sammenligning med før omstruktureringen.  

Problemet i sagen var hvorvidt der kunne anses som værende sket en overførsel af immaterielle akti-

ver. De immaterielle aktiver, var blevet udviklet gennem flere år. Salgs rettigheder, teknologi og 

goodwill generede før omstruktureringen betydelig værdi til Cytec Norge KS mens disse ikke genere-

de profit efterfølgende.  

Retten gjorde gældende at når et selskab omdannes fra en fully fledged producent til en kontrakt 

producent mod en aflønning på Kost Plus basis, kan en overførsel af betydelige produktions- og mar-

ketingsaktiver anses som værende sket til fordel for principalen. Det konkluderes således at der var 

sket en overførsel af immaterielle aktiver, ligesom det blev konkluderet at godtgørelsen til Cytec 

Norge KS ikke modtog tilstrækkelig kompensation for overdragelsen af de immaterielle aktiver. Det 

blev endvidere fundet, at ingen uafhængig part ville blive enig om overdragelse af immaterielle akti-

ver eller omstrukturering, uden at få en tilstrækkelig godtgørelse, jf. kapitel 5. 

3.4 Delkonklusion  

Det konkurrencemæssige pres og behovet for at forbedre effektivitet og reducere omkostninger 

motiverer MNE’s til at reorganisere deres virksomhedsstruktur til en mere central styring af funktio-

ner som produktion, salg, distribution, forskning og udvikling mm.. Ligeledes involverer en omstruk-

turering ofte en centralisering af immaterielle aktiver og risici samt det profit potentiale der hertil er 

forbundet.  

                                                           
172 Kost plus med en markup på 8 % 
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Det er således hovedsageligt operationelle og forretningsmæssige faktorer, der er motiverende for 

beslutningen om omstrukturering af forretningsmodellen. Forretningsmæssige faktorer består bl.a. 

den ændrede efterspørgsel fra kunder, de ændrede miljømæssige krav der driver virksomheder til at 

ændre livscyklussen på deres produkter, ol., mens typiske operationelle faktorer, er behovet for at 

optimere beslutningsprocessen og distributionsnetværket. Da en forsyningskæde består af flere led 

på produktions- og distribution siden, har koncerner adgang til internaliseringsfordele i form af stor-

driftsfordele og synergier, hvilket optimeres gennem effektiv administration.  

Da SCM er relateret til flowet gennem værdikæden kan et sådant perspektiv være et effektivt red-

skab til optimal udnyttelse af værdikæden. 

En omstrukturering medfører typisk at forretningsmodellen går fra en vertikal til en central styret 

principal model. Som følge heraf omdannes de enheder der før omstruktureringen betegnes som 

fully fledged enheder til limited risk enheder bestående af toll eller kontraktproducent og 

agent/kommissionær eller klassisk distributør. Dette med den konsekvens at de pågældende enhe-

der opgiver de værdifulde immaterielle aktiver som de via egen marketingsindsats på de respektive 

markeder og gennem egen forskning og udvikling har opbygget, ligesom det profitpotentiale der en 

sådan indsats har til hensigt at generere.  

Det centrale ved principal modellen er dermed at alle væsentlige aktiver og risici bæres af en central 

enhed – typisk principalen.  Principalen er dermed den enhed der besidder beslutningskompetencen 

om koncernens samlede strategi, og bærer dermed de risici der afledes heraf. Fordelene der skabes 

ved at centralisere visse aktiver og risici, består i at principalen kan foretage en effektiv kontrol med 

anvendelse og udvikling af immaterielle aktiver.  

Sondringen af rutine- og værdifulde immaterielle aktiver er væsentlig i klassifikationen af de respek-

tive enheder, eftersom alle enheder i et vist omfang er i besiddelse af rutinemæssige immaterielle 

aktiver, og det alene er en fully fledged distributør eller producent der ejer værdifulde immaterielle 

aktive.  

For at allokeringen kan anses som værende effektiv, er det essentielt at principalen har en tilstrække-

lig kompetent ledelse der er beslutningsdygtig om koncernens samlede strategi og en medarbejder-

stab der er kompetent til at varetage og håndtere de funktioner, aktiver og risici der overføres.  

Principal modellen medfører at de underliggende enheder sikres en mindre med dog stabil andel af 

den samlede profit på baggrund af de udførte funktioner, de benyttede aktiver og den påtaget risici, 

hvorefter alt overskydende profit, eller i tilfælde af fejlslagen strategi eller dårlige år, tilfalder princi-

palen.    
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Formålet med kapitlet har været at klarlægge hvilke faktorer der driver en omstrukturering af de 

enkelte forretningsenheder samt at klarlægge hvordan funktioner, aktiver og risici er fordelt hhv. før 

og efter en omstrukturering. Kapitlet har fulgt op på analysen i kapitel 2 og gennemgået hvordan 

funktioner, aktiver og risici typisk allokeres i værdikæden efter en omstrukturering til en principal 

model. Tilbage står spørgsmålene hvilke konsekvenser en grænseoverskridende overførsel af profit-

potentiale medfører samt hvordan man varetager armslængdeprincippet i forbindelse med en om-

strukturering.  
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Kapitel 4 Exit beskatning og EU ret 

4.1 EXIT-beskatning 

Som beskrevet i kapitel 2.2 har en DBO til formål at minimere risikoen for dobbeltbeskatning, men 

ligeledes at sikre mod skatteunddragelse i form af dobbelt ikke-beskatning. Dette sker oftest gennem 

en aftalt fordeling af beskatningskompetencen eller en lempelse af det nationale skattekrav. I forhol-

det mellem intern national lovgivning og DBO’er, er kendetegnet da også at overenskomster alene 

kan lempe beskatningen efter hjemmel i national lovgivning.173 Princippet kendes som den ”Gyldne 

regel” og gælder i forhold til dansk lovgivning og dansk indgåede DBO’er.   

Da profit som beskrevet i kapitel 2 følger risici, vil en centralisering af disse profit drivers utvivlsomt 

medføre at den skattepligtige indkomst reduceres i en retskreds og øges i en anden. Dette kapitel vil 

derfor gennemgå forholdet mellem de danske regler om ophørsbeskatnings i forhold til de internati-

onale regler om dobbeltbeskatning og fri etablering.   

4.1.1 Gennemgang af danske regler 

For at fastlægge omfanget af hvorvidt et selskab er omfattet af reglerne om ophørsbeskatning er det 

væsentligt at få fastlagt hvor hjemlen til beskatningen findes, samt at opklare hvornår et selskab bli-

ver skattepligtigt til Danmark. 

Hjemmel – legalitetsprincippet 

Den materielle adgang til skærpet beskatning skal for dansk rets vedkommende findes i Grundloven 

(GRL) § 43. Bestemmelsen stadfæster at: ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden 

ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov”, og er 

dermed en grundsten i dansk skatteret, da den giver Folketinget mulighed for at godkende en lovgiv-

ning der indeholder skærpet beskatning.  Grundloven giver hjemmel til at indføre regler om beskat-

ning men er ikke sig selv hjemmel for beskatning, hvorfor der må vedtages love der specifikt behand-

ler den ønskede beskatning.  Dette kendes også som legalitetsprincippet.  

Hvor findes positiv lovhjemmel? 

Selskabsskatteloven174 (SEL) opererer med en metodik hvor de enkelte enheder under forskellige 

omstændigheder er genstand for henholdsvis ubegrænset skattepligt, iht. SEL § 1 eller begrænset 

skattepligt iht. SEL § 2.  

                                                           
173 Wittendorff (2009, 204) 
174 Lov nr. 1376 af 12. juni 2010 
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Dette afsnit vil indledningsvist kort redegøre for henholdsvis fuld- og ubegrænset skattepligt. Formå-

let er at klarlægge hvornår en enhed er skattepligtig i Danmark og med hvilken indkomst.  

Fuld skattepligt - Globalindkomst 

Ordlyden i Statsskatteloven175 (SL) § 4 ”Som skattepligtig indkomst betragtes […] den skattepligtiges 

samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke […]”, medfører bestemmelsen 

at selskaber og foreninger mv., som udgangspunkt bliver skattepligtige af sin globalindkomst. Ud-

gangspunktet i SL § 4 er således at al indkomst er skattepligtig når andet ikke fremgår af loven eller af 

andre retskilder, og det er de samlede indtægter der udgør den skattepligtige indkomst og ikke de 

isolerede enkeltstående resultater af skatteyderens forskellige aktiviteter.176   

SL § 4 skal dog modificeres med SEL § 8, stk. 2 om territorialprincippet. Territorialprincippet be-

stemmer at indtægter der vedrører fast driftssted beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller 

Grønland, ikke medregnes i den skattepligtige indkomst i Danmark.177  Det er dog muligt at medregne 

indkomsten fra faste driftssteder beliggende i udlandet i tilfælde hvor kildelandet frafalder beskat-

ningsretten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

SEL § 1, stk. har følgende ordlyd: ”Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og 

foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet […]”. Aktie- og anpartsselskaber der er registreret 

i Danmark, anses derfor som værende hjemmehørende i Danmark, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1., alene af 

denne årsag at de indregistreret i landet.178 

Den fulde skattepligt omfatter dermed også dansk registreret selskaber med den faktiske ledelse i 

udlandet. Såfremt den pågældende stat hvorfra ledelsen udøves har regler der svarer til SEL § 1, stk. 

6, vil det føre til dobbeltbeskatning af selskabets indtægter før en eventuel lempelse. 

For selskaber der ikke er indregistreret i Danmark, må det fastlægges hvad der forstås ved begrebet 

”hjemmehørende”.179 Efter SEL § 1, stk. 6, kan et udenlandsk registreret selskab i kraft af ledelsens 

sæde i Danmark indtræde i ubegrænset skattepligt til Danmark. Ved vurdering af hvor ledelsen skal 

anses for at have sæde lægges der vægt på beslutningerne der er forbundet med den daglige ledel-

se180.  

  

                                                           
175 Lov nr. 149 af 10. april 1922 
176 Dam mfl. (2011, 178) 
177 Der kan dog i medfør at SEL § 31A vælges international sambeskatning.. 
178 Dam mfl., (2011, 119) 
179 Dam mfl. (2011, 119) 
180 Dam et al. (2011, 119) 
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Begrænset skattepligt - Kildeskat 

Er et udenlandsk selskab aktivitet eller indkomst omfattet af SEL § 2, kan de blive begrænset skatte-

pligtige til Danmark. Bestemmelsen indeholder således hjemlen til at beskatte udenlandske selska-

bers kildeindkomst fra Danmark.  SEL § 2 indeholder en række indkomster, som udenlandske selska-

ber kan blive begrænset skattepligtige af til Danmark.  

Hovedformålet med begrænset skattepligt, er at sikre beskatning af egentlige produktionsafdelinger 

og salgsafdelinger med fast driftssted I Danmark181. 

Skattepligten efter SEL § 2, stk. 1, litra a hjemler beskatning af hele den fortjeneste der kan henføres 

til et udenlandsk selskabs faste driftssted i Danmark. Dette er eksempelvis udbytter fra et dansk sel-

skab, royalty, arbejdsudleje- og konsulentindtægt. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller 

tab ved afhændelse, afståelse, eller opgivelse af formuegoder de er knyttet til det faste driftssted i 

Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a.   

Ved vurderingen af hvorvidt et udenlandsk selskab har fast driftssted i Danmark, skal begrebet for-

tolkes i overensstemmelse med OECD Modeloverenskomst art. 5. Fast driftssted ifølge OECD MDO 

art. 5, ”et forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves” Som eksempler 

på et fast driftssted gives: ”et sted hvorfra et foretagende ledes, en filial, et kontor, en fabrik, et værk-

sted, et sted hvor naturforekomster udvindes” osv. Dette medfører at en udenlandsk enhed kan etab-

lere et fjernlager i Danmark, uden derved at blive omfattet af skattepligt efter SEL § 2, stk. 1, litra 

a.182  

Det væsentligste i relation til fast driftssted er selve opståen af dette og dermed de potentielle risici 

for exit/ophørs beskatning, da fast driftssteder også er omfattet af selskabsskattelovens til- og fra-

flytningsbestemmelser. 

Den begrænsede skattepligt bygger således op til at en fysisk eller juridisk person har en økonomisk 

tilknytning til Danmark, mens fuld skattepligt bygger på en ledelsesmæssig tilknytning.   

Skattepligtens ophør 

Opstår der skattepligt i relation til SEL §§ 1 eller 2, skal der ved omstrukturering der medfører græn-

seoverskridende overførsel af aktiver eller risici, tages stilling til de situationer hvor der kan ske op-

hør af skattepligten.  Reglerne om skattepligtens ophør findes i SEL §§ 4-7A. 

                                                           
181 Dam et al. (2011, 149) 
182 Dam et al.(2011, 149) 
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Der ligger i det skatteretlige afståelsesbegreb at der sker en definitiv og endelig overførsel af ejen-

domsrettigheden over et aktiv fra et skattesubjekt til et andet.183  

Som konsekvens af de muligheder der før har foreligget i at spekulere i udnyttelse af de skattehuller 

der eksisterede i den danske skattelovgivning184, blev der ved lov nr. 312 af 1995 indført regler om 

ophør ved fraflytning, hvilket, jf. SEL § 1, stk. 6 medførte hjemmel til at beskatte udenlandske selska-

ber med ledelsens sæde i Danmark. Formålet med ophørsbeskatning kommer ikke nærmere end 

forarbejderne til loven ”der indføres en generel avancebeskatning for selskaber og foreninger mv. i 

forbindelse med ophør af fuld skattepligt, uden at der er tale om likvidation”. Ifølge SEL § 5, stk. 1 

gælder det således for hjemmehørende selskaber at skattepligten fortsætter indtil tidspunktet for 

opløsningen. Det er dermed opløsningen af selskabet der er afgørende for hvornår skattepligten er 

ophørt. 

Det paradoksale ved ophørsbeskatning er situationer hvor selskabet i selskabsretligt forstand forsat 

eksisterer og der reelt ikke sker opløsning, alligevel sker skatteretligt opløsning.185 

4.1.2 Gennemgang af internationale/EU regler 

Den ovenfor nævnte fraflytnings/ophørsbeskatning bliver af EU domstolen benævnt ”exit-taxation” 

eller på dansk exit beskatning, og vedrører den realisationsbeskatning der sker når et profitpotentiale 

ved overførsel beskattes som var det solgt. 

Lissabontraktaten (Traktaten) er en del af primærretten i EU-retten186, og er dermed en væsentlig 

indflydelsesfaktor på dansk ret herunder de danske skatteregler. Årsagen skal findes i at Danmark, 

som følge af EU-rettens forrang187 er forpligtet til at koncipere national lovgivning i overensstemmel-

se med traktatens grundlæggende frihedsrettigheder.  

Gennem praksis188 har EU-domstolen haft væsentlig indflydelse på nationale bestemmelser, hvilket 

blev fastslået allerede Sag 26/62 Van Gend En Loos, hvor det blev konkluderet at medlemsstaterne 

har indskrænket national suverænitet. Domstolen fastslår at en den nationale domstol ved national 

fortolkning skal forsøge at skabe normharmoni, og i tilfælde hvor dette ej er muligt, at lade enhver 

modstående internretlig forskrift være retlig uvirksom. Dette synspunktfremgår også af dommene 

                                                           
183 Pedersen et al. Skatteretten 1 (2009, 465) 
184 Jf. daværende Skatteminister Carsten Kochs fremsættelsestale 
185 Pedersen et al. Skatteretten 2 (2009, 530) 
186 Neergaard og Nielsen (2009, 27). Lissabontraktaten er en sammenskrivning af Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og 

Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten)  
187 Neergaard og Nielsen (2009, 233). Dertil EU retten har forrang for al national ret herunder nationale grundlove, Neergaard og Nielsen 

(2009, 238) 
188 Se eksempelvis sag 6/64 Costa mod ENEL hvor Domstolen konkluderede at ”en senere ensidig retsakt ikke kan gå forud for fællesskabs-

retten”  
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Ballone189 og Berláldez190 hvor domstolen fastslår at en national dommer skal undlade at anvende 

national ret, der strider mod EU regler191.   

En af de grundlæggende fællesskabsretlige pligtnormer der findes i traktaten vedrører navnlig forbud 

mod restriktioner som hindrer den frie etableringsret, jf. Traktaten art. 49. Bestemmelsens indhold er 

som følger:  

”Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, som hin-

drer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område. Det-

te forbud omfatter også hindringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en medlems-

stats område, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber 

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden 

adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virk-

somheder, herunder navnlig selskaber i den i artikel 54 anførte betydning, på de vilkår, som i 

etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere” 

I det følgende afsnit vil denne bestemmelse i relation til bestemmelserne gennemgået i 4.1. om op-

hørsbeskatning, blive sammenholdt for at analysere hvorvidt der er i strid med EU retten at Danmark 

ved overførsel af aktiviteter eller aktiver, beskatter aktivet som var det afhændet uden at tage hen-

syn til senere beskatning af samme aktiver, hvilket medfører dobbeltbeskatning såfremt tilflyttersta-

ten ikke tager denne beskatning i betragtning.  

4.1.3 Dansk ophørsbeskatning i forhold til EU ret 

Kommissionen mener at de danske regler om fraflytning og ophør af dansk skattepligt, skaber asym-

metri i den beskatning som selskaberne møder i forbindelse med etablering i Danmark, og udgør 

dermed en restriktion i relation til den frie etableringsret192 i strid med artikel 49 i Traktaten om Den 

Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og artikel 31 i EØS193-aftalen, og Kommissionen har derfor 

d. 26. maj 2011 anlagt sagen ved EU-Domstolen.194 

I sin åbningsskrivelse til Danmark dateret d. 23. september 2008, anførte Kommissionen at Danmark 

muligvis har tilsidesat sine forpligtigelser i henhold til den dagælde EF-traktat art 43 (nu art. 49) og 

art. 31 i EØS-aftalen. Kommissionen anfører at de danske regler i SEL § 7A, ”Virksomhed her i landet 

                                                           
189 Sag C-215/97 Barbara Ballone mod Yokohama SpA  
190 Sag C-129/94 straffesag mod Rafael Ruiz Bernáldez  
191 Neergaard og Nielsen (2009, 239) 
192 KOM (2006) 825 
193 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
194 WEB 3: EU-oplysningen: C-261/11 Kommissionen mod Danmark 
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anses først for opgivet, når afståelse af virksomhedens varelager, maskiner, driftsmidler og inventar 

mv. har fundet sted”, anses som at udgøre en restriktion ved at opkræve realisationsbeskatning i 

forbindelse med grænseoverskridende flytning af hjemsted, et fast driftssted eller aktiver til en an-

den medlemsstat, uden samtidig med at der ikke opkræves skat ved en tilsvarende overførsel af akti-

ver mellem forskellige driftssteder inde for Danmark, og må derfor anses for en ulovlig begrænsning 

at etableringsretten.195  

Kommissionen har ligeledes indledt traktatkrænkelsessager mod en række andre medlemsstater, der 

har exitskatteregler beslægtede med de danske regler. Sager vedrørende de hollandske, de portugisi-

ske og de spanske regler verserer nu for Domstolen.196 

Der er i den hollandske sag C-371/10197  afsagt dom d. 25. november 2011, hvorfor denne sag her 

kort vil blive gennemgået. Udfaldet af dommen kan have stor betydning for udfaldet af C-261/11 

Kommissionen mod Danmark og dermed for de danske regler om exitbeskatning. Dommen er ligele-

des interessant eftersom det testes om retspraksis i dommen Lasteyrie de Sallient, hvor domstolen 

fastslog at de franske regler om exitbeskatning af fysiske personer af urealiserede fortjenester på 

værdipapirer var i strid med EF-traktatens bestemmelser om fri etablering198, kan overføres på sel-

skabers flytning.  

Dommens præmisser vil her kort blive gennemgået, ligesom dele fra Generaladvokatens J. Kokott 

udtalelse199, da dennes udtalelser giver et godt indtryk af problemstillingerne og synspunkter. Dette 

er relevant da domstolens domme afgives uden dissens således at forskellige synspunkter ikke frem-

træder klart.200     

Sagen C-371/10 vedrører et selskab, national Grid Indus BV der som følge af at ledelsens hovedsæde 

flyttes, bliver pålagt en exitskat. I anmodningen om præjudiciel afgørelse blev det spurgt om et sel-

skab kan påberåbe sig artikel 43 (nu art. 49) overfor fraflytningsstaten. Såfremt dette besvares be-

kræftende ønskes det besvaret hvorvidt en exitskat som den foreliggende strider imod art. 43 (nu 

art. 49) i den forstand at exitskatten ikke kan begrundes med det argument at det er nødvendigt at 

fordele beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne.201  

                                                           
195 WEB 3: Kommissionens åbningsskrivelse 2008/2157  
196 WEB 3: EU-oplysningen: C-261/11 Kommissionen mod Danmark 
197 Dom af 25.11.2011 Sag C-371/10 National Grid Indus BV. Dommen blev dømt ved Store afdeling hvilket forstærker dommens præjudici-

elle værdi 
198 WEB 3: EU-oplysningen: Regeringens svar på åbningsskrivelsen 
199 J. Kokett, Forslag til afgørelse i Sag C-371/10 National Grid Indus BV  
200 Neergaard og Nielsen (2009, 157) 
201 Anmodning om afgørelse i C-371/10 
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Domstolens svar til det første præjudicielle spørgsmål blev besvaret med at en exitskat som den i 

sagen omhandlede, der ikke giver mulighed for henstand eller senere værditab, er som følge af den 

afskrækkende virkning, egnet til at lægge hindringer i vejen for udøvelse af den EU - sikret etable-

ringsfrihed og udgør dermed en begrænsning af etableringsfriheden.202 

I sin bedømmelse henviser Domstolen blandt andet til Daily mail203, Überseering204 dommene, hvoraf 

det følger at et selskab der er lovligt stiftet i én medlemsstat og som ønsker at flytte sin samlede virk-

somhed til en anden medlemsstat, kan påberåbe sig etableringsfriheden overfor tilflytningsstaten.205 

Det gøres endvidere gældende at udflytning som sådan ikke er en transaktion, der på forhånd falder 

uden for etableringsfriheden. Det blev i samme dom yderligere præciseret at et selskab, der har til 

hensigt at flytte sit hovedsæde til en anden medlemsstat og dermed samtidigt omdanne sig til et 

selskab i henhold til værtsstatens lovgivning, kan påberåbe sig etableringsfriheden over for fraflyt-

ningsstaten, hvis denne skulle kræve forudgående opløsning og likvidation af selskabet.206 

Det andet og tredje præjudicielle spørgsmål i National Grid Indus sagen går på hvorvidt art. 43 (nu 

art. 49) er til hinder for en exitskat som den i sagen fremlagte, eller om det kan være velbegrundet 

som følge af en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen og hvorvidt det er relevant om 

der er tale om gevinster som endnu ikke er synlige i tilflytningsstaten.207  

Domstolen mener at spørgsmålet der skal stilles i denne forbindelse er hvorvidt den grænseoverskri-

dende flytning af hovedsæde skattemæssigt behandles ugunstigt i forhold til en indenlandsk flytning 

af hovedsæde. Begrænsningen skal imidlertid anses for begrundet og dermed lovlig, såfremt situati-

onerne ikke er objektive sammenlignelige eller forskelsbehandlingen er begrundet i tvingende alme-

ne hensyn.208   

Hensynet til økonomi herunder sikring af skatteprovenu og eller mod tab af skatteprovenu, samt 

administrative vanskeligheder er ikke restriktioner der anerkendes af Domstolen som tvingende al-

mene hensyn, og derfor altid afvises.209  Domstolen har dog i Mark & Spencer sagen210 anerkendt at 

lovgivning, der på trods af at den udgør en restriktion i etableringsfriheden, kan opretholdes såfremt 

den kan begrundes i tvingende almene hensyn såsom afbalancerede fordeling af beskatningskompe-

                                                           
202 C-371/10 præmis 33 
203 C-81/87 Daily Mail, præmis 19-23  
204 C-208/00, Überseering, Sml. I, s. 9919, præmis 67-70 
205 C-371/10 præmis 26 
206 C-371/10 præmis 30 
207 C-371/10 præmis 34 
208 C-371/10 præmis 37-41 
209  C-120/78 Rewe (Cassis de Dijon), præmis 8 
210 Dom af 13.12.2005, sag C-446/03, Marks & Spencer plc  



 

55 

 

tencen211, risikoen for dobbelt fradrag for underskud212 og risikoen for skatteunddragelse.213 Således 

har Domstolen skabt praksis for at afbalancere fordeling af beskatningskompetencen, hvorfor risiko-

en for dobbelt fradrag for underskud og risikoen for skatteunddragelse er tvingende almene hensyn i 

henhold til Traktaten.  

Det påpeges i sagens præmisser at direktivet Gensidig Bistand 77/799 giver myndighederne mulighed 

for at videreføre en effektiv skattekontrol med den udflyttede virksomhed i form af oplysningspligter 

og årlige erklæringer for derved at inddrive skatten på et givent tidspunkt.214 Det konkluderes af Ko-

kett at såfremt det er forholdsvist let at følge op på aktiverne, er inddrivelse af exitskat før tidspunk-

tet for realisering af de latente kapitalgevinster uforholdsmæssigt, og således ikke i overensstemmel-

se med proportionalitetsprincippet.215 

Proportionalitetsprincippet216 kan være af afgørende karakter, da princippet hører til fællesskabsret-

ten almindelige grundsætninger.217 

Det bliver som afsluttende bemærkning fremhævet, at såfremt en virksomheds latente gevinster der 

er opstået i fraflytningslandet, ikke længere er skattemæssigt synlige i tilflytningsstaten, skal der gi-

ves henstand med beskatning, indtil det tidspunkt hvor en virksomhed som var forblevet i landet ville 

skulle betale skat, ligesom tab der er indtrådt indtil da skal tages i betragtning .218  

Udfaldet af dommen, blev som forudset af Kokett, at ”et selskab, der er stiftet i henhold til en med-

lemsstats lovgivning, som flytter sit faktiske hovedsæde til en anden medlemsstat, uden at denne 

flytning berører dets egenskab af selskab i førstnævnte medlemsstat, kan påberåbe sig artikel 49 

TEUF med henblik på at anfægte lovligheden af en beskatning, der er pålagt selskabet af førstnævnte 

medlemsstat i forbindelse med nævnte flytning af hovedsæde”219. 

Det kan således konkluderes at art. 49 om fri etableringsret,” er til hinder for en medlemsstats lovgiv-

ning, hvorefter skat på latente kapitalgevinster af aktiverne i et selskab, som flytter sit faktiske ho-

vedsæde til en anden medlemsstat, øjeblikkeligt opkræves på samme tidspunkt som nævnte flyt-

ning”.220 

                                                           
211 C-446/03, præmis 46 
212 C-446/03, præmis 47 
213 C-446/03, præmis 49 
214 C-371/10 præmis 78 
215 C-371/10 J. Kokett, præmis 108, 2) 
216 Princippet indebærer at handlinger ikke må gå videre end hvad der er nødvendigt for at nå formålet med handlingerne, og at der ikke 

må være misforhold mellem formålet med handlingerne og de midler der anvendes for at realisere formålet. Neergaard og Nielsen 
(2009, 179) 

217 Neergaard og Nielsen (2009, 159) 
218 C-371/10 J. Kokett, præmis 108, 3)  
219 C-371/10 præmis 87, 1.  
220 C-371/10 præmis 87, 2 
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Set i lyset af den Hollandske dom C-371-10, kan udfaldet af sagen mod Danmark forventes at ende 

med samme resultat; at de danske bestemmelser går videre end nødvendigt for at sikre formålet 

med bestemmelserne og dermed ikke opfylder proportionalitetsprincippet.  

I forlængelse af denne diskussion, er det bemærkelsesværdigt at der i kommentarerne til art. 13 om 

fortjeneste ved afståelse af formuegode i OECD’s MDO står anført at” Det er overladt til hver kontra-

herende stats nationale lovgivning at bestemme, om formuegevinster skal beskattes og, i bekræften-

de fald, hvorledes de skal beskattes”.  Af hensyn til opgavens fokus, behandles denne problemstilling 

ikke nærmere.  
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4.2 Delkonklusion  

Som altovervejende hovedregel skal selskaber ifølge globalindkomstprincippet betale skat af alle 

indkomster, uanset om indkomsten hidrører fra udlandet eller Danmark. Begrænset skattepligt inde-

bærer at selskaber alene har pligt til at svare skat af indkomst hidrørende fra Danmark.  

Det kan på baggrund heraf være særdeles væsentligt at sondre mellem fast driftssted og eksempelvis 

en agent. Dette skyldes at ved anvendelse af et traditionelt produktionsselskab i Danmark, har Dan-

mark beskatningsretten ved afståelse af eksempelvis patenter og knowhow. Derudover har Danmark 

kun beskatningsretten til royalties ved en licensaftale om retten til udnyttelse af patenter og know-

how ved kontraktproduktion, såfremt ejerskabet til patentet el. lign. bevares i Danmark.  

Dette skaber dog problemer i forbindelse med den danske ophørsbeskatning efteroms grænseover-

skridende overførsel af profitpotentiale sidestilles med afståelse med deraf følgende ophørsbeskat-

ning til følge.  

De danske regler om ophørsbeskatning for selskaber som ønsker at etablere sig i andre medlemssta-

ter anses, ud fra analysen af EU-rettens forrang, at udgøre en restriktion for den fri etablering. Kom-

missionen har således anlagt sag mod Danmark og en række andre lande herunder Holland.  I den 

Hollandske dom C-371/10, i hvilken der blev afsagt 25. november 2011, fastslår Domstolen at et sel-

skab kan påberåbe sig den i art. 49 sikrede etableringsfrihed over for en medlemsstat, såfremt de 

bliver afkrævet en exit-beskatning af selskabets endnu urealiserede kapitalgevinster af de flyttede 

aktiver, i forbindelse med selskabet flytning til en anden medlemsstat,. Dommen skaber præjudiciel 

værdi, og udfaldet anses således som stor betydning for dansk skatteret, hvorfor udfaldet af sag C-

261/11 hvori kommissionen argumenterer at SEL § 7 anses som udgørende en restriktion i strid med 

art.49, må forventes med samme resultat.  

Konsekvenserne af den Hollandske dom C 371/10 i forbindelse med omstruktureringer må anses som 

værende positive. Dette skyldes først og fremmest at der fjernes det usikkerhedsmoment der eksi-

sterede i form af manglende harmonisering. Men ligeledes at skattemæssige implikationer ikke i 

samme omfang virker som en hindring i at organisere koncernen som anses mest optimal. 
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Kapitel 5 OECD Guidelines kapitel IX 

Et af de primære formål med det nye kapitel IX i OECD Guidelines er at diskutere hvorvidt en alloke-

ring af profitgenererende funktioner, aktiver og risici er i overensstemmelse med armslængdeprin-

cippet i MDO art. 9, samt bidrage til hvordan armslængdeprincippet finder anvendelse på omstruktu-

reringer for derved at begrænse de usikkerheder og derved begrænse risikoen for dobbeltbeskat-

ning.221    

Kapitlet er inddelt i fire afsnit, der hver behandler forskellige transfer pricing emner der er relevante i 

forbindelse med omstrukturering.  

Part I  Fordeling af risici 

Part II  Kompensation for selve omstruktureringen  

Part III Anvendelse af armslængdeprincippet på efterfølgende tilfælde 

Part IV  Anerkendelse af transaktionen 

Særligt Part 1,3 og 4 behandler almindelige transfer pricing relaterede emner, som også er relevante 

i andre tilfælde end koncerninterne omstruktureringer, mens afsnit 2 behandler armslængdekom-

pensationen for selve omstruktureringen.   

Hensigten med dette kapitel er at diskutere og analysere kapitel IX i OECD Guidelines i forhold til de 

problemstillinger som er behandlet gennem opgaven for derved at illustrere hvilke overvejelser en 

omstrukturering giver anledning til samt hvilke faktorer der kræver særlig opmærksomhed.  

5.1 Part I Fordeling af risici222 

Udgangspunktet for at vurdere hvorvidt den fordelte risiko er i overensstemmelse med art. 9, er en 

analyse af kontrakten som beskrevet i kapitel 2.3, for derved at klarlægge hvordan risikoen er fordelt, 

og i hvilken grad forholdet har betydning for aflønningen mellem koncernselskaberne. Såfremt kon-

trakten ikke kan danne grundlag for vurderingen af hvordan risiciene er fordelt eller om der er sub-

stans i den skriftlige aftale, må der i stedet foretages analyse af parternes reelle adfærd, hvilket kan 

gøres ved at undersøge følgende:  

1. Hvorvidt adfærden hos den pågældende enhed svarer til den kontraktmæssige allokering af 

risici 

2. Risiciene er allokeret på armslængdevilkår og 

3. Konsekvenserne af allokeringen.   

                                                           
221 OECD Guidelines pkt. 9.6 
222 OECD Guidelines pkt. 9.10 - 9.47 
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5.1.1 Allokering af risici i forhold til kontrakten 

I vurderingen af hvorvidt kontrakten er retningsgivende for parternes adfærd, kan der foretages ana-

lyse af hvem der bærer risikoen for de risici der ligger inden for parternes kontrol. Der kan med for-

del tages udgangspunkt i de risici der behandles i kapitel 2.3.2.3. 

Pkt. 9.14 i OECD Guidelines giver et eksempel på en distributør der ifølge kontrakten med en produ-

cent i et andet land, påtager sig alt valutarisikoen. Som det ses af figur 2 og Bilag 3, vil en fully fledged 

distributør eksempelvis optage valuta risici. Valuta risiko er systematisk risiko og ligger dermed uden 

for parternes kontrol hvorfor der må foretages en analyse af det marked hvorpå transaktionerne 

foretages. Er risikoen for udsving i valuta stor, og er der i de koncerninterne afregningspriser justeret 

herfor, kan bæreren af risiciene i henhold til kontrakten, ikke påstås at være den reelle bærer. Er 

risikoen for valutaudsving omvendt forholdsvis lille, og kompenseres der i en betydelig grad herfor, 

kan dette tolkes som at valuta benyttes som et instrument for at allokere profit.  

Et af argumenterne for den danske exit beskatning, har været at Danmark risikerer at stå tilbage med 

et underskud for fremstillingen af aktiviteten, pga. adgangen til fradrag i omkostninger der er for-

bundet med udviklingen.223 For at få en indikation af hvilken part der reelt bærer risikoen med udvik-

lingen, kan det med fordel undersøges hvor dette fradrag er foretaget. Synspunkt suppleres af pkt. 

9.15 der giver et eksempel på at det bl.a. bør undersøges hvilken part der optager lagerrisikoen. Som 

det ses af figur 2 og bilag 3, vil alene en fully fledged distributør påtage sig lager risici. I undersøgel-

sen af hvilken part der reelt påtager sig lagerrisiko, kan der eksempelvis tages udgangspunkt i hvor i 

koncernen afskrivningerne for det pågældende aktiv finder sted224. Da afskrivninger kan foretages via 

forskellige principper225, må der foretages en analyse af de regnskabsprincipper der benyttes i enhe-

den.  

Samme analyse kan foretages for produkt risici. Risici afledt af produktet kan forestilles at være uku-

rans, produktansvar eller garantiforpligtigelser. Da eksempelvis en kontraktproducent oftest226 bærer 

markedsrisikoen, må der i tilfælde af ukurante varer, ses på hvilke forhold der er årsag hertil. Uku-

rans kan skyldes beskadigelse eller at produktet er defekt eller forældet, f.eks. pga. ændringer i fabri-

kationsmetoder, ændrede markeds- og efterspørgselsforhold, nye produkter eller indkøbsdispositio-

ner der slog fejl.227 I situationen hvor omstruktureringen medfører etablering af en central indkøbs-

enhed der varetager indkøb af råvarer til producenterne, bør det undersøges hvorvidt ukurensen 

                                                           
223 WEB 3: NOTAT vedr. C-261/11 Kommissionen mod Danmark  
224 Pga. afgrænsning til den regnskabsmæssige behandling, vil der ikke blive redegjort for de relevante regler i relation til afskrivninger. 
225 Feddersen og Steffensen (2003) s. 176 
226 Jf. Bilag 3 
227 Pedersen et al. Skatteretten 2, (2009, 65) 
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eksempelvis skyldes fejlslagne indkøbsdispositioner. Spørgsmålet er så om det reelt er producenten 

der bærer risikoen når risikoen som følge af principalens/indkøbsenhedens beslutning, aktualiseres. 

5.1.2 Hvorvidt allokeringen er på armslængdevilkår.   

Såfremt det ikke lykkedes at finde en aftale indgået mellem uafhængige parter, der kan benyttes som 

sammenligningsgrundlag som beskrevet i kap. 2.3.3, er dette ikke automatisk ensbetydende med at 

aftalen og vilkårene indgået mellem koncernforbundne parter er i uoverensstemmelse med arms-

længdeprincippet.228 Der skal i sådanne tilfælde i stedet foretages en vurdering af hvad uafhængige 

parter kan forventes at ville have aftalt under lignede omstændigheder. Målet med denne del af 

OECD Guidelines kapitel 9, er således at yde vejledning i hvorledes dette bedømmes. 

I vurderingen er det relevant at overveje hvilken enhed der har kontrol over risikoen samt hvorvidt 

denne enhed har den finansielle kapacitet til at optage risikoen. 

”Kontrol”  

 Det hedder i OECD Guidelines pkt. 1.49 at “An additional factor to consider in examining the eco-

nomic substance of a purported risk allocation is the consequence of such an allocation in arm’s 

length transactions. In arm’s length transactions it generally makes sense for parties to be allocated a 

greater share of those risks over which they have relatively more control”.  

Ordet ”Kontrol” skal forstås som kapaciteten til at træffe beslutningen om at påtage sig risikoen, og 

beslutninger om hvordan risikoen skal håndteres. Vælger principalen at få en service enhed til at 

varetage og overvåge risiciene, er dette ikke ensbetydende med at risikoen overføres, men alene at 

denne enhed varetager dem på vegne af principalen. Det væsentligste i denne forbindelse er om den 

risiko-pålagte enhed er stand til at vurdere resultaterne af overvågningen og varetage håndtering og 

administrationen.  

Det samme gør sig gældende såfremt en investor outsourcer autoriteten til at varetage investerings 

beslutninger til en forvalter. På trods af investoren ikke træffer investeringsbeslutningerne, kontrol-

lerer investoren dog risikoen på tre relevante punkter; beslutningen om at hyre/ansætte forvalteren 

og afslutte kontrakten med denne, beslutningen om rækkevidden af autoriteten der gives til forvalte-

ren, og beslutningen om størrelsen på investeringen der ønskes varetaget. Forvalteren varetager 

således en service funktion i form af administration og håndtering af risici. Forvalterens operationelle 

risiko for at miste klienter, adskiller sig dermed fra klientens investerings risiko og således er det fak-

tum at en risiko forvaltes er en anden enhed, ikke ensbetydende med at risikoen dermed overføres.   

                                                           
228 OECD Guidelines pkt. 9.19 
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Det væsentligste i vurderingen af hvilken part der har kontrol, er således en analyse hvorvidt den 

pågældende enhed har en kvalificeret medarbejderstab med beslutning kompetence der reelt kan 

varetage og håndtere kontrolfunktioner i forbindelse med vurdering og risici der er forbundet med 

de risikobetonede funktioner.  

Da visse risici er ikke-diversificerbare og dermed risici ingen af parterne besidder kontrol over, kan 

kontrol ikke benyttes som parameter. Der må i stedet ses på parternes mulighed for at træffe beslut-

ning om at eksponere sig for disse risici og hvordan disse afbødes. Det undersøges derfor i stedet om 

den undersøgte enhed har finansielle kapacitet til at optage den pågældende risiko.  

”Finansiel kapacitet” 

Med finansiel kapacitet menes der ikke kapacitet til at påtage sig de fulde konsekvenser af en realise-

ring af risikoen. Dette ville ej heller være gældende for uafhængige parter. Der menes i stedet om der 

i selskabet er taget højde for risikoen og om der evt. er foretaget forebyggende foranstaltninger. I 

denne forbindelse kan der med fordel ses på om der i selskabets regnskaber er taget hensyn herfor, 

hvilket evt. kunne mønstre sig i poster som ”hensættelser til tab på debitorer”.  

I forbindelse med immaterielle aktiver skal det bemærkes at mens produktionsaktiver er skabt via 

kostbare forsknings og udviklingsprojekter er den juridiske ejendomsret til et marketingsaktiv for-

holdsvist billig, da det er tilføjelsen og opretholdelsen af værdien på aktivet der er kostbart.229 

Det skal således vurderes hvorvidt den pågældende enhed ved den for risikoen relevante indgået 

kontrakt, havde den finansielle kapacitet til at optage risikoen.  

5.1.3 Konsekvenser ved risiko allokeringen  

Konsekvensen af at bære væsentlige risici på armslængdevilkår, er ifølge pkt. 9.39 i OECD Guidelines 

at den pågældende enhed bærer omkostningerne ved håndtering af risikoen, bærer eventuelle om-

kostninger som følge af at risikoen realiseres og kompenseres ved et højere forventet afkast. 

Re allokeringen af risici kan medføre både positive og negative konsekvenser. Negative i form af po-

tentielle tab og mulige forpligtigelser. Positive i form af forventet øget afkast til erhververen. Det 

væsentlige er dog hvorvidt risikoen kan siges at have væsentlig økonomisk betydning, hvorfor der i 

denne forbindelse bør vurderes følgende;  

 Niveauet for investering i det pågældende 

 Historik for forældelse af eksempelvis lager 

 Omkostninger til forsikring 

                                                           
229 Wittendorff (2009, 745) 
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 Historik for tab i forbindelse med eksempelvis transit  

Selskabets regnskaber kan igen være en fornuftig indikator til vurderingen af om der er taget højde 

for disse forhold og i hvilket omfang. Er omkostningerne til eksempelvis forsikring relativ lille i forhold 

til den påstående økonomiske værd, kan dette indikere at den økonomiske risiko reelt ikke er væ-

sentlig.  

Et vigtigt led i omstruktureringen er forholdet mellem valget af transfer pricing metode og det risiko 

niveau som er tilbage i den pågældende enhed efter omstruktureringen. 

Valget af transfer pricing metode bør bestemmes ud fra virksomhedens funktioner, aktiver og risici 

og ikke omvendt da det anerkendes at valget af metode kan påvirke omfanget af enhedens risiko. 

Benyttes en kost plus aflønningsmetode kan dette medføre at en producent eksempelvis har et lave-

re men stabilt resultalt, hvilket udmunder i en minimal indtjeningsrisiko. Da metoden tager højde for 

producentens faktiske omkostninger, er producenten dermed beskyttet mod driftmæssige risici som 

prisudsving på råvarer.  

5.2 Part II Armslængdekompensationen for selve omstruktureringen230  

Part 2 i OECD Guidelines kapitel IX behandler spørgsmålet om hvornår en omstrukturering kan for-

vente at udløse en kompensation, og hvordan størrelsen af en sådan kompensation bør vurderes.  

5.2.1 Forståelse af selve omstruktureringen  

Det anerkendes at der kan forekomme situationer hvor en sammenlignelig transaktion mellem uaf-

hængige parter ikke findes. Dette er dog ikke ensbetydende med at omstruktureringen ikke er fore-

taget på armslængde, og det stadigvæk er nødvendigt at vurdere om armslængdeprincippet overhol-

des. Til denne vurdering er det relevant at forstå omstruktureringen, herunder bl.a. at kunne:  

 Identificere koncerninterne transaktioner i forbindelse med omstruktureringen og funktio-

ner, aktiver og risici før og efter omstruktureringen da det er disse forhold der skal og bør 

lægge til grund til den valgte transfer pricing metode.   

 Forstå de forretningsmæssige årsager og forventede fordele fra omstruktureringen.  

 Vurdere realistiske alternativer til omstruktureringen.  

 Ad b. Forretningsmæssige årsager og forventede fordele fra omstruktureringen 

Hvorvidt en transaktion er kommerciel rationel, skal vurderes på baggrund af resultatet og om dette 

er i overensstemmelse med hvad der ville følge af normal kommerciel adfærd.  Det faktum at kon-

                                                           
230 OECD Guidelines pkt. 9.489 - 121 
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cerner har den unikke mulighed for at opnå internaliseringsfordele231 og effektuere på måder uaf-

hængige parter ikke har mulighed for, kan lede til forretningsmodeller der sjældent, hvis overhove-

det, eksisterer mellem uafhængige selskaber.  

Som beskrevet i kapitel 2.3.2. kan målet med visse investeringer være at udvikle kernekompetencer 

som innovationskompetencer, organisationskompetencer, markedskompetencer ol.. Det kan deraf 

udledes at vurderingen af hvad der er kommercielt rationelt i høj grad er påvirket af hvilken branche 

der er tale om.  

Det påpeges endvidere af SKAT232, at forretningsstrategier kan have en effekt på afregningspriserne, 

og dermed på vurderingen, hvorfor det er væsentligt at redegøre for strategiske tiltag der vurderes 

som værende af betydning, ligesom det er væsentligt at redegøre for målet med de strategiske tiltag 

samt hvilke overvejelser der ligger til grund. Der skal ifølge Dokumentationsvejledningen ligeledes 

redegøres for hvilke tiltag der forventes gennemført for at justere på fejlslagne strategiske tiltag.  

Analysen af de ikke realiserede effekter, kan ligeledes benyttes til at vurderer hvilken part der på 

armslængdevilkår bærer konsekvenser af de ikke realiserede eller fejlslagne synergier.233 

I tilfælde hvor omstruktureringen er begrundet i forventede synergi effekter medfører dette ikke 

nødvendigvis en yderligere realiseret indtjening. Dette gør sig særligt gældende hvis omstrukturerin-

gen er begrundet i behovet for at tilpasse sig øget konkurrence eller ændringer i markedet i øvrigt. 

Det kan således ikke per automatik antages at blot fordi en omstrukturering ikke materialiserer de 

forventede synergieffekter, er beslutningen ikke overensstemmende med hvad uafhængige parter 

ville have besluttet. Beslutningen kan være truffet for at opretholde profit i forhold til mulig nedgang 

såfremt der ikke blev foretaget en omstrukturering, jf. desuden kapitel 3.2.  

Ad c. Realistiske alternativer 

En analyse af hvilke alternativer til omstruktureringen parterne realistisk har, er baseret på forud-

sætningen om at uafhængige parter kun indgår i omstruktureringen såfremt det ikke stiller dem vær-

re end den næst bedste løsning. 

Der kan eksempelvis i relation til risici ovenfor, opstå tilfælde hvor en enhed der har en attraktiv men 

dog risikobetonet kontrakt, stilles overfor alternativet med at miste/opsige kontrakten, men frem-

over have en generelt mindre risiko og mere stabil indtjening.  

                                                           
231 Jf. hhv. kapitel 2 og 3.2 
232 SKAT Dokumentationsvejledning afsnit 5.2 pkt. 5 
233 Rasmussen og Andersen (2009, 3) 
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Det er bl.a. denne type af alternativer som skal vurderes, hvorfor næste afsnit vil have fokus på vur-

deringen af profitpotentialet. 

5.2.2 Reaallokering af profitpotentiale 

Profit Potentiale og værdiansættelse af profitpotentiale 

Afgørende for armslængde aflønningen er ikke om man fremover potentielt kan forvente et større 

eller mindre overskud idet en overskudsandel ikke i sig selv er et aktiv, men i stedet det potentiale, 

der baserer sig på underliggende rettigheder/aktiver.234 Profit potentialet ligger således til grund for 

værdiansættelsen af enten de overførte aktiver eller den forsættende virksomhed (going concern).  

Har den enhed der omstruktureres rettigheder eller andre lignende aktiver, skal den således kom-

penseres for et fremtidigt manglende overskudspotentiale.235  

Som beskrevet i gennemgangen af Cytec Norge KS sagen, blev det konkluderet at overførelsen af 

profitgenerende immaterielle aktiver ikke blev kompenseret på armslængde vilkår, da der alene blev 

ydet kompensation for produktions know-how og ikke kundekartotek, salgsrettigheder el. der på sin 

vis forblev i det norske selskab, men ikke genererede profit. Det blev i sagen konkluderet at der reelt 

var sket en overførsel af disse aktiver og at ingen uafhængig part ville acceptere at overdrage profit-

genererende immaterielle aktiver uden at modtage tilstrækkelig kompensation herfor. Ved iagttagel-

se af armslængdeprincippet skal der således undersøges hvorvidt der overføres noget af værdi. 

Spørgsmålet er således hvordan man fastsætter armslængdekompensationen for overgangen fra en 

risiko profil og dertilhørende aflønningsmetode til den anden.236 Det bør derfor vurderes hvorvidt det 

nye arrangement, der inkluderer kompensation for omstruktureringen og en stabil men lavere afløn-

ning, er et bedre alternativ til den mere risikobetonede model med højere aflønning. Er dette ikke 

tilfældet, tyder det på at forholdet er prissat forkert, eller at kompensationen ikke er tilstrækkelig.  

Metoden at værdiansætte reallokeringen på, er således at analysere det overførte indkomstpotentia-

le der baserer sig på et materielt eller immaterielt aktiv eller en going concern.237  

Materielle aktiver 

Overførelser af materielle aktiver giver normalt ikke anledning til store problemer. Det må dog påpe-

ges at den økonomiske krise der startede i efteråret 2008, kan have påvirket priserne i en negativ 

retning hvilket bl.a. kan ses på markedet for fast ejendom. Sådanne tilfælde komplicerer værdian-

                                                           
234 OECD Guidelines pkt. 9.67 
235 Noes SU 2008.388   
236 Eksempelvis omdannelse af fully fledged enhed til limited risk.  
237 Noes SU 2008.388 
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sættelsen, og man bør både fra skattemyndigheder og rådgiveres side være særlig opmærksomhed 

på dette, da markedsværdien kan afvige væsentligt fra bogførte værdier og offentlige vurderinger, og 

man bør derfor have fokus på at dokumentere eventuelle afvigelser.238   

Immaterielle aktiver 

I modsætning til materielle aktiver, volder immaterielle aktiver generelt ofte problemer.  

Klassifikationen af hhv. immaterielle produktionsaktiver og marketingsaktiver er væsentliglig i for-

bindelse med allokering af indtjening før og efter omstruktureringen.239 Anses det pågældende aktiv 

som et produktionsaktiv kan bidrag til dette gavne hele koncernen og dermed flere markeder, mens 

marketingsaktiver oftest kan henføres til et bestemt marked.  

Ændres en distributør eller producent fra en fully fledged enhed til en lav risiko enhed er det relevant 

at undersøge hvorvidt omstruktureringen medfører overførsel af lokalt opbyggede immaterielle akti-

ver såsom kundekartoteker der evt. er opbygget over en årrække inden omstruktureringen. Forbliver 

aktiverne i den omstrukturerede enhed evt. fordi de er så nært knyttet til enheden at de ikke kan 

overføres, skal disse identificeres og indgå i funktionsanalysen af den efterfølgende low risk enhed. 

Dette kan medføre at de påvirker valget og anvendelsen af den bedst egnede transfer pricing meto-

de, da der fremover betales for brugen af dem eksempelvis gennem royalty betalinger fra principalen 

til den omstrukturerede enhed.  

Overføres et immaterielt aktiv til en central enhed240, men fortsætter enheden med at benytte akti-

vet, nu med efterfølgende licensbetalinger skal armslængdeprisen for licensen tage højde for afståel-

seskompensationen, samt efterfølgende licensaftaler og licensbetalinger.  

Der opstår særligt problemer i situationer hvor aktivet endnu ikke har oparbejdet særligt værdi, men 

hvor det efter omstruktureringen viser sig at generende væsentlig værdi. Man må i denne forbindel-

se vurdere om aktivet var værdiansat korrekt ud fra de, på tidspunktet for værdiansættelsens, kend-

te oplysninger. Viser det sig at aktiver er værdiansat korrekt, påpeger OECD at der ved usikkerheder 

om prisfastsættelsen på overdragelsestidspunktet, mellem uafhængige parter normalt bliver indar-

bejdet en klausul i aftalen der evt. giver adgang til prisjustering.241 For at kunne bedømme dette, er 

det væsentligt at vurdere hvorvidt værdiansættelsen var tilstrækkelig usikker til at uafhængige parter 

ville påkræve en prisjusterings klausul. Er dette tilfælde vil skattemyndighederne foretage justering 

                                                           
238 Rasmussen og Andersen RR.2009.  
239 jf. kapitel 2.3.2.2 
240 Eksempelvis til en Principal eller et IP selskab, jf., kapitel 3.3.5 
241 OECD Guidelines pkt. 6.28 – 6.35 
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på baggrund af en sådan klausul eller genforhandlings scenarie der kan forventes mellem uafhængige 

parter.  

Det væsentlige i forbindelse med en omstrukturering der involverer immaterielle aktiver, er at identi-

ficere hvilke immaterielle aktiver og rettigheder der findes i de omstrukturerede enheder, hvilke der 

overdrages, og til hvilken værdi.          

Overførsel af aktivitet (coing concern) 

Ved overdragelse af en igangværende aktivitet vil denne kunne bestå af materielle aktiver, immateri-

elle aktiver, kontrakter, arbejdskraft, goodwill, funktioner som R&D og produktion og hertil tilhøren-

de risici. Værdiansættelsen af en sådan aktivitet, bør tage udgangspunkt i tilsvarende transaktioner 

mellem uafhængige parter, frem for en værdiansættelse af de enkelte aktiver og passiver. 

Værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele mellem uafhængige parter er typisk baseret 

på de kapitalværdibaserede modeller som DCF og EVA- modellen242, der evt. vil kunne benyttes til at 

understøtte resultatet fra DCF.243  

Ved DCF244 modellen opgøres værdien af en virksomhed, et aktiv eller et forskningsprojekt som den 

tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme der kan henføres til det på-

gældende subjekt.245 DCF modellen er en indkomstbaseret metode, der tager udgangspunkt i den 

fremtidige forventede indkomst (profit potentiale). Nutidsværdien findes ved at tilbagediskontere de 

fremtidige frie pengestrømme til datoen for værdiansættelsen, hvorefter diskonteringen sker med 

kapitalomkostningen til det pågældende aktiv.246 

Værdien af en virksomhed vha. EVA modellen247 beregnes som summen af afkastet af den investere-

de kapital fratrukket de omkostninger der er forbundet med kapitalfrembringelsen. Resultatet gan-

ges med den investerede kapital for perioden, hvor nutidsværdien så findes ved at tilbagediskontere 

de periodisk beregnede værdier med kapitalomkostningen, hvortil den initialt investerede kapital 

tillægges.248 

                                                           
242 SKAT Kontrollerede transaktioner, Værdiansættelse afsnit 1.3.  Desuden findes der markedsmetoden, der tager udgangspunkt i sam-

menlignelige transaktioner samt en omkostningsbaseret metode, der tager udgangspunkt i de omkostninger der er vedgået til opbyg-
gelse af aktivet eller hvad der måtte formodes at ville vedgå ved opbyggelse af et nyt 

243 SKAT, Transfer pricing – kontrollerede transaktioner, værdiansættelse, afsnit 4.2  
244 Discounted Cash Flow:     ∑
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245 SKAT, Transfer pricing – kontrollerede transaktioner, værdiansættelse, afsnit. 4.1 
246 SKAT, Transfer pricing – kontrollerede transaktioner, værdiansættelse, afsnit 4.1.  
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248 SKAT, Transfer pricing – kontrollerede transaktioner, værdiansættelse, afsnit 4.2 
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I tilfælde hvor værdien af den overdragende aktivitet er højere end værdien af de enkelte aktiver kan 

restværdien betegnes som goodwill249. Denne værdi skal da værdiansættes med udgangspunkt i 

Goodwill cirkulæret.250  

Som udgangspunktet skal værdiansættelse af goodwill lægge uafhængige parters aftale om overdra-

gelse til grund, hvilket skal indikere at værdiansættelsen er ansat til handelsværdien. I mangel af så-

danne konkrete holdepunkter må værdiansættelsen bero på et skøn under hensynstagen til de kon-

krete omstændigheder. Et sådant skøn kan eksempelvis være baseret på anerkendte branchekuty-

mer.251  

Er der tale om overdragelse af tabsgivende virksomhed, bør overdragelses vurderes i forhold til hvor-

vidt en uafhængig part vil betale for en sådan aktivitet, eller kræve sig betalt for at overtage aktivite-

ten. Som udgangspunkt må svaret være at der vil blive betalt for at slippe af med aktiviteten252, ef-

tersom den overtageende part skal bære omkostninger til evt. nedlukning, bære sociale risici, risikere 

omdømmeeffekter mv.253 Dertil bør det vurderes om de tabsgiveende aktiviteter fortsættes til fordel 

for andre koncernforbundne selskaber og hvorvidt der bør betales kompensation til den tabsgivende 

enhed.  

Vurderingen skal igen tage udgangspunkt i hvorvidt uafhængige parter ville opkøbe en tabsgivende 

aktivitet og i så fald under hvilke vilkår. Der kan inden for samme koncern opnås synergier ved bibe-

holdelse af tabsgivende enheder på baggrund af de fordele aktiviteten tilfører hele koncernen.  

Kompensation/erstatning for ophørte aftaler som følge af omstruktureringen  

Tilhører den lokale enhed og udenlandske enhed samme koncern, og opsiger den lokale enhed kon-

trakten med eksempelvis kunder, velvidende at kunderne er juridisk eller kommercielt forpligtet til at 

indgå i en lignende aftale med den udenlandske enhed, vil dette blive anset som en trepart drøftelse. 

Et sådan scenarie sidestilles med overførsel af værdifulde rettigheder som skal godtgøres på arms-

længdevilkår i forhold til værdien af de rettigheder der overgives.   

Genforhandlinger af kontrakter medfører typisk en omfordeling af risiko og dermed profitpotentiale, 

og det er derfor relevant at undersøge om uafhængige parter ville kunne forventes at skulle betale 

godtgørelse/erstatning for de økonomiske konsekvenser ved genforhandling eller ved ophør. Det skal 

ikke per automatik forudsættes at der skal foreligges erstatning, men følgende forhold bør tages i 

betragtning: 

                                                           
249 Noes SU 2008.388 
250 TSS-Cirkulære 2000-10 
251 SKAT, Transfer pricing – kontrollerede transaktioner, værdiansættelse, afsnit 2 
252 Noes SU 2008.388 
253 Rasmussen og Andersen, RR.2009.06.0074 
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- Klausuler om erstatning ved opsigelse og om denne er udtryk for armslængdevilkår,  

- erstatning er påkrævet ved lov således at godtgørelse ikke er betinget af aftale og 

- hvorvidt den ene part vil være villig til at yde godtgørelse for derved at blive holdt skødeløs  

Endvidere bør der ses på om den omstrukturerede enhed har indgået kontrakter, der forpligter den-

ne til at foretage betydelige investeringer i eksempelvis nyt produktionsanlæg el. lign.. Ved at foreta-

ge denne type investeringer, påtager enheden sig betydelige finansielle risici i tilfælde af at kontrak-

ten opsiges før tid. Det må antages at det er mindre sandsynligt at en uafhængig enhed vil påtage sig 

risici der kontrolleres af andre, medmindre der i kontrakten er indsat bestemmelser om tilsvarende 

godtgørelse ved ophør og lignende. Korte opsigelsesvarsler og klausuler om afkast af investeringer, 

er yderligere forhold som har stor betydning for hvorvidt uafhængige parter vil indgå i transaktionen 

og har betydning for hvorvidt enheden vil søge kompensation i tilfælde af brud og/eller genforhand-

ling. 

Der kan være sunde forretningsmæssige årsager til hvorfor en part er villig til at betale godtgørelse 

for at ophøre en eksisterende kontrakt. Bl.a. kan behovet for en ny producent vægte højere end risi-

koen for at skulle betale godtgørelse. Dette behov kan opstå som følge af ønsket af en eventuel bed-

re kvalificeret producent, eller ønsket om omkostningsbesparelse som på sigt overstiger omkostnin-

gerne ved godtgørelsen. 

5.3  Part III. Anvendelse af armslængdeprincippet på post omstrukturering 
tilfælde254. 

Tredje del af kapitel IV i OECD Guidelines behandler fastsættelsen af interne afregningspriser efter 

omstruktureringen har fundet sted. Hensigten med denne del af kapitel IX, er ikke at ændre de gæl-

dende transfer pricing regler og metoder, men alene at uddybe nogle af de områder der kan være 

særligt relevante i forbindelse med koncerninterne omstruktureringer.255 Det påpeges at armslæng-

deprincippet i forhold til omstruktureringer ikke skal anvendes anderledes end hvis de pågældende 

transaktioner var arrangeret sådan fra begyndelsen. 

5.3.1 Mulige forskelle på situationer afløbet af en omstrukturering og en situation ar-

rangeret sådan fra begyndelsen. 

Det faktum at de involverede parter i en omstrukturering er involverede i forhandlinger om proces-

sen og desuden har kontraktuelle og kommercielle forhold der kan have betydning for forholdende 

efter omstruktureringen, adskiller denne fra forholdende for en nystartet enhed.  

                                                           
254 OECD Guideliens pkt. 9.123 – 9.163 
255 Rasmussen og Andersen (2009, 5) 
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Dette kan illustreres med eksemplet hvor en fully fledged distributør omdannes til en limited risk 

distributør. Fordi distributøren allerede er etableret på det pågældende markedet og dermed må 

formodes at have en vis forhandlingsstyrke, vil forholdet med stor sandsynlighed eksempelvis ikke 

indeholde prøveperioder som ofte er tilfælde for nye distributører. Man bør derfor være opmærk-

som på at limited risk distributør ikke (i samme grad) har udført de samme funktioner, båret de 

samme typer omkostninger (markedsføring ol.), optaget de samme risici eller bidraget til udviklingen 

af immaterielle aktiver. Spørgsmål der opstår i denne sammenhæng er så om disse yderligere funkti-

oner, aktiver og risici kun bør påvirke aflønningen før omstruktureringen har fundet sted, om de skal 

tages i betragtning i vurderingen af kompensationen (og i så fald hvordan) og om de skal påvirke 

aflønning af distributøren efter (og i så fald hvordan). 

I relation til risici skal derfor undersøges om risici kun vedrører fremtidig risici eller også risici der 

ligger forud for eller på tidspunktet for omstruktureringen. Det er derfor vigtigt ved sammenligning 

at man har in mente at en etableret limited risk ikke på noget tidspunkt har båret flere af den type 

risici en fully fledged distributør har båret. Samme overvejelser som disse gør sig gældende for de 

andre typer af omstruktureringer. For producenter kunne der eksempelvis være tale om risici forbin-

delse med garanti og reparationer.   

5.3.2 Udvælgelse og anvendelse af en transfer pricing-metode til post-omstrukturering 

kontrollerede transaktioner 

OECD Guidelines kapitel II oplister fem metoder som en koncern kan anvende ved fastsættelsen af 

armslængepriser for koncerninterne transaktioner. Der eksisterer i dette kapitel et metode hierarki, 

hvorefter de transaktionsbaserede metoder frem for de transaktionsbestemte avancemetoder.256   

Kapitel IX lægger derimod op til valget af metode i højere grad afhænger af metodernes fordele og 

ulemper og at man bør benytte den bedst anvendelige metode i forhold til omstændighederne. Det 

må dog stadigvæk formodes at CUP metoden bør anvendes når der foreligger et tilstrækkeligt sam-

menligningsgrundlag.257  

De seneste års udvikling af outsourcing aktiviteter kan evt. skabe et grundlag for at benytte CUP me-

toden. Dette på den betingelse at outsourcing anses som ukontrollerede transaktioner og at de fem 

sammenlignelighedsfaktorer gennemgået i kapitel 2.3 giver tilstrækkelig sikkerhedt således at ingen 

væsentlige forskelle eksisterer mellem vilkårene for den ukontrollerede outsourcing transaktion, og 

betingelserne i den kontrollerede transaktion.   

                                                           
256 Jf. Kapitel 2.4 
257 OECD Guidelines pkt. 2.3 
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Kostplus metoden tager udgangspunkt i bruttoresultatet, og tager dermed højde for de omkostnin-

ger der medgår til produktion. Problemet med opgørelsen af kostbasen og mark-up’en ved denne 

metode, er at skattemyndighederne mødes med argumentet om at mange af omkostninger ikke på-

hviler den omstrukturerede enhed, men afholdes på vegne af andre selskaber i koncernen og om-

kostningen bør derfor ikke indgå i kostbasen.258  

En virksomheds omkostninger vil oftest kunne inddeles i tre kategorier259: 

- Direkte omkostninger ved fremstilling 

- Indirekte omkostninger f.eks. omkostninger til reparationsafdeling der vedligeholder ud-

styr der anvendes i forbindelse med produktionen. 

- De samlede driftsudgifter, f.eks. til tilsyn, administrative omkostninger mv.  

Der kan ligeledes opstå problemer ved anvendelsen af metoden, hvis den sammenligelige transakti-

on ikke inkluderer de samme omkostninger i produktionsomkostningerne, men eksempelvis betrag-

ter administrationsomkostninger som indirekte omkostninger.260 Det er derfor væsentligt for brugen 

af metoden, at opgørelsen af omkostninger regnskabsmæssigt behandles ens.  

En af de største svagheder ved at benytte omkostninger som sammenligningsgrundlag, består i at 

den økonomiske markedssituation de seneste år har ændret sig i sådan en grad, at hvis priserne fast-

lægges på baggrund af historiske sammenlignelige transaktioner, risikerer priserne at afvige væsent-

ligt fra de reelle markedspriser, og risikerer dermed at afvige fra markedsvilkårene, hvilket jo netop 

er hvad armslængdeprincippet har til hensigt at undgå.  I visse situationer kan det derfor anbefales at 

benytte de transaktionsbestemte avancemetoder, der tager udgangspunkt i de forbundne parters 

samlede nettoavancer – evt. som supplement til de transaktionsbestemte metoder. 

5.3.3 Forholdet mellem armslængde aflønning og kompensation for omstruktureringen  

Det påpeges i kapitel 3.2 at en af de synergier man forventer at opnå ved eksempelvis etablering af 

en central indkøbsfunktion, er større forhandlingsstyrke overfor leverandører, hvilket eventuelt kan 

lede til mængderabatter i forhold til hvis indkøbet foretaget af de enkelte enheder. Det kan dog fore-

komme at udgifterne til det centrale indkøbsselskab medfører at de samlede omkostninger til råvarer 

bliver dyrere for enkelt producenter end før omstruktureringen.261 Denne situation kan forestilles at 

kunne opstå hvis producenten før omstruktureringen havde gode leverandøraftaler der indeholdte 

gode priser og vilkår for producenten. Som ovenfor beskrevet, sker der ved en omstrukturering en 

                                                           
258 Noes SU 2008, 388 
259 SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
260 SKAT Dokumentationsvejledning, Bilag 4 
261 Rasmussen og Andersen (2009, 6ff) 
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overførsel af disse aftaler, hvilket medfører den risiko at principalen/indkøbscentralen ikke vil kunne 

forhandle lige så favorable vilkår. Dermed står producenten med en større udgift til indkøb af råva-

rer, og det skal vurderes hvilken enhed der skal bære disse yderligere omkostninger. Dette må anta-

ges at være principalen eftersom det er denne enhed der har kontrollen med risikoen og dermed 

beslutningskompetencen til at vælge at eksponere sig for denne.  

Medfører omstruktureringen at forventningerne til synergier og besparelser ikke indfries, skal årsa-

gerne hertil analyseres. Der bør i denne analyse særligt lægges vægt på de funktioner, beslutninger 

og risici der anses for værende årsag til den udeblivende omkostningsbesparelse, for derved at fast-

lægge andelen af omkostninger som de respektive selskaber skal bære.262 Det er derfor vigtigt at få 

afklaret om underskuddet er bogført hos den part der med rette bør bære det. En uafhængig part vil 

generelt kun acceptere underskud, såfremt det vurdereres at de fremtidige fordele overstiger under-

skuddet. Der må således lægges vægt på hvilken part der ville have modtaget omkostningsbesparel-

sen eller båret underskuddet såfremt dette realiseres.263 

Har koncernen taget højde for disse forhold i kompensationsstrukturen, kan en mindre god indtje-

ning i opstartsfasen accepteres.264  

Samme analyse bør foretages såfremt de forventede omkostningsbesparelser og internaliseringsfor-

dele indfries. Det erfares i praksis, at forhandlingsstyrke hos de respektive parter, anses som afgø-

rende for fordelingen. Det er derfor væsentligt at dokumentere selve beslutningsprocessen samt de 

forventede og realiserede omkostninger, da det erfares at skattemyndighederne vurderer forhand-

lingsstyrke ud fra selskabernes realistiske alternativer.265 

5.4 Part IV Anerkendelse af transaktionen266  

Fjerde og sidste del i kapitel IV behandler de særlige situationer hvor skattemyndighederne som følge 

af uoverensstemmelse med art. 9 i Modeloverenskomsten, ikke anerkender skattekonstruktion for 

den pågældende transaktion.267  

Udgangspunktet er dog at en koncern frit skal kunne strukturere sig som den finder optimal ud fra 

kommercielle, økonomiske og skattemæssige faktorer, så længe selskaberne overholder den nationa-

le lovgivning samt de almindelige principper om armslængdepriser og vilkår.268 Det fremhæves at i 

                                                           
262 Rasmussen og Andersen (2009, 7) 
263 Rasmussen og Andersen (2009, 7) 
264 SKAT Dokumentationsvejledning, afsnit 5.1.4.3 
265 Rasmussen og Andersen (2009, eksempel 1, side 7) 
266 OECD Guidelines pkt. 9.161 – 9.194 
267 OECD Guidelines pkt. 9.163  
268 OECD Guidelines pkt. 9.163 
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kun to situationer, undtagelsesvist kan accepteres, at skattemyndighederne tilsidesætter en koncern-

intern transaktion:  

1. Når de økonomiske realiteter afviger fra dets form (substans over form) 

2. Når den koncerninterne handel afviger fra hvad uafhængige selskaber der handler kommer-

cielt rationel, ville have aftalt i lignende situationer269.  

Denne del af kapitel IX, er således en præcisering af pkt. 1.47-1.51 og 1.64 -1.69 

5.4.1 Ad. 1. Substans over form 

Som beskrevet gennem opgaven, bør de koncerninterne kontrakter danne grundlag for den koncern-

interne fordeling af funktioner, aktiver og risici, og skattemyndighederne benytter da også disse kon-

trakter i vurderingen af om fordelingen og dermed aflønningen er baseret på armslængdevilkår og 

priser i overensstemmelse med MDO art. 9. Det er dog parternes reelle forhold og adfærd der lægges 

til grund ved vurderingen270 – deraf udtrykket: substans over form. Dette stemmer desuden overens 

med skatterettens generalklausul – realitetsgrundsætningen som beskrevet i kapitel 2.5.  

5.4.2 Ad. 2 Kommercielt rationelt  

En omstrukturering skal være begrundet i kommercielle vilkår som bl.a. gennemgået i kapitel 3.2, 

hvorfor afsnittet her vil gennemgå modstykket til kommercielt begrundet, og redegøre for hvad der 

skal forstås ved skattemæssig begrundet.  

Skattemæssigt begrundet 

På trods af at skatteovervejelser ikke er og bør være en driver for omstrukturering, medfører æn-

dringer i koncernens organisatoriske struktur, utvivlsomt også ændringer i den skattemæssige og 

juridiske struktur.271  Det påpeges dog i OECD Guidelines pkt. 9.181 at en omstrukturering der til dels 

er motiveret af skatteminimering, ikke er grund til at erklære omstruktureringen ugyldig eller drevet 

at skattespekulation.   

Skattespekulation, eller skatteudnyttelse, er betegnelse for økonomiske dispositioner der får sin eksi-

stens ved udnyttelse af skattelovgivningen, der ikke var forudsat eller tilsigtet med lovgivningen.272  

Skattetænkning kan sidestilles med skatteoptimering, og kan ikke konstateres at være i strid med 

lovgivningen. Således er de motiver og subjektive hensigter bag de økonomiske dispositioner som 

udgangspunkt uden betydning for retsanvendelsen. Dette er ensbetydende med at såfremt en be-

                                                           
269 OECD Guidelines pkt. 9.171 
270 OECD Guidelines pkt. 1.48 
271 Stuffer et al in (ed) Bakker (2009, 4) 
272 Pedersen et. Al, Skatteretten 1,(2009, 133) 
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stemt økonomisk disposition er styret af ønsket om at opnå en skattefordel, kan dette ikke udvide 

beskatningsretten da skattefordelen opstår som følge af manglende hjemmel for beskatning.273 Kon-

sekvensen af denne form for skattemæssige hensyn kan således alene mødes med en politisk eller 

moralsk præget fordømmelse. 

Går bestræbelserne derimod på at udnytte skattelovgivningen til at opnå skattefordele der ikke er 

forudsat eller tilsigtet, er der tale om skatteunddragelse. Skatteunddragelse betegner således skat-

teudnyttelser der ikke er overensstemmende med gældende ret. Konsekvensen af skatteunddragelse 

er at skattemyndighederne tilsidesætter den tilsigtede skattefordel, med omligning af selvangivelse 

og efterbetaling til følge. 

Skatteudnyttelser der er i direkte modstrid med de materielle skatteregler betegnes skattesvig der 

effektueres ved at de skattepligtige forstår at udnytte de strukturforskelle og mangler.274 Skattesvig 

udløser et strafansvar efter Skattekontrollovens straffebestemmelser SKL §§ 13 og 16. Konsekvensen 

ved med fortsæt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger, straffes med bøde eller fængsel ind-

til 1 år og 6 måneder.  

Det primære motiv for skatteudnyttelse, er den generelle ulyst til skattebetalinger som er stærkt 

påvirket af det høje beskatningsniveau.275  Når bestræbelserne på at opnå skattefordele i et givent 

omfang lykkedes, skyldes dette især de to karakteristika ved skattelovgivningen som nævnt i kapitel 

2.1 - strukturforskelle i skattesystemet og ”huller i loven”. Udnyttes disse strukturforskelle og mang-

ler, kan skatteudnyttelsen gennemføres via den økonomiske aftalefrihed.  Problemet er traditionelt 

behandlet under betegnelserne proforma og omgåelse.276 Ved proforma forstås dispositioner foreta-

get på skrømt. Eksempelvis kan skattemæssige fradrag skabes ved renteudgifter der er opstået via 

proformalån, afskrivninger på proformakøb af driftsmidler osv.. Omgåelse opstår når en disposition 

tilrettelægges så den fremgår som ikke-omfattet af en beskatningsregel på trods af at dispositionens 

resultat svarer til det økonomiske resultat som reglen søger at beskatte.  

Skatteudnyttelse er dermed udtryk for, via omveje, at undgå den skattemæssige følge som et til-

stræbt økonomisk resultat i øvrigt medfører. Dette opnås gennem arbitrære transaktioner, misvisen-

de dispositioner mv., og det er disse transaktioner korrektionsmulighederne i art. 9 og LL § 2 er rettet 

imod. Afgrænsningen mellem skattetænkning og skatteunddragelse er dermed essentiel, da det sam-

                                                           
273 Pedersen et al. Skatteretten 1, (2009, 132-134). Jf. desuden diskussion om GRL § 43 i kapitel .4.1.1 hvor det påpeges at beskatning 

kræver positiv lovhjemmel.  
274 Jf. kapitel 2.1 
275 Pedersen et al. Skatteretten 1 (2009, 135) 
276 Pedersen et al. Skatteretten 1 (2009, 138) 
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tidig er afgrænsningen mellem godkendelse og forkastelse.277 Eftersom afgrænsningen mellem den 

ulovlige skatteunddragelse og den ulovlige strafbare unddragelse er dog ikke altid åbenbar278, og 

bedømmelsen må foretages konkret med udgangspunkt i de enkelte situationer.  

Sagen C-371/10 har relevans for omstruktureringer, eftersom beslutningen om at flytte ledelsens 

sæde var begrundet i forretningsmæssige hensyn og ikke skattemæssige. Sagen endte med medhold 

til National grid BV.  

5.4.3 Anerkendelse og korrektioner 

Fælles for de to betingelser anført ovenfor, er at karakteren af transaktionen skal bestemmes ud fra 

det pågældende forhold mellem parterne før og efter omstruktureringen, og ikke ud fra ”normale” 

kommercielle forhold, ligesom det anerkendes at skatteminimering kan have indflydelse på struktu-

ren på forretningsmodellen.279 

Igen er det afgørende om der reelt sker en overførsel af funktioner, aktiver og risici samt om beslut-

ningen er drevet af kommercielle interesser og i overensstemmelse med armslængdeprincippet i art. 

9. Afviger transaktionens form fra det reelle økonomiske indhold, eller kan transaktionen karakterise-

ret ved at være skattemæssigt begrundet frem for kommercielt, kan vilkårene i omstruktureringen 

ikke ses som været foretaget på armslængdevilkår giver art. 9 dermed adgang til at de nationale skat-

temyndigheder kan foretage dispositions, - eller vilkårs korrektioner.  

  

                                                           
277 Pedersen et. Al. Skatteretten 1 (2009, 137) 
278 Pedersen et al. Skatteretten 1 (2009, 134) 
279 OECD Guidelines pkt. 1.66 
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5.5 Delkonklusion 

Som udgangspunkt skal en koncern frit kunne strukturere sig som den finder optimalt, og det accep-

teres kun undtagelsesvist at skattemyndighederne kan tilsidesætte en koncernintern transaktion i 

forbindelse med en omstrukturering; 

- Når de økonomiske realiteter afviger fra dets form  

- Når den koncerninterne handel afviger fra hvad uafhængige selskaber der handler kommer-

cielt rationel, ville have aftalt i lignende situationer 

Eftersom omstruktureringer ofte består af omdannelse fra høj til lav risiko enheder som toll og kon-

traktproduktion eller agent/kommission, er risiko derfor et nøglebegreb og det er væsentligt at der 

er substans i den kontraktlige fordeling af risici. Det er således ikke tilstrækkeligt at risikoen ifølge en 

kontrakt er placeret i en enhed hvis det reelt forholder sig sådan at selskabets økonomiske resultat 

ikke påvirkes ved realisering af den pågældende risiko. 

Da det forudsættes at en uafhængig part alene vil påtage sig risiko den er i stand til at kontrollere, er 

en væsentlig faktor i vurderingen af substansen i den kontraktlige fordeling af risici, hvorvidt der be-

sidders kontrol over den pågældende risiko. Kontrol er ensbetydende med at selskabet har tilstræk-

kelig finansiel kapacitet til at absorbere risiciene såfremt den aktualiseres, samt en kvalificeret med-

arbejder stab der er kompetent og beslutningsdygtig og som kan varetage den pågældende risiko der 

er forbundet med udførelse af funktionerne, udviklingen af aktiverne og risici der er forbundet til 

markedsforhold ol..  

Det er væsentligt at bemærke at en omstruktureret enhed ikke uden forbehold kan sammenlignes 

med en lignende enhed der var arrangeret sådan fra begyndelsen. Dette skyldes at en omstrukture-

reret enhed hidtil har påtaget sig risici og afholdt omkostninger i forbindelse med udvikling af imma-

terielle aktiver mm. Det er derfor relevant at klarlægge hvorledes risici reelt er fordelt inden om-

struktureringen, således at dette kan blive inddraget i overvejelserne og hvorvidt omstruktureringen i 

sig selv giver anledning til kompensation. En given kompensation skal foretages på baggrund af det 

profitpotentiale mv. der allokeres fra en enhed til en central enhed, og skal værdiansættes med de 

værdiansættelsesmetoder der typisk anvendes mellem uafhængige parter – DCF der evt. understøt-

tes af en EVA metode. På baggrund af analysen i kapitel 2, kan det konkluderes at det alene er de 

værdifulde immaterielle aktiver der danner grundlag for kompensation ved overførsel.      

Kompensationen kan foreligge som et engangsbeløb eller der kan tages hensyn herfor i de interne 

afregningspriser. Dette kan resultere i højere eller lavere afregningspriser i en periode med den kon-
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sekvens at de fremtidige afregningspriser kan afvige fra hvad der måtte forventes mellem uafhængi-

ge parter hvilket bør tages i betragtning ved armslængdevurderingen.  

En omstrukturering anses desuden som værende i strid med armslængdeprincippet såfremt koncern-

intern handel afviger fra hvad uafhængige selskaber der handler kommercielt rationel, ville have 

aftalt i lignende situationer. Da det forudsættes at en uafhængig part alene vil indgå i en lignende 

arrangement såfremt fordelene ved at indgå overstiger den nuværende situation, må dette ligeledes 

gælde for koncernforbundne parter, hvorfor det er væsentlig at analysere hvad der kommercielt 

rationelt for den enkelte enhed.  

Da uafhængige parter ikke vil acceptere omstruktureringen såfremt der findes bedre alternativer, 

skal muligheden for ikke at indgå i omstruktureringen ligeledes vurderes, For at en omstrukturering 

kan siges at være foretaget på armslængde må kompensation og den efterfølgende aflønning afvejes 

i forhold til situationen før omstruktureringen.  Dette dog i erkendelse af en omstrukturering ikke 

nødvendigvis betyder øget overskud, da omstruktureringen kan være begrundet i tilpasning til mar-

kedet som beskrevet i kapitel 3.    

Det kan således konkluderes at såfremt der er substans i den koncerninterne aftale der afspejler den 

økonomiske realitet og omstruktureringen er kommerciel rationel for de enkelte enheder, således at 

uafhængige parter må formodes at ville have aftalt lignende vilkår, må omstruktureringen anses som 

værende foretaget på armslængdevilkår, og er dermed ikke i samme grad er eksponeret for korrekti-

oner. 
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Kapitel 6 Konklusion 

Det kan på baggrund af de forudgående kapitler konkluderes at en omstrukturering der går fra en 

decentral til en central forretningsmodel giver anledning til overvejelser om hvorledes armslængde-

allokering af funktioner, aktiver og risici foretages under hensynstagen til den forudgående ressour-

ceindsats de pågældende ”stripped” enheder har udført samt hvorvidt omstruktureringen kan anses 

som kommercielt begrundet. 

Eftersom værdiskabelsen er afhængig af hvilken branche og funktion der er tale om, er det væsent-

ligt at se på hvad der i det konkrete tilfælde anses som værditilførende funktioner, værdifulde imma-

terielle aktiver og væsentlige risici.  

Dette er ligeledes ensbetydende med at omstruktureret limited risk enhed ikke automatisk kan 

sammenlignes med en limited risk enhed der var struktureret sådan fra begyndelsen. Dette skyldes 

at en enhed der ikke på noget tidspunkt har afholdt omkostninger eller båret risici i forbindelse med 

udvikling, marketing ol., ikke forventer kompensation i forhold til en enhed der overfører resultatet 

af en sådan indsats. 

Analysen af ressourceindsatsen og værdiskabelsen er væsentlig eftersom resultatet danner grundlag 

for en eventuel kompensation, der bl.a. kan ydes i form af justeringer af afregningspriserne og der-

med afvige fra hvad der anses som armslængdepriser. Det er derfor væsentligt at der i den koncern-

interne aftale klart er givet udtryk for dette, således at der er substans i aftalen i forhold til den øko-

nomiske realitet den pågældende enhed befinder sig i.    

Ud over at iagttage at den koncerninterne aftale afspejler de økonomiske realiteter før og efter om-

struktureringen, er det ligeledes væsentligt at vurdere hvorvidt omstruktureringen er drevet af 

kommercielle årsager.  

Behovet for effektivisering af værdikæden for derved at udnytte kæden potentiale mere intelligent 

eller alene for at tilpasse sig det pågældende marked, anses som kommercielt begrundet. Det er væ-

sentligt at være opmærksom på at forretningsmodeller ofte er svære at implementere og besværlige 

at værdiansætte. Mindre ændringer kan generere betydelige værdier og store ændringer kan risikere 

kun at medføre mindre forbedringer eller slet ingen. Det er derfor ofte svært at vide på forhånd nøj-

agtigt hvilke faktorer der kan anses som værende de vigtigste og hvilke der bidrager mest til forbed-

ringen af koncernen.  
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Analyser der ligger til grund for beslutningen om omstruktureringen foretages ud fra et strategisk 

helhedssyn på værdikæden. Erlægges denne type analyser koncernens transfer pricing dokumentati-

on, kan det kommercielle rationale dermed dokumenteres hvilket medfører at man er mindre ek-

sponeret overfor argumenter om en skattemæssig drevet omstrukturering.   

Samlet er det derfor væsentligt at man ved omstrukturering går videre end etiketten ”limited risk 

distributør”, ”kommissionær”, ”toll producent”, ”kontrakt producent” osv. for derved at opnå et 

retvisende aflønningsgrundlag efter omstruktureringen og dermed kan sikre substans i den koncern-

interne aftale.  
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Perspektivering 
Eftersom en omstrukturering medfører en allokering af de profitgenererende aktiver og dermed den 

beskatningsberettigede indkomst, medfører dette utvivlsomt at skattebetalingen øges i et land mens 

den reduceres i et andet.  

Som beskrevet i kapitel 5 er skatteplanlægning af et vist omfang juridisk lovligt, men kan mødes med 

politisk eller moralsk præget fordømmelse.  

Det er derfor relevant at inddrage overvejelser om etikken ved at benytte sig af en stats infrastruk-

tur, uddannelsessystemer ol., til at opbygge aktiver der senere giver betydelig værdier, for derved at 

flytte den beskatningsberettigede indkomst, eller planlægge en koncernstruktur, der via de interna-

tionale sambeskatningsregler resulterer i betydelig lavere, hvis om nogen beskatning, i nogle stater.   

Corporate Social Responsibility (CSR)er efterhånden så udbredt at det mere eller mindre anses for 

uacceptabelt såfremt et selskab ikke i et vist omfang har udarbejdet politikker der inddrager CSR 

relaterede emner.  

Som følge af det øgede fokus på koncerners skattebetalinger fra et politisk perspektiv men ligesådan 

i medier, er multinationale koncerners skattebetalinger efterhånden kommet på CSR dagsordnen. 

Dette skyldes til dels mediernes overvågenhed, men i lige så stor grad den pågældende befolknings 

politiske bevidsthed og opfattelse af etik.  

CSR politikker kan i en mere politisk orienteret befolkning virke som konkurrenceparametre. Men 

den positive omtale vendes straks til negativ når det handler om skat. Skat er straks efter antikorrup-

tion det emne med flest negative artikler i medierne. 67 % af de avisartikler der vedrørte skat og CSR 

var negative280.  

Dermed er etiske spørgsmål interessante og væsentlige overvejelser, da man ved at ignorere det 

faktum at skat er med til at finansiere det samfund som koncernerne får glæde af, risikere dårlig me-

dieomtale der kan have en effekt på både medarbejdere, samarbejdspartnere, forbrugere osv.  
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