
Copenhagen Business School    Afleveringsdato: 27. juli 2010  

Institut for Cand. Merc. Aud.    Antal anslag: 199.841  

Kandidatafhandling, sommeren 2010     

 

 

Transfer pricing problematikkens betydning for internationale koncerner 

- Illustreret ved et praktisk eksempel i Georg Jensen A/S  

 

 

 

 

Udarbejdet af:    Vejleder: 

 

Louise Vedel Petersen     Christen Amby 



0. Indholdsfortegnelse  

  

Side 2 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning .......................................................................................................................................... 4 

1.1 Indledning ................................................................................................................................... 4 

1.2. Opgavetekst og fortolkning heraf .............................................................................................. 6 

1.3 Problemformulering ................................................................................................................... 8 

1.4 Afgrænsning ............................................................................................................................... 9 

1.5 Model- og metodevalg.............................................................................................................. 11 

1.6 Målgruppe og mål .................................................................................................................... 12 

2. Teorien bag begrebet Transfer Pricing............................................................................................. 13 

2.1 Historiske tilbageblik på transfer pricing ................................................................................. 13 

2.2 Statsskatteloven og Selskabsskatteloven .................................................................................. 16 

2.2.1 Statsskatteloven §§4–6 ........................................................................................................ 16 

2.2.2 Selskabsskatteloven §12 ...................................................................................................... 17 

2.3 OECD Modeloverenskomst ..................................................................................................... 20 

2.3.1 Associerede foretagender – Artikel 9 .................................................................................. 21 

2.3.2 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler – Artikler 25 ..................................... 22 

2.3.3 Udveksling af aftaler – Artikel 26 ....................................................................................... 23 

2.4 OECD Transfer Pricing Guidelines .......................................................................................... 24 

2.4.1 Armslængdeprincippet ......................................................................................................... 25 

2.4.2 Traditionelle transaktionsbaserede metoder ........................................................................ 27 

2.4.3 Andre metoder ..................................................................................................................... 31 

2.5 Stadfæstelse af armslængdeprincippet i dansk lovgivning....................................................... 35 

2.5.1 Armslængdeprincippet ......................................................................................................... 35 

2.6 Oplysningspligt vedrørende koncerninterne transaktioner....................................................... 38 

2.6.1 Kontrolbegrebet ................................................................................................................... 39 

2.6.2 Oplysningspligt .................................................................................................................... 41 

2.6.3 Dokumentationen ................................................................................................................. 42 

2.6.4 Bevisbyrde og sanktioner .................................................................................................... 44 

2.6.5 Korrektionsfrister ................................................................................................................. 45 

2.8 Delkonklusion .......................................................................................................................... 46 

3. Transfer pricing proces .................................................................................................................... 49 

3.1 Informationsindsamling............................................................................................................ 51 

3.1.1 Beskrivelse af selskaberne i koncernen ............................................................................... 51 

3.1.2 Fastlæggelse af kontrollerede transaktioner ........................................................................ 52 

3.2 Analyse ..................................................................................................................................... 55 

3.2.1 Sammenlignelighedsanalyse ................................................................................................ 55 



0. Indholdsfortegnelse  

  

Side 3 

 

 

3.3 Transfer pricing politik ............................................................................................................. 62 

3.4 Implementering og opfølgning ................................................................................................. 65 

3.4.1 Plan for implementering ...................................................................................................... 65 

3.4.2 Krav til opfølgning .............................................................................................................. 65 

3.5 Delkonklusion .......................................................................................................................... 67 

4. Praksis i Georg Jensen A/S .............................................................................................................. 69 

4.1 Historik ..................................................................................................................................... 69 

4.1.1 Historiske tilbageblik i Georg Jensen A/S ........................................................................... 69 

4.1.2 Koncernopbygning/struktur ................................................................................................. 70 

4.1.3 Produktbeskrivelse ............................................................................................................... 71 

4.1.4 Markedsbeskrivelse ............................................................................................................. 73 

4.1.5 Kundesegment ..................................................................................................................... 73 

4.1.6 Konkurrenceforhold ............................................................................................................. 74 

4.2. Fastlæggelse af koncernforbundne transaktioner .................................................................... 76 

4.2.1 Georg Jensen A/S omsætningsfordeling .............................................................................. 76 

4.3 Transfer pricing process i Georg Jensen A/S ........................................................................... 79 

4.3.1 Informationsindsamling ....................................................................................................... 79 

4.3.2. Analyse ............................................................................................................................... 80 

4.3.3 Transfer pricing politik ........................................................................................................ 85 

4.3.4 Anvendt prisfastsættelses metoder ...................................................................................... 86 

4.3.5 GJ A/S tidligere anvendt prisfastsættelses-metode .............................................................. 89 

4.3.6 GJ A/S nuværende anvendt prisfastsættelses-metode ......................................................... 91 

4.3.7 Sammenligning af GJ A/S anvendt prisfastsættelses-metoder ............................................ 92 

4.3.8 Implementering og opfølgning ............................................................................................ 94 

4.4 Delkonklusion .......................................................................................................................... 96 

5. Konklusion ....................................................................................................................................... 97 

6. Forkortelser .................................................................................................................................... 101 

7. Kildefortegnelse ............................................................................................................................. 102 

 

Bilag: 

Årsregnskab for Georg Jensen A/S for indkomståret 2008 



1. Indledning  

  

Side 4 

 

1. Indledning  

1.1 Indledning 

 

Den stigende globalisering har betydet at de internationale grænser får mindre og mindre betydning 

for internationale koncerner. Resultatet her af har blandt andet været en øget interesse for emnet 

transfer pricing blandt såvel udenlandske som danske skattemyndigheder, hvilket har forårsaget et 

stigende antal transfer pricing sager. De respektive skattemyndigheder har konstateret, at der 

foreligger et stort set uopdyrket marked indenfor transfer pricing og indkomstfordeling mellem 

interesseforbundne parter. 

Udenlandske og til dels danske skattemyndigheder er sultne efter potentielle skatteindtægter i 

forbindelse med transfer pricing korrektioner, hvilket medfører at de danske skattemyndigheder er 

nødsaget til at øge fokussen på dette område for ikke at miste mulige skatteindtægter.  

De potentielle transfer pricing korrektioner omhandler store beløb idet multinationale koncerner er 

involveret. Den internationale fokus blandt skattemyndigheder kan medføre ”slagsmål”, idet 

muligheden for såvel tab og gevinst af betydelig omfang foreligger. 

I 2006 ændrede skattemyndighedernes kravene til virksomheder omfattet af oplysnings- og 

dokumentationspligt, hvormed det i dag er ganske få danske virksomheder, der ikke behøver at tage 

stilling til transfer pricing problematikken
1
. 

Efter en årrække uden egentlig præcisering af transfer pricing regler i dansk lovgivning omkring 

oplysnings- og dokumentationspligt, er med indførelse af SKAT’s to vejledninger omkring 

oplysningspligt og dokumentationspligt i henholdsvis 2000 og 2006, lagt op til en stramning af 

selskabers behandling af transaktioner med interesseforbundne parter, således at transaktionernes 

rigtighed kan verificeres på behørigt vis.  

De danske skattemyndigheder ligger, trods de seneste to udgivet vejledninger, stadigvæk op til at, at 

selskaber følger den af OECD fastlagte Transfer Pricing Guidelines. En af årsagerne er at 

specifikationsgraden og beskrivelsen af prisfastsættelsesmetoderne er beskrevet mere uddybende i 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 

Ovenstående tiltag fra skattemyndighedernes side henleder i dag mange selskabers opmærksomhed 

på at forbedre og/eller udarbejde transfer pricing aftaler med interesseforbundne parter. 

                                                 

1
 PWC: Up-to-date på Transfer Pricing, Forår 2008 
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For Georg Jensen koncernen og selskabet Georg Jensen A/S har dette bland andet, ligesom for 

mange andre koncernselskaber, skærpet incitamentet til at fokusere på problematikken omkring 

transfer pricing og iværksætte udarbejdelse af egentlige transfer pricing politikker og dokumentation 

for de anvendte interne afregningspriser for at kunne dokumentere at disse lever optil kravet til 

armslængdeprincippet.      
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1.2. Opgavetekst og fortolkning heraf 

 

Transfer princing problematikkens betydning for internationale koncerner. 

Med udgangspunkt i den stigende samhandel mellem koncernforbundne selskaber på tværs af og 

indenfor landegrænserne ønskes udarbejdet et historisk tilbageblik i udviklingen på transfer princing 

området samt en analyse af skattemæssige behandling af koncerninterne transaktioner. Analysen vil 

behandle prisfastsættelse og vilkår i forbindelse med samhandlen af varer og tjenesteydelser. 

Besvarelsen vil blive illustreret ved et praktisk eksempel i Georg Jensen A/S.  

 

Samhandel Handel på tværs af landegrænser mellem koncern forbundne 

selskaber 

Koncernforbundne selskaber Juridiske enheder, bestående af moder- og datterselskaber i 

koncernforhold 

Historisk tilbageblik Kronologisk beskrivelse af love mv. i perioden 1903 til 

2006 

Udviklingen Gennemgang af ændringer i regler 

Transfer pricing  Priser på interne transaktioner i koncernforbundne selskaber 

på tværs af og indenfor landegrænserne 

Analyse En grundig og systematisk beskrivelse af problemer inden 

for transfer pricing området og en stillingstagen til de 

enkelte elementer 

Skattemæssig behandling En behandling af transfer pricing i henhold til dansk 

lovgivning, praksis og OECD 

Koncerninterne transaktioner Alle former for handel og overførsler mellem selskaber i en 

koncern 

Prisfastsættelse Beregningsmetoder, der kan benyttes til at fastsætte prisen 

på koncerninterne transaktioner  
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Vilkår De krav og betingelser, der opstår i forbindelse med en 

problemstilling 

Varer Produkter (fysiske varer), der handles mellem de 

koncernforbundne selskaber 

Tjenesteydelser Tjenesteydelser (uhåndgribelige varer), der foretages 

mellem koncernforbundne selskaber  

Illustrere Teori, der vises i et praktisk eksempel 

Georg Jensen A/S Et konkret eksisterende selskab i en koncern  
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1.3 Problemformulering 

 

Der har igennem det sidste mange år været en øgede international fokus på transfer pricing 

problematikken, hvilket har fået såvel danske som internationale skattemyndigheder til at ”jagte” de 

multinationale koncerner i et forsøg på at komme skattetænkning til livs. Årsagen til dette skal blandt 

andet findes i den øgede globalisering og selskabers stigende samhandel med interesseforbundne 

parter, der kan resultere i en yderligere indkomstforvridning for de implicerede selskaber. 

Skattemyndighedernes tiltagende interesse og krav har for selskaberne betydet et øget pres på 

udarbejdelsen af dokumentation for de vilkår og priser, der handles til mellem de interesseforbundne 

parter.  

De sidste års stigende fokus på transfer pricing har givet incitament til at tilpasse lovgivningen, så 

den giver mulighed for at følge den dynamiske udvikling på området. 

 Hvordan har udviklingen gennem de seneste 10 år været i lovgivningen omkring transfer pricing? 

 Hvor i lovgivningen finder transfer pricing hjemmel, og hvilket love er begrebet bygget op 

omkring?  

Den danske lovgivning beskriver ikke direkte selskabernes prisfastsættelsesmetoder af interne 

transaktioner, hvorfor skattemyndighederne og selskaberne må tage udgangspunkt i de af OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines anvendte metoder. 

 Hvilke prisfastsættelsesmetoder anbefaler de danske skattemyndigheder selskaberne at benytte? 

 Hvordan anbefaler de danske skattemyndigheder en transfer pricing proces/aftale skal 

foretages/udarbejdes? 

De af skattemyndighederne fastsatte krav i lovgivningen og udarbejdede vejledninger omkring 

oplysnings- og dokumentationspligten er ikke fuldstændig præciseret, hvilket medfører, at de fleste 

selskaber ikke lever helt op til de fastsatte krav.  

For Georg Jensen A/S har denne stigende interesse haft stor betydning, da de foreliggende transfer 

pricing aftaler har haft væsentlige mangler i forhold til lovgivningens krav. 

 Hvorfor er fokussen og problematikken omkring transfer pricing et problem for Georg Jensen 

A/S? 

 Hvilken prisfastsættelsesmetode har Georg Jensen A/S valgt at anvende og lever de interne 

afregningspriser optil kravene omkring armslængdeprincippet?   
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1.4 Afgrænsning  

 

Begrebet transfer pricing kan ”anskues” både ud fra et regnskabsmæssigt og skattemæssigt 

synspunkt.  

Virksomheder i et koncernforhold benytter transfer pricing regnskabsmæssigt som en integreret del 

af den økonomiske styring samt til en vurdering af de enkelte koncernselskabers ”resultat/eksistens”. 

Hvorvidt der er sammenfald mellem den skattemæssige og den regnskabsmæssige behandling af 

transfer pricing afhænger helt og aldeles af den af virksomheden første politik. Opgavens formål har 

udelukkende til hensigt at behandle det skattemæssige aspekt.  

En naturlig del af en koncernforbunden virksomheds drift ville være handel med varer, 

tjenesteydelser (management fee etc.), anlægsaktiver samt finansiering (tynd kapitali-

sering/rentefiksering). Den vægtende del af samhandlen vil primært være i forbindelse med varer og 

tjenesteydelser. Opgaven vil alene tage koncentrere sig omkring behandlingen af handel med varer. 

Hvorfor teorien om omkostnings-fordelingsaftaler samt tynd kapitalisering ikke vil blive berørt i 

denne opgave.  

I starten af 80’erne og kort efter OECD’s første udkast til Transfer Pricing Guidelines, udarbejde 

Statsskattedirektoratet tre revisionsmeddelelser
2
 som støtte og retningslinjer for skattemyndig-

hedernes håndtering af ligning af fysiske og juridiske personers skattepligtige indkomst. 

Revisionsmeddelelserne vil ikke blive yderligere beskrevet i denne opgave.  

Ved teorien omkring beskatning vil opgaven tage udgangspunkt i de danske skatteregler, men vil 

ikke behandle lempelsesregler (eksemptions- og creditmetoden) ved indkomstbeskatning.  

Transfer pricing problematikken koncentrerer sig ikke udelukkende om koncernforbundne selskaber, 

men kan også komme på tale i forbindelse med interesseforbundne parter og ”faste driftssteder”. De 

finansielle selskaber er underlagt en særskilt lovgivning, hvorfor transfer pricing problematik ikke 

finder anvendelse i den forbindelse. Denne opgave vil primært behandle problemstillingen ved 

koncernforbudne selskaber. 

Statsskatteloven har fået indført to bestemmelser, som gør det muligt for skattemyndighederne at 

udstede bøder såfremt man informere om at man ikke har dokumentationspligt, trods at man er 

omfattet af reglerne herom (SKL §14 stk. 4). Endvidere er det nu også muligt at udstede bedre 

såfremt der ikke foreligger skriftlig dokumentation jf. dokumentationspligten (SKL §17 stk. 3).  

 

                                                 

2
 Det skal bemærkes at revisionsmeddelelser ikke længere udgives 
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Skattemyndighederne har endnu ikke benyttet sig af mulighederne for at udstede bøder, hvorfor det 

ikke vil blive beskrevet yderligere i denne opgave. 

Moms og afgiftsregler udgør en stor del af den danske skattelovgivning og er tæt knyttet til den 

skattemæssige behandling af transfer pricing. Denne opgave vil ikke behandle dette emne, idet der er 

tale om en selvstændig problemstilling.  

Opgaven vil ikke beskrive teorien omkring selve beskatningen, hermed menes transfer pricing 

korrektioner (sekundære og korresponderende korrektioner), EU voldgiftskonvention (håndtering af 

dobbeltbeskatning) samt mulige retsmidler til undgåelse af transfer pricing korrektioner. 

Til illustration af teorien omkring transfer pricing anvendt i praksis vil opgaven kun foretage en 

sammenlignelighedsanalyse for salg af Georg Jensen A/S´s produkter til koncernforbundne 

datterselskaber samt en kontrol af de anvendte prisfastsættelsesmetoder på salg af guld fusion ringe
3
. 

Opgaven vil ikke omfatte en analyse af prisfastsættelsen på tjenesteydelser.  

Ligesom opgaven ikke vil foretage en analyse af Georg Jensen A/S’s interne afregningspris og/eller 

indkøbspris hos eksterne leverandører samt Georg Jensen Thailand Ltd., det vil sige det er kun 

samhandel mellem Georg Jensen A/S salg af færdig produceret produkter til salgsdatterselskaberne i 

koncernen. Interne afregningspriser fra Georg Jensen Thailand Ltd. til Georg Jensen A/S vil ikke 

blive analyseret og kommenteret i opgave. 

Informationsindsamlingen er afsluttet den 1. april 2010, hvorfor materiale, efter denne dato ikke er 

taget i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af opgaven. 

  

                                                 

3
 Fusion ringen, er en af Georg Jensen bedst sælgende produkt. Ringen kaldes fusion,  idet den kan udvides med flere led 

i forskellige guld sorter samt med og uden sten. 
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1.5 Model- og metodevalg 

 

Opgaven vil tage udgangspunkt i gældende dansk lovgivning og retspraksis, og vil ikke være bygget 

op omkring et decideret model- og metodevalg, idet dette anses for værende formålsløst, da 

opgavens opbygning er koncentreret omkring skatteretlige aspekter. 

Første del af opgaven indeholder en beskrivelse og behandling af teorien omkring transfer pricing. 

Der gives indledningsvis et historisk tilbageblik på udviklingen indenfor dette område. Herefter vil 

en gennemgang og beskrivelse af de internationale retningslinjer og deres betydning for dansk ret 

blive foretaget. Opgaven vil foretage en gennemgang og beskrivelse af lovgivning og retningslinjer 

omkring transfer pricing, og vil primært tage udgangspunkt i nyere dansk lovgivning, hvor en 

sådanne forefindes. 

Opgavens anden del vil behandle de muligheder der eksisterer i forbindelse med udarbejdelse af en 

transfer pricing politik for at sikre sig at denne bliver foretaget ”korrekt” og opfylder de i 

lovgivningen anførte dokumentations- og oplysningskrav. Denne del af opgaven er bygget op 

omkring en model, der beskriver arbejdsgange og faser forbundet med en gennemførelse af en 

transfer pricing proces. Faserne i modellen beskrives og der foretages efterfølgende en illustration af 

denne gennemført i praksis ved en eksisterende virksomhed.  

Opgavens sidste del vil beskæftige sig med en praksis eksempel udarbejdet på baggrund af de 

foregående afsnit, hvor en gennemførelse af en transfer pricing proces vil blive foretaget, således at 

en transfer pricing politik kan udarbejdes til dokumentation for foretaget kontrollerede transaktioner. 

virksomhedens anvendte prisfastsættelsesmetoder vil blive analyseret og vurderet om de foretages i 

henhold til lovgivningen omkring transfer pricing.  
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1.6 Målgruppe og mål 

 

Opgavens målgruppe er primært det danske moderselskab Georg Jensen A/S. Som følge heraf vil 

Georg Jensen A/S og dets øvrige datterselskaber være involverede parter og udgør herved en 

sekundær del af målgruppen. Målgruppen omfatter kun ovenstående koncernforbundne selskaber, 

idet opgaven bygger på fortrolige oplysninger fra Georg Jensen A/S. 

Det primære mål med opgaven er at give Georg Jensen A/S en forståelse for og gennemgang af 

begrebet transfer pricing og de krav, der stilles i forbindelse med udarbejdelsen af brugbare og valide 

transfer pricing politikker i Georg Jensen A/S og koncernens øvrige selskaber.  Herunder om de i dag 

anvendte prisfastsættelsesmetoder lever optil transfer pricing reglerne.   
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2. Teorien bag begrebet Transfer Pricing  

2.1 Historiske tilbageblik på transfer pricing 

Udviklingen i dansk lovgivning omkring transfer pricing er sket i takt med den internationale 

globalisering. Denne udvikling er sket med udgangspunkt i internationale retningslinjer og 

lovgivning herom. For at få en forståelse af ændringerne i den danske lovgivning kræver det et 

overblik over vedtagende love, revisionsmeddelelser, cirkulærer mv. gennem det sidste århundrede. 

Denne udvikling er gennemgået og illustreret nedenfor.  

 

  Dansk ret indførte i 1922 Statsskatteloven (SL) §§4-6 ved lov nr. 149 af 10. april 1922, 

  der omhandler skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger gældende  

  for såvel fysiske som juridiske personer. 

Ved lov nr. 255 af 11. juni 1960 blev Selskabsskatteloven (SEL) indført, loven behandler 

indkomstbeskatning af selskaber mv., der er omfattet af lovens §1. SEL §12 blev dog 

først indsat i 1962 med virkning fra skatteåret 1962/1963. Loven indeholder 

korrektionshjemmel overfor danske selskaber, der kontrolleres af udenlandske selskaber. 

I 1963 udgave OECD deres første udkast til en Modeloverenskomst med titlen ”Udkast 

til dobbeltbeskatningsoverenskomst for så vidt angår indkomst og formue”. OECD’s 

Modeloverenskomst er senere hen blevet opdateret og udvidet i 1977, 1992, 1994, 1995 

og senest i 1997.  

OECD udsendte i 1979 første udkast til transfer pricing guidelines med titlen ”Transfer 

Pricing and Multinational Enterprises”, der indeholdte internationale retningslinjer for 

skattemæssig regulering af koncerninterne transaktioner, herunder prisfastsættelses-

metoder. 

I 1980 udsendte det danske Statsskattedirektorat REM 1980 nr. 3, der indeholdt 

vejledning til de danske skattemyndigheders arbejde vedrørende skattetænkning i 

skattelylande. 

I 1983 udsendte det danske Statsskattedirektorat REM 1983 nr. 3, der indeholdt 

vejledning til de danske skattemyndigheders arbejde vedrørende transfer pricing med 

fokus på armslængdeprincippet. 

I 1984 udgave OECD en rapport med titlen ”Transfer Pricing and Multinational 

Enterprises – Three Taxation Issues”, der skulle fungere som et supplement til det af 

OECD udsendte udkast fra 1979. 

I 1985 udsendte det danske Statsskattedirektorat REM 1985 nr. 1, der indeholdt 

vejledning til de danske skattemyndigheders arbejde vedrørende ligning af selskaber i 

udlandet. 

 

 

1922 
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I 1988 blev der afsagt dom i den sidste af de fire olie domme, der ligesom de tidligere 

sager endte med at skattemyndigheder endnu engang tabte. Med udgangspunkt i de fire 

olie domme blev pkt. 46 i SEL CIRK nr. 136 af den 7. november 1988 indsat. 

I EU-regi blev EU’s voldgiftskonvention den 1. januar 1990 vedtaget, denne indeholdt 

konvention til ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med korrektion af forbundne 

selskabers overskud. Konventionen blev først vedtaget i dansk ret i 1991, og med en 

ikrafttrædelse pr. 1. januar 1995. 

I 1995 blev de første fem kapitler af OECD Transfer Pricing Guidelines udgivet, 

kapitlerne omhandlede armslængdeprincippet, transaktionsbaserede metoder, andre 

metoder, administrative fremgangsmåder til at undgå og løse transfer pricing sager samt 

dokumentation i forbindelse hermed. 

I 1996 udgav OECD endnu to kapitler (kapitel 6 og 7) til OECD Transfer Pricing 

Guidelines, kapitlerne omhandlede behandling af immaterielle anlægsaktiver og 

tjenesteydelser. 

I 1997 blev endnu et kapitel til OECD Transfer Pricing Guidelines tilføjet, kapitel 8 

omhandlende omkostningsfordelingsaftaler. 

Endvidere blev lovforslag nr. 84 af 14. november 1997 fremsat med titlen 

”Oplysningspligt vedrørende koncern interne transaktioner”, omhandlende 

oplysningspligt, dokumentationspligt samt genoptagelsesret og genoptagelsesfrist for 

selskaber med kontrollerede transaktioner.  

Den 3. februar 1998 blev L84 endelig vedtaget ved lov nr. 131 af 25. februar 1998 med 

titlen ”Lov om ændring af Skattekontrolloven og Skattestyrelsesloven”. 

Ydermere blev den 26. juni 1998 lovforslag 101-2 1997/98 vedtaget ved lov nr. 432  

(LL§2 og SKL §3B) med titlen ”Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven 

og skattekontrolloven”, loven indeholder en beskrivelse armslængdeprincippet og tynd 

kapitalisering.  LL §2 og SKL §3B er begge de efterfølgende år både blevet præciseret, 

opdateret og udvidet.  

Den 2. juni 1999 blev lov nr. 381 vedtaget med titlen ”Lov om ændring af 

skattestyrelsesloven og andre love”, loven indeholder blandt andet en pædagogisering af 

skattestyrelsesloven i forbindelse med tidsfrister ved transfer pricing sager. 

Den 1. december 2000, udgav SKAT en vejledning omhandlende ”Transfer pricing: 

kontrollerede transaktioner: Oplysningspligt”. Vejledningen blev udarbejdet for at 

understøtte SKL §3B. Vejledningen indeholder primært en definition af hvem der er 

omfattet af oplysningspligten.  

”Transfer pricing – dokumentationsbekendtgørelsen” blev stadfæstet i BEK nr. 24 af 24. 

januar 2006. Bekendtgørelsen omfatter dokumentationen af priser for kontrollerede 

transaktioner.  
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Den 6. februar 2006 udarbejdede SKAT vejledningen ”Transfer pricing: kontrollerede 

transaktioner: Dokumentationspligt”. Dokumentationspligten er lovfæstet i SKL §3B. 

Vejledningen er primært udarbejdet med henblik på at understøtte dokumentations-

bekendtgørelsen og dermed beskrive og vejlede omkring kravene, der er fastsat heri. 
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2.2 Statsskatteloven og Selskabsskatteloven  

 

Til fortolkning af dansk ret, herunder SL §§4–6, der blev indført i 1922, og SEL §12, der blev indført 

i 1962/63, anvendes OECD’s modeloverenskomst og kommentarerne hertil.  

Herudover finder den ”gyldne regel” anvendelse i forbindelse med dobbeltbeskatnings-

overenskomster, som udtrykker at skattemyndighederne efter disse overenskomster kan lempe 

selskabers beskatning, men ikke udgøre beskatningshjemmel udover den interne lovgivning
4
.  

2.2.1 Statsskatteloven §§4–6 

 

De almindelige skatteretlige principper i dansk lovgivning er stadfæstet i SL §§4–6 og danner 

hjemmel for beskatning af rette indkomstmodtager. Bestemmelsernes overordnede formål er at 

definere hvilke indkomster, der er skattepligtige, hvad enten de hidrører fra almindelige indkomster 

eller formueforøgelser, hvilke indkomster, der ikke er skattepligtige samt hvilke omkostninger, der er 

fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. 

SL §4, lyder som følgende:  

 

”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger 

den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører fer fra Landet eller ikke, 

bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi,…..”  

SL §4 fastslår, at som udgangspunkt er al indkomst opnået i indkomståret, at betragte som 

skattepligtig indkomst, hvad enten indkomsten er optjent her i landet eller i udlandet, samt hvorvidt 

indkomsten er ”udbetalt” i rede penge eller i orm af et formuegode.  

Lovens §5 definere hvilke indkomster, der ikke skal tillægges eller fradrages i den skattepligtiges 

årsindkomst. Det vil sige, hvilke indkomster eller omkostninger, blandt andet opnået i forbindelse 

med formueforøgelser og gaver, der skal beskattes, og hvilke der ikke skal beskattes. 

SL §6 definerer, hvilke omkostninger, der kan fradrages i den skattepligtiges indkomstopgørelse. 

Hermed menes blandt andet omkostninger, der kan fradrages i det omfang, de er med til at erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten, samt renteomkostninger og lignende, der ligeledes er anvendt til 

at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtiges ejendele.  

                                                 

4
 Fleischer-Michaelsen, Ulrik og Jan Nygaard: Nye transfer pricing Guidelines fra OECD, SU januar 1/1996 
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Implicit i SL §§4–6 ligger læren om rette indkomstmodtager, der i al sin enkelthed går ud på, at det 

skal være den rette modtager, der beskattes af en given indkomst. Sagt med andre ord, det skal være 

den fysiske eller juridiske person, der har optjent indkomsten, der skal beskattes af den, og 

indkomsten kan ikke overdrages til tredjepart. Herudover skal det påpeges, at det er underforstået, at 

læren om rette indkomstmodtager også finder anvendelse for fradragsberettigede omkostninger, og 

der kan således kun fradrages omkostninger, som den skattepligtige selv har afholdt i forbindelse 

med sit erhverv og indkomst hermed.  

Konflikter i forbindelse med læren om rette indkomstmodtager kan opstå i selskaber, der handler 

med afhængige parter. Indkomst fra afhængige parter kan medfører, at der ofte hersker tvivl om 

begrebet rette indkomstmodtager, herunder transfer pricing, da der for koncernselskaber ofte kan 

være incitament til, at allokere indkomst til lande med mere lempelige beskatningsregler, og hermed 

foretage en indkomst-forvridning.  

2.2.2 Selskabsskatteloven §12 

 

For at præcisere indkomstbegrebet i SL §§4–6, herunder rette indkomstmodtager, blev SEL §12 

indført som supplement til statsskattelovens paragraffer. 

SEL §12 blev udarbejdet med udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst artikel 7 stk. 4 og artikel 

9, som Danmark havde tiltrådt, men ikke kunne beskatte efter, idet man ikke på daværende tidspunkt 

havde hjemmel i danske lovgivning til beskatning efter disse regler og retningslinjer.  

Loven skabte hjemmel for skattemyndighederne til at foretage korrektioner af skattepligtiges 

indkomst, som følge af et udenlandsk selskabs kontrollerede indflydelse på et dansk selskab eller en 

dansk filial
5
, såfremt der var tale om indkomstforvridning. 

Formålet med indførelsen af SEL §12 var at skabe hjemmel til at forhindre danske selskaber i, at 

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

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

land med mere lempelige beskatningsregler. 

SEL §12 beskæftiger sig med et område, hvor praksis før i tiden fandt anvendelse, men med 

indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster indført dansk lovgivning denne bestemmelse for at 

være på niveau med de lande overenskomsterne var indgået med
6
. 

                                                 

5
 Flink, Erik m.fl.: Armslængdeprincippet, Inspi 10/1995 

6
 Andersen, Jørgen: Vejledning 1, Aktieselskabsbeskatning m.m. 
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SEL §12 præcisere ikke, hvornår kontrolbegrebet var opfyldt. Normalt henses der til den objektive 

definition af kontrolbegrebet, der ser på hvorvidt en koncern ejer selskabet direkte eller indirekte 

med mere end 50% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, men med SEL §12 var der derimod 

mere tale om en subjektiv definition af kontrolbegrebet, idet det her var det faktiske forhold mellem 

de kontrollerede selskaber, der gjorde sig gældende.  

Loven omfatter kun de situationer, hvor et dansk selskab var kontrolleret af et udenlandsk selskab. 

Således beskrev loven ikke direkte de situationer, hvor et dansk selskab kontrollerede et udenlandsk 

selskab, men med SL §§4–6 anvendt i praksis måtte det antages at SEL §12 også her fandt analogt 

anvendelse. 

SEL §12 indeholdt dog ikke en beskrivelse af de prisfastsættelsesmetoder, de kontrollerede 

transaktioner skulle opgøres til, således at armslængde princippet
7
 blev overholdt. 

I henhold til cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 pkt. 46
8
 var det anført, at det var 

skattemyndighederne, der havde den reelle bevisbyrde, ligesom SEL §12 påpegede, at såfremt der 

ikke forelå et klart bevisgrundlag for indkomstforvridning, fandt loven ikke hjemmel til at foretage 

en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtiges indkomst. Det skal dog anføres, at selskaberne 

allerede på daværende tidspunkt havde pligt til at fremskaffe al relevant dokumentation til bevis for, 

at den skattepligtige indkomst var opgjort korrekt jf. SKL §6.  

Skattemyndighedernes bevisbyrde for hvorvidt selskabers kontrollerede transaktioner har været 

foretaget på armslængdevilkår, har i praksis vist sig svært at løfte, hvilket har medført, at 

korrektioner med hjemmel i SEL §12 sjældent har fundet sted. 

Skattemyndighederne har i mange år forsøgt at rejse sager med hjemmel i SEL §12, men de har stort 

set tabt samtlige sager. Loven har ikke været stærk og holdbare nok overfor domstolene og har især 

været præget af afgørelserne i oliedommene, og dette har blandt andet medført at: 

”De mange sager, som skattemyndighederne må konstatere tabt, har stillet ligningskontrollen 

skakmat, især på de områder vedrørende SEL §12
9
” 

De få tilfælde, hvor skattemyndighederne har haft held til at anvende SEL §12 med succes har været 

i de situationer, hvor der ikke har, kunne herske den mindste tvivl om, at der var foretaget  

indkomstforvridning, eller i de tilfælde, hvor vilkårene for samhandel mellem uafhængige parter har 

været forholdsvis enkel og overskuelige. 

                                                 

7
 Der henvises til afsnit 2.4.1 og 2.5.1 for nærmere gennemgang af armslængdeprincippet 

8
 Vil ikke blive beskrevet nærmere, da denne er ophævet jf. lov 131 af 25. februar 1998 

9
 Jensen, Allan og Erna Christensen: Transfer pricing – praksis og erfaring, SU februar 73/1992 
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Med indførelsen af lov 131 af 25. februar 1998 forsøgte skattemyndighederne, at forbedre skatte-

lovgivningen omkring transfer pricing, og hermed underbygge og præcisere SEL §12. Dette lykkedes 

dog ikke helt, hvilket medførte, at SEL §12 stk. 1 og 2 blev ophævet ved indførelse af lov 432 af 26. 

juni 1998.  

Ophævelsen af SEL §12 stk. 1 og 2 fandt sted med de i lov 432 anførte ændringer af ligningsloven 

(LL) §2
10

, og overflødiggjorte herefter SEL §12 stk. 1 og 2, da dennes bestemmelser nu faldt ind 

under LL §2. 

Man valgte dog at bibeholde SEL §12 stk. 3, der omhandlede regler for opgørelse af danske 

skattepligtiges indkomst fra udenlandske forsikringsselskabers virksomhed her i landet. SEL §12 stk. 

3 blev herefter rykket op som stk. 1, men senere fuldstændig ophævet ved lov 1534 af 19. december 

2007.  

                                                 

10
 For nærmere uddybning af LL §2 se afsnit 2.5.1 
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2.3 OECD Modeloverenskomst  

 

OECD, der er en organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, består primært af vestlige 

lande
11

. Organisationen har følgende formål
12

: 

 At opnå udvikling i verdensøkonomien gennem en sikring af stabil økonomisk vækst og 

beskæftigelse, således at levestandarden som minimum opretholdes på nuværende niveau for 

medlemslandene. 

 At opnå høj økonomisk vækst ved hjælp af den økonomiske udvikling i såvel 

medlemslandene som ikke medlemslande.  

 At medvirke til vækst i verdenshandlen på lige vilkår for alle. 

Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdede OECD i 1963 en Modeloverenskomst, som 

medlemslandene umiddelbart tiltrådte. Enkelte lande tiltrådte dog konventionen med differentieret 

forbehold. 

Modeloverenskomsten fra 1963 blev første gang opdateret i 1977, og siden hen igen i 1992, 1994, 

1995 og 1997. Modeloverenskomsten blev/er udarbejdet således, at den successivt kunne/kan 

tilpasses og opdateret såfremt de økonomiske forhold ændres.  

OECD’s Modeloverenskomst har til formål at undgå økonomisk dobbeltbeskatning ved at udarbejde 

et regelsæt, der fastsætter retningslinjer for, hvorledes sager med dobbeltbeskatning kan løses. 

OECD’s Modeloverenskomst har ydermere til formål, at løse økonomisk og juridisk 

dobbeltbeskatning mellem kontraherende stater
13

. 

Juridisk set har OECD udarbejdet både ensartede og standardiserede retningslinjer for, hvorledes en 

dobbeltbeskatnings problematik kan løses. Alle medlemslandene opnår hermed en fællesløsning og 

samme skattemæssige behandling i en given situation.  

Modeloverenskomsten arbejder endvidere hen imod at ”fjerne de hindringer”, der opstår eller kan 

opstå i forbindelse med dobbeltbeskatning, således at varer, tjenesteydelser og kapital frit kan 

bevæge sig på tværs af landegrænser, og hermed øge de økonomiske relationer.  

                                                 

11
 Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, 

Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyrkiet, USA, Østrig, Japan, Finland, Australien, New Zealand, Mexico, 

Tjekkiet, Ungarn, Polen og republikken Korea. Argentina, Brasilien og Chile har tilsluttet sig Erklæringen. 
12

 OECD Modeloverenskomst I 
13

 OECD Modeloverenskomst I, pkt. 1-3 
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OECD Modeloverenskomsts artikel 9, 25 og 26, der er nærmere beskrevet i afsnit 2.3, har haft særlig 

indflydelse på dansk ret i forhold til behandling af internationale dobbeltbeskatning – transfer 

pricing. Artiklerne definerer, hvorledes armslængde princippet, fremgangsmåden ved gensidige 

aftaler og udveksling af oplysninger mellem kontraherende stater skal foregå. 

2.3.1 Associerede foretagender – Artikel 9 

Kontrolbegrebet og armslængdevilkår defineres i OECD’s Modeloverenskomst Artikel 9 således, at 

al allokering af skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger med over- og/eller 

underskudsudjævning til følge undgås. 

Kontrolbegrebet og armslængdevilkår kan udledes af OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 stk. 1: 

”I tilfælde hvor,  

a) et foretagende i en af de kontraherende stater direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen 

eller finansieringen af et foretagende i den anden kontraherende stat, eller  

 b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af såvel 

et foretagende i den ene af de kontraherende stater som et foretagende i den anden kontraherende 

stat”
14

 

Artiklen differentierer ikke mellem fysiske og juridiske personer, når der tales kontrolbegrebet, 

uagtet at selskabers koncernstruktur og deslige er omfattet af samme kontrol. Rækkevidden heraf må 

derfor siges at være bredt formuleret.  

Endvidere angiver artiklens stk. 1, hvornår der skal ske korrektion og hermed beskatning af 

kontrollerede transaktioner: 

”og der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende 

deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afgiver fra de vilkår, som ville være blevet 

aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som hvis disse vilkår ikke havde 

foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og 

beskattes i overensstemmelse hermed,..”
15

  

 

Det fremgår af ovenstående, at de primære korrektioner kan foretages, såfremt de kontrollerede  

transaktioner ikke er foretaget på armslængdevilkår, dermed sagt at stk. 1 kun finder anvendelse, hvis 

gunstige vilkår er aftalt eller fastsat mellem forbudne parter. 

                                                 

14
 OECD Modeloverenskomst I, artikel 9 stk. 1 

15
 OECD Modeloverenskomst I, artikel 9 stk. 1 
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I de tilfælde, hvor en skattepligtig har fået foretaget en primær korrektion, kan den berørte modpart 

herefter anmode om at få foretaget en korresponderende korrektion jf. artikel 9 stk. 2 således, at der 

ikke opstår en dobbeltbeskatningssituation. 

Såfremt der opstår uenighed mellem de kontraherende stater omkring korresponderende korrektioner 

i henhold til transfer pricing, henviser artiklen til, at den gensidige aftaleprocedure iværksættes som 

beskrevet i artikel 25
16

. 

OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 sidestilles med SEL §12, det vil i dag LL §2, da denne/disse 

ligeledes behandler kontrolbegrebet og fastsætter armlængdevilkårene med henblik på korrekt 

opgørelse af den skattepligtiges indkomst. 

Det skal anføres, at hverken OECD’s Modeloverenskomsts artikel 9 eller LL §2 beskriver, hvorledes 

armlængdevilkårene prisfastsættes, og hvilke metoder, der kan finde anvendelse. Disse 

prisfastsættelsesmetoder bliver beskrevet i SKAT’s vejledning ”Transfer pricing: kontrollerede 

transaktioner: Dokumentationspligt”, og tager udgangspunkt i den af OECD udarbejdet Transfer 

Pricing Guidelines.  

2.3.2 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler – Artikler 25   

 

OECD’s Modeloverenskomsts artikel 25 omhandler, hvorledes fremgangsmåden ved behandling af 

myndigheders uenighed ved korrektion og beskatning af foretagenders skattepligtige indkomst, som 

følge af transfer pricing skal løses. Det skal bemærkes, at en gensidig aftaleprocedure er en særlig 

procedure, der falder uden for national lovgivning. 

Myndighederne i de kontraherende stater skal i henhold til de gensidige aftaler forsøge at blive enige 

om fortolkning og anvendelse af Modeloverenskomsten, men det er vigtigt at pointere, at de ikke er 

forpligtet til at nå til enighed, men kun skal gøre et forsøg herpå.  

Det skal endvidere anføres, at den gensidige aftaleprocedure også finder anvendelse i situationer, der 

falder uden for Modeloverenskomsten.  

 

Artiklen underkender national lovgivning omkring tidsfrister, hvilket reelt betyder, at der ikke tages  

hensyn til den nationale lovgivning, og det er således de af OECD anførte tidsfrister, der gør sig 

gældende. 

For at bebyrde mindst muligt og lette sagsprocessen mest muligt for en skattepligtig, har denne ret til 

at få sin sag ført i den stat, hvori skatteyderen er hjemmehørende. 

                                                 

16
 OECD Modeloverenskomst I, Kommentar til artikel 9 pkt. 11 
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Såfremt der ikke opnås enighed efter OECD’s Modeloverenskomst artikel 25, og såfremt begge 

kontraherende stater er hjemmehørende i EU, forefindes der endnu en mulighed for at nå til enighed 

om eventuel undgåelse af dobbeltbeskatning ved at anvende EU’s voldgiftskonvention.  

 

2.3.3 Udveksling af aftaler – Artikel 26  

 

OECD’s Modeloverenskomst artikel 26 omhandler, hvorledes udveksling af oplysninger skal 

foretages mellem de kontraherende staters skattemyndigheder til brug for ligning af 

dobbeltbeskatning, og hvordan oplysningerne kan udveksles (anmodning, automatisk og spontant). 

Det skal dog bemærkes, at de givne oplysninger kun må anvendes i forbindelse med 

dobbeltbeskatningsoverenskomst og ikke på andre skattemæssige forhold. 

Artikel 26 er ikke begrænset af artikel 1, der siger at Modeloverenskomsten kun finder anvendelse på 

fysiske og juridiske personer, som er hjemmehørende i en eller begge de kontraherende stater. 

De oplysninger, der bliver udvekslet mellem de kontraherende myndigheder, skal behandles 

fortroligt, det vil sige, at oplysningerne kun må udleveres til de personer og/eller myndigheder, der 

står for ligningen af de impliceret parters skattepligtige indkomst. Det skal bemærkes, at de 

kontraherende staters myndigheder ikke kan kræve oplysninger udleveret, der blandt andet har 

karakter af erhvervsmæssige og/eller forretningsmæssige hemmeligheder. 

Såfremt en af de kontraherende stater ønsker oplysninger, der strider mod national lovgivning, er der 

ingen forpligtelse til at fremskaffe og give de ønskede oplysninger. Det fremgår endvidere, at denne 

stat ikke kan pålægges at ændre de nationale love, således at de ønskede oplysninger kan 

tilvejebringes.  
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2.4 OECD Transfer Pricing Guidelines 

 

Den internationale konkurrence på transfer pricing området har medført, at lande som USA, Japan, 

Tyskland og Australien igennem en årrække har ført en aggressiv transfer pricing politik
17

 for at 

sikre højst muligt skatteprovenu. 

OECD Transfer Pricing Guidelines blev på dette grundlag udarbejdet med et ønske om 

harmonisering og præcisering af den af medlemsstaterne første transfer pricing politik. Guidelines 

har til formål, at udarbejde retningslinjer til undgåelse af dobbeltbeskatning, der ellers kunne opstå, 

som følge af blandet andet den øgede fokus på transfer pricing området samt stigningen i antallet af 

multinationale koncern og dermed øgede handel på tværs af landegrænserne. 

I 1979 udkom det første udkast til en rapport om transfer pricing under titlen ”Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises”, herefter udkom i 1984 en supplerende rapport med titlen ”Transfer 

Pricing and Multinational Enterprises: Three Taxation Issues”. Disse to rapporter resulterede i 1995 i 

den ”endelige” udgave af de første fem kapitler af ”OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations
18

”. Den 27. juni 1995 tiltrådte alle OECD 

landene
19

 i enighed OECD’s Transfer Pricing Guidelines
20

. 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 1995 blev udgivet i form af et løsbladssystem, da man 

hermed opnåede/opnår mulighed for senere hen at kunne opdatere og udbygge guidelines løbende 

med det formål at kunne tilpasse guidelines til den markedsmæssige og økonomiske situation.  

Hovedpunkterne i den af OECD udarbejdet Transfer Pricing Guidelines indeholder en klar definition 

af armslængdeprincippet, herunder sammenlignelighedstest og prisfastsættelsesmetoder til brug for 

overholdelse af armlængdeprincippet. Indholdet i OECD’s Transfer Pricing Guidelines’ fem første 

kapitler omfatter følgende
21

: 

1. Armslængdeprincippet 

2. Traditionelle transaktionsbaserede metoder 

3. Andre metoder 

4. Administrative fremgangsmåder til at undgå og løse transfer pricing sager 

5. Dokumentation 
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 Fremover vil rapporten henvises som OECD Transfer Pricing Guidelines  

19
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 Frit oversat efter titlerne på kapitlerne i den engelske version af OECD’s Transfer Pricing Guidelines 
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Senere blev OECD’s Transfer Pricing Guidelines udvidet med yderligere tre kapitler, der omfattede 

følgende
22

: 

6. Særlige omstændigheder for immaterielle aktiver
23

 

7. Særlige omstændigheder for tjenesteydelser 

8. Omkostningsfordelingsaftaler 

Ovenstående kapitler fra OECD’s Transfer Pricing Guidelines vil blive behandlet i de efterfølgende 

afsnit med udgangspunkt i definition samt metodik og ved en senere illustration i form af beskrivelse 

af transfer pricing proces og et praktisk eksempel i Georg Jensen A/S.  

2.4.1 Armslængdeprincippet 

 

Armslængde princippet er defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9 om forbundne 

foretagender og kan kort beskrives ved, at interesseforbundne parter skal fastsætte pris og vilkår for 

kontrollerede transaktioner på samme måde, som hvis transaktioner var indgået på markedsvilkår, 

det vil sige med uafhængige parter
24

. Armslængdeprincippet finder hjemmel i dansk ret i LL §2 stk. 

1, men præciserer ikke, ligesom OECD’s modeloverenskomst artikel 9, hvilke metoder priser og 

vilkår skal opgøres efter.  

OECD’s Transfer Pricing Guidelines beskriver i forhold til OECD’s Modeloverenskomst nærmere jf. 

nedenstående, hvorledes armlængdeprincippet skal forstås og behandles, herunder behandlingen og 

brugen af sammenlignelighedsanalysen. 

For at kontrollere hvorvidt armlængdeprincippet er overholdt, skal der foretages en sammenligning 

af priser og vilkår for kontrollerede transaktioner sammenholdt med transaktioner af samme art og 

omfang, fra uafhængig part. For at en sådan sammenligning kan finde sted forudsættes det, at der 

forefindes et umiddelbart identisk sammenligningsgrundlag, eller at dette kan korrigeres for små 

forskelle.  

Dette grundlag skal sammen med de kontrollerede transaktioner gennemgå en sammenligne-

lighedstest. Denne sammenlignelighedstest foretages kun såfremt væsentlighedskriteriet er opfyldt,  

med dette menes, at de kontrollerede transaktioner skal udgøre en væsentlig del af en 

interesseforbundne parts aktivitet og være en vis økonomisk størrelse.  

 

                                                 

22
 Frit oversat efter titlerne på kapitlerne i den engelske version af OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

23
 Dette kapitel vil ikke blive beskrevet yderligere, idet der er afgrænsning herfor jf. 1.4 

24
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Sammenlignelighedstesten omfatter følgende fem trin
25

:  

1. Sammenligning af art og omfang af kontrollerede transaktioner  

2. Funktions- og risikoanalyse  

3. Sammenligning af kontraktvilkår  

4. Økonomiske markedsvilkår  

5. Vurdering af forretningsstrategi  

Sammenlignelighedstesten vil blive gennemgået og uddybet i afsnit 3 omkring transfer pricing 

proces samt i afsnit 4.3 ved et praktisk eksempel i Georg Jensen A/S.  

Armslængdeprincippet bør i videste muligt omfang anvendes på enkelte transaktioner, da det oftest 

er lettest at vurdere enkelte transaktioner frem for flere transaktioner under ét, hvilket yderligere 

medfører, at sammenlignelighedsgrundlaget bliver mere validt.  

Såfremt det ikke er muligt at skelne de enkelte transaktioner fra hinanden, det være sig i situationer, 

hvor transaktionen kunne være et ”pakkeprodukt”
26

, skal de enkelte varer/ydelser forsøges prisfastsat 

separat efter armslængdeprincippet, hvilket ikke altid lader sig gøre. Såfremt de enkelte delelementer 

af et ”pakkeprodukt” ikke kan prisfastsættes efter armslængdeprincippet hver for sig, skal der 

foretages en samlet vurdering af ”pakkeproduktet” til sikring af overholdelse af 

armslængdeprincippet.  

OECD’s Transfer Pricing Guidelines anfører, at fastlæggelse af en armslængdepris ikke er en eksakt 

videnskab, men ofte bygger på indhentet erfaring og skabt praksis for både skattemyndigheder og 

skatteyder
27

. Dette viser sig ved, at det ikke altid er muligt at fastsætte en entydig armslængdepris, og 

det kan derfor være nødvendigt at acceptere en armslængdepris, der ligger i et interval af anerkendte 

armslængdepriser
28

. Der skal så vidt det muligt anvendes den mest optimale armslængdepris, der 

afspejler de markedsvilkår, hvorpå der opereres. Den optimale armslængdepris fastsættes ofte, ud fra 

netop den indhentede erfaring og skabte praksis, som er anført af OECD. 

 

OECD har med udgivelsen af Transfer Pricing Guidelines lagt op til hvorledes og med hvilke 

metoder kontrollerede transaktioner skal prisfastsættes, således at armslængde princippet overholdes. 

I Danmark er der tradition og praksis for, at benytte de af OECD anbefalede prisfastsættelses-

metoder, da dansk lovgivning ikke selv indeholder hjemmel til disse. De danske skattemyndigheder  

                                                 

25
 Falk, Ria: Transfer pricing, kapitel 5 side 49 

26
 Et pakkeprodukt kunne eksempelvis være køb af IT-udstyr og software heri inkluderet i support, og i denne transaktion 

indgår således både køb af flere varer og tjenesteydelser 
27

 OECD’s Transfer Pricing Guidelines, kapitel 1 pkt. 1.12 
28

 Fleischer-Michaelsen, Ulrik: Nye transfer pricing Guidelines fra OECD, SU 1/1996 



2. Teorien bag begrebet Transfer Pricing  

  

Side 27 

 

 

har i REM nr. 3 1983 og senest i bemærkninger til lov 131 af 25. februar 1998 forsøgt at give en 

gengivelse af OECD’s Transfer Pricing Guidelines prisfastsættelsesmetoder. Endvidere har SKAT 

udarbejdet to vejledninger som omhandler oplysnings- og dokumentationspligt. 

De nedenfor nævnte prisfastsættelsesmetoder er beskrevet i den rækkefølge, der er mest 

hensigtsmæssig at anvende ved opgørelse af en armlængdepris. Overordnet kan metoderne deles i to 

kategorier, hvor den ene tager udgangspunkt i salgs/produktionspris (traditionelle transaktions-

baserede metoder) og den anden i den fortjeneste, der opnås (andre metoder).  

 

 

 

Figur 2.1 OECD’s Transfer Princing Guidelines anbefalede metoder  

 

De traditionelle transaktionsbaserede metoder har i dag vist sig at finde anvendelse i dansk 

retspraksis, men hvorvidt de andre metoder  har fundet anvendelse i dansk retspraksis er tvivlsomt, 

idet disse ikke til fulde opfylder vilkårene for armslængdeprincippet
29

. I mange år har det været 

kutyme at anvende de traditionelle transaktionsbaserede metoder såvel herhjemme som i udlandet, i 

de seneste år har der dog i udlandet været en tendens til at gå mere og mere over til de andre 

metoder. Danmark er ikke nået dertil endnu, men det forventes at indenfor en kommende årrække vil 

tendensen ligeledes være stigende herhjemme. 

2.4.2 Traditionelle transaktionsbaserede metoder  

 

De traditionelle transaktionsbaserede prisfastsættelsesmetoder, der er beskrevet i OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines’ kapitel 2, tager udgangspunkt i såvel salgs- som produktionspris. 

Metoderne i denne kategori er alle internationalt accepteret og giver ifølge OECD de mest optimale 

armslængdepriser ved transaktioner foretaget mellem uafhængige parter. 

Der findes følgende tre former for prisfastsættelse efter traditionelle transaktionsbaserede metoder: 

 Fri markedspris-metode (CUP-metoden) 

 Videresalgsmetoden 

 Kostpris plus avance metoden  
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 Fleischer-Michaelsen, Ulrik: Nye transfer pricing Guidelines fra OECD 1/1996 

Fri markedspris-metode 

Kostpris plus avance-metode Videresalgspris-metode 

Transaktionsbestemt 

nettoavancemetode 

Avance fordelingsmetode 
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Ad 1) Fri markedspris-metoden (CUP-metoden) 

Den fri markedspris-metode er den mest ideelle metode, da prisen på en kontrolleret transaktion 

sammenlignes med de givne priser for samme transaktioner foretaget af uafhængige part/parter. 

 

 

Metoden er mest brugbar, når der er tale om forholdsvis homogene produkter
30

 og der hermed ikke 

skal foretages alt for store og misvisende elimineringer af de sammenlignelige produkter. Den fri 

markedsprismetode ses mest anvendt i salgsselskaber, da netop disse oftest handler med 

standardiseret varer, der er let sammenlignelige. Denne metode kendetegnes som den mest direkte og 

pålidelige, idet metoden bedst opfylder kravet til armslængdeprincippet
31

. 

Det er vigtigt, at bemærke ved denne metode, at der først skal findes produkter, der umiddelbart lader 

sig sammenligne. Ved sammenligningen skal der henses til, hvorvidt priserne er fastsat på samme 

vilkår, her indgår blandt andet faktorer som geografisk markeder, sæson/salgstidspunkt, salgsled, 

valutaforhold og inflation. Såfremt det ikke umiddelbart lader sig gøre at sammenligne priser og 

vilkår grundet forholdsvis små forskelle, skal disse i videst muligt udstrækning elimineres selvom det 

skaber en vis usikkerhed, for at en sammenligning på markedsvilkår herefter kan ske. 

Den fri markedspris-metode styrker er blandt andet, at der handles på markedsvilkår og at 

sammenligningen foretages direkte med uafhængige parters priser, det vil sige priser, der ikke let 

lader sig regulere og påvirke. 

Metodens svaghed er fremskaffelse af et relevant sammenlignelighedsgrundlag med uafhængige 

parter, idet der ofte kan være problemer knyttet til fremskaffelsen af brugbart dokumentation
32

 

samtidig kan mange faktorer have indflydelse på sammenligningsgrundlaget, og dette kan føre til, at  

dokumentationen forringes og giver et misvisende billede.  

Ad 2) Videresalgspris-metoden 

Videresalgspris-metoden tager sit udgangspunkt i den pris, som et produkt, der er købt hos en 

forbunden part, videresælges til en uafhængig part. Denne salgspris reduceret med en rimelig 

bruttoavance, resulterer i armslængdeprisen for den oprindelige transaktion. 

 

                                                 

30
 OECD’s Transfer Pricing Guidelines, kapitel 2 pkt. 2.11 

31
 OECD’s Transfer Pricing Guidelines, kapitel 2 pkt. 2.7 

32
 I USA findes en lang række databaser, hvor virksomheder kan søge data til brug for sammenlignelighedstesten 

Den fri markedspris-metode = den sammenlignelige pris på transaktioner foretaget af  

uafhængige parter 



2. Teorien bag begrebet Transfer Pricing  

  

Side 29 

 

 

 

 

Metoden er mest brugbar, når der er tale om produkter, der ikke undergår stor forarbejdning inden 

eller i forbindelse med videresalg til uafhængige parter på markedsvilkår. Videresalgspris-metoden 

anvendes normalt i forbindelse med det sidste led i distributionskæden, da der i dette led normalt 

ikke foretages yderligere behandling af varen, og såfremt der er tale om stabile markedsforhold. 

Ved at tage udgangspunkt i videresalgsprisen til uafhængige parter må det antages, at prisen i første 

omgang er opgjort i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Ses der på den del af videresalgs-

metoden, der vedrører bruttoavancen, kan det diskuteres, hvorvidt denne er opgjort til 

armslængdepris, idet uafhængige parters bruttoavance ikke nødvendigvis er opgjort under samme 

regnskabsprincipper og vilkår.  

Bruttoavance fastsættes normalt ud fra de forbundne parters risikoandel, det vil sige jo højere risici 

den købende forbundne part bærer, desto lavere skal bruttoavancen være for den sælgende part. Sagt 

med andre ord, bruttoavancens størrelse skal afspejle den givne risiko for hver af de implicerede 

parter
33

, der er forbundet med den kontrollerede transaktion. 

Såfremt det er nødvendigt at foretage elimineringer af transaktioner i forbindelse med opgørelse af 

armslængdeprisen i henhold til videresalgspris-metoden, vil dette være forårsaget af en 

videreforarbejdning af produktet hos den købende forbundne part, inden produktet videresælges til 

uafhængige parter. 

Dersom den købende forbundne part har monopol på det solgte produkt, skal der foretages en 

regulering af bruttoavancen, således at monopolet elimineres og sammenligningsgrundlaget  

fremkommer. Det skal dog bemærkes, at der ingen steder er angivet, hvorledes monopolet skal 

opgøres
34

. 

Til forskel fra den frie markedspris-metode stilles der ikke i lige høj grad krav om validt 

datagrundlag
35

, og kravet om standardiseret varer skal heller ikke være opfyldt. Omvendt stiller 

videresalgspris-metoden krav til sammenlignelige og stabile markeder, da bruttoavancen ellers ikke 

lader sig sammenligne. Hermed opnås en mindre risiko, idet der ikke skal foretages væsentlige 

elimineringer af produktet, men kun sammenlignes på markedsniveau. 
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 For nærmere uddybning henvises til funktionsanalysen under afsnit 3.2 

34
 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel 2 

35
 Falk, Ria: Transfer pricing, kapitel 5 side 61 

Videre salgspris-metode = den sammenlignelige pris på transaktioner foretaget af  

uafhængige parter minus en markedsmæssig bruttoavance 
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Videresalgspris-metodens styrke er blandt andet, at der ikke skal sammenlignes på produktniveau, 

men kun på markedsniveau, hvorved er det lettere at opnå en prisfastsættelse af transaktioner i 

henhold til armslængdeprincippet.  

En af metodens svagheder er, at bruttoavancens sammenlignelighedsdata ofte forringes, da de 

selskaber, der sammenlignes ofte benytter forskellige regnskabsprincipper til opgørelse af 

bruttoavancen, herudover kan et ustabilt marked medføre usammenlignelige bruttoavancer.  

Ad 3) Kostpris plus avance-metoden 

Kostpris plus avance-metoden er en anden indgangsvinkel til prisfastsættelse af kontrollerede 

transaktioner efter armslængdeprincippet, og taget udgangspunkt i faktiske afholdte omkostninger 

med tillæg af en rimelig bruttoavance, der kan være lige med bruttoavance ved salg til uafhængige 

parter. 

 

 

Ved anvendelse af metoden forudsættes det, at omkostningerne for de sammenlignelige uafhængige 

parters produkter beregnes ens, og/eller der kan elimineres for eventuelle forskelle.  

Såfremt det er nødvendigt at foretage eliminering i forbindelse med opgørelse af armslængdeprisen, 

vil dette være forårsaget af forskelle i producenters arbejdsgange og processer.  

Kostpris plus avance-metoden finder normalt kun anvendelse indenfor samme branche og hvor 

karakteristika kan sammenlignes, da det både er omkostninger og bruttoavance, der skal 

sammenlignes. 

Metoden ses hovedsageligt anvendt i produktionsvirksomheder, hvor de kontrollerede transaktioner 

blandt andet består af halvfabrikata, der er produceret som led i produktionsaftaler, ved produktion af 

specialordre og/eller ved udveksling af tjenesteydelser. Normalt kan metoden ikke finde anvendelse i 

de tilfælde, hvor der er forskel i de sammenlignelige virksomheders produktivitet og effektivitet, 

parternes kalkulationsprincipper
36

 og intern økonomistyring, da disse skal kunne sidestilles. Det skal 

dog bemærkes, at det både er de direkte og indirekte omkostninger, der skal indgå i priskalkula-

tionerne
37

. 

Ved sammenligning af prisen på produktet skal både udbud- og efterspørgselssiden inddrages, da 

effekten her vil være, at man både sammenligner markeds- og konkurrenceforhold. Alt andet lige må  
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Kostpris plus avancepris-metode = produktionsomkostninger plus en markedsmæssig 

bruttoavance 
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parter med stordriftsfordele have en højere bruttoavance grundet deres effektivitet i produktionen. 

Herudover skal der endvidere fastsættelsen af bruttoavance fokuseres på, hvem af parterne, der 

varetager hvilke funktioner og hermed bærer de største risici.  

En af fordelene ved kostpris plus avance-metoden er, at den er let at anvende, idet datagrundlaget er 

let tilgængeligt, da oplysningerne kan udledes fra den interne omkostningsstyring i virksomheden.  

Metodens svaghed er, at den forudsætter, at alle sammenlignelige parter opnår fortjeneste ved salg af 

deres produkter for at kunne fastsætte en rimelig bruttoavance. Sammenlignelighedsgrundlaget 

forsvinder, når der er tale om indtrængen på nye markeder og ved virksomhedsopstart, da det alt 

andet lige er normalt at virksomheder enten har underskud eller må dumpe deres salgspriser de første 

par år af deres levetid.  

2.4.3 Andre metoder  

 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines’ kapitel 3 beskriver øvrige former for prisfastsættelsesmetoder 

efter armslængdeprincippet, og her er det, til forskel for de traditionelle transaktionsbaserede 

metoder indtjeningen af de kontrollerede transaktioner, der ligger til grund for prisfastsættelsen. 

Under denne kategori af prisfastsættelsesmetoder findes der to metoder, hvor OECD anerkender en 

eventuel anvendelse, uagtet at USA anvender flere og andre avancemetoder, men kun som alternativ, 

såfremt der ikke kan findes en armslængdepris ved brug af de traditionelle transaktionsbaserede 

metoder. 

Ovenstående transaktionsbestemte metoder er følgende: 

 Avance fordelingsmetode (profit split method) 

 Transaktionsbestemt nettoavancemetode 

 

Ad 1) Avance fordelingsmetoden (profit split method) 

Avance fordelingsmetoden tager udgangspunkt i koncernens samlede nettoresultat, det vil sige 

resultat før renter og skat, der er opnået ved kontrollerede transaktioner. Resultatet bliver herefter 

fordelt mellem de forbundne selskaber alt efter de enkelte parters funktioner i forbindelse med de 

kontrollerede transaktioner.  

   

 

Avance fordelingsprisen opgøres ud fra fordelingen af den samlede fortjeneste i koncernen              

efter de enkelte parters ressourceindsats 
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Koncernen opnåede avance fordeles herefter mellem de forbundne selskaber ved hjælp af en 

fordelingsnøgle, der er opgjort på grundlag af produktets værditilvækst i de enkelte selskaber. Denne 

fordelingsnøgle fastsættes med udgangspunkt i en funktions- og risikoanalyse, hvori de enkelte 

selskabers bidrag af funktioner som produktionsapparater, know-how, salgsstyrke og kapital og risici 

forbundet hermed indgår. Disse funktioner skal prisfastsættes i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, og for at opfylde kravet hertil, skal produktets ressourceindsats vurderes i 

forhold til den værditilvækst, der kunne være opnået hos uafhængige parter, og det vil derfor være 

nødvendigt at foretage sammenlignelighedsanalyse heraf. 

Metoden forudsætter, at der opereres på et effektivt marked, hvor både afhængige og uafhængige 

parter indskyder samme ressourceindsats i produktionen. Såfremt der ikke er tale om et effektivt 

marked, kan der ikke ske en ensartet fordeling af indtjeningen, og der vil derfor opstå problemer ved 

sammenligning af risici i forbindelse med blandt andet valuta og debitorer. 

Når der skal foretages sammenligning af avance fordelingsmetoden med uafhængige parter, sker 

dette på helt andre vilkår end ved sammenligning af de traditionelle transaktionsbaserede metoder. 

Ved brug af avance fordelingsmetoden foretages denne sammenligning ikke på uafhængige parters 

produktniveau, men derimod på henholdsvis deres risiko, funktion og ressourceindsats for hermed at 

opnå et rimeligt datagrundlag. Datagrundlaget fra uafhængige parter anvendes ikke til en direkte 

fordeling af koncernens indtjening, men til estimering af selskaberne fordelingsnøgle. 

Avance fordelingsmetoden (profit split method) er ifølge OECD’s Transfer Pricing Guidelines en 

fleksibel metode, da aftalevilkår mellem såvel afhængige som uafhængige parter ofte vil være 

indgået på lige vilkår, og som derfor tilnærmelsesvis opfylder kravet til en opgørelse efter 

armslængdeprincippet. 

Fordele ved avance fordelingsmetoden er blandt andet, at koncernen har mulighed for at udnytte 

eventuelle stordriftsfordele, idet alle selskabernes ressourceindsats kan fordeles, således at der opnås 

en fordelagtig fordeling af funktioner og risici i de enkelte selskaber og hermed en optimering af 

produktionen. 

En ulempe ved metoden er blandt andet, at uafhængige parter normalt ikke anvender avance 

fordelingsmetoden til prisfastsættelse, det vil sige at metoden ikke vil være i overensstemmelse med 

forretningsmæssig tankegang, og fordelingsnøglen vil hermed højst sandsynligt fastsættes ud fra et 

fiktivt ”billede”. Fordelingsnøgler er hovedsageligt set anvendt på omsætning og omkostning på 

produktniveau, men bliver i denne sammenhæng anvendt til en fordeling af koncernens samlede 

indtjening mellem selskaberne. En så estimeret og overordnet fordeling giver selvsagt ikke et 

retvisende billede af de enkelte selskabers indtjening, og hermed skabes der et fiktivt billede af de 

enkelte selskabers værdi.  
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Ad 2) Den transaktionsbestemte nettoavancemetode  

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode tager udgangspunkt i nettofortjenesten, der opnås ved 

kontrollerede transaktioner, sammenholdt med uafhængige parters nettofortjeneste.   

 

 

For at prisfastsætte kontrollerede transaktioner efter den transaktionsbestemte nettoavancemetode 

anvendes blandt andet nøgletal som afkastningsgrad, overskudsgrad og/eller andre nøgletal, der kan 

indikere forholdet mellem nettofortjenesten og omsætningen. Metoden er mest anvendelig, når der 

indenfor koncernen er tale om ensartede grupper af transaktioner, der kan opgøres samlet under et. 

Metoden forudsætter, at det kun er én af de afhængige parter, der i forbindelse med den kontrollerede 

transaktion skal opgøre sin ressourceindsats og de hertil relaterede risici, således at der opnås et 

ensartet sammenligningsgrundlag af kontrollerede transaktioner. Det er oplagt at anvende det af 

koncernens selskaber, der er det mest retvisende og simple selskab, idet datagrundlaget hermed er let 

at finde. At der kun analyseres én part ved den transaktionsbestemte nettoavancemetode, kan være 

ufordelagtigt, da priserne på de kontrollerede transaktioner i så fald kan medføre, at de øvrige  

afhængige parters resultater uforholdsmæssigt ændres i forhold til den anvendtes parts ressource-

indsatser og risici. 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode opgøres næsten på samme vilkår som de traditionelle 

transaktionsbaserede prisfastsættelsesmetoder, den fri markedspris-metode og produktions-

omkostninger plus fastsat avancemetode. Forskellen er blot, at disse metoder tager udgangspunkt i 

prisen og bruttofortjenesten, og den transaktionsbestemte nettoavancemetode tager udgangspunkt i 

nettofortjenesten og hermed selskabets udarbejdede nøgletal. Dette medfører, at metoden blandt 

andet anvendes i de situationer, hvor priser og bruttofortjeneste på kontrollerede transaktioner ikke er 

tilgængelige, men derimod den samlede nettofortjeneste for alle transaktioner. 

 

Ved sammenligning af om armslængdeprincippet ses overholdt, skal der foretages en analyse af, 

hvorvidt den opnåede fortjeneste ved salg til afhængige parter er i overensstemmelse med den 

fortjeneste, der opnås ved salg til uafhængige parter. 

For salgsselskaber er det mest hensigtsmæssigt at sammenligne nettoomsætning og nettofortjeneste 

på transaktionsniveau, hvorimod der for produktionsselskaber også inddrages aktiver i form af 

blandet andet produktionsmaskiner. 

 Metoden kræver et vist kendskab til uafhængige parters transaktionsbaserede økonomiske nøgletal 

for at kunne sammenligne de vilkår, hvorved prisfastsættelsen er foretaget efter. 

Transaktionsbestemt nettoavancepris = nettofortjeneste opnået ved  kontrollerede 

transaktioner 
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Oplysninger til sammenligning af datagrundlaget kan i midlertidig være svært tilgængelig, da 

regnskabsdataene i højere grad skal ære mere omfattende. Herudover skal det nævnes, at også 

selskabernes anvendte regnskabspraksis skal være sammenlignelig, idet disse ofte kan påvirke de 

økonomiske nøgletal. 

En fordel ved denne prisfastsættelsesmetode er blandt andet, at den er mindre følsom overfor 

afvigelser mellem de kontrollerede transaktioner i forhold til de metoder, der tager udgangspunkt i 

henholdsvis pris og bruttofortjeneste. Herudover påvirkes metoden mindre af eventuelle forskelle i 

parternes ressourceindsats, funktioner og risici i forhold til de kontrollerede transaktioner, idet 

sammenligningen foretages ud fra nettofortjenesten og de hertil relaterede nøgletal. Selvom parterne 

kan have forskellige bruttoavanceprocenter og dækningsgrader, kan der stadigvæk ske 

sammenligning på overskudsgraden af de kontrollerede transaktioner. 

For at finde en pris ved hjælp af den transaktionsbestemte nettoavance metode, kan der være 

forskellige forhold såsom ledelsens effektivitet, effektiviteten af ressourceindsats, 

konkurrencesituationen, parternes strategi og/eller markedsandele, der kan påvirke såvel  

nettofortjenesten som indtjeningsevnen, men ikke nødvendigvis transaktionsprisen. Det skal 

bemærkes, at det er vanskeligt at regulere sådanne forhold på det samlede nettofortjenesteniveau i 

forhold til på produkt- og /eller transaktionsniveau. Ovenstående forholds indflydelse på 

nettofortjenesten og indtjeningsevnen har forståeligt nok en betydning for beregningen af de 

økonomiske nøgletal, der ligger til grund for prisfastsættelsen.  

En af metodens største ulemper er derfor, at den er upåvirket af de forhold, der har indvirkning på 

den samlede nettofortjeneste, og hermed prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner, hvormed 

fastlæggelse af en armslængdepris eller et interval heraf kan være svært. 
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2.5 Stadfæstelse af armslængdeprincippet i dansk lovgivning 

 

Den 2. juni 1998 fremsættes lovforslag 101-2, der var udarbejdet af daværende skatteminister Ole 

Stavad, med overskriften ”Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og 

skattekontrolloven (Lovfæstelse af armlængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering)”. 

Lovforslaget blev efter 3. behandling vedtaget ved lov 432 af 26. juni 1998 med samme titel som 

lovforslaget. 

Nogle af de årsager, der lå til grund for udarbejdelsen af lov 432, var at sikre mere ensartede og 

gennemskuelige vilkår, der afspejler fremtidens erhvervsudvikling samt sikre, at alle transaktioner 

mellem koncernforbundne selskaber bliver foretaget på armlængdevilkår. Endvidere havde 

skattemyndighederne til formål, at udarbejde skatteregler der modvirker at danske datterselskaber 

finansieres af udenlandske fysiske eller juridiske personer på vilkår, som ikke kunne være opnået på 

det frie marked med hensyn til forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital. 

Lov 432 har medført ændringer i ligningslovens §2, stk. 1-4, selskabsskattelovens §§11–12 samt 

skattekontrollovens §3 B stk. 2 og 6. 

Udover at ændre i ovenstående love kan det nævnes, at lov 432 har ophævet SEL §12 stk. 1 og 2, 

idet indholdet i disse nu finder hjemmel i LL §2. SEL §12, fandt som tidligere nævnt kun hjemmel 

for selskaber hjemmehørende i Danmark, der kontrolleres af udenlandske parter. Med indsættelsen af 

LL §2 ophæves denne begrænsning med kravet om grænseoverskridende transaktioner, og 

kontrolbegrebet blev ligeledes mere uddybende defineret i LL §2 end i SEL §12. 

Loven indeholder følgende tiltag: 

 Lovfæstelse af armlængdeprincippet 

 Tynd kapitalisering
38

 

2.5.1 Armslængdeprincippet 

 

Før vedtagelsen af lov 432 om stadfæstelse af armlængdeprincippet forsøgte dansk skattelovgivning, 

at lovgive om anvendelse af armlængdeprincippet i lov 131. Lov 131 om oplysningspligt vedrørende  

koncerninterne transaktioner havde til formål at sikre og forøge skattemyndighedernes mulighed for  

at fortage korrektioner af transaktioner der er foretaget mellem afhængige parter, såfremt 

transaktionerne ikke var foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

                                                 

38
 Som anført i opgaven vil opgaven ikke komme yderligere ind på tynd kapitalisering. 
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Dette er dog ikke lykkedes skattemyndighederne til fulde, idet lov 131 ikke har præciseret, hvorledes 

kontrollerede transaktioner skal opgøres, så de lever op til armslængdeprincippet. Det nærmest man 

kommer herpå er skattemyndighedernes dokumentationsvejledning fra 2006, der indeholder en 

beskrivelse af hvorledes virksomheder kan prisfastsætte deres kontrollerede transaktioner i henhold 

til armslængdeprincippet. Vejledningen tager imidlertid udgangspunkt i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines. 

Lov 131 forudsatte, at det underforstået fremgik, at skattemyndighederne havde hjemmel til at 

foretage korrektioner af de kontrollerede transaktioner, der ikke er foretaget til priser og vilkår, som 

uafhængige parter ville have opnået. 

Med vedtagelse af lov 432 er det endelig (forhåbentligt) i dansk lovgivning stadfæstet i LL §2, at 

transaktioner foretaget mellem afhængige parter skal opgøres efter armslængdeprincip. 

Armslængdeprincippet defineres i LL §2 stk. 1, der lyder som følger: 

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

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og 

fast driftssted (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, 

hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter” 

LL §2 stk. 1, definere de skattepligtige
39

, der ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst skal 

udarbejde en opgørelse over de transaktioner, der har været foretaget mellem kontrollerede parter. 

Denne opgørelse skal indeholde oplysninger om de kontrollerede transaktioners anvendte priser og 

vilkår således, at sammenligningen af transaktionerne foretaget mellem uafhængige parter kan finde 

sted, det vil sige kontrol af, om priser og vilkår er opgjort efter armslængdeprincippet. 

Herudover skal det nævnes, at den eneste forskel, der er mellem LL §2 stik. 1 og SKL§3 B hvad 

angår de kontrollerede transaktioner er, at SKL §3 B kun finder anvendelse, når der er tale om 

kontrollerede transaktioner foretaget på tværs af landegrænser. Hermed sagt, at LL §2 ydermere 

omfatter de såkaldte rene danske koncerner. 

Lovens §2 stk. 1 finder ligeledes anvendelse i de situationer, hvor to uafhængige parter, der har 

kontrolleret gæld mellem hinanden, anvender en rente, der ikke er fastsat på markedsvilkår. Således 

kan skattemyndighederne korrigere denne rente, så den fastsættes som markedsrenten, og så der 

hermed sker en opfyldelse af armslængdeprincippet. 

                                                 

39
 Samme skattepligtige er omfattet af SKL §3 B, se nærmere beskrivelse afsnit 2.6 
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Loven stk. 2 beskriver og definere det anvendte kontrolbegreb i lovens stk. 1
40

. Lovens stk. 4 

beskriver og definere, hvornår der er tale om en udenlandsk juridisk eller fysisk person
41

. Disse to 

stykker adskiller sig ikke væsentligt fra skattekontrollovens definition af kontrolbegrebet. 

LL §2 stk. 5 påpeger, at såfremt man acceptere de i stk. 1 fastsatte priser og vilkår, kan man undgå 

følgeændringer (sekundære justeringer). Endvidere anføres, at 1. pkt. af stk. 4 kun finder anvendelse 

såfremt de kontrollerede transaktioner er omfattet af SKL §3 B, det vil sige, at 1. pkt. i stk. 4 kun 

finder anvendelse, når der er tale om grænseoverskridende transaktioner mellem afhængige parter.

  

Årsagen til dette er blandt andet, at når der er tale om rene danske koncerner, er der ikke samme 

behov fra skattemyndighedernes side til at foretage sekundære justeringer af indkomsten, idet de to 

afhængige parters skattepligtige indkomst alene beskattes i Danmark.  

LL §2 stadfæster således, at skattemyndighederne har direkte adgang til at foretage korrektioner af 

kontrollerede transaktioner, i de tilfælde, hvor transaktionerne ikke lever op til 

armslængdeprincippet.  

Med vedtagelse af lov 432 er bevisbyrden for skattemyndighedernes side blevet lettere at løfte, idet 

dokumentationen for at der er handlet på armlængdevilkår, påhviler skatteyderen, og 

skattemyndighederne har hermed til opgave at bevise det modsatte. Retsgrundlaget er hermed blevet 

mere jordnært, for både skattemyndighederne og skatteyderen hvad angår armslængdeprincippet, idet 

lovhjemlen og bevisbyrden er blevet yderligere præciseret.  

Skattemyndighedernes to vejledninger fra 2006 vedrørende dokumentations- og oplysningspligt er 

med til at understøtte LL §2. Hermed får de parter, der har kontrollerede transaktioner mulighed for 

at vide, hvilke krav skattemyndighederne har dokumentation og oplysninger omkring kontrollerede 

transaktioner. Vejledningerne er udarbejdet med henblik på at præcisere begreberne, hjælpe de 

skattepligtige til prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner samt gøre kravene til dokumentations- 

og oplysningspligten mere gennemsigtige.    

   

                                                 

40
 For nærmere gennemgang af kontrolbegrebet se afsnit 2.6.1 

41
 For nærmere gennemgang af udenlandske fysiske og juridiske personer se afsnit 2.6.1 
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2.6 Oplysningspligt vedrørende koncerninterne transaktioner 

 

Den 14. november 1997 udkom daværende skatteminister Carsten Koch med lovforslag 84 med 

titlen ”Forslag om ændring af skattekontrolloven (Oplysningspligt vedrørende koncerninterne 

transaktioner)”, der havde til hensigt at sikre, at koncernforbundne transaktioner på tværs af 

landegrænser blev prisfastsat korrekt og i overensstemmelse med armslængdevilkårene. Efter kort 

diskussion og betænkningstid var den eneste indsigelse lovforslaget indbragte, at loven ikke kun 

omfattede en ændring af skattekontrolloven, men også skattestyrelsesloven. Lovforslag 84 

udmundede herefter i lov nr. 131 af 25. februar 1998 med titlen ”Forslag til lov om ændring af 

skattekontrolloven og skattestyrelsesloven (Oplysningspligt vedrørende koncerninterne 

transaktioner)”. 

En af årsagerne til udarbejdelsen af lov nr. 131 var det stadigt stigende antal af koncernforbundne 

transaktioner, som blandt andet var en følge af multinationale koncerndannelser på tværs af 

landegrænser, og en øget fokus på netop transfer pricing problematikken. Herudover var OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines, der udkom i 1995, endvidere årsag til udarbejdelse af lov nr. 131
42

. 

Lovens bemærkninger er stort set en gengivelse af OECD’s Transfer Pricing Guidelines uden 

stillingstagen til dennes indhold
43

.  

Lov nr. 131 har ydermere skabt grundlag for myndighedernes bevisbyrde i forbindelse med transfer 

pricing korrektioner, således at de er bedre rustet over for udenlandske myndigheder i forbindelse 

med korrektioner af selskabers skattepligtige indkomst, og dette kan medfører, at danske 

skattemyndigheder ikke mister skatteprovenu til udenlandske skattemyndigheder. Endvidere opnår 

myndighederne i videre udstrækning mulighed for at vurdere og udarbejde korrektioner i forbindelse 

med transfer pricing sager i koncernforbundne selskaber. 

Formålet med lov nr. 131 er at give skattemyndighederne mulighed for at prisfastsætte 

koncerninterne transaktioner korrekt på tværs af landegrænser og hermed opnå en korrekt opgørelse 

af en skattepligtig indkomst
44

.  

Lov nr. 131 har medført ændringer i skattekontrolloven med indsættelse af §3B samt ændringer i 

skattestyrelsesloven §4, stk. 2 og §35, stk. 1. 

 

                                                 

42
 Okholm, Klaus: Praktiske aspekter ved transfer pricing, Inspi 4/1998 

43
 Andersen, Jørgen Juul: Transfer pricing i Danmark, SU 77/1998 

44
 Hansen, Lars Cort: Lovforslag om transfer pricing, Inspi 12/1997 
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Loven indeholder følgende tiltag: 

 Præcisering og beskrivelse af omfanget af kontrolbegrebet 

 Pligt til at udarbejde og opbevare skriftlig dokumentation i forbindelse med kontrollerede 

transaktioner mellem koncernforbundne juridiske og fysiske personer 

 Oplysnings- og selvangivelsespligt om art og omfang af handelsmæssige og økonomiske 

transaktioner mellem koncernforbundne juridiske og fysiske personer 

 Fastlæggelse af myndighedernes genoptagelses- og korrektionsfrister i forbindelse med 

koncerninterne transaktioner 

Det er vigtigt at pointere, at lov nr. 131 skal fungere som et supplement til SEL §12
45

 og SL §§4-6, 

da den ikke kan og har til hensigt at erstatte disse love. Lov nr. 131 præcisere, hvorledes de 

kontrollerede transaktioner skal prisfastsættes og behandles, og SEL §12 og SL §§4-6 giver 

hjemmel, såfremt det er nødvendigt at foretage korrektioner af de kontrollerede transaktioner.  

Loven omfatter ikke en beskrivelse af hvordan dokumentationen skal udfærdiges, hvorfor SKAT i 

december 2002 offentliggjorde en dokumentationsvejledning, indeholdende en fremgangsmåde til 

udarbejdelse af transfer pricing dokumentation.  

2.6.1 Kontrolbegrebet      

 

Ved kontrol forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder i henhold til bestemmelsen i SKL 

§3B, stk. 2, der henviser til nærmere definition af ejerforhold i selskabsskatteloven
46 

og 

ligningsloven
47

. 

Kontrolbegrebet er rettet mod de skattepligtige, der er omfattet af SKL §3B stk. 1, og omfatter: 

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

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,  

3) der er koncernforbundet med en juridisk person  

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet  

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

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted efter kulbrinteskattelovens 

§21, stk. 1 eller 4” 

                                                 

45
 Det skal dog bemærkes, at SEL §12 er ophævet og ændret jf. lov 432 med LL §2, for nærmere beskrivelse heraf se 

afsnit 2.5.1 
46

 Selskabsskatteloven §32 stk. 1, 2.-3. pkt. 
47

 Ligningsloven §16H stk. 1, 2.-4. pkt. 
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Det er dermed givet at kontrolbegrebet ikke kun, som i SEL §12, omfatter selskaber og personer, der 

kontrolleres af udenlandske enheder, men også omfatter udenlandske enheder, der kontrolleres af 

danske selskaber og personer. Reglerne omfatter således kun de kontrollerede grænseoverskridende 

transaktioner, der foretages mellem de forbundne juridiske og fysiske personer.  

Det skal bemærkes, at loven ikke finder anvendelse for rene danske koncerner, det vil sige de 

transaktioner, der foretages mellem to danske selskaber med samme ejerkreds er ikke omfattet af 

loven. Det skal dog ikke betyde, at koncernerne selv frit kan fastsætte interne afregningspriser. 

Selskaberne er ligeledes omfattet af de almindelige skatteretlige principper i SL §4 omkring rette 

indkomstmodtager. 

Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, der kontrolleres af samme kreds 

af aktionærer
48

. Denne bestemmelse kan endvidere sidestilles med principperne i KGL §4 stk. 2 

omkring definition af koncernbegrebet.  

Alle juridiske og fysiske personer, der ikke er skattepligtige hjemmehørende i Danmark
49

, betragtes 

som udenlandske enheder.  Endvidere skal det bemærkes, at skattekontrolloven ikke finder 

anvendelse på udenlandske forsikringsselskaber, der driver forretning her i landet
50

. 

SKL §3B stk. 2, 1. pkt. anfører at:  

”Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over……….”  

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at kontrolbegrebet kan defineres på to måder:  

 der skal direkte eller indirekte ejes minimum 50% af aktiekapitalen, eller 

 der skal direkte eller indirekte rådes over minimum 50% af stemmerettighederne  

Med direkte ejerskab af 50% af aktiekapitalen eller 50% af stemmerettighederne forstås, at den 

juridiske eller fysiske person er eneaktionær af aktieandelen eller stemmeandelen. Med indirekte 

ejerskab af 50% af aktiekapitalen eller 50% af stemmerettighederne forstås, at forbundne juridiske 

og/eller fysiske personer tilsammen ejer aktieandelen eller stemmeandelen. Ved forbundne juridiske  

og/eller fysiske personer menes, at parterne enten indgår i en fælles koncern eller har karakter af 

nærtstående parter
51

. 

                                                 

48
 Skattekontrolloven §3B stk. 2, 2. pkt. 

49
 Danmark inkludere ikke Færøerne og Grønland 

50
 Skattekontrolloven 3B stk. 9 

51
 Nærtstående parter: den skattepligtiges ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og disse ægtefæller eller 

dødsboer efter de nævnte personer og stedbarns og adoptivbørn jf. LL §16H 
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Det er vigtigt at bemærke, at der skelnes mellem det faktiske kontrolbegreb jf. SEL §32 stk. 1, 2.-3. 

pkt. og SKL §3B stk. 2, selvom denne henviser til SEL §32 stk. 1., 2.-3. pkt..  

Det vil sige selvom en juridisk eller fysisk person har den faktiske kontrol i henhold til SEL §32 stk. 

1, 2. pkt., der blandt andet angiver en ejerandel på mindst 25% af aktiekapitalen, er denne ikke 

omfattet af oplysnings- og dokumentationspligten i SKL §3B. 

2.6.2 Oplysningspligt 

 

Ved oplysnings- og selvangivelsespligt forstås, at juridiske og fysiske enheder på selvangivelsen skal 

oplyse om, hvorvidt der er foretaget kontrollerede transaktioner med afhængige parter på tværs af 

landegrænser, der kan have betydning for fastsættelse af den skattepligtiges indkomst og ligningen 

heraf. 

Denne bestemmelse finder hjemmel i SKL §3B stk. 1: 

”…..skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske 

transaktioner…..” 

Bestemmelsen anfører, at såfremt interesseforbundne parter har haft grænseoverskridende 

transaktioner, enten i form af udveksling af varer og tjenesteydelser, aktiver og/eller kapital samt 

forretning heraf
52

, skal art og omfang oplyses i selvangivelsen for det givne indkomstår.  

Skattemyndighederne har præciseret, hvorledes de interesseforbudne parters transaktioner skal 

opgøres i selvangivelsen. Det vil sige, at i dag er der tale om en summarisk oplysningspligt på 

selvangivelsen i form af transaktionernes samlede beløbsstørrelse fordelt i kategorier under blandt 

andet varer, tjenesteydelser og anlægsaktiver, og der skal herudover ske en angivelse af selve arten 

og omfanget at de kontrollerede transaktioner, således at disse kan anføres under henholdsvis 

resultatopgørelse og balance. Det skal dog bemærkes, at alle former for transaktioner skal oplyses på 

selvangivelsen, og der ikke forefindes en bagatelgrænse i henhold til art og omfang af de 

kontrollerede transaktioner.  

Med udvidelse af selvangivelsen har skattemyndighederne fået et bedre grundlag til vurdering af art 

og omfang af selskabers kontrollerede transaktioner, og dette kan give en indikation af, hvor der 

eventuelt kan være tale om transaktioner med blandet andet skattelylande.  
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 De nævnte overførsler skal ikke anses for at være udtømmende 
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2.6.3 Dokumentationen  

 

Ved dokumentationspligt forstås, at alle juridiske og fysiske enheder på befaling af 

skattemyndighederne skal kunne dokumentere, alle former for relevant information, der kan have 

betydning og indflydelse for fastsættelse af den skattepligtiges indkomst og ligningen heraf. 

Dokumentationspligten finder i dansk lovgivning hjemmel i SKL §6. 

For skattepligtige, der er omfattet af SKL §3B stk. 1, skal endvidere i henhold til SKL §3B stk. 5: 

”…..skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for 

de kontrollerede transaktioner….. og skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en 

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

hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter” 

Som det fremgår af ovenstående kan skattemyndighederne kræve skriftlig dokumentation fra 

skattepligtige med alle oplysninger om, hvorledes transaktioner mellem forbundne parter er 

prisfastsat og de hertil knyttede vilkår, således at skattemyndighederne har mulighed for at 

kontrollere, om transaktionerne er opgjort efter armslængdeprincippet.  

I dansk lovgivning er det ikke præciseret, hvilken form for dokumentation, der skal kunne 

fremlægges i henhold til SKL §3B stk. 5, derimod har skattemyndighederne udarbejder en vejledning 

til hvad dokumentationen burde indeholde. Vejledning har til formål at hjælpe virksomhederne med 

prisfastsættelse og dokumentationspligten, det er ikke et krav at vejledningen følges. 

Virksomhederne skal dog altid kunne dokumentere, hvorvidt transaktioner mellem forbundne parter 

er sket på armslængdevilkår. 

Den skattepligtige skal minimum oplyse, hvorledes de kontrollerede transaktioner rent faktisk er 

prisfaste
53

. Dette indebærer en beskrivelse af den anvendte prisfastsættelsesmetode
54

, op på hvilke 

vilkår de kontrollerede transaktioner er foretaget. Såfremt der afviges fra den givne pris og vilkår, 

skal dette behørigt begrundes, således at der kan dokumenteres at afvigelsen er korrekt foretaget. 

 

 

 

                                                 

53
 Bemærkninger til lov 131 af 25. februar 1998 

54
 Prisfastsættelsesmetoderne gennemgås i afsnit 2.4 
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Alt efter virksomhedens størrelse samt art og omfang af de kontrollerede transaktioner
55

, kan det 

være relevant for virksomhederne at beskrive følgende i deres transfer pricing dokumentation
56

: 

 Virksomhedsanalyse 

 Transaktionsanalyse 

 Funktions- og risikoanalyse 

 Beskrivelse af økonomiske forhold 

 Sammenlignelighedsanalyse 

 Beskrivelse af den valgte transfer pricing metode og politik 

 Beskrivelse af implementering og ajourføring 

Ovenstående fremkommet oplysninger er ikke alle indeholdt i transfer pricing politikken, men ligger 

til grund for den endelig udarbejdelse heraf. Dele af disse punkter bliver herudover brugt for 

selskabet som værktøj til en fastsættelse af armlængdepriser i forbindelse med sammenligneligheds-

analysen. 

Såfremt ovenstående oplysninger ikke tilstrækkeligt retfærdiggøre, at armslængdeprincippet er 

opfyldt, kan det blive nødvendigt med supplerende oplysninger i form af oplysninger om ændringer i 

handelsbetingelser af foreliggende aftaler og/eller oplysninger om andre kontrollere transaktioner i 

koncernen
57

. 

Skattemyndighederne kan umiddelbart kræve adgang til oplysninger, der blandt andet kan afsløre 

forretningshemmeligheder, herunder produktionsprocesser, know-how og strategier, så længe de ikke 

offentliggøre denne viden, da Danmark er omfattet af forvaltningsretlige regler om tavshedspligt
58

. 

Det skal endvidere anføres, at de danske skattemyndigheder kan gøre brug af OECD’s 

modeloverenskomst artikel 26, hvori de har mulighed for at udveksle oplysninger med andre 

skattemyndigheder på tværs af landegrænser
59

, for hermed at opnå en større viden og ekspertise. 

Til kontrol af dokumentationens oprigtighed, og hvorvidt prisfastsættelsesmetoderne er foretaget i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan skattemyndighederne benytte OECD’s Transfer  

Pricing Guidelines.  

                                                 

55
 For selskaber med få kontrollerede transaktioner, skal dokumentationen ikke være ligeså detaljeret beskrevet, som for 

selskaber med mange kontrollerede transaktioner 
56

 SKAT juridiske vejledning: Transfer pricing – kontrollerede transaktioner, dokumentationspligt af 6. februar 2006 
57

 Bemærkninger til lovforslag 84 af 1997/98 
58

 Pedersen, Jan: Transfer pricing – i international skatteretlig belysning, kapitel 1 
59

 For yderligere gennemgang af OECD Modeloverenskomst artikel 26 henvises der til afsnit 2.3.3 
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2.6.4 Bevisbyrde og sanktioner 

 

Ved bevisbyrde forstås, at det er den sagsøgende part, der skal retfærdiggøre og bevise, at de har ret i 

deres antagelser om, hvorvidt den anden part ikke opfylder de fastsatte krav til prisfastsættelse i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Den objektive bevisbyrde påhviler oftest skattemyndighederne i transfer pricing sager, da det som 

udgangspunkt er dem, der pålægger den skattepligtige et krav i form af korrektioner af de 

foretagende kontrollerede transaktioner, og hermed en ændring af dennes skattepligtige indkomst. 

Ved objektiv bevisbyrde i forbindelse med transfer pricing forstås, at det er op til 

skattemyndighederne at bevise, at den skattepligtiges kontrollerede transaktioner ikke er foretaget i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet og en eventuel indkomstforvridning forbundet 

hermed. 

Såfremt den skattepligtige ikke er i stand til at fremkomme med dokumenterbare og brugbare 

oplysninger om, hvorvidt de kontrollerede transaktioner er foretaget i henhold til 

armslængdeprincippet ”svækkes” skattemyndighedernes bevisbyrde, og den skattepligtige opnår 

hermed en subjektiv bevisbyrde, hvilket betyder, at det nu er den skattepligtige, der nu skal bevise, at 

de kontrollerede transaktioner er foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

Det skal dog bemærkes, at der ikke i forbindelse med dansk ret kan være tale om omvendt 

bevisbyrde. Det vil sige, at det aldrig er den sagsøgte, der skal bevise sin uskyld, men derimod skal 

sagsøgeren bevise, at den sagsøgte er skyldig, eller sagt med andre ord, man er uskyldig indtil det 

modsatte er bevist. 

For at løfte bevisbyrden kan skattemyndighederne i henhold til SKL §3B, stk. 5 kræve yderligere 

oplysninger udleveret af den skattepligtige, således at skattemyndighederne kan løfte bevisbyrden 

for, at den skattepligtiges kontrollerede transaktioner ikke er opgjort i henhold til 

armslængdeprincippet.  

Såfremt den skattepligtige ikke kan fremvise den af skattemyndighederne krævede dokumentation i 

henhold til SKL §3B, stk. 5, har skattemyndighederne i henhold til SKL §3B, stk. 6 mulighed for 

skønsmæssig at ansætte den skattepligtiges indkomst.   

Hvis skattemyndighederne ønsker at ændre den skattepligtiges indkomst, således at de kontrollerede 

transaktioner er fastsat til samme priser og vilkår som mellem uafhængige parter, skal 

skattemyndighederne indhente en godkendelse fra den centrale told- og skatteforvaltning.  

Årsagen hertil er, at de danske myndigheder ønsker at opnå en ensartet behandling af transfer pricing 

sager, således at sagerne kan medvirke til at udgøre den fremtidige praksis indenfor området.   
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2.6.5 Korrektionsfrister  

 

Da korrektioner foretaget i forbindelse med kontrollerede transaktioner ofte er en langvarig og 

kompliceret proces for både skattemyndigheder og skatteyder, har forlængelse af tidsfrister for 

genoptagelse været et nødvendigt tiltag, idet det er tidskrævende for skattemyndighederne at 

korrespondere på tværs af landegrænser, og kompleksiteten i de forskellige landes skattesystemer og 

love gør det ikke lettere for skattemyndighederne at foretage korresponderende korrektioner. Da 

det endvidere er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for at der ikke er handlet på 

armslængdevilkår, er en ekstra indsats påkrævet, så at skattemyndighederne ikke gang på gang bliver 

spillet skakmat. 

Transfer pricing sager er også en langvarig og kompliceret proces for skatteyderen. Det er dog lidt 

andre faktorer, der spiller en rolle for skatteyderen, idet denne skal have en reel mulighed for at 

fremskaffe og beregne dokumentationen, der kan bevise, at der er handlet i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Trods skattemyndighedernes vejledninger fra 2006 er det højst sandsynligt 

ikke ret mange selskaber, der i dag er i stand til at fremlægge en dokumentation, der fuldstændigt 

lever op til skattemyndighedernes krav, blandt andet som følge af at kravene til dokumentation ikke 

er stadfæstet i lovgivningen. 
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2.8 Delkonklusion  

 

De almindelige skatteretlige principper i dansk lovgivning er stadfæstet i SL §§4-6 og danner 

sammen med LL §2 grundlaget for transfer pricing korrektioner i Danmark. Disse love understøttes 

imidlertid af SKAT’s to vejledninger vedrørende Transfer pricing. 

Med baggrund i SL §§4-6 er der hjemmel for beskatning af rette indkomstmodtager, der betyder, at 

en skattepligtig alene skal beskattes af den indkomst med fradrag af eventuelle omkostninger, der er 

optjent af denne i indkomståret. 

Dansk ret indførte med lov 131 oplysnings- og dokumentationspligt for selskaber med kontrollerede 

transaktioner. Endvidere blev der under den erkendelse, at transfer pricing sager er tids- og 

ressourcekrævende indført udvidet genoptagelsesfrister i transfer pricing sager for både skattepligtige 

og skattemyndigheder. 

Oplysningspligten vedrørende kontrollerede transaktioner medførte, at selskaber på selvangivelsen 

skal opgive art og omfang af de transaktioner de har med afhængige parter. Det må forventes, at 

skattemyndighederne i takt med at indhentet erfaring og respons omkring bilaget til kontrollerede 

transaktioner tilretter denne løbende. 

Dokumentationspligten medfører for de omfattende selskaber, at de skal udarbejde nødvendig 

dokumentation for de priser og vilkår, der handles til mellem afhængige parter. SKAT’s vejledning 

omkring dokumentationspligten præciseret, hvad nødvendig dokumentation er, dette er kun en 

vejledning og det er i sidste ende op til den skattepligtige at afgøre indholdet. Vejledningen minimere 

den tidligere problemstilling omkring at den skattepligtige kunne risikere at står med et problem, 

såfremt skattemyndighederne foretog en ligning i foregående indkomstår, da det hermed kunne 

formodes at selskaberne ikke var i besiddelse af den nødvendige dokumentation. 

Der er for skattepligtige indført en ubegrænset genoptagelsesfrist, såfremt udenlandske 

skattemyndigheder foretager korrektioner af kontrollerede transaktioner som følge af, at der ikke er 

handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Dette medfører, at den skattepligtige i 

samarbejde med skattemyndighederne har mulighed for at vurdere og eventuelt foretage en 

modsvarende korrektion. 

For de danske skattemyndigheder er genoptagelsesfristen for korrektioner af kontrollerede 

transaktioner udvidet fra tre år til fem år og fire måneder. Denne udvidelse kan give selskaber, der 

har kontrollerede transaktioner problemer i forbindelse med transfer pricing sager, idet den 

overskrider den i bogføringsloven angivne opbevaringspligt på fem år. Det må derfor henstilles ikke  
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at påbegynde transfer pricing sager, hvor den skattepligtige ikke har mulighed for at fremlægge den 

nødvendige dokumentation. 

Med lov 432, hvor de i SEL §12 anførte bestemmelser omkring transfer pricing er ophævet og nu 

finder hjemmel i LL §2, der præcisere og supplere læren om rette indkomstmodtager i henhold til SL 

§§4-6, er der lagt op til en stramning indenfor området transfer pricing. Begrænsningen om 

udenlandsk kontrol er blevet udvidet og uddybet og kravet om grænseoverskridende transaktioner er 

ophævet med det til følge, at loven ligeledes er gældende for kontrollerede transaktioner, hvor et 

dansk selskab har kontrollerende indflydelse og i rene danske koncerner. LL §2 omhandler endvidere 

en præcisering af de længe ventede regler omkring armslængdeprincippet og tynd kapitalisering, som 

lov 131 ikke formåede at præcisere. 

Armslængdeprincippet der ellers tidligere stillede skattemyndighederne skakmat i de meget omtalte 

oliedomme, der for skattemyndighederne udgjorde en afgørende rolle, idet SEL §12, der dengang 

forsøgte at skabe hjemmel til transfer pricing korrektioner, ikke i denne sammenhæng var stærk nok 

til en ændring af olieselskaberne skattepligtige indkomst, er nu præciseret i dansk lovgivning med et 

krav om, at kontrollerede transaktioner skal opgøres på samme vilkår og til samme priser som var de 

foretaget med uafhængige parter. 

Lovgivningen omkring transfer pricing har været ringe med det til følge, at skattemyndighederne 

derfor har svært ved at løfte bevisbyrden for, at der ikke har været handlet til armslængdepriser i 

størstedelen af de første sager om transfer pricing. Der er med lov 432 åbnet op for en lettelse af 

bevisbyrden for skattemyndighedernes side. Den objektive bevisbyrde påhviler stadigvæk 

skattemyndighederne, men det nye tiltag i loven er, at såfremt en skattepligtig ikke er i stand til at 

fremkomme med brugbar dokumentation lettes skattemyndighedernes bevisbyrde, og den 

skattepligtige bærer som følge af den manglende dokumentation en subjektiv bevisbyrde, og skal 

hermed bevise at de kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. Det må formodes, 

at der skal foreligge en meget mangelfuld og tynd udarbejdet dokumentation førend 

skattemyndighedernes bevisbyrde lettes og den subjektive bevisbyrde overgår til den skattepligtige, 

da det ikke med loven er til hensigt, at stille de skattepligtige i en ringere retsmæssig stand. 

Den internationale udvikling på området for transfer pricing har været med til at præge dansk 

lovgivning og især OECD Modeloverenskomst og OECD Transfer Pricing Guidelines har spillet en 

vigtig rolle i denne henseende. Det er især artiklerne 9, 25 og 26 i OECD Modeloverenskomst, der 

har haft betydning for dansk ret. I artikel 9 findes retsgrundlaget for korrektioner af indkomster, der 

har været undergivet andre vilkår end hvad der kunne være opnået, såfremt de berørte transaktioner 

var foretaget mellem uafhængige parter. 

Hovedpunkterne i OECD Transfer Pricing Guidelines indeholder en præcis definition af 

armslængde-princippet, herunder sammenlignelighedstesten samt en beskrivelse af anbefalede 

metoder til prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner. Da OECD erkender, at fastlæggelse af en  
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armslængdepris ikke er videnskab på højt niveau, men i høj grad er bygget op omkring indhentet 

erfaring og skabt praksis, er det accepteret, at en optimal armslængdepris må bero på intervaller 

indenfor denne. 

OECD Transfer Pricing Guidelines anbefaler som udgangspunkt fem metoder til fastlæggelse af 

armslængdepriser, der kan opdeles i to kategorier henholdsvis de traditionelle transaktionsbaserede 

metoder og transaktionsbestemte metoder. Det er vigtigt at bemærke, at sidstnævnte metoder kun 

anbefales, såfremt der ikke kan findes en armslængdepris ved brug af førstnævnte, idet det er 

tvivlsomt om disse til fulde lever op til armslængdeprincippet. 

På baggrund af ovenstående kan det hermed konkluderes, at den tidligere mangelfulde og svage 

lovhjemmel indenfor transfer pricing sager er forsøgt ved en ændring og pædagogisering af de 

hidtidige og nye love at skabe endnu sikre og bedre hjemmel for sådanne sager for 

skattemyndigheder, og at den skattepligtige opnår mulighed for at udarbejde transfer pricing 

politikker, der i højere grad lever op til lovgivningens krav. Det må ligeledes forventes, at den nye 

lovgivning og vejledninger indenfor området er med til at åbne op for endnu flere og større sager, der 

kan resultere i en mere retvisende opgørelse af selskaber med kontrollerede transaktioners 

skattepligtige indkomst. 
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3. Transfer pricing proces  

 

Juridiske og fysiske personer, skal såfremt de har foretaget eller foretager kontrollerede transaktioner 

med uafhængige parter udarbejde dokumentation, der beskriver art og omfang heraf. En stor del af 

denne dokumentation vil være en integreret del af de juridiske og fysiske personers allerede 

foreliggende økonomirapportering og system. 

Dokumentationen udarbejdes med udgangspunkt i nedenstående transfer pricing proces, der 

kendetegnes ved at være en dynamisk proces, hvilket vil sige, at der hele tiden skal ske en opfølgning 

og tilpasning af de oplysninger, der indgår i dokumentationsgrundlaget. 

Af SKAT ’s vejledning fra 2006 vedrørende dokumentationspligt kan det udledes, hvilke 

oplysninger en transfer pricing politik som minimum bør omfatte.  

I forbindelse med udarbejdelse af en transfer pricing politik bør processen for udarbejdelsen inddeles 

i fire følgende faser: 

 Informationsindsamling 

 Analyse 

 Transfer pricing politik 

 Implementering og opfølgning 

 Nedenstående figur illustrerer transfer pricing processens fire valgte faser, herunder indhold, 

sammenhæng og påvirkning i forhold til hinanden. Fase 2 og 3 overlapper dog til dels hinanden på 

visse punkter. 
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Figur 3.1 Transfer pricing proces
60 

Det vil være nærliggende, at udarbejdelse af transfer pricing processen er tæt knyttet til 

økonomifunktionen, idet her er de fleste oplysninger til brug for processen tilgængelig. En naturlig 

del heraf ville være, at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan varetage hele processen, og det vil være 

oplagt, at denne gruppe består af blandt andet den økonomiansvarlige, produktionschefen, 

salgsansvarlige og den ansvarlige for det juridiske. 

Herudover kunne det være hensigtsmæssigt at inddrage medarbejdere fra de implicerede udenlandske 

parter set i lyset af, at der ofte stilles forskellige krav til indholdet i dokumentationen fra de enkelte 

landes skattemyndigheder. Det skal dog bemærkes, at det er ledelsen, der har det overordnede ansvar 

for udarbejdelse og indholdet af denne transfer pricing proces
61

. 

Kravet til prioriteringen af indholdet i faserne behøver ikke nødvendigvis at være ens for alle 

virksomheder, idet nogle virksomheder i højere grad har brug for informationsindsamling end andre, 

da det nødvendige materiale måske er svært at fremskaffe eller ikke er en integreret del af 

økonomisystemet.  

 

                                                 

60
 Egen tilvirkning 

61
 Aktieselskabsloven §54 

1. Informations-
indsamling

• Beskrivelse af selskaber og kontrollerede transaktioner

2. Analyse

•Funktions- og risikoanalyse

•Økonomisk analyse

•Sammenlignelighedsanalyse

•Vurdering af nuværende samt evt nødvendig ændring prisfastsættelsesmdetoder

3. Transfer pricing 
politik

•Udarbejdelse af dokumentation på de kontrollederede transaktioner

4. Implementering 
og opfølgning

•Implementering og opfølgning af den udarbejdede transfer pricing politik
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3.1 Informationsindsamling 

 

Transfer pricing processens første fase behandler informationsindsamlingen til brug for udarbejdelse 

af en transfer pricing politik. 

Informationsindsamlingsfasen er en af de vigtigste faser, idet det er det indsamlede datagrundlag, der 

ligger til grund for den videre gennemførelse og udarbejdelse af transfer pricing processen. 

Datagrundlaget skal have karakter af pålidelighed og validitet, således at det afspejler virkeligheden. 

Endvidere skal data være så grundigt udarbejdet, at de omfatter alle aspekter af de kontrollerede 

transaktioner, herunder art og omfang samt priser og vilkår. 

3.1.1 Beskrivelse af selskaberne i koncernen 

 

En beskrivelse af koncern, virksomhed og branche er et vigtigt datagrundlag for udarbejdelse af en 

transfer pricing politik, da denne beskrivelse kan have indflydelse på art og omfang af de 

kontrollerede transaktioner med afhængige parter. 

For at give en forståelse af art og omfang af de kontrollerede transaktioner er det væsentligt, at 

beskrive de afhængige parters indbyrdes forhold ved hjælp af en koncernstruktur. Denne beskrivelse 

skal herudover omfatte de enkelte parters funktioner i den samlede koncern samt hvilke processer og 

aktiviteter, de bidrager med. Hermed opnås større og bedre mulighed for, at vurdere fordelingen af 

funktioners og økonomiske risici mellem de afhængige parter. 

Informationsindsamlingen skal ydermere beskrive, hvilke former for transaktioner, der foretages 

mellem de afhængige parter. Disse transaktioner kan blandt andet være handel med varer og 

tjenesteydelser, immaterielle og materielle anlægsaktiver.  

 

   
Figur 3.2 Matrix over kontrollerede transaktioner

62 
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 Egen tilvirkning med inspiration fra diverse litteratur 
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Datterselskab III
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Overstående matrix kan bruges til at give et overblik over art og omfang af de kontrollerede 

transaktioner, så det hermed bliver mere overskueligt, at vurdere hvilke transaktioner, der skal 

medtages i transfer pricing processens fase to. Dette giver ydermere koncernen en mulighed for at 

kontrollere hvorvidt transaktionerne er prisfastsat på lige vilkår i koncernen, såfremt de 

koncernforbundne parter har kontrollerede transaktioner af samme karakter.  

Endvidere giver matrixen mulighed for i fase et, at indsamle det rette datagrundlag til sammenligning 

af, om de kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. Ydermere bliver 

informationsindsamlings-processen effektiviseret, idet der ikke risikeres, at der indsamles en masse 

irrelevant materiale, der alligevel bliver frasorteret senere i processen. 

Transfer pricing processen skal under informationsindsamlingen indhente oplysninger om, hvor 

omfangsrig de kontrollerede transaktioner er i form af omsætnings- og omkostningsforhold, heraf 

kan der udledes, hvorledes indtjeningen er fordelt mellem eksterne og interne parter. 

Informationer omkring markedsforhold kan have stor betydning for transfer pricing politikken, idet 

der kan være væsentlige forskelle på markederne alt afhængig af blandt andet geografiske placering, 

konkurrencesituationen, kundesegmentering og tidsmæssig placering på markedet. 

De involverede parters skattemæssige situation skal ligeledes inddrages i transfer pricing processen, 

da disse kan have betydning for, hvilke priser og vilkår de kontrollerede transaktioner fastsættes til. 

Muligheden for at der sker en indkomstforvridning med overskuds/underskudsallokering til følge er 

til stede, såfremt et af de involverede landes skattepolitik er mere fordelagtig. 

Ved gennemgang af ovenstående indsamlede materiale opnås blandt andet et overblik over, hvilke 

selskaber og transaktioner, der skal indgå i koncernens transfer pricing politik, og/eller i værste fald, 

hvor mange transfer pricing politikker, der skal udarbejdes. Transaktionernes forskellige arter og 

omfang kan medføre, at et selskab er nødsaget til at udarbejde flere transfer pricing politiker og/eller 

udarbejde en meget specifik og omfangsrigt transfer pricing politik.   

3.1.2 Fastlæggelse af kontrollerede transaktioner  

 

Det anvendte datagrundlag til brug for udarbejdelse af transfer pricing politik skal indeholde art og 

omfang samt den påvirkning, art og omfang giver i henhold til funktioner, risici og 

ressourceindsatser af kontrollerede transaktioner mellem afhængige parter.  

Når de kontrollerede transaktioner er identificeret, skal disse afregningsvilkår og aftalegrundlag 

klarlægges, idet det blandt andet er hovedessensen i enhver transfer pricing politik. 
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Som udgangspunkts kan alle former for transaktioner i et selskab være kontrollerede, såfremt disse 

foretages mellem afhængige parter, idet arten af de kontrollerede transaktioner ikke er udtømmende. 

Af kontrollerede transaktioner kan der blandet andet nævnes arter såsom varer, tjenesteydelser, 

renter, overførsler af immaterielle og materielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver samt gæld
63

.

  

Ved kontrollerede transaktioner i form af varer kan der blandt andet være tale om køb og/eller salg af 

råvarer, halvfabrikata og/eller færdigvarer.   

Ved tjenesteydelser foretaget mellem afhængige parter kan nævnes blandt andet management fee og 

serviceaftaler. 

Kontrollerede transaktioners afregningsvilkår kan blandt andet omfatte art og omfang af priser, 

betalingsbetingelser, tidsfrister, leveringsbetingelser og reklamationer. 

For de kontrollerede varer og tjenesteydelser skal der undersøges, hvilken pris varen og/eller 

tjenesteydelsen handles til, og hvorledes prisen er fremkommet for såvel salg som køb mellem 

afhængige parter samt en beskrivelse af de øvrige afregningsvilkår på de kontrollerede varer og 

tjenesteydelser. 

Endvidere er det i den sammenhæng vigtigt, at indsamle data omkring den værditilvækst, de 

kontrollerede transaktioner er med til at skabe i de enkelte selskaber ud fra deres funktioner, risici og 

ressourceindsats. 

For handel med varer kan denne værditilvækst være forholdsvis enkelt at identificere, idet der ofte er 

tale om håndterlige varer, herudover er det let at identificere, hvorvidt der er foretaget en forandring 

af varerne som følge af en ressourceindsats. 

Værditilvækst i forbindelse med tjenesteydelser kan være forholdsvis svær at identificere, idet denne 

ikke er så håndgribelig som fysiske varer, idet funktioner, risici og ressourceindsatser ikke altid er 

identificerbare. 

Da værditilvækst som ovenfor nævnt kan være svær at identificere, benyttes oftest en 

fordelingsnøgle til fastsættelse af afregningsvilkårene på de kontrollerede tjenesteydelser. Denne 

fordelingsnøgle beregnes normalt direkte eller indirekte ud fra de afhængige parters omsætning 
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og/eller omkostninger. Ved direkte forstås, at det er den konkrete ydelse der faktureres, og ved 

indirekte forstås, at der faktureres ud fra en omkostningsfordelingsaftale.  

Det er vigtigt i forbindelse med dataindsamlingen til den endelige transfer pricing politik, at 

eventuelle aftalegrundlag beskrives, idet der kan forekomme specielle aftaler i forbindelse med 

betaling, licenser, royalty, cost sharing agreements, service mv. mellem de afhængige parter. Dette 

aftalegrundlag kan være med til at identificere de afhængige parters ansvarsfordeling og de risici, der 

er forbundet hermed. 

En god indikation for at alle kontrollerede transaktioner er identificeret i datagrundlaget er blandt 

andet at sammenholde datagrundlaget med reguleringer, der er foretaget i forbindelse med 

årsregnskabet, og at foretage en gennemgang af betalinger vedrørende afhængige parter, der kunne 

have karakter af over/underskudsudjævning, herunder afvigelser fra allerede eksisterende aftaler. 

Datagrundlaget skal både indeholde oplysninger om transaktioner, der er foretaget mellem to 

uafhængige parter samt oplysninger om transaktioner, der er foretaget med det kontrollerede selskabs 

uafhængige parter. Årsagen til dette er, at det skal være muligt at dokumentere, at der er handlet på 

armslængdevilkår mellem de afhængige parter. 

For at få samlet så mange oplysninger som muligt til brug for udarbejdelse af transfer pricing politik, 

er det vigtigt, at der indsamles mange og forskelligartet informationer til brug for sammenligning af 

transaktionerne. Til udarbejdelse af den endelig transfer pricing politik kræves det, at alle 

informationerne bliver sorteret, og der hefter kun er det specifikke materiale, der anvendes. 

Oplysningerne kan eksempelvis bestå af uafhængige parters transaktioners salgspriser, der kan være 

med til at retfærdiggøre afregningsmetoderne på samme transaktioner, foretaget mellem afhængige 

parter. Såfremt de afhængige parter foretager reguleringer i relation til fastsættelse af 

armslængdeprisen i forhold til uafhængige parters pris, skal disse beskrives meget specifikt, da 

reguleringerne kan have betydning for sammenligningsgrundlaget. 

Data fra uafhængige parter kan ligeledes benyttes som sammenligningsgrundlag, men det kan ofte 

være problemer med at udlede, hvorledes de uafhængige parters prisfastsættelse er foretages, idet der 

ikke i tilstrækkelig omfang er adgang til disse oplysninger. Herudover kan det have betydning for 

datagrundlaget, hvilken udvikling konkurrenterne har påtænkt, og eventuelt hvilken prisstrategi de 

fører og/eller har tænkt sig at føre, idet disse elementer i høj grad har og kan have indvirkning på 

prisfastsættelsen.  

Oplysninger om told og moms er ligeledes interessante, idet afgifterne er med til at påvirke prisen på  
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varer og tjenesteydelser og dermed sammenligningsgrundlaget for prisfastsættelse efter 

armslængdeprincippet
64

. 

Til brug for sammenligningen kan et eventuelt datagrundlag også søges i eksisterende eksterne 

databaser, hvor der kan søges yderligere informationer om eksterne parters samhandel. Databaserne 

benyttes normalt ikke så meget i Danmark, idet der meget vel kan herske tvivl om validiteten af 

databasens oplysninger, da det må formodes, at disse oplysninger er givet af selskaberne selv. Det 

må formodes, at selskaberne kun har givet de oplysninger de ønsker at offentliggøre, og i denne 

sammenhæng kan der meget vel mangle oplysninger, der kan have indflydelse på datagrundlaget, når 

der skal foretages en sammenligning heraf. 

3.2 Analyse 

 

Transfer pricing processens anden fase behandler og analysen af de indsamlede oplysninger i fase et 

til brug for en vurdering af, om den hidtidige afregning af de kontrollerede transaktioner er foretaget 

på armslængdevilkår, og hvorledes denne skal indarbejdes i den endelig transfer pricing politik. 

Analysefasen skal udmunde i et resultat, der kan danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt 

selskabets kontrollerede transaktioner allerede er, opfylder armslængdeprincippet, og i så fald ikke 

hvilke prisfastsættelsesmetoder, der skal anvendes på de kontrollerede transaktioner i fremtiden for 

hermed at leve op til de fastsatte armslængde krav. 

Hele analysefasen danner grundlag for udarbejdelse af transfer pricing politikken, således at 

selskabet hermed kan opfylde kravene om dokumentationspligt og armslængdevilkår i henhold til 

SKL §3 B og LL §2. 

3.2.1 Sammenlignelighedsanalyse 

 

For at kunne dokumentere over for skattemyndighederne, hvorvidt et selskabs kontrollerede 

transaktioner er opgjort i overensstemmelse med armslængdeprincippet, anvendes den af OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines beskrevet sammenlignelighedsanalyse som retningslinje, idet dansk 

lovgivning ikke præciserer, hvorledes en sammenlignelighedsanalyse skal udarbejdes, da selskaberne 

selv er ansvarlig for og selv skal vurdere den fornødne dokumentation. 

OECD Transfer Pricing Guidelines anbefaler, at der i processen omkring udarbejdelse af transfer 

pricing politikker udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse, der har til formål at skabe et grundlag  
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for en korrektion af de kontrollerede transaktioner, såfremt disse ikke er foretaget på 

armslængdevilkår. Endvidere anbefaler OECD Transfer Pricing Guidelines, uanset hvilken 

prisfastsættelses metode, der anvendes på de kontrollerede transaktioner, at der altid skal så vidt det 

er muligt udarbejdes en sammenligne-lighedsanalyse
65

. 

Retningslinjerne anbefaler, at sammenlignelighedstesten blandt andet skal indeholde følgende: 

1. Sammenligning af art og omfang af de kontrollerede transaktioner 

2. Funktions- og risikoanalyse 

3. Sammenligning af kontraktvilkår 

4. Økonomiske markedsvilkår 

5. Vurdering af forretningsstrategien 

Ad 1)   

Når der skal foretages en sammenligning af art og omfang af de kontrollerede transaktioner, skal 

selskabet have i mente, at der kan opstå forskelle i de selv samme transaktioner, afhængigt af om 

salget/købet foretages mellem uafhængige parter eller afhængige parter. Der skelnes til, hvorvidt 

transaktionen er foretaget eksternt kontra internt og/eller internt kontra internt, idet de forskellige 

parter blandt andet kan have forskellige behov og vilkår i tilknytning til transaktionen. Når der skal 

foretages en sammenligning af disse transaktioner, er det nødvendigt at regulere parternes forskellige 

behov og vilkår, således at transaktionerne fremstår identiske. 

For at kunne regulere for disse behov og vilkår, er det vigtigt, at fase et omkring 

informationsindsamling, tager højde for, at indsamlingen af oplysninger skal kunne foranledige 

dannelse af et tilstrækkeligt datagrundlag, således at disse reguleringer kan foretages, og de 

kontrollerede transaktioners prisfastsættelse herefter kan revurderes.  

Ad 2)  

Med udgangspunkt i de indsamlede oplysninger omkring selskaberne og de kontrollerede 

transaktioner udarbejdes en funktions- og risikoanalyse, der er et værktøj til brug for systematisering  

og bearbejdning af en del af de indsamlede oplysninger. De funktioner og risici, selskaberne skal 

klarlægge og sammenholde, kan overordnet skematiseres i et diagram som vist i nedenstående figur. 

Analysen tager udgangspunkt i en sammenligning og placering af funktioner og risici ud fra hvor i 

koncernen ressourceindsatsen har fundet sted. Det er endvidere vigtigt, at analysen foretages på  
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transaktionsniveau, så det kan udledes, hvorvidt hver enkelt transaktions prisfastsættelse er foretaget 

på lige vilkår med uafhængige parter. 

Hovedformålet med funktions- og risikoanalyse er at opgøre koncernselskabernes andel af en given 

transaktions nettoavance, så der herefter kan sammenlignes, hvorvidt den givne transaktions 

nettoavance er opnået på samme vilkår som mellem uafhængige parter og således opfylder kravet til 

armslængdeprincippet. 

Figur 3.3 Diagram over fordeling af funktion og risiko
66

 

Ovenstående diagram illustrerer, hvorledes fordelingen af funktion og risiko er foretaget mellem de 

koncernforbundne selskaber i forbindelse med de kontrollerede transaktioner. Diagrammet tager 

udgangspunkt i de funktioner og risici, de enkelte selskaber i koncernen har bidraget med i 

forbindelse med en given transaktion. Det skal bemærkes, at ovenstående funktioner og risici ikke  
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nødvendigvis er udtryk for, at der ikke kan forekomme andre og flere funktioner og risici, idet de 

nævnte funktioner og risici i ovenstående diagram ikke er udtømmende. 

Vægtningen giver udtryk for, hvorledes funktionerne og risiciene i forbindelse med en given 

transaktion er med til at bidrage til transaktionernes nettoavance. Sagt med andre ord den enkelte 

funktion og risikos betydning for transaktionens opnåede nettoavance, der ved hjælp af vægtningen 

skal give udtryk for, hvor meget de enkelte funktioner og risici bidrager med og hvor stor en 

betydning, disse har for transaktionernes nettoavance. Vægtningen kan blandt andet fordeles ved 

hjælp af en skal fra et til fem, hvor et er det laveste og fem det højeste
67

. 

For at vurdere de enkelte selskabers andel af vægtningen af funktioner og risici, er det nødvendigt at 

opgøre, hvor meget de enkelte selskabers funktioner og risici bidrager med til en given transaktions 

nettoavance. Det vil sige, at den føromtalte vægtning skal fordeles procentuelt ud fra den enkelte 

selskabers ressourceforbrug og –indsats af funktioner og risici. 

På funktionsniveau er det relevant at vurdere funktioner i den generelle ledelse, produkt og 

produktion samt salg og markedsføring i forbindelse med kontrollerede transaktioner. 

Den generelle ledelse har kun en indirekte påvirkning på nettofortjenesten på en given vare og/eller 

tjenesteydelse, idet den generelle ledelse styrer virksomheden på et overordnet niveau og således 

”kun” fastsætter dennes strategi, økonomistyring, image og øvrige administrative opgaver, og derfor 

kan en del af nettoavancen ikke direkte henføres til disse funktioner. 

Funktionerne i funktionsniveauet produkt og produktion har modsat generel ledelse en direkte 

indflydelse på produktets og/eller tjenesteydelsens nettoavance, idet blandt andet udvikling og 

teknologi, logistik, pakning og emballering samt kvalitetskontrol er med til at skabe selve produktet 

og/eller tjenesteydelsen. Det skal dog bemærkes, at der kan være forskelle ved vægtning af dette 

funktionsniveau, når det skelnes mellem henholdsvis produkter og tjenesteydelser. 

Funktionerne indenfor salg og markedsføring kan have såvel direkte som indirekte indflydelse på  

transaktionernes nettoavance, idet blandt andet markedsføringsstrategi, salg og prisfastsættelse samt 

distribution er med til at påvirke efterspørgsel og hermed nettoavancen. 

På risikoniveau er det relevant at vurdere de driftsmæssige og økonomiske risici i forbindelse med 

kontrollerede transaktioner. På det driftsmæssige og økonomiske risikoniveau er der sjældent tale om 

at virksomheden har direkte og/eller indirekte indflydelse på nettoavancen, idet faktorerne ofte er  
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givet udefra og styret af markedskræfterne. Det skal dog bemærkes, at der er enkelte risici, som 

virksomheden har en specifik kontrol over, blandt andet levering og forsinkelse samt debitor risiko. 

De driftsmæssige risici såsom markedsrisiko, produktansvar og arbejdsmiljøansvar kan have 

indflydelse på produktets og/eller tjenesteydelsens nettoavance, idet disse blandt andet kan være med 

til at bestemme virksomhedens strategi og afsætningsforhold. 

De økonomiske risici kan påvirke transaktionernes nettoavance blandt andet i forbindelse med 

valutarisikoen, beskatningspolitikker og offentlige reguleringer. Analysen omkring de økonomiske 

risici bør indeholde en dybere gennemgang af de afhængige og uafhængige parters skattemæssige 

aspekter, blandt andet i form af moms, told og skatteprocenter
68

, idet disse kan have væsentlig 

indflydelse på transaktionernes prisfastsættelse.  

Ad 3)  

Kontrakter i forbindelse med en given transaktion foretaget mellem uafhængige parter definerer, 

hvorledes funktioner og risici skal fordeles i forhold til transaktionen. Kontraktvilkårene kan 

hovedsageligt kun fraviges, såfremt dette taler for en forbedring for begge parter i forbindelse med 

transaktionen, idet ingen af de uafhængige parter har kontrollerede indflydelse og dermed ikke er 

interesseret i den anden parts udbytte af kontrakten. 

Når der indgås kontrakter mellem afhængige parter, der afviger fra kontrakter indgået med 

uafhængige parter, er det vigtigt, at eventuelle afvigelser anføres i den udarbejdede transfer pricing 

politik, idet afvigelserne kan have væsentlig betydning for den anvendte interne afregningspris. 

Det skal bemærkes, at kontraktvilkår, der er aftalt mellem afhængige parter, lettere kan fraviges, idet 

det må formodes, at parterne er mere interesseret i den anden parts udbytte som følge af 

interessefællesskab, og sådanne afvigelser må antages at finde sted, når der er tale om komparative 

fordele herimellem. 

Såfremt der konstateres forskelle i kontraktvilkårene indgået mellem afhængige og uafhængige 

parter, skal der foretages en yderligere analyse med det formål at identificere disse forskelle, så der 

kan foretages en eliminering heraf og herefter en sammenligning af kontraktvilkårene. Generelt set 

må det bemærkes, at der bør handles på samme kontraktvilkår mellem afhængige og uafhængige 

parter for at en sammenligning kan ske, medmindre forskellene umiddelbart kan elimineres. 
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Indholdet af de aftalekontrakter skal/bør være en del af ovenstående funktions- og risikoanalyse, idet 

kontraktvilkårene kan have væsentlig indflydelse på prisfastsættelsen, der er fremkommet ved denne 

analyse.  

Ad 4)   

Når der skal foretages en sammenligning af en given transaktion på tværs af landegrænser, kan der 

meget vel være tale om forskellige økonomiske markedsvilkår, der kan påvirke validiteten af 

sammenligningsgrundlaget, og det er derfor vigtigt i forbindelse med transfer pricing, at der ikke 

umiddelbart konkluderes, at der ikke er handlet på armslængdevilkår, såfremt der er prisforskelle på 

transaktionen.  

Forskelle i økonomiske markedsvilkår kan opstår som følge af blandt andet geografisk placering, 

markedsstørrelse, konkurrencesituationen på marked, udbud/efterspørgsel, eventuelle substituerende 

varer og tjenesteydelser, købekraft og offentlige reguleringer. 

Markedskræfterne, herunder udbud og efterspørgsel, er det eneste, der kan retfærdiggøre forskelle i 

priserne på transaktionerne i forbindelse med transfer pricing. Dette kan illustreres ved den 

paradoksale teori omkring Big Mac indekset, der indikere, at prisen på en Big Mac skal koste det 

samme uanset hvor i verden den købes, idet konceptet bag MacDonald’s kræver fuldstændig identisk 

”produktion” af varen. Det paradoksale ved denne teori er dog, at den ikke holder stik, idet en Big 

Mac i Danmark koster DKK 29,75 og bør derfor i USA koste den danske pris delt med valutakursen, 

hvilket den ikke gør på grund af de forskellige økonomiske markedsvilkår
69

.  

 

Ad 5)  

Til sammenligning af om prisen på en given transaktion mellem afhængige parter er fastsat efter 

armslængdeprincippet, skal der endvidere foretages en vurdering og sammenligning af selskabernes  

forretningsstrategier, da disse kan være årsag til eventuelle forskelle i prisen, og der skal således 

reguleres for sådanne forskelle førend en sammenligning kan finde sted. 

Forskellige forretningsstrategier resulterer ofte i forskellige priser på varer og tjenesteydelser, da 

virksomheden ofte kan have incitament til at ændre den ”normale” pris, idet virksomheden måske har 

en strategi om at trænge ind på et nyt marked og er således i det moment villig til at dumpe priser i 

en periode som introduktionspris for hermed at opnå nye og/eller større markedsandele. Denne  
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strategi kan påvirke, det sælgende selskabs indtjening på såvel kort og langt sigt, idet man på kort sig 

får flere kunder til en lavere indtjening, og på længere sigt får færre og stabile kunder.  

Sammenlignelighedsanalysen danner det endelig grundlag for, at virksomhederne kan udarbejde den 

endelig transfer pricing, herunder en prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner på 

armslængdevilkår. Det er derfor vigtigt, at denne del af transfer pricing processen udføres grundigt  

og omhyggeligt, således at sammenligningsgrundlaget bliver validt og dermed lever op til  

skattemyndighedernes krav til dokumentation jf. SKL §3 B, og ligeledes deres krav til at 

kontrollerede transaktioner er fastsat på armslængdevilkår jf. LL §2.  
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3.3 Transfer pricing politik 

 

Transfer pricing processens tredje fase beskriver den endelig transfer pricing politik, der skal opfylde 

skattemyndighedernes krav om dokumentations- og oplysningspligt. Denne fase tager udgangspunkt 

i processens to tidligere faser, informationsindsamling og analyse, der har tilvejebragt og vurderet 

informationerne vedrørende kontrollerede transaktioner. Det er vigtig for selskabet at vurdere, 

hvorvidt de anvendte priser på transaktioner foretaget mellem afhængige parter er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Såfremt de nuværende anvendte afregningsvilkår kan karakteriseres som prisfastsat på 

armslængdevilkår og hermed kan retfærdiggøre prisen på de kontrollerede transaktioner overfor 

skattemyndighederne, er det ikke nødvendigt at foretage en videre analyse af 

prisfastsættelsesmetoden. Såfremt analysen kan konkluderer, at de kontrollerede transaktioner ikke er 

prisfastsat efter armslængdevilkår, skal prisen herefter vurderes og ændres, således at 

armslængdeprincippet imødekommes. Det skal bemærkes, at det ikke er nødvendigt at foretage en 

vurdering af de kontrollerede transaktioners prisfastsættelsesmetoder, men kun dem virksomheden 

finder relevant og anvendelige for lige netop dem. 

Analyse af prisfastsættelsesmetoderne på de kontrollerede transaktioner foretages med udgangspunkt 

i OECD’s Transfer Pricing Guidelines, der definere de traditionelle transaktionsbaserede metoder og 

de transaktionsbestemte metoder. 

De traditionelle transaktionsbaserede metoder, herunder den fri markedspris-metode (CUP), 

videresalgsmetoden og kostpris plus fastsat avance-metode, tager alle som tidligere beskrevet 

udgangspunkt i prisfastsættelse ud fra pris og/eller produktionspris
70

. 

De andre metoder, herunder avancefordelingsmetoden (profit split method) og transaktionsbestemt 

nettoavancemetode, tager som tidligere nævnt begge udgangspunkt i prisfastsættelse ud fra 

indtjening/bruttofortjeneste
71

. 

For at kunne vurdere, hvorvidt de ændrede prisfastsættelsesmetoder er opgjort efter 

armslængdeprincippet, anvendes til sammenligning uafhængige parters prisfastsættelse af lignende 

transaktioner, således at der ikke kan herske tvivl om rigtigheden af de anvendte metoder. 

Såfremt der skal reguleres i tidligere anvendte prisafregningsmetoder, skal transfer pricing politikken 

indeholde en beskrivelse af disse reguleringer samt en beskrivelse af hvordan reguleringen er  
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fremkommet, hvorfor er man nødt til at afvige, hvilke transaktioner er der tale om og mellem hvilke 

af koncernens selskaber etc. 

Med udgangspunkt i den foretagne analyse udarbejdes der en dybdegående og udtømmende 

beskrivelse af pris og vilkår på alle de i koncernen foretaget transaktioner. 

Der er flere måder hvorpå denne beskrivelse kan foretages, idet der ikke af skattemyndigheden er 

fastsat krav til udformningen af en transfer pricing politik, men kun en vejledning hertil, hvorfor det 

er op til selskaberne at vurdere specifikationsgraden og omfanget af indholdet. Det anbefales, at 

selskaberne udarbejder en overordnet transfer pricing beskrivelse, der understøttes af et 

aftalegrundlag og priskalkulation på hver enkelt kontrolleret transaktion. 

Specifikationsgraden skal blandt andet vurderes i forhold til art og omfang af de kontrollerede 

transaktioner. Såfremt der er varegrupper, der umiddelbart er underlagt samme aftaler og vilkår, kan 

disse beskrives samlet i et afsnit af transfer pricing politikken. Selskaberne skal dog i denne situation 

være opmærksom på, at alle kontrollerede skal medtages i politikken. Det skal bemærkes, at det er 

hensigtsmæssigt og vigtigt, at de kontrollerede transaktioner beskrives på en sådan måde, at der 

skabes overblik over art og omfang af transaktionerne. 

I transfer pricing politikken er det ydermere vigtigt, at der gives en tydelig beskrivelse af analyse 

fasens funktions- og risicifordeling mellem selskaberne, hermed opnås en beskrivelse af, hvilket 

selskab der varetager hvilken funktion og bærer hvilken risiko. 

Transfer pricing politikken danner baggrund for dokumentation til brug for skattemyndighederne, og 

det er derfor vigtigt at pointere, at transfer pricing politikken så vidt det er muligt skal udarbejdes på 

et overordnet niveau, men selvfølgelig indeholdende en nøje gennemgang af pris og vilkår på de 

kontrollerede transaktioner, således at dokumentationen kan retfærdiggøre de afregningspriser, der 

anvendes. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at der ingen grund er til at give skattemyndighederne 

for mange oplysninger i transfer pricing politikken, som de alligevel ikke skal og kan anvende til 

vurdering af, hvorvidt de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

Ovenstående transfer pricing politik skal udarbejdes skriftligt, således at dokumentationskravene i 

SKL §3B overholdes, og når al dokumentationen er færdig udarbejdet, er det vigtigt, at selskabet 

sikrer sig, at alle væsentlige punkter der tidligere er beskrevet medtages, således at politikken ikke er 

mangelfuld. Hermed kan det undgås, at skattemyndighederne finder ”huller” i den af selskabet 

fremlagte dokumentation, og hermed undgås endvidere eventuelle sekundære korrektioner. 
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Selskaberne skal ydermere være opmærksomme på, at i henhold til SKL §6 har skattemyndighederne 

krav på yderligere dokumentation, blandt andet i form af revisionsprotokollater og bestyrelsesmøde 

referater, såfremt transfer pricing politikken ikke er et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af, 

hvorvidt de interne afregningspriser er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 
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3.4 Implementering og opfølgning 

 

Transfer pricing processens fjerde og sidste fase beskriver, hvorledes den endelige transfer pricing 

politik implementeres i de koncernforbundne selskaber, og hvorledes der skal foretages en dynamisk 

og stringent opfølgning af indholdet i denne, således at den til stadighed lever op til de af 

skattemyndighederne fastsatte krav om dokumentationspligt og overholdelse af armslængde-

princippet.  

3.4.1 Plan for implementering 

 

Selskabet skal sikre sig, at den beskrevet transfer pricing politik implementeres og finder anvendelse 

på de kontrollerede transaktioner. Det er her vigtigt, at politikken kommunikeres ud til samtlige 

medarbejdere samt at der sker en koordinering med udenlandske involverede selskaber, idet der 

hermed opnås en ensartet og kontinuerlig behandling af de kontrollerede transaktioner. 

For at sikre sig, at denne implementering gennemføres, kan selskaberne som en naturlig del 

indarbejde politikken i selskabets forretningsgangsbeskrivelser, idet selskaberne hermed kan opnå 

belæg for at vurdere, hvorvidt politikken også bliver implementeret, da forretningsgange jævnligt 

tages op til revidering. 

Implementeringen af transfer pricing politikken i de koncernforbundne selskaber vil højst sandsynligt 

medføre, at der opstår praktiske justeringer blandt andet i forbindelse med fakturering og 

tilbudsgivning, idet gennemførelsen af implementeringen kan resultere i justeringer af priser og 

vilkår som følge af korrektioner i henhold til armslængdeprincippet.  

3.4.2 Krav til opfølgning 

 

Selskabet/koncernen bør med mellemrum tage de udarbejde transfer pricing politikker op til 

revidering således at selskabet/koncernen hele tiden er sikre på, at skattemyndighedernes krav til 

dokumentationspligt og armslængdevilkår imødekommes. Lovgivningen omkring transfer pricing 

kan have ændret sig samt der kan være ændrede forhold til de markeder, selskaberne opererer på, 

som kan påvirke den fastsatte pris og de vilkår, hvortil varen og tjenesteydelsen handles til, og disse 

forhold kan have indflydelse på den allerede udarbejdede transfer pricing politik. 

Såfremt ovenstående forhold har medført ændringer i den allerede udarbejdede transfer pricing 

politik, må det vurderes, hvorvidt disse ændringer kan have indflydelse på tidligere års opgjorte 

skattepligtige indkomst. 
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Selskabet/koncernen bør og/eller må udarbejde en ”strategiplan” i forbindelse med besvarelse af 

eventuelle forespørgsler fra skattemyndighederne. Denne bør indeholde oplysninger omkring hvilke, 

hvem og hvordan skatteforespørgslen skal varetages og behandles, hermed opnår koncernen, at dets 

selskaber udlevere et ensartet materiale til skattemyndighederne, og at en eventuel håndtering af 

skatteforespørgsler bliver foretaget på lige vilkår i selskaberne. 

Der kan ydermere indgås aftaler med skattemyndighederne om, at det udleverede materiale og 

oplysningerne kan have karakter af fortrolighed, der i nogle tilfælde blandt andet kan risikere at 

skade og svække selskabets/koncernens konkurrenceevne, såfremt materialet og oplysninger kommer 

til andres, herunder konkurrenternes, kendskab.  
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3.5 Delkonklusion 

 

For at kunne udarbejde en transfer pricing politik skal/bør de selskaber, der har transaktioner med 

koncernforbundne selskaber, gennemfører en transfer pricing proces. Denne politik skal bruges i de 

tilfælde, hvor skattemyndighederne ønsker dokumentation for art og omfang af de kontrollerede 

transaktioner samt prisfastsættelsen heraf forevist. 

Transfer pricing processen er bygget op omkring fire faser, der hver har en vigtig rolle og indflydelse 

på den endelig transfer pricing politik. 

Informationsindsamlingsfasen, der i hovedtræk skal bestå af en beskrivelse af de implicerede 

selskaber og de hertil foretagende kontrollerede transaktioner, er den vigtigste fase, idet den danner 

grundlag og resultat for de næste tre faser. 

Analysefasen, der tager udgangspunkt i de indsamlede informationer fra fase et, bør indeholde en 

sammenlignelighedsanalyse herunder økonomi- samt funktions- og risikoanalyse og en revurdering 

af nuværende og valg af eventuelle nye prisfastsættelsesmetoder. 

Funktions- og risikoanalysen udarbejdes blandt andet til hjælp for at kunne foretage en vurdering af 

om de kontrollerede transaktioner er foretaget til en korrekt armslængdepris. Analysen udarbejdes 

med udgangspunkt i en bestemt transaktion, og der kan herefter, ud fra en vurdering af de 

implicerede selskabers funktioner og risici i forhold til transaktionens nettoavance i forbindelse med 

”produktion” af transaktionen, fastsættes en forhåbentlig korrekt armslængdepris. Vurderingen skal 

blandt andet foretages ud fra en evaluering af den værditilvækst, der er forbundet ved de respektive 

selskabers ressource-, funktions- og risikoindsats i forbindelse med transaktionen. 

Transfer pricing politikken, der er processens anden sidste fase skal omfatte en udarbejdelse af 

dokumentation på de foretagende kontrollerede transaktioner. Fasen skal foretage en vurdering af, 

hvorvidt de anvendte interne afregningspriser er foretaget i overensstemmelse med 

armslængdevilkårene. Vurderingen skal foretages ud fra en prisfastsættelse af transaktionerne med 

baggrund i de af OECD Transfer Pricing Guidelines anbefalede prisfastsættelsesmetoder, 

traditionelle transaktionsbaserede metoder (fri markedspris-metode, videresalgspris-metode og 

kostpris plus avance-metode) og transaktionsbestemte metoder (avance fordelingsmetode og 

transaktionsbestemt nettoavancemetode). Det skal dog bemærkes, at de transaktionsbestemte 

metoder kun anbefales i de tilfælde, hvor en af de traditionelle transaktionsbaserede metoder ikke 

kan anvendes. 
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Sidste fase i processen er implementering og opfølgningsfasen, der, som det giver sig selv, står for en 

implementering og opfølgning af den i fase tre udarbejde transfer pricing politik. 

Implementeringen foretages efter at transfer pricing politikken er godkendt af bestyrelse/ledelse i 

koncernen. Denne skal sikre, at politikken bliver indarbejdet i de allerede eksisterende 

forretningsgangsbeskrivelser, og at alle berørte medarbejder tager højde for denne i deres 

arbejdsgange og processer. 

Ved den del af fasen, der vedrører opfølgning er det vigtigt, at den udarbejdede transfer pricing 

politik hele tiden revurderes og ændres i takt med nye tiltag på blandt andet de pågældende marked, 

idet dette kan have væsentlig indflydelse på den fastsatte armslængdepris. 

Ved brug og gennemførelse af en transfer pricing proces bliver udarbejdelsen af transfer pricing 

politikken ofte en lettere og overskuelig proces, idet denne giver et overblik over, hvorvidt alle 

oplysninger og detaljer, der skal sikre en korrekt armslængdepris og som følge heraf en fuldendt 

transfer pricing politik, er medtaget. 

Da udarbejdelse af transfer pricing politikker er en dynamisk proces, der ændre sig i takt med den 

internationale udvikling, skal det anbefales, at der minimum engang årligt foretages en revision af de 

udarbejdede politikker. Denne kan med fordel foretages i forbindelse med udarbejdelse af 

årsregnskab. 
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4. Praksis i Georg Jensen A/S 

4.1 Historik   

4.1.1 Historiske tilbageblik i Georg Jensen A/S  

 

Kunstneren Georg Jensen åbnede den 19. april 1904 sit eget smedje værksted i Bredgade 36 i 

København. I de første 20 år af Georg Jensens karriere som sølvsmedje, skabte han det sølvtøj, som 

senere blev kendt som ”Georg Jensen stilen”. Denne stil har efterfølgende dannet grundlaget for en 

virksomhed, der har været livskraftig lang ud over hans eget liv
72

. 

Succesen med salget af Georg Jensens smykker gav ham mulighed for i 1905 at investere i større 

mængder af sølv, hvilket resulterede i, at han fik mulighed for at starte en produktion af bestik og 

korpus design. Salget af korpus steg hurtigt og især på det udenlandske marked var efterspørgslen 

stor. Efter en kort årrække omfattede Georg Jensens sølvdesign alt der vedrørte borddækning og 

service samt smykker. 
 

 

Efter 1. verdenskrig kom der igen gang i Georg Jensens forretninger, hvilket resulterede i åbning af 

flere butikker i de efterfølgende år, i byer som London, Paris og New York. 

Georg Jensen har stort set siden grundlæggelsen haft forskellige designere tilknyttet sin virksomhed, 

som alle har været med til at gøre Georg Jensen til, hvad det er i dag. 

I 1935 døde Georg Jensen, men på daværende tidspunkt havde hans lille smedjeværksted udviklet sig 

til en verdensomspændende forretning. 

Ejerskabet af Georg Jensen har siden Georg Jensens død været på flere forskellige hænder, herunder 

Porcelæns fabrikken og Royal Scandinavia A/S. I 2001 købte investeringsfonden Axcel, 70% af 

Royal Scandinavia A/S og dermed Georg Jensen A/S (moderselskab til Georg Jensen A/S).   

De sidste 7 år har været en hård tid for Georg Jensen A/S ikke mindst på grund af den globale 

finanskrise, som har haft stor effekt på Georg Jensen koncernen. Virksomheden er gennemgået en 

del omstruktureringer på såvel det danske som udenlandske marked/markeder både indenfor design, 

produktion, engros- og egen detail handel. Tallene for det første kvartal af 2010 viser at 

omstruktureringerne endelig begynder at bærer frugt
73

.  
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4.1.2 Koncernopbygning/struktur 

Georg Jensens A/S
74

 som er koncernens moderselskaber består derudover af 14 datterselskaber. 

Datterselskaberne består primært at salgsselskaber, dog har koncernen et datterselskab i Thailand, 

hvor største delen af deres egen produktion foregår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Koncernstruktur Georg Jensen koncernen
75

. 

GJ A/S er GJ koncernens moderselskab. Udover at eje selskabets øvrige selskaber i koncernen 

fungere moderselskabet GJ A/S som produktionsselskab (for den del af produktionen, der ligger i  

Danmark), salg af alle produkter til engros- og egne datterselskaber, logistik (herunder produktion- 

og lagerstyring), design og udvikling, ledelse og strategi, økonomi, HR og IT. Produktionen består af 

sølvkorpus og få bestik design, og foregår på selskabets hovedsæde på Frederiksberg. Herudover 

producere GJ A/S jule- og påskepynt på deres fabrik i Hjørring. Selskabet beskæftigede i 2008 ca. 

270 medarbejdere.  

De selskaber, som jf. ovenstående koncernstruktur, er markeret med et ”salg”, står primært for egen 

detailhandel, det vil sige egne butikker, shop-in-shop, outlet mv. Der er enkelte markeder som 

Australien og England, som også har lidt salg til engros kunder, hvilket primært er i forbindelse med 

enkelte og små suppleringer og reparationer af varer. 
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GJ (Thailand) Ltd. står i dag for stort set al produktion af smykker samt sølvbestik. Fabrikken i 

Thailand beskæftigede i 2008 ca. 500 ansatte og har gennem de sidste fem år næsten mere end tre 

dobbelte deres produktion. 

GJ koncernen beskæftigede ved udgangen af 2008, 1.118 ansatte fordelt i alle koncernens selskaber. 

De ansatte omfatter både produktionen, butiksansatte, administration og salg samt ledelse. 

Koncernens samlede omsætning udgjorde i 2008, 814,9 mio. kr.
76

. 

Udover egen produktionen har GJ et samarbejde med flere eksterne leverandører i blandt andet Kina, 

som står for produktionen af koncernens stålprodukter, herunder lysestager, skåle, bestik mv. 

4.1.3 Produktbeskrivelse 

 

GJ’s produktportefølje består i dag følgende fem produktlinjer:  

 Smykker 

 Ure 

 Sølvkorpus 

 Living 

 Seasonal 

GJ smykker er et af de to største produktsortimenter og står for en stor del af den samlede 

omsætning. Smykkerne bliver produceret i primært sølv og guld med/uden sten, diamanter, 

emaljering mv. Smykkerne bliver produceret til såvel mænd som damer og til alle aldersgrupper, lige 

fra den unge teenager til den ældre dame. Smykkerne bliver hovedsageligt produceret på koncernens 

egen fabrik i Thailand.  

Urene, som er en mindre del af GJ’s produktsortiment, bliver produceret hos en ekstern leverandør i 

Schweiz. GJ er ikke specielt kendt for deres ure, dog med undtagelse af ”Vivianna uret”, som er 

bedre kendt som bøjleuret.  

Korpussølv produkterne, som er det mange forbinder med det ”gamle” GJ, består af produkter til 

borddækning. Hele sortimentet er produceret i sølv, og kun enkelte hanke mv. kan være udarbejdet af 

et andet materiale som træ o. lign. Alle produkterne er håndlavet og bliver produceret på selskabets  

hovedkontor på Frederiksberg. Designet udgør kun gamle tegninger og der bliver ikke inden for 

korpus produkt kategorien udført nye designs.  
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Living, som ligesom smykker er en af de højst omsættende produktkategorier hos GJ, består af 

produkter primært udarbejdet i stål. Produkterne spænder lige fra små til store lysestager og skåle, 

bestik, kander mv., alt indenfor produkter til hjemmet/kontoret. GJ’s living produkter bliver 

produceret hos flere forskellige samarbejdspartnere, som hovedsageligt ligger i Kina. 

Seasonal, består af jule- og påskepynt, og er noget af det GJ siden sidst i 80’erne er blevet rigtig 

kendt for. Produkterne er for mange mennesker blevet et stort samle objekt. Seasonal består af en 

mindre produktportefølje, men er rigtig kendt for års produkterne, såsom ornamenter, juleuroer og 

julelyseholder.   

Nutidens produktudvikling og design processen er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 4.2 Produktudvikling og design proces
77

. 

I processens første fase beslutter ledelsen at et nyt produkt skal lanceres, hvorefter produktudvikling 

og design afdelingerne informeres.   

I fase to besluttes, om det nye produkt skal være relancering af et eksisterende produkt, udnyttelse af 

gamle designs, som aldrig har været produceret eller et helt nyt designet produkt. Ved relancering af 

et eksisterende produkt kan det enten betyde, at produktet ikke har været produceret i mange år og 

GJ nu ønsker at sætte produktet i produktion igen eller at GJ ønsker, at benytte produktets 

popularitet, såsom relanceringen af Daisy serien i starten af 2008, hvor GJ valgte at videre udvikle 

den lille marguerit, som er et gammelt og meget kendt GJ produkt. Ønskes et nyt produkt designet 

indkaldes nøje udvalgte freelance designere (fase 3), som herefter briefes omkring produktet, 

herunder art, hvad det skal kunne, skal den passe i en eksisterende serie eller lign. Designerne går 

herefter tilbage til deres værksted og arbejder på designet ud fra de informationer, de har modtaget 

ved briefingen.   

I fase 4 fremviser designerne så deres bud på produktet. GJ’s afdeling for produktudvikling og  

design vælger herefter det design, de synes lever bedst optil forventninger til det nye produkt.   

I processens fase 5 udarbejdes en prototype. Alt efter produktets art og omfang, bliver dette gjort på 

fabrikken i Thailand, på kontoret på Frederiksberg eller hos en ekstern leverandør i eksempelvis 

Kina. Prototypen gennemgår forandringer og tilpasses undervejs, indtil det færdige produkt kan  
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sættes i produktion og sælges til kunderne (fase 6). Et produkt kan ændre sig væsentligt fra første 

prototype til det endelig produkt, da design ikke altid stemmer overens med anvendelighed.  

4.1.4 Markedsbeskrivelse  

 

GJ koncernen befinder sig på det internationale marked for mærkevarevirksomheder med produktion 

og salg af smykker, ure, bestik, korpussølv, interiør designprodukter samt jule- og påskepynt til såvel 

private hjem som virksomheder. Alle produkterne bliver såvel nationalt som internationalt 

markedsført under eget brand ”Georg Jensen”. 

I dag er GJ koncernen repræsenteret i over 12 lande enten via engros kunder (Europa, Asien, 

Australien og Mellemøsten) eller via deres eget internationale detail netværk, der omfatter over 100 

butikker. Overordnet set er Danmark, GJ’s største marked, skarpt efterfulgt af markederne 

Australien, Japan, Taiwan, Storbritannien, Sverige og USA.    

GJ koncernens eget detail netværk bestod i 2008 af 44 selvstændige butikker og 66 shop-in-shop, 

som er butikker placeret i stormagasiner o.lign. Butikkerne er spredt udover hele verdenen og kan 

variere meget fra land til land, som tidligere nævnt ligger driften af butikkerne i deres datterselskab. 

 

Stort set alt salg til engrosvirksomheder i såvel Europa, Asien, Australien og Mellemøsten foretages  

direkte fra moderselskabet GJ A/S enten via agenter eller eget personale samt til det globale Travel 

Retail markedet.  

4.1.5 Kundesegment 

GJ koncernens kundekreds kan deles op i to kategorier, første og største kundeportefølje er slut 

brugeren og derefter engros kunderne. 

Ved slut brugeren menes private kunder og virksomheder. Privat kunder er de kunder, som handler i 

GJ’s egne butikker, og spænder alt fra teenager piger/drenge til ældre damer/herrer alt afhængig af 

produktet. Virksomheder, handler indimellem direkte hos GJ, hvis de ønsker et specielt produkt som 

kunde- og/eller medarbejder gaver. Enkelte virksomheder får lov til at indgravere deres eget logo på 

produktet, så det kan repræsentere virksomheden.    

Engros kunderne kan adskille sig væsentligt alt efter, hvilken af GJ’s produktsortiment vi kigger på. 

Det er meget sjældent, at det er de samme kunder, som aftager både smykker/ure, sølvkorpus og 

living og seasonal.  
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En opdeling af en gros kunderne ud fra produktkategorierne kan ses i nedenstående figur:  

Produkt kategori Kunder 

Smykker Guldsmede 

Ure 
Guldsmede og                            

Urforretninger 

Sølvkorpus 
Guldsmede og                        

Antikforretning  

Living 
Guldsmede, Brugskunstforretninger, 

Stormagasiner og Køkkentøjsbutikker
78

  

Seasonal 
Guldsmede, Brugskunstforretninger, 

Stormagasiner og Køkkentøjsbutikker  

Figur 4.3 Matrix over engros kunder fordelt på produktkategori
79

 

Som det fremgår af ovenstående, er det alene Guldsmede, som er kunder, der aftager dele af hele 

GJ’s produktsortiment, det er dog meget få af produkterne indenfor sølvkorpus og living, der er at  

finde hos en guld- og sølvsmed. Det skal dog bemærkes, at ovenstående matrix ikke er udtømmende, 

idet der kan være små niece butikker, som ikke er medtaget. 

4.1.6 Konkurrenceforhold 

 

GJ koncernen er et af de førende livsstil og luksusvaremærker på det skandinaviske marked. GJ har 

ingen direkte konkurrenter, der producere og markedsfører alle 5 af GJ produkt kategorier.  

Det er primært store internationale koncerner, som er konkurrenter til GJ. Konkurrenter bevæger sig 

som regel indenfor 2-3 af de samme produktkategorier, som GJ gør. 
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 Køkkentøjsbutikker omfatter butikker som Imerco, Inspiration, Bahne o.lign. 
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Af nedenstående matrix fremgår GJ’s konkurrenter indenfor de respektive produktkategorier. 

Produkt kategori Konkurrenter 

Smykker Ole Lynggaard, Tiffani og Bvlgari, 

Ure Omega, Tiffany og Bvlgari 

Sølvkorpus Tiffany og Svend Toxværd 

Living Menu og Stelton 

Seasonal 
Royal Copenhagen, OBH og 

Holmegaard 

Figur 4.4 Matrix over konkurrenter fordelt på produktkategori
80

 

Ovenstående matrix indeholder bare et lille udsnit af GJ’s konkurrenter indenfor de forskellige 

produkt kategorier, listen over konkurrenter er langt fra udtømmende. Som det fremgår af 

ovenstående er Tiffany & Co. den af GJ’s konkurrenter, der bevæger sig indenfor en stor del af GJ’s 

produkt kategorier.  
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4.2. Fastlæggelse af koncernforbundne transaktioner 

 

For at kunne fastlægge art og omfang af de kontrollerede transaktioner i GJ A/S, er det nødvendigt 

først at opgøre, hvor stor en del af henholdsvis salget, der går til de koncernforbundne selskaber i GJ 

koncernen. 

Alle koncernens datterselskaber (kaldet salgsselskaberne) med undtagelse af GJ (Thailand) Ltd., 

køber alle færdig produceret varer hos moderselskabet GJ A/S. De køber ikke selv direkte varer hos 

søsterselskabet i Thailand eller andre 3. parts leverandører.  

Udover færdige varer køber datterselskaberne en række ydelser såsom IT, økonomi mv., da opgaven 

er afgrænset for serviceydelser, vil der ikke kommenteres yderligere herpå.  

4.2.1 Georg Jensen A/S omsætningsfordeling 

 

GJ A/S’s omsætning fremkommer ved både salg til eksterne og interne kunder, og det skal således 

bemærkes, at den overvejende del af omsætningen er fremkommet ved salg til eksterne kunder i GJ 

A/S. Ser vi på hele koncernen er det selv klart, at den væsentligste omsætning er til eksterne 

kunder
81

. 

Nedenstående tabel viser fordelingen af såvel GJ koncernen og GJ A/S samlede omsætning for 2008 

mellem salg til eksterne og interne kunder. 

 
Figur 4.3 Omsætningen fordeling i koncernen GJ og GJ A/S

82 

 

 

 

 

                                                 

81
 Ved opgørelse af koncern regnskabet elimineres, der for det interne salg  

82
 Egen tilvirkning 

Koncernen GJ A/S

Total salg til interne kunder 298.180 211.219

Total salg til eksterne kunder 814.918 365.800

1.113.098 577.019
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Nedenstående figur illustrerer den procentvise fordeling af den samlede omsætning mellem 

henholdsvis interne og ekstern kunder for GJ A/S. 

 
Figur 4.4 Den total omsætningen for GJ A/S i 2008 fordelt mellem interne og eksterne kunder

83
. 

Som det fremgår af ovenstående figur udgør 63,4% af den samlede omsætning salg til eksterne 

kunder. En af årsagerne til at så stor en andel af den samlede omsætning er til eksterne kunder 

skyldes, at stort set alt engros salg sker fra GJ A/S. Dette er uanset om salget til engros kunder er i 

lande, hvor koncernen allerede har et etableret salgsselskab. Som tidligere nævnt fungere 

datterselskaberne primært som salgsselskaber til slut brugeren, det vil sige, at det er stort set alene 

salg via egen detail. Modsætningsvis udgør salg til interne kunder 36,6%, hvilket er rimelig højt, 

dette kan imidlertid understøttes af at ud af koncernen samledes omsætning udgør 55,2% omsætning 

fra datterselskaberne. 

Figur 4.5 Den total eksterne omsætningen for GJ koncernen i 2008 fordelt på markeder
84 

Som det fremgår af ovenstående figur udgør 55,2% af koncernens samlede omsætning, omsætning 

fra datterselskaberne. Omsætningen i datterselskaberne kommer alene fra GJ produkter, som er købt  

af GJ A/S, hvilket ligeledes indikere vigtigheden af, at de priser datterselskaberne køber til er fastsat 

og beregnet korrekt.  
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Omsætningen og de interne afregningspriser er for datterselskaberne, det der danner grundlag for og 

har stor indflydelse på det endelige overskud. Årsagen hertil er, at det er den opnåede bruttoavance, 

der skal være med til at dække driften af de respektive datterselskaber.  

Et salgsselskaber i GJ koncernen vil som regel have store fast omkostninger, idet der hovedsageligt 

er tale om detail drift. At drive detail handel er svært og som ofte forbundet med store faste 

omkostninger, som ikke hurtigt kan tilpasses ved markedsmæssige op- og nedsving. De faste 

omkostninger vil hovedsageligt være til husleje og personale, som er hele fundamentet for 

detaildriften. Såfremt omsætningen er enten faldende eller stigende vil effekten stort set alene kunne 

ses på salgsselskabets resultat. Salgsselskaberne er derfor meget følsomme overfor prisændringer,  

markedsmæssige op/nedture og verdensøkonomien. 
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4.3 Transfer pricing process i Georg Jensen A/S 

 

Den nuværende situation omkring transfer pricing for GJ A/S og de øvrige selskaber i GJ koncernen, 

er at de eksisterende transfer pricing politikker på de kontrollerede transaktioner mellem selskaberne, 

ikke helt lever optil Skattemyndighedernes krav omkring oplysnings- og dokumentationspligten. 

Endvidere foreligger der en meget ringe dokumentation for de anvendte prisfastsættelses-metoder.  

Incitamentet til at GJ A/S, herunder GJ koncernen, så småt nu er påbegyndt en udarbejdelse/op-

datering af deres transfer pricing politikker er blandt andet den øgede fokus på transfer pricing fra 

såvel de danske som udenlandske skattemyndigheder, og at risikoen for en korrektion fra 

skattemyndighedernes side, kan lede til en dobbeltbeskatningssituation, der måske kunne være 

undgået, såfremt transfer pricing politikkerne var fyldestgørende udarbejdet. Et andet incitament er 

ligeledes, at GJ A/S har ændret værdiansættelsesprincip for beregning og fastsættelse af de interne 

afregningspriser, hvilket ligeledes kræver en opdatering af de eksisterende transfer pricing politikker 

og dokumentation for, at de nye interne afregningspriser bliver fastsat efter armslængdeprincippet. 

Ovenstående har medført, at GJ A/S, herunder GJ koncernen, er forpligtet og villige til at 

gennemfører en transfer pricing proces på de kontrollerede transaktioner, for hermed at kunne 

udarbejde og opdatere den nødvendige dokumentation til brug for en endelig transfer pricing politik.  

4.3.1 Informationsindsamling 

 

Informationer omkring GJ A/S og de øvrige selskaber i GJ koncernen samt eksterne oplysninger, er 

alle i hovedtræk beskrevet ovenfor i afsnit 4.1 og 4.2. I de tilfælde hvor det findes relevant at 

fremkomme med en nærmere beskrivelse, er denne foretaget senere i dette afsnit. 

Informationer omkring GJ A/S og GJ koncernen skal resultere i et validt datagrundlag til brug for 

sammenligning og opgørelse af, at de kontrollerede transaktioner er opgjort i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Informationer om de overordnet ejerforhold og koncernstruktur i GJ 

koncernen, er et vigtigt område i informationsindsamlingsprocessen
85

, og er udarbejdet med henblik 

på at opnå en bedre mulighed for og indblik i fastlæggelsen af funktioner og risici i forbindelse med 

produktion af produkter til såvel interne som eksterne kunder. Ydermere er strukturen relevant for at 

kunne foretage en korrekt og valid prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet. 
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 Der henvises til afsnit 4.1.1 for beskrivelse af GJ koncernens ejerforhold og afsnit 4.1.2 for beskrivelse af 

koncernopbygning 



4. Praksis i Georg Jensen A/S  

  

Side 80 

 

 

En beskrivelse GJ A/S’s produktportefølje er ligeledes et vigtigt parameter i informations-

indsamlingsfasen
86

, idet den har til formål at give GJ A/S mulighed for at foretage en sammenligning 

af deres produkter med eksterne producenters produkter, for hermed at kunne foretage en vurdering 

af, hvorvidt den anvendte prisfastsættelse på de kontrollerede transaktioner er fortaget korrekt. 

I informationsindsamlingsfasen er det relevant for GJ A/S, at fremfinde og indsamle oplysninger om 

priser og vilkår på de enkelte eksterne kunder, da disse som tidligere nævnt kan være med til at 

dokumentere, at de afregningspriser, der benyttes til de koncernforbundne selskaber er foretaget i 

henhold til armslængdeprincippet. 

En beskrivelse af markeds- og konkurrenceforholdene
87

 er en væsentlig information til brug for 

udarbejdelse af transfer pricing politikken, idet de ligeledes er en del af sammenligningsgrundlaget 

for GJ A/S og kan have stor indflydelse på såvel eksterne som interne afregningspriser. 

4.3.2. Analyse 

 

For at fastlægge og eventuelt beregne en intern afregningspris efter armslængdeprincippet på salg af 

varer fra GJ A/S til deres udenlandske/indlandske datterselskaber, skal der foretages en 

sammenlignelighedsanalyse. 

Sammenlignelighedsanalysen tager, som tidligere nævnt i afsnit 3.2.1, udgangspunkt i følgende fem 

områder: 

1. Sammenligning af art og omfang af de kontrollerede transaktioner 

2. Funktions- og risikoanalyse 

3. Sammenligning af kontraktvilkår 

4. Økonomiske markedsvilkår 

5. Vurdering af forretningsstrategien 

Ad 1)  

For at kunne foretage en sammenligning af salg af GJ’s produkter til de forskellige datterselskaber og 

eksterne kunder, kan der være forskellige markedsmæssige vilkår, der gør sig gældende. På nogen 

markeder er det muligt for kunderne at opnå en højere pris for produkterne hos den endelig  

forbruger, hvilket vil have betydning for afregningsprisen, da den tager udgangspunkt i prisen til slut 

kunden.  
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Markedets efterspørgsel efter produktet kan ligeledes have indflydelse på prisen, idet de eksterne 

kunder har mulighed for at opnå højere rabatter jo højere mængde af produkter de aftager. Endvidere 

kan kunderne opnå bedre priser, hvis de aftager flere forskellige GJ produkter, idet det samlede køb 

kan give mulighed for at forhandle nogle bedre priser. 

Ad 2)  

Nedenstående tabel viser, hvor stor en andel af funktioner og risici henholdsvis GJ A/S, GJ Thailand 

og salgsselskaberne har ved salg af smykker (anvendt eksempel guld fusion ringe). Vægtningen i de 

forskellige funktioner og risici er foretaget fra en scala fra et til frem, hvor fem er den højeste, denne 

vurdere, hvor stor en indflydelse funktionerne og risiciene har på fusion ringens nettoavance. 

 

Figur 4.6 Funktions- og risikoanalyse GJ koncernen
88

 

På funktionsniveau er det relevant at vurdere funktioner i den generelle ledelse, produkt og 

produktion samt salg og markedsføring, i forbindelse med datterselskabernes køb af guld fusion 

ringe fra GJ A/S. 
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Samlet 

vægtning

Georg Jensen 

A/S

GJ Thailand 

Ltd.

Salgs 

dattersel-

skaber

Georg Jensen 

A/S

GJ Thailand 

Ltd.

Salgs 

dattersel-

skaber

Funktioner

Generel ledelse

Overordnet strategi 1 90% 0% 10% 0,90 0,00 0,10

Selskabsimage 4 70% 0% 30% 2,70 0,00 1,30

Administration 2 33% 33% 33% 0,66 0,67 0,67

Produkter og produktion

Udvikling og teknologi 3 50% 50% 0% 1,50 1,50 0,00

Projektøkonomistyring 2 40% 60% 0% 0,80 1,20 0,00

Logistik 4 30% 70% 0% 1,20 2,80 0,00

Produktionsplanlægning 5 50% 50% 0% 2,50 2,50 0,00

Pakning og emballering 2 0% 100% 0% 0,00 2,00 0,00

Kvalitetskontrol 4 10% 90% 0% 0,40 3,60 0,00

Salg og markedsføring

Markedsføringsstrategi 3 90% 0% 10% 2,70 0,00 0,30

Salg og prisfastsættelse 5 40% 0% 60% 2,00 0,00 3,00

Distribution 4 70% 30% 0% 2,80 1,20 0,00

Risici

Driftsmæssige risici

Markedsrisiko 3 30% 20% 50% 0,90 0,60 1,50

Produktansvar 4 100% 0% 0% 2,00 1,60 0,40

Miljøansvar 3 20% 70% 10% 0,60 2,10 0,30

Arbejdsmiljøansvar 2 10% 90% 0% 0,20 1,80 0,00

Levering og forsinkelse 3 50% 10% 40% 1,50 0,30 1,20

Økonomiske risici

Valutakurs 3 33% 33% 33% 1,00 1,00 1,00

Offentlige regulering 2 30% 35% 35% 0,60 0,70 0,70

59 24,96 23,57 10,47

Andel af samlet vægtning i procent Fordeling af samlet vægtning
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Den generelle ledelse har påvirkning på nettoavancen på salg af fusion ringe i funktionerne 

overordnet strategi, selskabsimage og administration. 

Den overordnet strategi håndteres af GJ A/S, idet det er dem der fastlægger koncernens generelle 

strategi, dog har de øvrige salgsselskaber i koncernen en mindre indflydelse på strategien, hvorimod 

produktionsselskabet i Thailand ikke har nogen rigtig indflydelse.   

Behandling af selskabets image foretages af en særlig afdeling underlagt GJ A/S, idet der ønskes 

ensartet retningsliner omkring selskabets image og brand.   

Administrationsfunktionen fordeles ligeligt mellem GJ A/S, GJ Thailand Ltd. og de øvrige 

salgsselskaber, da alle parter yder lige stor ressourceindsats lige fra produktets tilblivelse og salg 

samt dets nettoavance. 

Funktionerne, udvikling og teknologi, projektøkonomistyring, logistik, produktionsplanlægning, 

pakning og emballering samt kvalitetskontrol, er underlagt det overordnet funktionsniveau, produkt 

og produktion.   

Funktionen udvikling og teknologi, foretages ligeligt fordelt mellem GJ A/S og GJ Thailand, idet GJ 

A/S har kernekompetencen inden for design og produktudvikling og GJ Thailand, som er 

produktionsselskabet, har den største viden omkring teknologien indenfor produktionen.  

Projektøkonomistyringsfunktionen, består af flere dele af produktionen, såsom produktstrategi og 

design, produktionsmetode samt know-how, her er det fordelt næsten ligeligt mellem GJ A/S og GJ 

Thailand, da de hver står for de forskellige dele i funktionen, der er en anelse overvægt til GJ 

Thailand, da de driver hele produktionsfasen, som er den del, der vægter mest i funktionen.  

GJ Thailand’s logistik funktion varetager stort set al indkøb, dog har GJ A/S indflydelse på de store 

samarbejdsaftaler med leverandør af diamanter og metaller (guld og sølv).   

Funktionen for produktionsplanlægning foregår ligeligt fordelt mellem GJ A/S og GJ Thailand, idet 

der sidder en hel produktionsplanlægnings afdeling på Frederiksberg, der varetager planlægningen 

ud fra lagerbeholdninger og forventede kundeordre. Herudover er der ligeledes en 

produktionsafdeling i GJ Thailand, som står for planlægningen og styringen af selve produktionen.  

Pakning og emballering foretages alene i GJ Thailand, da GJ Thailand videre sender de 

færdigproducerede, pakkede og emballeret smykker til GJ A/S eller direkte til andre kunder i Asien, 

Australien og USA.  

Kvalitetskontrol er ligeledes en vigtig funktion i forbindelse med produktionen af GJ’s produkter 

generelt, idet det har stor indflydelse på brandet Georg Jensen. GJ Thailand står for den væsentligste 

del af kvalitetskontrollen, fabrikken har en hel afdeling, der kontrollere alle produkterne inden de 

pakkes og emballeres og sendes til de respektive kunder for videre salg. 

Salg og markedsførings funktionsniveauet, varetager i forbindelse med produktionen af fusion 

ringen, funktionerne markedsføringsstrategi, salg og prisfastsættelse samt distribution, der alle har 

indflydelse på efterspørgslen af fusion ringe og hermed nettoavancen.  

GJ A/S varetager den væsentligste del af markedsføringsstrategien, idet de står for udarbejdelse af  
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kampagne og markedsføringsmateriale, beslutter hvilket produkt og perioder, der skal fokuseres rent 

markedsføringsmæssigt på. Salgsselskaberne har dog lidt indflydelse herpå også i form af lokale 

markedsføringstiltag o.lign.  

Salgs- og prisfastsættelses funktionen er nød til at deles i to, selve prisfastsættelsen er GJ A/S ansvar, 

dog med input fra GJ Thailand, da de har den nødvendige viden omkring 

produktionsomkostningerne. Hvad angår salget har GJ A/S ansvaret for salget til engros kunderne 

verdenen over og salgsselskaberne har primært ansvaret for salget til slut brugeren.  

Funktionen distribution af den færdig producerede fusion ring til kunden, foretages både fra GJ A/S 

og GJ Thailand, idet der distribueres fra begge selskaber afhængig af kundens geografiske placering, 

det er dog stadigvæk GJ A/S, der varetager den største del af distributionen.  

På risiko niveauet er det relevant at vurdere de driftsmæssige og økonomiske risici i forbindelse med 

GJ A/S salg af fusion ringe til salgsdatterselskaberne. 

De driftsmæssige risici i forbindelse med produktion/køb/salg af fusion ringe, omfatter 

markedsrisiko, produktansvar, miljøansvar, arbejdsmiljø ansvar samt levering og forsinkelse.  

De markedsmæssige risici er stort set ligeligt fordelt mellem selskaberne. For GJ A/S og 

salgsselskaberne betyder  det, at det er det lokale marked, der har indflydelse på salget af fusion 

ringe, hvorimod for GJ Thailand kan leverancen af metaller, diamanter og arbejdskraft have 

indflydelse på produktionen.    

GJ A/S står for hele produktansvaret og er i sidste ende dem, der står til ansvar overfor slutbrugeren, 

uanset om varen er solgt igennem et af datterselskaberne eller hos en ekstern kunde, da de altid kan 

gå tilbage til producenten.  

Miljørisikoen har stor betydningen for GJ Thailand, idet det er dem, der står for produktionen af 

fusion ring og skal leve op til det miljøansvar, der er forbundet med det at være en producent af 

smykker.  

Risiko ved levering og forsinkelse har næsten lige stor betydning for både GJ A/S og 

salgsselskaberne, idet begge har ansvaret for, hvorvidt fusion ringen er leveret til 

salgsselskabet/kunden til tiden. Endvidere fokuserer koncernen generelt på just-in-time princippet, da 

de tidligere har ry for at have problemer med leveringerne. 

De økonomiske risici kan påvirke transaktionernes nettoavance, i forbindelse med valutarisiko og 

offentlige reguleringer.   

Valutarisikoen bæres af alle markederne, da der faktureres i danske kroner fra GJ A/S til 

salgsselskaberne og de videre sælgere til lokalvaluta. Hvis den lokale valuta er svækket i forhold til  

den danske krone, kan det have betydning for nettoavancen. For GJ Thailand gælder det 

leverandørerne som ofte er udenlandske leverandører, der fakturere i egen valuta.   

Alle interessenter kan være påvirket af offentlige reguleringer, det kan være ændring af afgifter på 

guld og sølv, ændring af momssatser mv. 
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Resultatet af analysen viser, at vægtningen af funktioner og risici skal fordeles med 24,96 til GJ A/S, 

ed 23,57 til GJ Thailand og 10,47 til salgsselskabet hvilket marked vi befinder os på).  Som det 

fremgår har både GJ A/S og GJ Thailand langt den væsentlige del af vægtningen i forbindelse med 

produktionen af fusion ringe, idet der sker det største træk på deres ressourcer, herunder 

produktionsapparat og de funktioner, der er knyttet hertil.   

Avancen på salg af fusion ringe burde fordeles mellem selskaberne således; GJ A/S med 42,3%
89

, GJ  

Thailand med 39,9%
90

 og Salgsdatterselskaberne med 17,8%
91

.  

 

Ad 3)  

De kontrakt- og aftalevilkår, der indgås mellem GJ A/S og deres eksterne kunder er ikke 

nødvendigvis de samme som ligger til grund for de kontrakter og aftaler, der indgås med de interne 

kunder. Prisen til såvel de interne som eksterne kunder beregnes dog begge med udgangspunkt i de 

priser, der i sidste ende kan opnås hos slut kunden.  

GJ A/S har med de store eksterne kunder indgået kontrakt- og aftalevilkår, blandt andet indeholdende 

priskalkulationer for hvert tænkeligt produkt og forventet antal kunden ønsker, idet kunden har 

mulighed for at opnå rabat fordele ved store mængder. Engang årligt foretages en genforhandling af 

de fastsatte vilkår mellem GJ A/S og kunden, ud fra et oplæg udarbejdet i samarbejde mellem GJ 

A/S og kunden. Kontrakt- og aftalevilkårene bliver efter denne forhandling de endelige priser på 

produkterne det næste år, indtil en ny revurdering og genforhandling foretages. Der kan være aftaler, 

der løber længere end et år og vil typisk være kunder som er stabile i den aftagne mængde af GJ 

produkter, eller har en eller anden form for års rabat, som beregnes engang årligt ud fra deres 

samlede køb og fastsatte rabat intervaller.  

I forbindelse med salg fra GJ A/S til øvrige selskaber i koncernen, kan der opstå afvigelser i forhold 

til de eksterne kunders kontrakt- og aftalevilkår, og det er vigtigt at eliminere for sådanne afvigelser, 

når der foretages en sammenligning af kontrakt- og aftalevilkår.  

 

Ad 4)  

Til brug for sammenligning af de fastsatte priser fra GJ A/S til såvel eksterne som interne kunder i 

forskellige lande, skal der skelnes til, hvorvidt de økonomiske markedsvilkår kan retfærdiggøre en 

differentieret pris.  

                                                 

89
 24,96/59 x 100 = 42,3% 

90
 23,57/59 x 100 = 39,9% 

91
 10,47/59 x 100 = 17,8% 
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I forbindelse med salg af GJ produkter på de forskellige markeder, vil der ofte være forskelle på de 

markeder selskaberne operer på. Nogen markeder har høje import afgifter, fragtomkostningerne kan 

variere væsentligt, nogen markeder har forskellige momssatser, andre har ingen moms men derimod 

andre former for skatter og afgifter mv., som alle kan have indflydelse på den avance selskabet i 

sidste ende måtte opnå.  

For GJ’s og for mange andre detail virksomheder vil prisen til slutkunden ofte være givet på forhånd. 

Pris direktiver er som udgangspunkt ikke lovligt på de fleste markeder, hvorfor butiksprisen altid vil  

være oplyst som en anbefalet pris. De fleste kunder vil som regel rette sig efter den anbefalet pris, så 

de ikke differentiere sig fra konkurrenterne. Markedsprisen til slutkunden kan også variere alt efter, 

hvilket marked man bevæger sig på, en pris til en japansk kunde i Japan er ikke nødvendigvis den 

samme som til en dansk kunde i Danmark. Årsagen hertil er at man ofte anvender forskellige avance 

mark-ups, da de forskellige markeder kan bærer forskellige detail priser.  

Årsagen til at detail prisen spiller en væsentlig rolle i prisfastsættelsen af kostprisen er, at den som 

ofte bliver beregnet på baggrund af den pris man forventer at kunne opnå hos slut kunden. Dette kan 

resultere i at prisen til eksterne og interne kunder kan variere væsentligt fra marked til marked.  

 

Ad 5)  

GJ A/S fører flere langsigtede forretningsstrategier, og en af disse strategier har til formål at opnå 

større markedsandele på de udenlandske markeder, samt erobring af markedsandele fra eksisterende 

konkurrenter på alle eksisterende markeder.  

Ved en sammenligning af priser med interne og eksterne kunder på de forskellige markeder, kan det 

derfor være nødvendigt i nogen tilfælde, at eliminere for eventuelle forhold i forbindelse med den 

langsigtet forretningsstrategi, der kan have betydning for afregningspriserne. Denne 

forretningsstrategi kan blandt andet vise sig i de nedsalg i afregningspriserne, der er givet til store 

engros kunder i USA, for at opnå markedsandele, så der i fremtiden måske kan sikres et større 

kundegrundlag og på længere sigt en merindtjening i GJ USA.  

 

4.3.3 Transfer pricing politik 

 

GJ A/S’s fase for udarbejdelse af transfer transfer pricing politikken, opdeles i to ”processer”. Den 

første beregner og behandler prisfastsættelsen af varer og tjenesteydelser handlet internt mellem GJ 

A/S og de øvrige salgsselskaber i koncernen, således at GJ A/S er sikker på, at prisfastsættelsen er 

foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Denne del af processen udarbejdes til 

internt brug for GJ A/S. 
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Den første del af transfer pricing politikkens udarbejdelse leder til den anden del, idet det er den 

første del vedrørende prisfastsættelse, der danner grundlag for den endelig dokumentation overfor 

skattemyndighederne.  

Den anden er blot en formalisering og præsentation af GJ A/S’s oplysninger vedrørende de 

kontrollerede transaktioners art, omfang og prisfastsættelse heraf, idet transfer pricing processens 

indsamlede og udarbejdede oplysninger, ikke alle umiddelbart skal fremvises og ”afsløres” overfor 

skattemyndighederne. 

For GJ koncernen er der det specielle at GJ A/S egentlig ikke er producenten men videre sælger 

produkter produceret i GJ Thailand, som er selskabets datterselskab, eller varer produceret af 3. part 

leverandør. Fusion ringen bliver produceret af GJ  Thailand og videre solgt til GJ A/S. GJ Thailand 

opnår selvfølgelig en avance ved salg af deres produkter til GJ A/S, denne avance vil ikke blive 

analyseret og kommenteret i opgaven, men indgå som en del af kostpris beregningen for GJ A/S. 

4.3.4 Anvendt prisfastsættelses metoder  

 

Ved prisfastsættelse af GJ A/S’s varesalg til øvrige selskaber i koncernen, kan benyttes de af OECD 

Transfer Pricing Guidelines anbefalede prisfastsættelsesmetoder. 

Ved en prisfastsættelse af den interne afregningspris på salg af guld fusion ringe vil en gennemgang 

af de af OECD Transfer Pricing Guidelines anbefalede metoder foretages, for at se hvorvidt den 

interne afregningspris på fusion ringe er foretaget i overensstemmelse med kravene til 

armlængdeprincippet. Det skal dog bemærkes, at der kun i de tilfælde, hvor det findes relevant 

foretages en beregning af en intern afregningspris for fusion ringe. 

Fri markedspris-metode  

GJ A/S produktportefølje kan karakteriseres som et homogent produkt, idet der er tale om et 

standardiseret produkt
92

, som ikke kræver de store og misvisende elimineringer for af 

sammenlignelige produkter. Metoden finder som ofte anvendelse i salgsselskaber, og da GJ A/S’s 

datterselskaber, der handles med, stort set alene fungere som salgsselskaber, er der umiddelbart intet, 

der taler imod metodens anvendelse.  

Tager vi igen udgangspunkt i salg af fusion ringe fra GJ A/S til eksempelvis det Australske 

salgsselskab, såfremt det utænkelige sker, at GJ Australien i sidste ende alligevel ikke beslutter sig  

                                                 

92
 Der kan være enkelte produkter, som er tilpasset kundens ønsker og behov, men det er under 1% af GJ’s produkt 

sortiment 



4. Praksis i Georg Jensen A/S  

  

Side 87 

 

 

for af en eller anden årsag ikke ønsker at aftage deres ordre alligevel, kan GJ A/S videresælge fusion 

ringene til en anden kunde, eksempelvis et af de andre datterselskaber i koncernen eller en ekstern 

kunde. 

Til en sammenligning af hvorvidt GJ A/S prisfastsætter fusion ringe i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet efter den fri markedspris-metode til interne kunder, skal  

sammenligningsgrundlaget reguleres for eventuelle forskellige vilkår i forbindelse med prisen og 

salget.  

 

Salget af fusion ringe foretages til forskellige markeder, hvorfor det er nødvendigt at regulere for den 

geografiske placering, valutaforhold og inflation, for at sammenligningsgrundlaget er validt og 

identisk. 

GJ A/S kan sagtens vælge at anvende den fri markedspris-metode til prisfastsættelse af deres 

produkter, idet at GJ A/S som ofte sælger både til egne datterselskaber og ekstern kunder på de 

respektive markeder. Selvom prisen kan variere fra marked til marked, så har GJ A/S mulighed for at 

sammenligne prisen mellem interne og eksterne kunder, da de som ofte har begge slags kunder på de 

respektive markeder. Hermed har GJ A/S er validt datagrundlag, og prisfastsættelsen må hermed 

forventes at kunne fastsættes i overensstemmelse med armlængdeprincippet.      

Videresalgspris-metoden 

Ved GJ A/S’s salg af deres produkter til interne kunder er der generelt tale om produkter, der ikke 

undergår en videreforarbejdning inden produkterne videresælges til såvel eksterne og interne kunder, 

og GJ A/S kan derfor foretage en prisfastsættelse af deres produkter efter videresalgspris-metoden.  

 

Hermed menes, at eksempelvis fusion ringe er færdigproduceret og den interne kunde skal ikke 

foretage yderligere arbejder på ringene, forend denne videredistribueres til slutbrugeren. Det skal i 

samme moment bemærkes, at metoden oftest anvendes ved sidste led i en distributionskæde. For GJ 

A/S er dette kriterium opfyldt, idet datterselskaberne er sidste led i distributionskæden og de hermed 

videresælger GJ’s produkter til den endelig slutbruger. 

Ved at GJ A/S foretager en prisfastsættelse af deres produkter efter videresalgspris-metoden skal der 

tages udgangspunkt i de listepriser, der normalt anvendes til slut kunderne, og reducere denne med 

en rimelig bruttoavance, der fastsættes ud fra den normale branche kutyme. 
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Prisen på salg af guld fusion ringe til slut brugeren har GJ A/S beregnet til 3.500 DKK inkl. moms, 

og den markedsbestemte bruttoavance procent, er i dette tilfælde fastsat ud fra normal branche 

kutyme på 40% af listepriser. 

Videresalgspris (listepris eksl. moms) 2.800,00 

Markedsbestemt bruttoavance, 40% -1.400,00 

Afregningspris (eksk. moms) 1.400,00 

  

Den overstående beregnet interne afregningspris på salg af guld fusion ringe er ved brug af 

videresalgspris-metoden den korrekte pris, og kravet til prisfastsættelse i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet er hermed opfyldt. Til kontrol af om den beregnet interne afregningspris er i  

overensstemmelse med armslængdeprincippet anvendes den vægtning, der er fremkommet i 

funktions- og risikoanalysen
93

. 

Kostpris plus avance metoden  

Idet GJ A/S umiddelbart ikke er en produktionsvirksomhed (90-95% af deres produkter produceres 

af GJ Thailand eller af eksterne leverandører) vil kostpris plus avance metoden ikke være den mest 

anvendelige metode ved en prisfastsættelse af GJ produkter til koncernforbundne selskaber.  

GJ A/S’s salg af guld fusion ringe er købt færdig produceret og emballeret hos GJ Thailand, hvorfor 

der ikke foretages en videre forarbejdning af ringene og dermed kan de nødvendige priskalkulationer 

ikke foretages på baggrund af de af GJ A/S’s oplysninger fra deres interne økonomistyring. 

Kostpris plus avance metoden kan umiddelbart ikke finde anvendelse ved prisfastsættelsen af interne 

afregningspriser til koncernens salgsdatterselskaber, idet der ikke er tale om en produktions-

virksomhed. 

Avance fordelingsmetoden (profit split method)  

Såfremt GJ A/S skal anvende avance fordelingsmetoden til en prisfastsættelse af deres produkter, 

skal der tages udgangspunkt i den af GJ koncernen opgjorte samlede fortjeneste fra alle kontrollerede 

transaktioner. Herefter fordeler GJ koncernen denne fortjeneste ud fra en given fordelingsnøgle, der 

er fremkommet ved den i de impliceret selskabers udarbejdet funktions- og risikoanalyse, således at 

selskaberne hermed får deres andel af fortjenesten ud fra den ”indskudte” ressourceindsats og risici, 

og som følge heraf kan den interne afregningspris på GJ produkter prisfastsættes. 

                                                 

93
 For nærmere gennemgang af funktions- og risikoanalyse henvises der til afsnit 4.3.2 
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Fordelingen af fortjenesten afspejler ikke den reelle indtjening i GJ A/S eller de respektive 

datterselskaber, idet indtjeningen er beregnet ud fra GJ koncernens samlet nettofortjeneste ved 

kontrollerede transaktioner, og ikke ud fra det enkelte selskabs fortjeneste på de interne  

transaktioner, hvorved metoden får en snert af arbitrær fordeling for såvel GJ A/S som 

salgsdatterselskaberne. 

Da fremgangsmåden ved avance fordelingsmetoden er usikker, hvad angår fordelingen af 

fortjenesten, og datagrundlaget er svært tilgængeligt bør GJ A/S ikke anvende denne metoden til 

prisfastsættelsen af deres produkter herunder guld fusion ringe, idet den oftest ikke opfylder kravene 

til prisfastsættelse i overensstemmelse med armlængdeprincippet, og som tidligere nævnt anbefales  

brugen af denne metode ikke, så længe en armslængdepris kan fastsættes ud fra en traditionel 

transaktionsbaserede metode, trods at de ”andre metoder” finder anvendelse oftere og oftere i 

udlandet. 

Transaktionsbestemt nettoavancemetode  

En opgørelse af den interne afregningspris af GJ produkter ud fra en transaktionsbestemt 

nettoavancemetode vil tage udgangspunkt i en fastsat nettofortjeneste beregnet ud fra et af 

salgsselskaberne i GJ koncernen, og dette selskabs nettofortjeneste danner herefter grundlag for de 

øvrige selskabers nettofortjeneste ved den anvendte interne afregningspris. 

For GJ koncernen bør denne metode ikke finde anvendelse, idet den fastsatte nettofortjeneste kan 

være beregnet ud fra et datterselskaber, der kan have langt lavere omkostninger og/eller der kan være 

specielle markedsmæssige vilkår (valuta, fortoldning, momssatser mv.), der kan have indflydelse på 

indtjeningen. Alt andet end lige medfører dette en forringelse af den beregnet interne afregningspris,  

og der kan således stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt prisen er opgjort i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

Om den af GJ A/S’s i dag og tidligere anvendte prisfastsættelsesmetode af afregningspriser på deres 

produkter til koncernforbundne selskaber afviger fra de i ovenstående gennemgåede OECD Transfer 

Pricing Guidelines anbefalede prisfastsættelsesmetoder, vil blive analyseret i det kommende afsnit, 

hvor på der vil blive foretages en analyse af om GJ A/S behøver foretag en justering og/eller ændring 

af de anvendte interne afregningspriser, således at de opfylder kravene til armslængdeprincippet. 

4.3.5 GJ A/S tidligere anvendt prisfastsættelses-metode  

 

GJ A/S har igennem en meget lang årrække anvendt samme metode til beregning af interne 

afregningspriser overfor koncernens salgsselskaber. I 2008 valgte GJ A/S og ændre på deres 

kalkulationsprincippet, incitamentet hertil var, at de ønskede at optimere koncernens salgsselskabers 

underskud/overskud, og dermed forhåbentligt give et mindre underskud på koncern niveau.   
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GJ A/S har frem til 2008 beregnet deres interne afregningspriser med udgangspunkt i den anbefalede 

detail pris (RRP)
94

 og forventet bruttoavance i salgsselskaberne. Den forventede bruttoavance er 

fastsat til 60% af RRP. Den realiseret bruttofortjeneste kan dog variere fra marked til marked, idet 

der kan være omkostninger såsom import afgifter, differentieret momssatser, salgsskatter o.lign., der 

har indflydelse på den reelle bruttofortjenesten i de respektive salgsselskaber. RRP kan variere fra 

marked til marked alt efter hvilken pris, der kan opnås på de respektive markeder for det givne  

produkt. I nedenstående beregninger er anvendt den samme RRP for alle markederne og der er 

dermed ikke taget højde for eventuelle forskellige RRP, som selvsagt kan have en indflydelse på den 

interne afregningspris, da den beregnes på baggrund af RRP.  

Tager vi ligesom i ovenstående afsnit udgangspunkt i salg/køb af en guld fusion ring, vil den interne 

afregningspris være følgende: 

Videresalgspris (listepris inkl. moms) 3.500,00 

  Videresalgspris (listepris eksl. moms) 2.800,00 

Markedsbestemt bruttoavance, 60% -2.100,00 

Intern afregningspris (eksk. moms) 700,00 

 

Som udgangspunkt kan ovenstående prisfastsættelsesmetode kategoriseres som videresalgspris-

metoden, hvilket jf. tidligere beskrevet er en af de metoder, der kan finde anvendelse i GJ koncernen. 

Om prisen er opgjort i henhold til armslængdeprincippet, kan dokumenteres ved at sammenligne den 

interne afregningspris med priser til ekstern kunder, idet der ikke er forskel i GJ A/S’s proces for salg 

til såvel de interne som eksterne kunder.  

Afregningsprisen til eksterne kunder bliver beregnet ud fra samme metode som ved interne kunder, 

idet afregningsprisen tager udgangspunkt i RRP og derefter reduceres med en forventet bruttoavance, 

der er fastsat ud fra branche kutyme. Den kalkulerede bruttoavance ligger normalt på 40% af RRP
95

, 

her kan der ligesom for interne afregningspriser være forskel på den endelig opnåede bruttoavance på 

grund af markedsmæssige vilkår, som momssatser, valutaforhold mv.  

 

 

 

                                                 

94
 Normalt anvendes betegnelse; RRP = recommended retail price 

95
 Som tidligere nævnt kan der være forskel i RRP for marked til marked, men den mest anvendte RRP ligger til grund 

for beregningen 
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For GJ A/S’s salg af guld fusion ringe til en ekstern kunde vil salgsprisen se ud som følgende: 

Videresalgspris (listepris inkl. moms) 3.500,00 

  Videresalgspris (listepris eksl. moms) 2.800,00 

Markedsbestemt bruttoavance, 40% -1.400,00 

Ekstern afregningspris (eksk. 

moms) 1.400,00 

  

Mange store kunder forhandler dog ofte en ekstra rabatter på omkring 10% af RRP, således at deres 

forventede bruttoavance vil udgøre 50% af RRP i stedet for 40%, hvilket i ovenstående tilfælde vil 

øge bruttoavancen med 350,00 DKK per guld fusion ring, der sælges. 

De to afregningspriser kan danne grundlag for at vurdere om GJ A/S fastsætter deres interne 

afregningspriser på armlængdevilkår. Forskellen i den markedsbestemte bruttoavance er ikke  

nødvendigvis udtryk for, at de interne afregningspriser ikke er fastsat i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, som det fremgår af ovenstående har eksterne kunder mulighed for at 

forhandle en yderligere rabat, som giver dem en større bruttoavance, samtidig kan der argumenteres 

for en højere bruttoavance for de interne kunder, da det må formodes og i øvrigt i de fleste tilfælde 

kan bevises, at de mængder af guld fusion ringe GJ A/S’s egne salgsselskaber aftager er væsentlige 

højere end de eksterne kunders, hvorfor det vil være muligt at forhandle højere rabatter. Årsagen til 

at det må forventes, at den aftagne mængde er højere end eksterne kunder er, at de eksterne kunder 

har andre mærker end Georg Jensen og GJ’s egne salgsselskaber alene har GJ produkter i deres  

butikker. I tilfælde af at GJ A/S havde en franchise kunde, vil den type eksterne kunder kunne bruges 

som 100% sammenligningsgrundlag, da kunden i det tilfælde også alene vil fører GJ produkter. 

Herudover er andet argument for differentieringen i priserne til interne fra eksterne kunder, at de 

interne kunder står i en eksklusivitets situationer. Hermed menes, at GJ’s egne forretninger ikke har 

mulighed for at købe og sælge andre produkter end GJ’s. Salgsselskaberne, kan dermed ikke forsøge 

at skabe et højere salg og større overskud ved at udvide deres eksempelvise produktsortiment, da de 

er underlagte en eksklusivitetsaftale med GJ A/S. GJ A/S kan ved at sænke deres interne 

afregningspriser kompensere for denne eksklusivitet  datterselskaberne er omfattet af. 

4.3.6 GJ A/S nuværende anvendt prisfastsættelses-metode 

I 2008 besluttede GJ A/S at ændre metoden til brug for beregning af interne afregningspriser. 

Årsagen var at GJ koncernen havde store underskud i flere af datterselskaberne og man derfor 

ønskede at dække en del af underskuddet/omkostningerne ved at allokere en højere bruttoavance til 

salgsdatterselskaberne end de opnåede ved brug af videresalgspris-metoden.  

GJ A/S efterberegnede og kalkulerede nye interne afregningspriser til datterselskaberne, som herefter 

kan kategoriseres, som den transaktionsbestemte nettoavancemetode. Alligevel kan de nye  
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afregningspriser ikke helt sidestilles med interne afregningspriser opgjort efter transaktionsbestemte 

nettoavancemetode eller rettere sagt, der er en problemstilling med at retfærdiggøre og dokumentere 

at afregningspriserne efter den nye beregningsmetode er opgjort efter armslængdeprincippet. 

Årsagen hertil er, at GJ A/S har valgt at differentiere de interne afregningspriser afhængig af hvilket 

datterselskab, de sælger til. Det vil sige i nogen selskaber udgør bruttoavance 25% af RRP og i andre 

selskaber 75% af RRP.  

De interne afregningspriser efter ændringen for guld fusion ringe ser herefter således ud: 

  RRP Avance Avance Afregnings 

Salgsdatterselskab inkl. moms procent DKK pris 

GJ Australien 3.500,00 54% 1.890,00 910,00 

GJ Tyskland 3.500,00 60% 2.100,00 700,00 

GJ Danmark Retail 3.500,00 50% 1.750,00 1.050,00 

GJ Frankrig 3.500,00 75% 2.625,00 175,00 

GJ Hong Kong 3.500,00 62% 2.170,00 630,00 

GJ Japan 3.500,00 75% 2.625,00 175,00 

GJ Sverige 3.500,00 62% 2.170,00 630,00 

GJ Singapore 3.500,00 60% 2.100,00 700,00 

GJ Taiwan 3.500,00 54% 1.890,00 910,00 

GJ England 3.500,00 60% 2.100,00 700,00 

GJ USA 3.500,00 75% 2.625,00 175,00 

 

Som det fremgår af ovenstående er priserne opgjort efter de nye afregningspriser langt fra 

sammenlignelige, der kan som tidligere nævnt være årsager til, at der er differentieret interne 

afregningspriser mellem de forskellige markeder på grund af markedsforhold og vilkår, men det kan 

være svært at argumentere for, at der er så store forskelle i de interne afregningspriser som ovenfor. 

Ligesom det kan være svært at dokumentere, at priserne er opgjort i henhold til 

armslængdeprincippet.  Det skal samtidig bemærkes, at priserne til de eksterne kunder ikke 

ændres, og kan dermed heller ikke danne bevis for at priserne er opgjort efter armslængdeprincippet. 

 

4.3.7 Sammenligning af GJ A/S anvendt prisfastsættelses-metoder  

 

Sammenlignes den tidligere anvendte og nuværende prisfastsættelses-metode for de interne 

afregningspriser, fremgår det at nogen selskaber vil opnå en mindre avance ved salg af guld fusion 

ringe end andre markeder.  
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Afregningspriser Gammel Ny  Forskel 

Salgsdatterselskab metode metode   

GJ Australien 700,00 910,00 -210,00 

GJ Tyskland 700,00 700,00 0,00 

GJ Danmark Retail 700,00 1.050,00 -350,00 

GJ Frankrig 700,00 175,00 525,00 

GJ Hong Kong 700,00 630,00 70,00 

GJ Japan 700,00 175,00 525,00 

GJ Sverige 700,00 630,00 70,00 

GJ Singapore 700,00 700,00 0,00 

GJ Taiwan 700,00 910,00 -210,00 

GJ England 700,00 700,00 0,00 

GJ USA 700,00 175,00 525,00 

 

Som det fremgår af ovenstående beregninger, tjener GJ Australien 735,00 DKK mindre på salg af en 

guld fusion ring end GJ Japan, hvis man vælger at anvende den nye beregningsmetode for interne 

afregningspriser, hvilket må siges at være i strid med armslængdeprincippet. 

Resultatet af ovenstående vil være, at nogen markeder skal øge deres omsætning for at kunne dække 

alle deres driftsomkostninger og genere overskud, ved anvendelse af den nye metode. Hvorimod 

andre datterselskaber kan nøjes med at fastholde deres nuværende omsætning for at dække deres 

driftsomkostninger og nu genere overskud, modsat hvad de gjorde med den gammel 

afregningsmetode, hvor datterselskaberne eneste mulighed for at genere overskud var at øge 

omsætningen eller foretage omkostningsbesparelse, hvilket ikke altid er muligt, da mange 

salgsselskaber har en del faste omkostninger. 

På baggrund af ovenstående fremgår det at den nye afregningsmetode, den transaktionsbestemt  

nettoavancepris metode, ikke lever om til kravene vedrørende interne afregningspriser, som er, at det 

skal dokumenteres, at de er opgjort i henhold til armslængdeprincippet. Derimod kan der sagtens  

argumenteres for at den gamle metode, videresalgspris-metoden, lever op til kravene for opgørelse af 

interne afregningspriser efter armslængdeprincippet, trods at den anvendte avance ikke er den samme 

som anvendes for salg til eksterne kunder, men argumenterne, der ligger til grund for at avancen skal 

differentieres er fyldestgørende. 

GJ A/S bør derfor gå tilbage til videresalgspris-metoden til brug for beregning af deres interne 

afregningspriser overfor deres salgsdatterselskaber.   
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4.3.8 Implementering og opfølgning 

 

Med udgangspunkt i GJ A/S’s endelig transfer pricing politik, der vil være udarbejdet af den nedsatte 

projektgruppe, skal denne gruppe fremlægge den færdige udgave for direktionen/bestyrelsen, således 

at der kan ske en godkendelse af den udarbejde politik/dokumentation, idet det er 

direktionen/bestyrelsen, der har det overordnet ansvar for at GJ A/S’s transfer pricing dokumentation 

er i overensstemmelse med de af skattemyndighedernes fastsatte krav, og lovgivningen forbundet 

hermed.  

Endvidere skal en kopi af transfer pricing politikken fremsendes til de implicerede selskaber. For GJ 

A/S betyder det, at alle salgsselskaberne i resten af verdenen skal have en kopi af den endelige og 

godkendte transfer pricing politik, og det skal bemærkes at denne bør være udarbejdet på engelsk. 

Det er direktionen/bestyrelsens pligt, at tage skridt til igangsættelse af implementeringen af transfer 

pricing politikken i GJ A/S. 

Transfer pricing politikken har i GJ A/S kun indflydelse på forretningsgangene i produktudvikling og 

økonomi afdelingen, idet det er denne afdeling, der hovedsageligt er berørt af de praktiske ændringer 

i de fastsatte forretningsgange og eventuelle arbejdsprocesser. 

For produktudviklingen betyder ændringerne, at de skal kunne beregne og fastsætte den RRP rigtig, 

således at avancen til datterselskaberne og den interne afregningspris herefter kan beregnes. 

Transfer pricing politikken har endvidere indflydelse på GJ A/S’s økonomiafdelingen, idet denne 

skal kunne beregne og fastsætte priserne til de interne kunder, således at en korrekt fakturering kan 

foretages. Herudover skal der udarbejdes en oversigt over arten og omfangen af de kontrollerede 

transaktioner foretaget mellem GJ A/S og de øvrige salgsselskaber i GJ koncernen, idet GJ A/S skal 

opfylde selvangivelses- og oplysningspligten i henhold til SKL §3 B. 

I forbindelse med implementeringen vil det være praktisk for GJ A/S, at indføre transfer pricing  

politikken og vilkårene forbundet hermed i de allerede eksisterende forretningsgangsbeskrivelser. 

Opfølgningen af den udarbejdede transfer pricing politik i GJ A/S, skal foretages som led i en 

kontinuerlig og dynamisk proces, hvor der hele tiden er fokus på tilblivelsen af afregningspriserne og 

kalkulationer, der ligger til grund herfor samt arten og omfanget med tiden kan blive større og mere 

udbredt, idet det kan forventes, at koncernen som led i sin forretningsstrategi vil ekspandere både, 

hvad angår de kontrollerede transaktioner og ind lempelsen af flere selskaber/markeder.   

For at GJ A/S kan skabe et overblik over, hvornår det er hensigtsmæssigt at foretage en opdatering 

og udvidelse af den udarbejdet transfer pricing politik, er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en  
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specifik statistik over arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner mellem GJ A/S og de 

øvrige salgsselskaber i koncernen. Denne opdatering kan tage udgangspunkt i de eventuelle 

ændringer og oplysninger, der måtte være fremkommet siden den sidste udarbejdede transfer pricing 

politik. 

For GJ A/S vil det være en naturlig del at foretage en opfølgning på de udarbejdet retningsliner for 

transfer pricing i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af årsregnskab. Denne opfølgning 

foretages af GJ A/S i samarbejde med deres eksterne revisorer, idet revisorerne alligevel i forbindelse 

med årsafslutningen skal foretage en revision af de foreliggende forretningsgangbeskrivelser, og de 

godkendte retningslinjer i forbindelse med transfer pricing politikken. Hermed har revisorerne en 

mulighed for at kommentere og bemærke eventuelle unøjagtigheder og fejl i forbindelse med, de i 

transfer pricing politikken, anvendte prisfastsættelsesmetoder, således at disse lever op til 

skattemyndighedernes krav og eventuelle ændringer heri. I denne forbindelse har revisorerne 

mulighed for at foreslå GJ A/S eventuelle forbedringer, der er hensigtsmæssig at medtage.  
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4.4 Delkonklusion 

 

Udviklingen i GJ A/S har gennem de sidste århundrede været præget af ejerskifte, ekspansion, 

produktions- og logistikændringer samt ledelsesskifte, der blandt andet har haft stor indflydelse på 

organisationsstruktur, selskabsstrategi og forretningsområder, produkt- og som følge heraf 

kundeportefølje og markedsandele.  

Udviklingen har været med til at føre GJ A/S, der hen hvor de befinder sig i dag, det vil sige på et 

marked indenfor for både interiør (sølv og stål) og smykker/ure. Dette har ydermere resulteret i at GJ 

koncernen er markedsledende på det skandinaviske marked indenfor livsstil og luksusvaremærker og 

er godt repræsenteret i både resten af Europa, Asien og Australien. 

GJ A/S salg af varer til koncern forbundne selskaber udgør en væsentligt del af den samlede 

omsætning. Til prisfastsættelse af de koncern interne afregningspriser har GJ A/S indtil 2008 anvendt 

videresalgspris-metoden, hvor beregningen af den interne afregningspris tog udgangspunkt i den 

RRP og derfra beregnet en fastsat bruttoavance på 60%, branche kutymen overfor eksterne kunder 

plejer normalt at ligge på 40% dog med mulighed for at forhandle højere rabatter på optil 10% af 

RRP. En af årsagerne til at det kan retfærdiggøres at den beregnes interne afregningspris er lavere 

end til eksterne kunder, er at den aftagne mængde af GJ produkter er langt er højere end eksterne 

kunder, da de forhandler andre mærker end GJ, og GJ’s salgsselskaber alene forhandler GJ 

produkter. På baggrund af ovenstående kan det derfor konkluderes at GJ’s prisfastsættelse efter 

videresalgspris-metoden er beregnet og opflyder kravene til armslængdeprincippet. 

I 2008 valgte GJ A/S at ændre princip for fastsættelse af de interne afregningspriser, de forsøgte at 

anvende den transaktionsbestemt nettoavance-metode, dog på en måde som resulteret i at priserne 

ikke helt levede op til metodens krav og principper. Årsagen hertil var, at man valgte at beregne 

forskellige priser for de forskellige salgsselskaber ud fra deres over- eller underskud, nettoavancen 

kunne derfor være lige fra 75% i USA til 54% i Australien. På baggrund af de varierende priser må 

det konstateres at kravene til armslængde vilkårene ikke opfylder. 

Ved en vurdering af om de kontrollerede transaktioner foretaget mellem GJ A/S og de øvrige 

salgsselskaber i koncernen er prisfastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet, anvende 

den gennemførte transfer pricing proces. Med udgangspunkt i den udarbejde proces, kan det 

konklusionen at GJ A/S skal, såfremt de ønsker at overholde skattemyndighedernes krav til transfer 

pricing, gå tilbage og anvende videresalgspris-metoden, som var anvendt før 2008, idet 

prisfastsættelsesmetoden opfylder kravene til beregning af interne afregningspriser overfor 

koncernforbundne selskaber. 
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5. Konklusion 

 

De almindelige skatteretlige principper i dansk lovgivning er stadfæstet i SL §§4-6. I 

bestemmelserne ligger implicit læren om rette indkomstmodtager og paragrafferne danner sammen 

med LL §2 grundlaget for transfer pricing korrektioner i Danmark. 

Der blev med vedtagelse af lov 131 indført oplysnings- og dokumentationspligt for selskaber med 

kontrollerede transaktioner. Endvidere blev der, set i lyset af at transfer pricing sager både er tids- og 

ressourcekrævende indført udvidede genoptagelsesfrister for såvel skattemyndigheder som 

skattepligtige.  

Oplysningspligten har for selskaber blandt andet betydet, at de skal opgive art og omfang af de 

foretagende kontrollerede transaktioner på selvangivelsen. 

Dokumentationspligten for kontrollerede transaktioner har for selskaber betydet, at de skal udarbejde 

dokumentation, der kan retfærdiggøre de priser og vilkår, der handles til med afhængige parter. Det 

er ikke yderligere præciseret i loven, hvad denne dokumentation skal indeholde, men med 

skattemyndighederne publiceret vejledninger vedrørende henholdsvis oplysnings- og 

dokumentationspligt er det muligt for selskaberne at få en indikation af, hvad skattemyndighederne 

forventer, det er dog i sidste ende det enkelte selskab der afgøre det nødvendige omfang. 

Som følge af den tidligere ”ringe” lovgivning omkring transfer pricing har skattemyndighederne haft 

svært ved at løfte bevisbyrden for at selskaber ikke har handlet til armslængdepriser med 

koncernforbundne selskaber i størstedelen af de førte sager. Der er med lov 131 åbnet op for en 

lettelse af skattemyndighedernes bevisbyrde, såfremt den skattepligtige ikke er i stand til at 

fremkomme med brugbar dokumentation. Skattemyndighederne bærer stadig den objektive 

bevisbyrde, men på baggrund af ovenstående påhviler der den skattepligtige en subjektiv bevisbyrde 

hvorved det er denne, der skal bevise, at der er handlet på armslængdevilkår, såfremt der ikke kan 

fremvises et brugbart dokumentationsgrundlag for en vurdering af de kontrollerede transaktioner. 

Lovændringerne har alt andet end lige stillet skattemyndighederne bedre i sager om transfer pricing, 

da en del af bevisbyrden kan flyttes til den skattepligtige såfremt det godtgøres at den foreliggende 

dokumentation ikke er tilstrækkelig til at foretage en vurdering af om de anvendte afregningspriser 

lever op til kravene om armslængdeprincippet.  

Der er lagt op til en stramning indenfor transfer pricing området med lov 432, hvor de i SEL §12 

anførte bestemmelser omkring transfer pricing er ophævet (og senere er hele §12 ophævet) og nu 

finder hjemmel i LL §2, der præcisere og supplerer læren om rette indkomstmodtager. 
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Den anførte begrænsning i SEL §12 om udenlandsk kontrol er blevet ophævet, så loven omkring 

transfer pricing ligeledes er gældende for kontrollerede transaktioner, der foretages i danske 

selskaber med kontrollerede indflydelse og i rente danske koncerner. 

LL §2 indeholder endvidere en præcisering af de længe ventede regler omkring 

armslængdeprincippet og tynd kapitalisering, som lov 131 ikke formåede at præcisere. 

Armslængdeprincippet, der ellers tidligere stillede skattemyndighederne i skakmat i de meget 

omtalte oliedomme, er ved lov 432 blevet præciseret i dansk lovgivning med et krav om, at 

kontrollerede transaktioner skal opgøres på samme vilkår og til samme priser som var de foretaget 

med uafhængige parter. 

Den internationale udvikling på transfer pricing området har været med til at præge dansk lovgivning 

med især OECD Modeloverenskomst og OECD Transfer Pricing Guidelines som inspirationskilde. I 

artikel 9 i OECD Modeloverenskomst findes retsgrundlaget for korrektioner af indkomster, der har 

været undergivet andre vilkår end, hvad der kunne være opnået, såfremt de berørte transaktioner var 

foretaget mellem uafhængige parter. 

Hovedpunkterne i OECD Transfer Pricing Guidelines indeholder en præcis definition af 

armslængdeprincippet, og en beskrivelse af de anbefalede metoder til fastlæggelse af en 

armslængdepris i forbindelse med kontrollerede transaktioner. Til en vurdering og kontrol af 

hvorvidt interne afregningspriser er opgjort på samme vilkår og til samme priser som mellem 

uafhængige parter, anbefaler OECD, at der udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse. Under den 

erkendelse, at fastlæggelse af armslængdepriser ikke er videnskab på højt niveau, er et interval af 

armslængdepriser accepteret. 

Der er fem metoder OECD anbefaler til fastlæggelse af armslængdepriser, der kan kategoriseres i 

følgende to hovedgrupper: 

De traditionelle transaktionsbaserede metoder: 

1. Fri markedspris-metode 

2. Videresalgspris-metoden 

3. Kostpris plus avance metoden 

Andre metoder: 

4. Avance fordelingsmetoden 

5. Den transaktionsbestemte nettoavancefordelingsmetoden 
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Det er vigtigt at bemærke, at sidstnævnte kategori af metoder kun anbefales, såfremt der ikke kan 

findes en armslængdepris ved brug af førstnævnte, idet det er tvivlsomt om metoderne til fulde er 

baseret på armslængdeprincippet. Dog skal dog bemærkes, at flere og flere internationale koncerner 

oftere og oftere er begyndt at anvende de andre metoder, og det forventes ligeledes at blive mere 

udbredt i Danmark også. 

 

Til brug for et fyldestgørende og retvisende dokumentationsgrundlag anbefales det selskaber med 

kontrollerede transaktioner at gennemføre en transfer pricing proces, der har til hensigt at klarlægge 

arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner. Processen kan bygges op omkring følgende fire 

faser: 

 Informationsindsamlingsfasen 

 Analysefasen 

 Udarbejdelse af transfer pricing politik 

 Implementering og opfølgning 

I først fase skal al dokumentation, der vedrører eller kan tænkes at vedrører kontrollerede 

transaktioner, indsamles for at give et overblik over de interne transaktioner.   

I anden fase udarbejdes der en funktions- og risikoanalyse, der har til formål at kontrollere hvorvidt, 

en opnået avance er fordelt ud fra forbrug af funktioner og risici.  

Transfer pricing politikken udarbejdes i tredje fase og skal angive hvorledes kontrollerede 

transaktioner er prisfastsat og hvorvidt de lever op til armslængdeprincippet.  

I den sidste fase foretages der en implementering af transfer pricing politikken. Da udarbejdelse af 

transfer pricing politikker er en dynamisk proces er det af stor vigtighed, at der mindst en gang årligt 

sker en opfølgning herpå. Politikkerne kan derfor med fordel integreres i allerede eksisterende 

forretningsgangsbeskrivelser, da disse som regel gennemgår en revision i forbindelse med 

udarbejdelse af årsregnskabet. 

For GJ A/S har fokussen på området for transfer pricing og ændring af lovgivning medført, at der 

blandt andet skal foretages en vurdering og planlægning af, hvorledes dokumentationskravene i den 

nye lovgivning kan opfyldes. En stor del af GJ A/S’s omsætning er opnået ved salg til 

koncernforbundne selskaber, hvilket kan resultere i en bevisførelse og dokumentation af, at de  

foretagende transaktioners armslængdepris er opgjort korrekt og eventuelt med udgangspunkt i en af 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines anbefalede prisfastsættelsesmetoder. 

Ændringen i lovgivningen har for GJ koncernen haft stor betydning, idet de foreliggende transfer 

pricing politikker ikke lever optil dokumentationskravene. Det anbefales GJ A/S, at gennemføre en 

transfer pricing proces, der skal ligge til grund for den endelig dokumentation overfor  
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skattemyndighederne, idet denne proces foretager en dybdegående opgørelse og vurdering af de 

anvendte prisfastsættelsesmetoder. På baggrund af den udarbejdet transfer pricing proces og en 

vurdering af de to forskellige anvendte prisfastsættelsesmetoder, kan det konkluderes, at 

prisfastsættelsesmetoden anvendt før 2008 er udført i henhold til armslængdeprincippet, idet den er 

opgjort efter videresalgspris-metoden. Derimod kan det konkluderes at den metode, der er anvendt 

fra 2008 er et forsøg på bruge den transaktionsbestemte nettoavancefordelingsmetode, det må dog 

her konkluderes at kravene hertil ikke opfyldes, og at priserne ikke er fastsat i henhold til 

armslængdeprincippet. Det anbefales derfor GJ A/S at gå tilbage til den gamle afregningsmetode, 

hvis og såfremt de interne afregningspriser skal beregnes og fastsættes i henhold til kravene omkring 

armslængdeprincippet. 

Det anbefales, derfor GJ A/S at anvende videresalgsprismetoden, idet kravene til denne umiddelbart 

er opfyldt. GJ A/S anvender, den RRP til fastsættelse af en kostpris, der er baseret på en nettoavance 

fastsat ud fra branche kutyme, dog korrigeret for ekstra ordinære rabatter, der kan opnås ud fra 

mængden af aftagne produkter. De ekstra ordinære rabatter er ikke en speciel aftale for koncern 

interne selskaber, men noget eksterne kunder ligeledes kan opnå. På baggrund af dette kan det 

hermed konkluderes, at kostprisen er opgjort i overensstemmelse med armslængdevilkårene, da der 

kan sammenlignes med salg til uafhængige parter.  

For at GJ koncernen til fulde kan leve op til lovgivningens krav skal der udarbejdes en endelig 

transfer pricing politik, der på forlangende kan fremvises overfor skattemyndighederne. Denne 

dokumentations skal som udgangspunkt indeholde en beskrivelse af GJ koncernen og GJ A/S, 

klarlæggelse af de kontrollerede transaktioner samt prisfastsættelsen heraf, forhold der kan have 

betydning for den anvendte armslængdepris samt hvilke parter, der er involveret i hvilke 

transaktioner. For at kunne vide sig sikker på at al relevant og vigtig information er medtaget 

anvendes her den gennemførte transfer pricing proces. 

Efter en lang årrække med mange ændringer i dansk lovgivning, og med indførelse af flere tiltag til 

undgåelse af skattetænkning med indkomstforvridning til følge, bør de danske skattemyndigheder alt 

andet lige være bedre klædt på til at løfte bevisbyrden i transfer pricing sager og dermed skabe 

praksis på området. Fremtiden vil vise hvorvidt lovgivningen kan stå distancen. 
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English – executive summary 

 

The increasing globalization has left international borders with less and less importance to 

international corporations. The result of this, among other things has been an increased interest in 

the topic transfer pricing among both foreign and Danish tax authorities. This has caused a growing 

number of transfer pricing cases as the respective tax authorities have identified a large, unexplored 

market within the transfer pricing and income distribution between the interests of connected 

parties. 

Foreign and Danish tax authorities are eager for potential tax revenues related to transfer pricing 

adjustments, obliging the Danish tax authorities to increase focus on this area in order not to lose 

potential tax revenue. The potential transfer pricing adjustments deal with large amounts of money 

because multinational corporations are involved. This international attention among tax authorities 

may result in "fights" since the possibility of both losses and gains of considerable scope exists. 

In 2006, the company tax authority requirements for information and documentation changed. As a 

result of these obligations, only few Danish companies do not need to consider transfer pricing 

issues today. 

For years there have been no real clarifications of transfer pricing rules in the Danish law 

concerning disclosure and documentation requirements. However, with the introduction of SKAT's 

two guides about disclosure and documentation requirements in 2000 and 2006, the area is set for a 

tightening of the processing of transactions with group related parties so that an operation’s 

reliability can be verified properly. 

The Danish tax authorities, despite the last two published guides, still recommend companies to 

follow the OECD Transfer Pricing Guidelines. One reason to this is that the level specification and 

description of pricing methods are described more thoroughly in the OECD Transfer Pricing 

Guidelines. The above actions by the tax authorities draw today many companies' attention to 

improve and / or prepare transfer pricing agreements with related parties.  

 

For Georg Jensen Group and Georg Jensen A/S as well as for many other groups, the above actions 

have increased incentives to focus on issues around transfer pricing, launch production of beneficial 

transfer pricing policies, and documentation of the transfer pricing to demonstrate that they fulfill 

the requirement for arm's length principle. 


