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Executive summary  
In this master’s thesis I explore the taxation of a particular area in tax law, namely Business 

Restructuring. Business Restructing is a relative new area that is incorporated in the OECD 

Guidelines in 2010 with chapter IX. This area is necessary because of increased traffic between 

multinational companies. These transfers between the dependent companies have to be 

controlled in certain ways. The rules in chapter IX tries to give the companies a way to control and 

find the correct price for the transfers.  

Because of the recent implementation of the area I investigate the Danish tax law and investigate 

how it corresponds to the guidelines in OECD Transfer Pricing Guidelines. I go through the taxation 

of the central concept of “something of value” and investigate the taxation in Danish tax law. The 

master thesis shows that there are laws that regulate the different parts of “something of value”  

The tangible assets are regulated through the State Tax and the special law depended on the kind 

of tangible assets that are transferred. The State Tax is the main tax law and the tax law that 

decides that every income should be taxed when it is transferred. The tangible assets are also the 

least complex when talking about the pricing methods, because there are often independent 

comparable companies. 

The intangible assets are more complex and are regulated by the Depreciation Act. The complexity 

arises, when the intangibles are set to be priced, because they often do not have a specific value. 

The price can be valued after the guides in Danish tax law.  

The Depreciation Act is also the dominating law for ongoing concern that in Danish tax law is 

regarded as the same as goodwill. Additionally guidelines assist the pricing of transfers.  

The last part of “something of value” is outsourcing, where the transfer is rated between a part 

sale and a wholesale of the company.  

The last part of the analysis focuses on the central law in Danish tax law in Transfer Pricing, 

Assessment Act section 2. Section 2 proves to be sufficient to regulate Business Restructuring, but 

it may have to be updated in a few years, so it is comparable to the new chapters in OECD 

guidelines. Furthermore the Danish tax authorities are asked to amend their exit taxation on the 

transfers that have not a feasible income.   
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1. Indledning 
I en stigende globaliseret verden søger selskaberne nye muligheder for at opnå en højere 

omsætning og et positivt resultat på bundlinjen. Dette resulterer i at koncernselskaber flytter på 

deres indtjening på tværs af landegrænser, så de igennem nye tiltag opnår det størst mulige 

potentiale i deres koncern.  

Den øgede handel på tværs af lande skaber også muligheder for selskaberne for at flytte eller 

omstrukturere deres selskaber. Dette er ikke nødvendigvis bare indkomst, men også risici, aktiver 

og funktioner som kan flyttes imellem koncernselskaberne, så selskaberne optimerer deres 

koncern. Disse overførsler skal overholde armslængdeprincippet og skal dermed overholde den 

gældende Transfer Pricing lovgivning.   

Som skrevet ønsker selskaberne en positiv bundlinje ved at forbedre deres selskab. Dette kan ske 

igennem omkostningsreduktioner eller omstruktureringer. Et af de forhold man kan ændre på er, 

at man kan flytte sin produktion til andre lande hvor omkostningerne er lavere eller man kan flytte 

funktioner, så ens koncern står mere samlet.  

I de senere år er der kommet mere fokus på Transfer Pricing sager, hvor skattemyndighederne 

verdenen over har sat fokus på problemet. Alene i 2012 er der en markant stigning i antallet af 

Transfer Pricing sager og dermed forhøjelser af indkomster i Transfer Pricing sager1.  

At Transfer Pricing er blevet et fænomen i forskellige lande ses også på den medieovervågning 

som emnet har. I den danske presse hører man om Transfer Pricing sager, ofte fordi det er høje 

indkomst forhøjelser som der er tale om. Derudover er der også sat fokus på det globalt, da man 

ved det seneste G8 møde i juni 2013 satte fokus på netop de overførsler, der sker mellem 

landene2.  

Den beskatning der rammer selskaberne findes i de beskatningsregler som de enkelte lande har. I 

Danmark har vi den generelle beskatningsregel i Statsskatteloven og derudover er der de specielle 

love, som for eksempel kursgevinstloven og ejendomsbeskatningsloven.   

                                                           
1
 Skatteministeriet (2013) 

2
 G8-topmøde (2013) 
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2. Problemfelt 

I og med der er sat mere fokus på Transfer Pricing (herefter TP) sager i Danmark er der også sat 

fokus på hvordan selskaberne egentlig skal efterleve de krav som der bliver stillet. Som beskrevet i 

indledningen så er der også ved det seneste G8 møde sat fokus på situationen, hvor skattekroner 

forsvinder ud af et land for at blive beskattet lavere i et eller flere andre.  

I og med selskaberne kan foretage sig disse overførsler internt i koncernen lovligt - så længe de er 

på armslængdevilkår - så vil der være et incitament til at selskaberne vil forsøge at forbedre deres 

selskabsstruktur. Da vi lever i en global verden, hvor de fleste grænser er åbne, så vil der også 

være en naturlig flytning mellem de enkelte lande.  

For at dæmme op for denne overførsel er der udarbejdet retningslinjer fra OECD som skal sikre, at 

selskaberne overholder de retningslinjer der nu engang er fastlagt i det enkelte land. For de lande 

der dermed er tilknyttet OECD kan disse opfylde de samme retningslinjer. Det er dog op til de 

enkelte lande at implementere retningslinjerne fra OECD.   

I 2010 er der kommet en ny publikation fra OECD som har indført et nyt begreb i kapitel IX i OECD 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators (Herefter OECD 

TPG) om Business Restructuring, som er et underområde til TP. Ved dette kan selskaber flytte 

aktiver, funktioner og risici mellem selskaber i forskellige lande. Udfordringen ved denne nye 

tilførsel er hvordan denne kan indføres i den nationale lovgivning og blive tilpasset de regler som 

der allerede regulerer TP forhold. Min forventning til denne problemstilling er at den nationale 

lovgivning løbende bliver tilpasset OECD´s retningslinjer.  

Her omhandler det også generelt om hvordan man i national skatteret kan tilpasse en beskatning 

af det centrale begreb something of value. For disse former er der udfordringer i og med man skal 

kunne finde det beskatningsgrundlag der er i den nationale lovgivning. For at kunne beskatte de 

overførsler af aktiver, funktioner og risici der går ud af landet skal der være en lovgivning som 

tager højde for de enkelte something of value grupper. Denne lovgivning skal, for så vidt muligt, 

kunne overføres til de forhold som der bliver beskrevet i OECD´s retningslinjer, så der eksisterer en 

gennemsigtighed for de globale koncerner. Dette sætter samtidig udfordringer for de nationale 

lovgivningsmyndigheder.  
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2.1. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående vil jeg opstille følgende problemstilling: 

Hvorledes reguleres something of value i national skatteret, og hvordan forholder den nationale 

skattelovgivning sig i forhold til OECD TPG kapitel IX? 

For at løse denne problemstilling vil jeg dele opgaven op i mindre afsnit, som vil føre til 

besvarelsen af ovenstående spørgsmål. Figur 1 viser opbygningen af den ovenstående 

problemformulering og de underafsnit som jeg forklarer i det nedenstående. I disse underafsnit vil 

jeg beskrive følgende forhold:  

Business Restructuring 

Jeg vil i dette forklare hvorfor der er behov for lovgivning og hvordan OECD er opbygget. Jeg vil 

derudover komme ind på hvordan kapitel IX er konstrueret. De elementer der er i kapitel IX vil jeg 

forklare og herunder kommer der forklaring på det centrale begreb om something of value.  

National skatteret 

For at kunne sammenligne OECD TPG vil jeg komme ind på de vigtigste lovbestemmelser i national 

(dansk) skatteret når man kigger på TP. Jeg vil her kigge på hvordan statsskatteloven er bygget op 

og hvordan denne benyttes som den centrale grundpille 

i national skatteret. Grundlæggende vil jeg også give en 

gennemgang af hvordan det nationale skattesystem er 

opbygget. 

Beskatning af something of value og Business Restructuring 

Analysen vil blive underbygget af domme som kan vise 

de forhold som jeg ønsker at belyse. Jeg vil her forsøge 

at forklare hvordan de forskellige elementer i 

something of value bliver beskattet og hvilken hjemmel dette har i national ret. Jeg vil også kigge 

på hvordan skattemyndighederne kigger på selskabernes sager i forhold til hvad selskaberne er 

kommet frem til.  

Komparativ analyse 

I det sidste afsnit vil jeg binde opgaven sammen og se på hvordan OECD TPG korresponderer med 

Figur 1 - Problemformulering 
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national ret og om denne bliver benyttet i national ret. Jeg vil her kigge mere specielt på hvordan 

retningslinjerne fra OECD bliver forklaret i den danske lovgivning, hvis den overhovedet bliver 

forklaret.  

2.2 Afgrænsning 

Dette speciale er bygget op omkring kapitel IX – Transfer Pricing Aspects of Business Restructuring 

i OECD TPG. I dette speciale vil fokus være på kapitel IX og der vil derfor ikke være uddybende 

forklaringer af de andre kapitler i OECD TPG. Ingen regel uden undtagelse, så derfor kommer jeg i 

afsnit 4.4. ind på prisfastsættelsesmetoder, som ikke er en del af kapitel IX. Derudover vil jeg ikke 

forklare de andre kapitler nærmere og derfor henvises der til egen læsning af disse kapitler, hvis 

der ønskes en anden tilgang. I forhold til min problemstilling har jeg ikke fundet grobund for at 

forklare andre kapitler end kapitlet om prisfastsættelser og kapitel IX.  

Da specialet har begrænset omfang er der også områder i kapitel IX, der er mere forklaret end 

andre områder. Afsnittene omkring something of value og risiko vil være mere uddybet og 

forklaret i detaljer, mens områder som genforhandling af kontrakter vil være forklaret ganske lidt. 

Denne opdeling er valgt, da specialets omfang har gjort det umuligt at forklare samtlige områder i 

kapitel IX i detaljer.  

Derudover vil det centrale princip omkring armslængdeprincippet heller ikke indgå som en 

længere forklaring. I afsnittet omkring Ligningslovens (Herefter LL) § 2 vil jeg forklare det generelle 

princip omkring bestemmelsen, men jeg vil ikke bruge flere sider på at diskutere hvornår der er 

tale om bestemmende indflydelse. Jeg vil introducere læseren til de mest generelle principper 

inden for national skatteret og så henvise til de enkelte bestemmelser for yderlige uddybning. 

Specialet er henvendt til læsere, som i forvejen har en indsigt for national skatteret og derfor vil 

jeg kun ganske kort forklare de principper jeg benytter i analysen. Selvom specialet er henvist til 

skatterets kendere vil jeg alligevel bruge plads på at forklare statsskatteloven. Dette vil jeg gøre, 

da denne er en væsentlig del af analysen og besvarelsen af problemformuleringen.  

Indenfor TP er der et særligt område der omhandler den TP dokumentation som selskaberne skal 

udføre når de har med TP at gøre. Denne dokumentation er med til at dokumentere hvorfor 

selskaberne har valgt at værdiansætte i forhold til TP. Denne side af TP er et helt underemne, som 

der kan skrives mange specialer om. Men jeg vil ikke nævne det i selve opgaven, men bare gøre 
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opmærksom på at denne problematik eksisterer. Derfor vil der ikke komme forklaringer om 

hvorledes og i hvilket omfang dokumentationen skal foretages. Jeg vil dog inddrage 

dokumentationspligten i det danske teoriafsnit, hvor jeg vil beskrive skattekontrolloven § 3B. 

Kigger man på de danske love, så vil jeg ikke komme nærmere ind på de danske regler omkring 

omstruktureringer. Dette er omstruktureringer såsom fusion, spaltning og 

virksomhedsomdannelse. Som beskrevet er den danske oversættelse en omstrukturering. Men 

der kan ikke sættes lighedstegn mellem Business Restructuring og omstrukturering i national ret 

og derfor vælger jeg ikke at inddrage de danske betegnelser.  

Specialet er bygget op omkring en compliance orienteret tilgang. Derfor vil jeg ikke benytte 

specialet på at se hvordan virksomheder kan benytte Business Restructuring til at foretage 

skatteunddragelse. I specialet vil der dog komme henvisninger til hvordan skattemyndigheder har 

en skærpet kontrol med forhold der kunne tyde på skatteunddragelse. Omdrejningspunktet om 

opgaven vil ikke være skatteunddragelse, men når det er sagt er det svært ikke at berøre området 

alligevel.  

2.3. Armslængdeprincippet 

Omdrejningspunktet i specialet er det centrale begreb inden for TP, nemlig armslængdeprincippet. 

Udgangspunktet for armslængdeprincippet er at de vilkår og priser der er blevet fastlagt mellem 

de afhængige parter skal være i overensstemmelse med de vilkår og priser som uafhængige parter 

ville være kommet frem til. De priser og vilkår som uafhængige parter er kommet frem til er 

fastlagt af de markedskræfter som eksisterer, hvorimod de priser og vilkår som 

interesseforbundne virksomheder i stedet vil være styret af deres fælles interesser i koncernen.  

Den sammenligning der skal foretages bygger derfor på, at man kan vurdere det ud fra 

sammenlignelige uafhængige parter. Det er derfor afgørende at der kan findes sammenlignelige 

uafhængige parter for at vurdere hvordan transaktionen skal foretages for at være på 

markedsvilkår.  
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3. Metode 

Opgaven er opbygget omkring empiri uden kvantitative data og har derfor en analytisk tilgang. 

Derfor vil dette afsnit ikke omhandle de metoder, som der vil være relevante i opgaver, hvor der 

er en mere kvantitativ tilgang. Der vil ikke indgå data i form af spørgeskemaer og der skal derfor 

ikke vurderes i forhold til hvordan man skal reagere på disse former for metode.  

Der er derfor ikke de store muligheder for metodevalg i denne opgave, men den empiri der bliver 

benyttet vil blive fortolket igennem domme, så kvaliteten af disse vil blive testet. Derudover vil der 

være en objektiv fortolkning af de gældende love. Den subjektive fortolkning vil fremtræde i 

analysen hvor jeg vil inddrage min egen fortolkning af dommene.  

3.1. Retsdogmatik 

Specialet er bygget op omkring den nationale skatteret der er gældende i Danmark, som vil blive 

analyseret ved hjælp af domme i de forskellige interesseområder. Ved at bygge specialet op på 

denne måde benytter jeg mig af den retsdogmatiske metode, som netop tager udgangspunkt i de 

gældende love3. Retsdogmatikken er, udover en retsvidenskab som beskæftiger sig med gældende 

ret, også en retsvidenskab som fortolker og systematiserer den gældende ret4. 

Mit udgangspunkt i opgaven er ikke at fremkomme med forslag til nye retsregler (de lege ferenda 

betragtningen5), men derimod at kaste lys over de konflikter der kan opstå når der skal dømmes 

efter de gældende skatteregler.  

3.2. Induktiv og deduktiv metode 

I opgaven vil der blive benyttet en deduktiv metode, da denne tager udgangspunkt i det generelle 

og anvender dette på særtilfælde6. Det generelle vil være de skatteregler som jeg beskriver og 

som jeg vil bruge på udvalgte domme. 

Den induktive metode bliver derimod benyttet når man har specialtilfælde og man ud fra dette 

generaliserer. Jeg vil benytte mig af den gældende skatteret, da jeg mener, at denne er optimeret i 

                                                           
3
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D., s. 28 

4
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D., s. 31 

5
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D., s. 29 

6
 Fuglsang L., Hagedorn-Rasmussen P. og Olsen P.B. (2007), side 14 
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forhold til de konflikter der kan opstå og hvordan disse konflikter skal håndteres. Jeg forventer 

ikke, at jeg igennem mine resultater kan fremkomme med en bedre regulering af området.  

3.2. Struktur 

Specialet er bygget op omkring kapitel IX i OECD TPG. Opbygningen starter med en gennemgang af 

de vigtigste forhold i kapitel IX og derefter bliver den nationale lovgivning forklaret. I den nationale 

lovgivning er der udvalgt de lovbestemmelser som benyttes i forhold til kapitel IX.  

I analysen sætter jeg fokus på domme, som skal forsøge at forklare den teori jeg har beskrevet 

tidligere. Derudover skal den være med til at vise hvordan den nationale lovgivning dømmer i 

forhold til de retningslinjer som OECD er kommet med. For at sammenligne de resultater som jeg 

kommer med vil det fortløbende afsnit være en komparativ analyse, der har til hensigt at forklare 

hvordan dan nationale lovgivning stemmer overens med retningslinjerne fra OECD.  

Nedenstående figur viser den struktur som der er gennemgående i opgaven: 

Figur 2 - Specialets struktur 

 

3.3. Teorivalg 

Teorien i denne opgave vil overordnet være baseret på en bred vifte af den teori som jeg har haft 

gennem de seneste to år på Cand.merc.aud studiet. Dog vil udgangspunktet være baseret på OECD 
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Den nationale skatteret vil hovedsageligt være belyst gennem Lærebog om indkomstskat, som er 

den bog som var gennemgående i skatteret igennem studiet. Dog vil der også indhentes andre 

kilder som kan belyse de danske områder som der fokuseres på. Heri vil der indgå artikler og 

publikationer fra internettet.  

De artikler og publikationer der benyttes fra internettet skal vurderes i forhold til om de kan 

bibeholde en objektiv fortolkning af problemstillingerne. I artikler der er skrevet af enkeltpersoner 

kan der indsnige sig en subjektiv vurdering, som jeg vil være påpasselig overfor. Artikler fra 

personer vil blive bragt i analyseafsnittet og jeg vil der også kommentere på artiklerne med min 

egen fortolkning. 

De domme der bliver benyttet i analysen vil hovedsageligt stamme fra Magnus.dk 

(http://www.magnus.dk.esc-web.lib.cbs.dk/) - som jeg har adgang til gennem CBS bibliotek - og 

SKAT.dk (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=80859&vID=0). På denne side vil jeg finde de 

domme som skal danne grobund for analysen. Disse domme har en objektiv tilgang, da disse er 

tilvejebragt af gældende ret. Derfor bør validiteten, reliabiliteten og tilstrækkeligheden7 være i 

orden. Jeg vil dog stadig bevare en subjektiv holdning til de domme og kendelser som jeg beskriver 

i analyseafsnittet.  

Dommene er valgt ud fra de lovbestemmelser som de er tilknyttet. For eksempel er dommene 

omkring SL § 4 fundet i forbindelse med Magnus.dk, hvor der kan søges på lovbestemmelsen og 

derefter er der domme som tilknytter sig til de enkelte lovbestemmelser. Derudover er der tilføjet 

domme fra SKAT.dk.  

For at give et bedre overblik er der i Bilag 1 lavet en oversigt over de forkortelser som jeg vil 

benytte mig af gennem opgaven.  

3.4. Kildekritik 

Som beskrevet ovenfor bliver der benyttet forskellige former for litteratur i specialet. OECD TPG  

må anses for at være en objektiv beskrivelse af hvordan koncernselskaberne skal agere.  

                                                           
7
 Olsen P.B og Pedersen K. (2002), side 190-194 

http://www.magnus.dk.esc-web.lib.cbs.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=80859&vID=0
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Der hvor der kan være problemer med mine kilder i specialet er ved de artikler og publikationer 

jeg benytter fra internettet. Her kan der opstå problemer mht. hvordan forfatteren anser 

problemstillingen og der kommer dermed en subjektiv holdning ind. Artikler hvor der fremtræder 

en klar subjektiv holdning vil jeg forsøge at undgå og dermed forsøge at bibeholde en ren objektiv 

vinkel.  

4. Business Restructuring 

Det helt generelle aspekt i denne opgave er Business Restructuring. Derfor vil jeg benytte dette 

afsnit til at give en gennemgang af Business Restructuring og forklare hvad dette begreb 

omhandler. 

Business Restructuring er som tidligere beskrevet et underområde til TP og relaterer sig hertil ved 

at overførslerne, der foretages, skal være på armslængdevilkår8. Området relaterer sig til de 

multinationale selskaber og deres gøren og laden og relaterer sig til de overførsler som de 

multinationale selskaber foretager internt i koncernen. Kapitel IX i OECD TPG beskriver de områder 

som man skal være opmærksom på når man overfører funktioner, aktiver eller risiko. 

Definitionen af Business Restructuring fra OECD TPG lyder som følge: 

”… business restructuring is defined as the cross-border redeployment by a multinational enterprise of 

functions, assets and/or risks. A business restructuring may involve cross-border transfers of valuable 

intangibles, although this is not always the case. It may also or alternatively involve the termination or 

substantial renegotiation of existing arrangements.9”  

Denne definition af Business Restructuring er ikke den eneste definition, men det er denne som 

der bliver benyttet i OECD TPG, og det er denne definition jeg vil benytte mig af. Business 

Restructuring er et bredt område og kan vedrøre mange aspekter af virksomhedernes aktiviteter 

og derfor vil der naturligt være flere fortolkninger. Helt generelt handler det dog om selskaber 

som flytter en del af deres selskab internt i koncernen. Hvordan de forskellige fortolkninger 

derudover vil forklare fænomenet vil være op til i hvilken kontekst man benytter det til.   

                                                           
8
 OECD (2010), 9.50 

9
 OECD (2010), 9.1 
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De områder, som de multinationale selskaber kan flytte internt i koncernen omhandler alle former 

for risici, funktioner og aktiver. Derudover kan det spænde vidt fra en enkelt funktion til at vedrøre 

en hel afdeling som bliver flyttet til en anden beliggenhed i koncernen. Business Restructuring 

handler derfor om alle former for flytning af enheder inden for de multinationale selskaber. Dette 

kan vedrøre medarbejdere, immaterielle rettigheder, omdannelse af virksomhed, genforhandling 

af eksisterende kontrakter m.v. Desuden vedrører det også forhold, hvor risikoen bliver flyttet 

mellem koncernselskaberne. Yderligere eksempler på Business Restructuring er givet i OECD TPG 

9.2. 

Hvor Business Restructuring er begrænset til de multinationale virksomheder og de forhold, hvor 

man flytter enheder mellem selskaber, så omfatter TP som helhed overdragelsen af varer, 

serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste 

driftssteder10.  

Business Restructuring er dermed ikke noget som i udgangspunktet er bygget op omkring at 

optimere sin skattemæssige indkomst. Selskaberne ønsker i dag at udnytte de muligheder der er 

for at skaffe sig et bedre resultat og dette kan resultere i at man flytter funktioner til andre 

selskaber i andre lande i koncernen. Ved overdragelsen kan der så ske en beskatning, hvor der vil 

indtræde et skatteretligt aspekt.   

Hvorfor der i første omgang optræder et behov for Business Restructuring vil jeg komme nærmere 

ind på i det kommende.   

4.1. Behov for Business Restructuring 

OECD har publiceret en artikel, hvor de forklarer, at 60 % af verdens handler foregår internt i 

multinationale selskaber11. Ud fra dette ses, at der er et behov for, at man regulerer hvordan 

priserne internt i virksomhederne afregnes. Var handlerne modsat, at de fleste handler foregik 

mellem uafhængige parter, ville man ikke i samme grad have problematikken.  

                                                           
10

 SKAT (2012a) 
11

 OECD Observer (2008)   
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Men hvorfor benytter multinationale selskaber Business Restructuring? Et bedre resultat på 

bundlinjen må være en af de grunde som ligger til grund for at man vælger at flytte på ens 

funktioner, risici og aktiver i virksomheden.  

Som nævnt i indledningen er det en større globalisering, som tvinger selskaberne til at tænke nyt 

og samtidig muliggør at man kan gøre det. En af de måder man kan tænke nyt på er at man flytter 

sine omkostninger til lande hvor det er billigere at producere. Det ses, at mange selskaber vælger 

at flytte deres produktion til Kina eller Østeuropa, for at gøre produktionen billigere.  

Et af de andre ønsker man kan have er, at man ønsker at samle sit selskab på et sted for at kunne 

opnå en mere central styring. Her kan der som eksempel nævnes et selskab, som er spredt ud over 

flere lande, hvor det ene land for eksempel styrer produktionen og det andet land styrer 

markedsføringen. I dette eksempel har man det mulighed at samle det hele på et sted, for dermed 

at skabe en central styring eller komme tættere på sine kunder.  

De strategiske formål eksisterer dermed i forhold til hvordan man skal organisere sin koncern. 

Disse forhold er udelukkende med formål for at ens koncern skal få et bedre resultat eller at man 

skal centrere sit selskab mere. Ud fra de strategiske mål eksisterer der ikke en konflikt i forhold til 

skatteretten, men derimod et ønske om at man vil skabe en bedre koncern. Der er heller ikke 

noget galt i at en koncern ønsker at ændre sit selskab på det strategiske plan. Det afgørende er her 

om overførslen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I og med der er tale om 

interesseforbundne parter vil man dog komme ud for at overførslerne vil ske for at tilgodese 

koncernen. I og med dette kan optræde vil der optræde et skatteretligt behov for at regulere 

Business Restructuring.  

I det næste afsnit vil jeg komme ind på de skatteretlige forhold der kan gøre at man laver en 

Business Restructuring. Det er samtidig her man kan se problematikken i forhold til reguleringerne 

i skatteretten.  

4.1.1. Skatteretlige behov 

Kigger man på behovet for Business Restructuring med skatteretlige øjne vil der være områder 

som gør, at virksomhederne vælger en Business Restructuring. Forhold som dobbeltbeskatning er 

et område som de fleste selskaber gerne vil undgå og derfor forsøger man, at gøre det mest 
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optimale, så man undgår at betale skat i to lande. I dag er der modeloverenskomster, der skal 

sikre, at man ikke betaler skat i to lande, men det er ikke altid at man kan blive enige om hvilket 

land der har beskatningsretten. 

Derudover ønsker selskaber at skatteplanlægge og ved at flytte på aktiver imellem selskaberne i 

koncernen kan man legalt optimere sin indkomst, så man betaler den laveste skat i forhold til, 

hvordan ens selskab er struktureret. Der skal dog gøres klart, at der er forskel på om selskaberne 

skatteplanlægger eller om de skatteunddrager. I det første eksempel er der tale om, at man på 

legal vis kan planlægge sin skat ved at flytte aktiver, mens man ved skatteunddragelse foretager 

flytninger på ulovlig vis. Derudover kan der også foregå skatteundgåelse, som vil være lovligt, men 

som lige på vippen. Skatteplanlægning er derimod et forhold der gør at man gerne vil strukturere 

sit selskab bedst muligt. Men det er også et forhold der gør, at myndighederne bliver mere 

opmærksomme på handlerne internt og at der skal være retningslinjer for hvordan overførslerne 

skal foregå.  

På samme vis kan Business Restructuring være med til at skabe en gennemsigtighed i koncernens 

skattebetaling. Gennemsigtigheden betyder at man bedre kan rumme ens skattebetaling ved at 

have det samlet på et sted.   

Både de skatteretlige behov og selskabernes behov for at optimere deres indtjening gør, at der er 

behov for at regulere de transaktioner der bliver overført mellem landene. Derfor vil der være 

behov for at have lovbestemmelser der regulerer netop forholdet mellem interesseforbundne 

selskaber. I det næste vil jeg gennemgå de retningslinjer fra OECD, der er med til at regulere disse 

overførsler, så man kan tjekke om overførslerne er foregået på armslængdevilkår.  

4.2. OECD TPG 

OECD (Organisation for European Economic Co-operation and Development) er en organisation 

som hjælper med at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi for medlemslandene 

under OECD12. Gennem statistikker og indsamling af data belyser OECD landenes økonomiske 

stand og udstikker økonomiske anbefalinger i halvårlige rapporter.  

Et uddrag af OECD´s mission lyder som følgende: 
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“The mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is to promote policies 

that will improve the economic and social well-being of people around the world. 

The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek 

solutions to common problems. We work with governments to understand what drives economic, social and 

environmental change. We measure productivity and global flows of trade and investment. We analyse and 

compare data to predict future trends. We set international standards on a wide range of things, from 

agriculture and tax to the safety of chemicals….” 

OECD er med til at skabe en ensartethed mellem landene, som på sin vis gør det nemmere for 

selskaberne at flytte indkomst internt, men samtidig også sørger for at det foregår på en legal 

måde ved hjælp af skatteplanlægning.  

Det ovenstående opsummerer det som jeg har beskrevet at OECD står for. Derudover beskrives 

der også at OECD sørger for at regeringerne kan dele oplevelser og søge svar til disse oplevelser. 

Dermed har man en international markedsplads, hvor man kan på sin vis kan handle oplysninger 

og hjælpe hinanden.  

Udover OECD TPG udgiver OECD også andre publikationer som skal være med til at hjælpe de 

enkelte medlemsstater. Her er allerede nævnt modeloverenskomsten, som giver anbefalinger til 

hvordan man skal beskatte når der opstår dobbeltbeskatning13. I specialet er der dog fokus på 

OECD TPG og det er denne der bliver forklaret i det næste. 

Den første version af OECD TPG publikationen udkommer i 1995. Sidenhen er der kommet 

opdateringer til den første version, senest i 2010 hvor blandt andet kapitel IX blev inkorporeret. I 

den mellemliggende periode er der foretaget løbende opdateringer af publikationen, men den 

væsentlige ændring for dette speciale er ændringen i 2010, hvor kapitel IX kommer med14. 

Publikationen er bygget op omkring ni kapitler, hvor hvert enkelt vedrører hvert et specielt 

område inden for TP. Her er der blandt andet kapitler for dokumentation og 

prisfastsættelsesmetoder.  

Derudover skal det nævnes, at OECD guidelines er oprettet som en hjælp til de enkelte 

medlemsstater og derfor er de ikke en egentlig lov, som man kan støtte sig på i tvivlsspørgsmål. 
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Her er det op til medlemsstaterne at indflette retningslinjerne i ens egen nationale lovgivning. Dog 

anbefaler OECD at man følger de guidelines som de publicerer15. I Danmark har man på papiret 

valgt at følge OECD guidelines. Hvordan det egentlig foregår i praksis vil jeg se på i dette speciale.  

Der er derfor også mange muligheder for at tolke OECD guidelines, da disse ikke er konkrete i sin 

fulde forstand, men blot er vejledende. Derfor eksisterer der muligheder for at de multinationale 

selskaber kan gøre det som de finder bedst for deres koncern og dermed kan man for eksempel 

benytte forskellige prisfastsættelser. Alt andet lige vil OECD dog give retningslinjer til hvordan man 

kan agere i forskellige situationer og forsøge at skabe en ensartethed på denne måde.  

I de næste afsnit vil jeg kigge på de forhold der bliver beskrevet i kapitel IX og forklare hvad disse 

går ud på.  Det første afsnit kigger på et omtalt emne i kapitel IX, nemlig risiko.  

4.3. Risiko 

Risiko er klart en faktor man kan kigge på når der bliver overført ydelser mellem selskaber. Da 

risiko betyder at man kan opnå et højere afkast og ens investorer forventer at blive kompenseret 

med et højere afkast vil risiko være en faktor man 

skal holde øje med16. I og med at man kan opnå et 

større afkast, hvis man tager mere risiko kan man 

kigge på om den, der overfører risikoen, også har 

overdraget risikoen. En højere risiko vil, alt andet 

lige, føre til et højere afkast 

Figur 3 viser, at det i de beskrevne sammenhænge er vigtigt at fastlægge hvor risikoen ender når 

man flytter på aktiver eller funktioner i en Business Restructuring. For at den prisfastlæggelse, som 

man foretager, er korrekt skal man være sikker på at risikoen er placeret det rigtige sted. 

Derudover skal man være sikker på at risikooverførslen er sket på armslængdevilkår.  

Et eksempel kan være et selskab, som udvikler medicinprodukter og hvor risikoen er høj under 

udviklingen. Hvis dette selskab vælger at flytte sin færdige aktivitet til et andet land, men 

bibeholder udviklingen i det nuværende land, skal prisfastlæggelsen også tage højde for dette. I 
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 OECD (2010), Preface 
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 OECD (2010), 9.10 

Figur 3 - Risiko og forventet afkast 
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dette eksempel vil ens risiko stadig være høj i det nuværende land og dermed vil det også være 

her, hvor man forventer et højere afkast. Ved en overflytning af et færdigt produkt vil denne ikke 

have den samme risiko som ved en overflytning af udviklingsprojekter. Overføres et produkt som 

stadig er i udviklingsfasen vil der være en risiko forbundet med overførslen som det modtagende 

selskab også skal have.  

I forhold til overførsel af risici er det også væsentligt at pointere at der ikke nødvendigvis skal ske 

en kompensation for det overførte. I nogle henseender er der tale om en overførsel af risici, som 

ikke medfører at der skal modtages en modydelse. Her kan der være tale om en enkeltstående 

risici der overføres fra det ene selskab til en anden, for eksempel i forhold til et lån, som ikke i 

fremtiden vil medføre at der kommer en indkomst. Det er dog vigtigt at der heller ikke ville ske en 

kompensation i forhold til uafhængige parter. Hvordan man kan vurdere dette vil jeg komme ind 

på i det kommende.  

Her i starten vil jeg kigge på hvordan risiko bliver beskrevet i forhold til Business Restructuring og 

kapitel IX i OECD TPG. Disse forhold kan man benytte for at finde ud af om der skal ske en 

armslængderegulering af den risikooverførsel der har fundet sted.  

For at se på de forhold der er til stede ved en Business Restructuring og hvordan det er i forhold til 

placering af risiko skal der ses på de kontraktforhold, som der er aftalt mellem enhederne i den 

multinationale virksomhed. Derudover siger OECD TPG kapitel IX, at der er yderligere to forhold, 

som man skal se på når man analyserer risikoen17: 

- Whether the conduct of the associated enterprises conforms to the contractual allocation 

of risks 

- Whether the allocation of risks in the controlled transaction is arm´s length 

- What the consequences of the risk allocation are (se afsnit 4.3.1) 

De ovenstående forhold er som beskrevet nogle som man skal tage højde for I sin Business 

Restructuring når man skal vurdere om risikoen er overført. Forholdene er nogle som man kan 

støtte sig op ad som virksomhed eller skattemyndighed for at undersøge om forholdene er som 

mellem interesseforbundne parter.  
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Whether the conduct of the associated enterprises conforms to the contractual allocation of risks 

Det første forhold vedrører at kontrakten mellem de afhængige parter skal være i orden. Her vil 

kontrakter mellem uafhængige parter være er et godt sammenligningspunkt18. En kontrakt 

mellem uafhængige parter vil være udformet, så begge parter er tilfredse og den ene part ikke har 

taget en risiko som denne ikke var klar over. Dvs. at hvis den ene part tager en risiko vil denne 

også sørge for at parten kan opnå et tilsvarende højt afkast. Derudover vil mulige tvivlsspørgsmål 

være afklaret, så man ikke skal diskutere dette senere.  

Dette er ikke nødvendigvis det samme som vil ske når der er tale om interesseforbundne parter. 

Her kan der opstå problemer som en mangelfuld kontrakt eller det forhold at parterne ikke 

overholder de kontraktuelle forhold. Dog vil kontrakten være det bedste bevis på, hvordan 

parterne har fordelt risikoen og dermed den måde hvorpå man kan tjekke om risikoen er fordelt 

på armslængdevilkår19. Skattemyndighederne har dermed mulighed for at udfordre de 

transaktioner, som der anses til at falde uden for de kontraktlige forhold20. Som det bliver 

forklaret senere skal TP overførsler kunne dokumenteres og her vil kontrakten være en god 

dokumentation.  

Whether the allocation of risks in the controlled transaction is arm´s length 

Det andet forhold man kigger på er om risikofordelingen er på armslængdevilkår. I denne 

forbindelse kigger man endnu engang på om der er en sammenlignelig virksomhed som er 

uafhængig. Her skal der dog være tale om en transaktion af fordeling af risiko mellem uafhængige 

parter, som også kan sammenlignes med de interesseforbundne i forhold til de transaktioner der 

bliver overført21. Basalt kan man sige at man ikke kan sammenligne pærer med æbler. At 

transaktionerne mellem uafhængige parter skal være sammenlignelig med de interesseforbundne 

transaktioner i både funktion og art gør det svært at finde sammenlignelige parter.   

Er der en transaktion, som man kan sammenligne med mellem uafhængige parter vil dette kunne 

bevise om fordelingen er sket på armslængdevilkår22. En given situation kan være hvis man i sin 

koncern overfører samme transaktioner til uafhængige parter også og derfor ved hvordan 
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fordelingen skal foregå. Er fordelingen ikke foregået internt som mellem uafhængige parter skal 

der ske en regulering. Denne TP regulering vil blive forklaret senere i afsnit 5.3.  

Dog er det langt fra tilfældet, at man kan finde sammenlignelige uafhængige parter. Derved er 

sager om Business Restructuring alt for komplekse og egenartede. Kan der ikke findes uafhængige 

parter er dette dog ikke ensbetydende med at aftalen ikke foregår på armslængdevilkår23. Men 

der ligger et større arbejde i at finde ud af om de samme vilkår ville være til stede ved overførsler 

mellem uafhængige parter. Om der så vil være tale om en risikooverførsel, som også ville være til 

stede mellem uafhængige parter, er op til en subjektiv fortolkning fra virksomhedens side24.  

Som nævnt tidligere er OECD TPG ikke fuldt ud konkret og blandt andet i risikosammenligningen 

og værdiansættelsen er der mulighed for forskellig fortolkning. I denne forbindelse kan der opstå 

en skævvridning af hvordan de multinationale selskaber vælger at værdiansætte og hvordan 

skattemyndighederne kigger på sagen. Her handler det endnu engang om at man kan 

dokumentere de forhold man er kommet frem til. I forbindelse med en subjektiv vurdering af ens 

risikofordeling er det af vigtig karakter, at man kan dokumentere hvorfor man mener at ens 

risikofordeling er på armslængdevilkår når der ikke findes umiddelbare uafhængige 

sammenlignelige parter. 

Ved de forhold hvor der ikke er sammenligningsmuligheder kan det være strategisk smart at kigge 

på hvem der har kontrol over risikoen og på den finansielle kapacitet man har for at råde over 

risikoen25.  

Kontrol begreb 

At have kontrol over risikoen betyder, at man kan tage beslutninger omkring risikoen og man ved 

hvordan man kan håndtere risikoen26. Benytter jeg mit eksempel omkring en medicinvirksomhed 

vil det være det nuværende land, som har kontrol over risikoen, da det er denne som kontrollerer 

den i dagligdagen ved udviklingen af produkterne. 
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I OECD TPG kapitel IX nævnes det også, at der er risici som intet selskab kan have kontrol over27. 

Dette omhandler blandt andet økonomiske forhold, såsom finanskrisen. Dog kan selskaberne 

forsøge at minimere deres afhængighed af blandt andet de økonomiske faktorer. Kigger man i dag 

på detailområdet ses det, at de under krisen har haft et knæk, da forbrugerne ikke har haft den 

samme villighed til at bruge penge som de havde før starten af den finansielle krise i 2007.  

Den finansielle kapacitet 

Den finansielle kapacitet handler om at selskabet har overført risikoen til en enhed som ikke har 

den fornødne kapacitet til at håndtere den. Hvis der ikke er den finansielle kapacitet til at 

håndtere risikoen kan dette betyde, at overførslen ikke er på armslængdevilkår28. Hvis dette viser 

sig at være tilfældet vil det være den enhed, som har overført risikoen, som vil være den egentlig 

bærer af risikoen.  

Nogle selskaber overfører kontrollen over deres risiko til 3. parts selskaber. Dette vil dog ikke 

indebære, at man dermed har overført risikoen til 3. part29. Hvis ikke 3. parten har den finansielle 

kapacitet vil dette også betyde at risikoen ikke nødvendigvis er overført selvom der er sket en 

overførsel af risikoen.  

Generelt set er det vigtigt at holde sig for øje om der er sammenlignelige parter, som er 

uafhængige. Hvis der findes sammenlignelige selskaber, som er uafhængige, så er der ikke grund 

til at tvivle på, at risikoen er på armslængdevilkår30. 

Figur 4 viser hvordan der kan tjekkes for armslængdevilkår. Denne giver en opsummering af de 

forhold som er beskrevet i det ovenstående og beskriver hvordan interesseforbundne selskaber 

kan tjekke om deres risikoallokering er på armslængdevilkår.   
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Figur 4 - Risikoallokering 

 

 

 

4.3.1. Konsekvenser for re-allokering af risiko 

Når re-allokeringen af risiko er foretaget, så vil det i sidste ende være den som har risikoen, som 

også skal have en forventning om at få et højere afkast. I mit eksempel med medicinvirksomheden 

vil det forøgede afkast være ved den enhed der har risikoen, dvs. der hvor produkterne bliver 

produceret og udviklet. I dette eksempel vil det ikke være salgslandet som kan forvente det højere 

afkast. Hvis dette var tilfældet ville det ikke foregå på armslængdevilkår. 

Generelt set er der tre forhold som er til stede, hvis risiko overførslen er sket på 

armslængdevilkår31. Her ses det at der er både positive og negative forhold som indtræder ved en 

re-allokering af risici32.  

1) Man afholder omkostningerne, hvis der er nogen, til at håndtere eller formidle risikoen. 

2) Bærer de omkostninger som kommer, hvis risikoen bliver en realitet.  

3) Blive kompenseret ved en stigning i forventet afkast. 
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Som det ses af ovenstående kan man ikke bare få overført en risiko, hvis man økonomisk ikke er i 

stand til at håndtere den. Her handler det også om at man skal kunne afholde de omkostninger 

der kan påløbe risikoen.  

Det at bære konsekvenserne for risikoen indebærer ikke bare, at man afholder omkostninger til 

styring af risiko, men det betyder også at man skal bære de omkostninger, som der indtræffer, 

hvis risikoen indtræffer33. Som eksempel kan man sige, at en risiko ikke bare kan overføres til et 

selskab, som ikke har kapital til at betale, for eksempel hvis virksomheden skulle gå konkurs.   

Det sidste punkt har jeg omtalt tidligere og må siges at være et positivt forhold når man overfører 

risiko.  

Signifikans  

Når man kigger på risikooverførsel er det også relevant, at man kigger på om risikoen er 

signifikant. Om risikoen er signifikant afhænger af flere parametre, blandt andet dens størrelse, 

dens sandsynlighed og hvordan man kan håndtere risikoen. Dette betyder også, at man skal kigge 

på om den stigning der kommer i ens forventede afkast hænger sammen med den risiko der er 

blevet overført er signifikant.  

Jeg har nu gennemgået de forhold der skal være til stede når man skal overholde 

armslængdevilkår inden for overførsler er risici. Risiko er som beskrevet en vigtig del af en 

virksomheds funktioner og noget som er til stede ved stort set alle transaktioner. Når man kigget 

på om risikoen egentlig er overført til den modtagne part kan man dernæst vende blikket mod det 

vederlag som er givet for overførslen.  

4.4. Prisfastsættelse og armslængde i Business Restructuring 

Ved overførslen skal der foreligge en værdiansættelse af de aktiver eller funktioner der bliver 

overført.  

Kigger man på en prisfastsættelse mellem uafhængige selskaber vil man kunne fastsætte denne 

som værende den pris som er mest gunstig for både det købende og det sælgende selskab. For at 

vurdere denne pris kan man benytte de prisfastsættelsesmetoder der er nævnt i OECD TPG kapitel 

II. I og med de fleste prisfastsættelsesmetoder er beregnet ud fra et skøn kan der opstå problemer 
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ved disse metoder. Derudover er det afgørende at man kigger på og vurderer de kriterier der 

ligger til grund for metoden og om man opfylder disse kriterier. Samtidig kan selskaber, som 

beskrevet tidligere, også benytte andre metoder der gør det sammenligneligt, så længe disse 

metoder er på armslængdevilkår34.  

Prisfastsættelsen spiller en væsentlig rolle når man skal finde den rette beskatningsværdi på det 

aktiv som man overflytter. Dette giver sig selv, da det netop er prisfastsættelsen som skal benyttes 

til at finde beskatningsværdien.  

Selvom det er et vigtigt punkt i TP sager vil jeg ikke benytte specialet til at se på forskellige 

prisfastsættelser og vurdere hvordan de forskellige prisfastsættelser er fremkommet. Dette er 

også fravalgt, da virksomhederne som skrevet, kan vælge deres egen prisfastsættelsesmodel, hvis 

de mener denne kan give en bedre værdi for aktivet og at dette kan dokumenteres. Jeg vil dog give 

en kort beskrivelse af de forskellige prisfastsættelser som der kan benyttes i forhold til OECD TPG. 

Disse prisfastsættelsesmetoder er ikke nogen der er implementeret i dansk lovgivning, men disse 

vil være nogle som selskaberne kan læne sig op ad og dermed kunne benytte som dokumentation. 

De fem metoder som der bliver nævnt i OECD TPG er der henvist til i SKAT´s vejledninger35. Hvilken 

retskildeværdi vejledningerne har, vil blive beskrevet senere.  

4.4.1. CUP metoden (Den fri markedsprismetode) 

Metoden benytter sig af en transaktionsbaseret tankegang. Den transaktionsbaserede tankegang 

går ud på, at man sammenligner med sammenlignelige uafhængige selskaber.   

I denne metode kigger man her på den pris man er kommet frem til og sammenligner den med 

den pris som der er kommet frem i en overførsel til en uafhængig virksomhed. Ved metoden skal 

man sørge for at karakteristikkerne er de samme for aktiverne og man dermed kan sammenligne 

uforbeholdent36. Forskelle der ikke har betydning for den pris der kommer, vil dog ikke have en 

betydning. Ved at aktiverne skal ligne hinanden, så vil det være en metode der er svær at benytte 

sig af ved immaterielle aktiver og andre aktiver for den sags skyld. De immaterielle aktiver er 
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typisk særegne og derfor vil man typisk ikke have et andet immaterielt aktiv som er 

sammenligneligt og som man sælger til uafhængige parter.   

Denne metode er den fortrukne prisfastsættelsesmetode, men er samtidig også en metode der er 

svær at benytte37. Metoden er at fortrække, da man opnår den korrekte værdi for det overførte 

aktiv og man kan nemt dokumentere den værdi man er kommet frem til. Ulempen er dog at man 

ikke kan benytte metoden, hvis der er forskelle mellem aktiverne, som der ikke kan reguleres for 

på en forsvarlig måde. 

Hvis der er forskel mellem produktet som sælges mellem uafhængige parter og produkter mellem 

interesseforbundne selskaber kan der ske reguleringer, så disse to vil udgøre et bedre match. 

Troværdigheden af sammenligningen vil dog afhænge af hvor nøjagtig man kan foretage disse 

reguleringer38. Kan der ikke laves nøjagtige reguleringer vil selskaber være nødsaget til at benytte 

en anden metode39. 

Det kan grundlæggende siges, at der er to betingelser der skal være opfyldt, hvis man skal benytte 

denne metode. 

1) Der må ikke være forskelle mellem de to aktiver der sammenlignes. Hvis der er små 

forskelle må dette ikke have betydning for den pris der fastsættes. 

2) Hvis der eksisterer forskelle, så skal det være muligt at kunne regulere for disse og dermed 

gøre at der kan sammenlignes. 

4.4.2. RPM metoden (Videresalgsmetoden) 

Metoden kan benyttes ved en transaktion hvor aktivet er blevet solgt til uafhængig part efter at 

overdragelsen er sket inden for koncernen. Her kigger man på den værdi som man får fra den 

uafhængige part og kan benytte denne ved transaktionen i koncernen. Ved denne metode kigger 

man på den værdi som man har fået for aktivet og fratrækker herefter en bruttoavance og på 

denne måde vil man komme frem til den værdi som der skal danne prisen for overførslen fra 
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koncernen40. Dette vil dermed give et udtryk for armslængdeprisen. Ved metoden sammenligner 

man funktioner og risici.  

Man kan ved denne metode også benytte sig af bruttoavancer ved uafhængige parter, som der 

findes ved andre produkter som har samme funktioner og risici og dermed lade denne 

bruttoavance være den som skal trækkes fra salgsprisen.  

Denne metode egner sig bedst til produkter som ikke gennemgår den store forarbejdning efter 

den er indkøbt. Da metoden kigger på den pris som der bliver videresolgt til skal der helst ikke ske 

den store forvandling mellem indkøb og salg. Dermed ville der ske forandringer som vil gøre det 

svært for koncernselskaberne at beregne en avance. Da der ikke skal ske de store forandringer 

egner metoden sig til marketing aktiviteter41.  

Derudover vil tid have en faktor. Hvis der går længe fra indkøb til videresalg vil der være en 

længere periode, hvor produktet gennemgår en forvandling og derfor kan det være svært at 

beregne en profit på produktet42. Samtidig kan produktet falde i værdi jo længere det ligger på 

lager.  

Den avance der skal fratrækkes produktet afhænger også af andre faktorer. Den risiko som 

virksomheden tager inden produktet bliver solgt videre vil have en betydning43. Derudover vil det 

have betydning, hvis virksomheden har særlige funktioner (såsom udvikling) som gør at avancen 

skal være højere i forhold til avancen på sammenlignelige produkter44.  

Grundlæggende er der derfor to forhold man skal være opmærksom på: 

1) Den forskel der eventuelt er mellem aktiverne må ikke have indflydelse på den avance der 

skal benyttes. 

2) Hvis der eksisterer forskelle, skal det være muligt at regulere for disse og dermed gøre 

transaktionerne sammenlignelige. 
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4.4.3. Cost plus metoden (kostpris plus avancemetoden) 

Ved denne metode tager man endnu engang udgangspunkt i en pris som kommer fra en 

uafhængig part. Ved denne metode kigger man på den pris man engang har givet for aktivet hos 

en uafhængig part og så tager man her højde for den udvikling og den tidsforskel aktivet har 

gennemgået.  

Denne metode tvinger virksomhederne til at opdele deres omkostninger til de enkelte produkter 

og dernæst fordele det til produkterne. Metoden indebærer, at der skal tillægges en bruttoavance 

og de omkostninger som er tilgået produkterne undervejs. Der sættes samtidig krav til, at 

omkostningerne kan præsenteres på samme vis eller at der kan reguleres for forskelle mellem 

produkterne45.  

Det kan diskuteres om metoden er velegnet til immaterielle aktiver, da disse vil gennemgå en 

udvikling som kan være svær at prisfastsætte.  

Sammenligner man ved CUP metoden vil denne metode have færre reguleringer der skal 

foretages, hvis der er forskelle mellem de sammenlignelige produkter i forhold til afhængige og 

uafhængige parter46.  

4.4.4. Profit Split metoden (Avancefordelingsmetoden) 

Denne metode skal benyttes, hvis det ikke er muligt at finde sammenligneligt data. Da man 

benytter denne metode, hvis man ikke har sammenligneligt data, vil denne også være mere 

usikker i forhold til de tre foregående transaktionsbaserede metoder. 

Metoden går ud på at man identificerer nettooverskuddet som aktivet har fremskaffet. Denne 

profit skal man derefter dele mellem de deltagende virksomheder47. Denne fordeling skal ske ud 

fra hvilke funktioner det enkelte selskab har bidraget med og hvilke risici det enkelte selskab har 

haft. 

Ved fordelingen skal der så vidt muligt fordeles efter, hvordan uafhængige selskaber ville have 

fordelt. Dette skal være sammenlignelige selskaber både i forhold til funktioner og risici.  
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Metoden er især anvendelig ved transaktioner, hvor der ikke er mulighed for at benytte 

sammenligneligt data, fordi dette ikke eksisterer. Samtidig opnår man en vurdering af samtlige 

deltagere i processen, da man skal fordele det overskud som man opnår. Ulemperne ved denne 

metode er dog at den er svær at implementere og kræver en del arbejde i og med man skal forstå 

alle elementer.  

4.4.5. TNMM (Transaktionsbestemte nettoavancemetode) 

Denne metode tager igen udgangspunkt i nettooverskuddet som man sætter i forhold til 

omsætning, omkostninger eller aktiver. Dette forhold sammenligner man så med uafhængige 

selskaber48.  

Ved denne metode og profit split metoden er den ene part garanteret en minimumsprofit, da man 

tager udgangspunkt i overskuddet.  

Metoden har sine fordele i og med man ikke skal sammenligne med andre parter og derfor kan 

den benyttes ved virksomheder der ikke har de samme transaktioner til uafhængige parter. De 

ulemper der knytter sig til metoden er, dog på at det kan være svært at finde sammenlignelige 

transaktioner som man kan holde nettooverskuddet op imod. Derudover kan det give problemer 

at henføre omkostningerne til de rigtige steder.  

De tre første metoder, der er forklaret, er såkaldte 

transaktionsbaserede metoder som 

danner grundlag for at der er 

sammenligneligt materiale. De to 

andre metoder er de såkaldte 

transaktionsbestemte avancemetoder. 

I figur 5 er der vist en oversigt over de 

fem metoder.   

Den foretrukne metode i forhold til OECD TPG er CUP metoden49. Som det er nævnt allerede er 

denne metode dog svær at anvende i praksis, da koncernselskaber typisk ikke sælger nøjagtig det 

samme produkt til uafhængige parter. Kan man dog anvende denne i praksis er dette klart den 
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bedste metode, da man her har et grundlag for at dokumentere, at man er kommet frem til den 

korrekte pris i forhold til den pris man også sælger til overfor uafhængige selskaber.  

De to sidste metoder er de såkaldte transaktionsbestemte avancemetoder. Disse metoder bør kun 

anvendes, hvis der ikke er mulighed for at sammenligne med uafhængige selskaber. Disse metoder 

kan dog blive nødvendige at benytte, hvis man ikke kan beregne den bruttoavance, der er 

medgået til produkterne. Typisk vil koncernselskaber være så komplekse, at det ikke er muligt at 

benytte de transaktionsbaserede metoder, da disse vil være for usikre.  

For de immaterielle aktiver vil der typisk eksistere en del problemstillinger som gør at disse er 

svære at værdiansætte. I national skatteret er der en særskilt vejledning som beskriver former for 

prisfastsættelsesmetoder som kan benyttes ved immaterielle aktiver. Dette vil jeg beskrive 

nærmere i analysen.  

Som det ses af de fem ovenstående metoder er der forskellige måder at kommer frem til 

prisfastsættelsen på. Dette gør værdiansættelsen og TP til et vanskeligt emne og det er her hvor 

man kan diskutere de forskellige kriterier der ligger til grund for prisen. Som nævnt tidligere 

handler værdiansættelser om skøn og man vil derfor ofte kunne diskutere, hvordan selskaberne er 

kommet frem til deres resultat. I denne forbindelse er det vigtigt, at virksomhederne foretager 

den dokumentation som der skal til og som jeg vil komme nærmere ind på i afsnit 5.4. 

Jeg har nu gennemgået hvordan man fremkommer med den rette pris for sin overførsel. I det 

kommende vil jeg kigge på hvilke forhold det er der skal vurderes i en Business Restructuring. 

4.5. Something of value 

Som beskrevet tidligere, så er something of value50 et gennemgående begreb i Business 

Restructuring. Something of value er det som der bliver overført mellem enhederne i et 

multinationalt selskab og som derfor skal ske på armslængdevilkår.    

Før jeg kommer ind på de områder som something of value beskriver skal det generelt forklares at 

der kun opstår en beskatning, hvis der sker en overførsel som også skal kompenseres51. Hvis der 
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ikke skal ske en kompensation og dette er på armslængdevilkår, så vil dette ikke være et forhold 

hvor der kommer til at ske beskatning. Dette er for eksempel risici og funktioner, hvor der ikke 

overføres andet end ”rene” former af risici og funktioner.  

Derudover er det vigtigt at selskaberne sætter sig ind i den omstrukturering der skal foregå og 

dermed også hvilke forandringer omstruktureringen vil give. Hvis man forstår de forandringer som 

ens omstrukturering vil give må man formode at ens værdiansættelse vil kunne give et mere 

korrekt billede. Når denne omstrukturering er fastlagt kigger man på de forskellige former for 

aktiver der kan overføres.  

Overordnet skelnes der mellem materielle aktiver, immaterielle aktiver, overførsel af aktivitet og 

outsourcing. 

4.5.1. Materielle aktiver 

Denne kategori er typisk ikke den som volder de fleste problemer, hvis man kigger på 

armslængdeproblematikken52. Overførsel af materielle aktiver er ikke et område, hvor der er den 

store tvivl om hvilken værdi det er der bliver overført. Hvis der bliver overført en maskine mellem 

enheder i et multinationalt selskab, så vil denne maskine typisk have en værdi i et anlægskartotek 

og derfor er man klar over afregningsprisen mellem virksomhederne. Der ligger dermed heller ikke 

den store risiko forbundet med overførsel af materielle aktiver. 

De materielle aktiver omhandler som regel, at der er udstyr der bliver flyttet fra den ene enhed i 

virksomheden til en anden enhed. Dette kan som beskrevet dreje sig om en maskine, der for 

eksempel skal bruges i den anden enhed.  

Selvom de materielle aktiver typisk ikke volder problemer, så er der alligevel områder inden for de 

materielle aktiver der kan volde problemer.  

Kigger man på overførslen af beholdninger (for eksempel et lager) er der en problematik i forhold 

til hvordan denne skal værdiansættes korrekt53. Her er der tale om en post, hvor der også overgår 

en eventuel risiko i forbindelse med leverandør risikoen ved indkøb af varer.  
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Desuden kan det give problemer at værdiansætte råmaterialer, som er indkøbt og færdiglavet, og 

dermed skal overflyttes til den nye enhed. I dette eksempel handler det om, at man skal finde den 

korrekte værdi for den værditilvækst varen har fået. I denne forbindelse opstiller OECD TPG tre 

muligheder som man kan følge54: 

1) I denne er der tale om, at man sammenligner med andre produkter af samme art og som 

er produkter i selskaber som ikke er afhængige. Her er det dog vigtigt, at det er de samme 

forhold der skal være til stede, så der kan sammenlignes ordentligt.  

2) Den anden mulighed er, at man benytter den pris som forbrugeren skal betale i sidste ende 

og herfra fratrækker et armslængdevederlag for de funktioner der endnu ikke er iværksat. 

3) Den tredje mulighed er, at man kigger fra start og benytter den pris som man har betalt for 

råmaterialerne og her tillægger en armslængde mark-up for de funktioner der er blevet 

benyttet og den risiko der har været.  

Ud fra hvilken metode man vil benytte skal fastslås ud fra en vurdering af hvilken metode som er 

mindst kompleks og kan blive vurderet med størst sikkerhed.  Sammenlignes dette med det 

foregående afsnit med prisfastsættelsesmetoder ses det også at de tre muligheder følger de 

forhold som prisfastsættelserne fastslår.  

Fra at koncentrere mig om de materielle aktiver vil jeg beskrive de forhold der gør sig gældende 

for de mere komplekse immaterielle aktiver.  

4.5.2. Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver er som oftest et vanskeligt område. De immaterielle aktiver er svære både 

når man kigger på at identificere dem og dernæst hvilken værdiansættelse der skal benyttes. I og 

med de immaterielle aktiver i nogle tilfælde ikke bliver registreret vil det være svært at sætte en 

værdi på dem.  

De immaterielle aktiver kan indeholde elementer såsom patenter, varemærker, kundekartoteker, 

design og så videre. Derfor er det essentielt ved en Business Restructuring, at identificere de 
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signifikante immaterielle aktiver som bliver overført, kigge på om uafhængige parter ville have 

betalt et vederlag og hvilken armslængdeværdi disse immaterielle aktiver har55. 

Når værdien skal findes på de immaterielle aktiver skal der både kigges på overdrager og 

modtager. Derudover vil der være flere faktorer som spiller ind, blandt andet beløbet, varigheden 

og risikoen. Dog vil der stadig være en usikkerhed forbundet med den værdi man finder for 

aktivet.  

4.5.2.1. Lokal til central 

I nogle henseender er der tale om at man flytter immaterielle aktiver fra en lokal lokation til en 

mere central lokation i et andet skatteområde56. I visse tilfælde vil oveførerne også stadig benytte 

det overførte aktiv, dette er så i henhold til kontraktlige forhold. Som nævnt tidligere kan et 

multinationalt selskab opnå fordele ved at have sit selskab centraliseret i stedet for spredt ud over 

flere lokationer.   

Armslængdeprincippet kræver en evaluering af forholdene bag hver enkelt transaktion. Det er ikke 

nok bare at beskrive, at det er gjort for at få en mere centraliseret virksomhed. Dette gælder også, 

selvom overføreren bliver ved med at benytte det immaterielle aktiv57.  Den vurdering der skal 

foretages bør tage udgangspunkt i funktioner der bliver benyttet, aktiver og risiko. Dette er især 

vigtigt for multinationale selskaber som ikke altid har nedskrevet information omkring funktioner, 

aktiver og risiko for alle enheder i selskabet.  

4.5.2.2. Immaterielle aktiver uden værdi ved overførslen 

Der opstå en større konflikt når der overføres et aktiv, som endnu ikke har fået en værdi på 

overførselstidspunktet. Denne konflikt opstår især når det viser sig, at der er et stort hul imellem 

den værdi man beregnede som den forventede profit og den opnåede profit der er kommet ved 

anvendelsen af aktivet58. 
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Dette problem skal løses af skatteyderne og skattemyndighederne ved at man sammenligner med 

den værdi som uafhængige parter ville betale i lignende sammenhænge59.  

Der er flere sager der har været en tur i domstolene. Disse sager vedrører overflyttelse af patenter 

til Schweiz, hvor værdiansættelsen ifølge SKAT ikke har været korrekt60. Heri ligger der en 

problematik i og med man kan benytte forskellige værdiansættelsesmetoder, men samtidig 

omhandler det også, hvilken værdi man mener, at patentet i fremtiden kan indbringe. Et område 

som kan være yderst vanskeligt for selskaberne at udregne.  

Det kan det være en ide at selskaberne kigger på prisfastsættelser igen et stykke tid efter 

overførslen. Især ved de overførsler hvor der ikke er nogen værdi i starten kan det være en ide at 

reevaluere efter et stykke tid. Ved at gøre dette kan man sikre, at ens prisfastsættelse bliver 

korrigeret før skattemyndighederne eventuelt opdager at der kan være fastlagt en undervurdering 

af de overførte aktiver61.  

4.5.2.3. Kontraktretlige rettigheder 

Kontraktretlige rettigheder kan være en vigtig immateriel rettighed, som også skal vurderes ud fra 

armslængdeprincippet62. Heri ligger der en vurdering når for eksempel en kunde overgår fra en 

enhed til en anden enhed. Ved overflyttelsen kan der opstå en ny kontrakt som skal vurderes ud 

fra armslængdeprincippet.  

Efter vurdering af enkeltområder omkring materielle og immaterielle aktiver vil jeg nu beskrive de 

forhold der sker, hvis det er en større del af virksomheden der bliver overført.  

4.5.3. Overførsel af aktivitet (ongoing concern) 

Overførsel af en aktivitet kan indeholde flere aspekter, såsom overflyttelse af aktiver i en ongoing 

virksomhed. Dette betyder, at der skal foreligge en værdiansættelse af hele aktiviteten som 

overflyttes. Der behøver ikke nødvendigvis ske en vurdering af aktiviteterne hver for sig, men der 

kan laves en samlet vurdering.  
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Aktiviteterne der overflyttes er aktiver som kan udføre visse funktioner og bære visse risici63. 

Dette kan skabe problemer, da man for eksempel kan beslutte, at man flytter ens R&D afdeling til 

et andet land. Også i denne forbindelse skal vurderingen foregå i henhold til 

armslængdeprincippet.  

Ved overførsel af aktivitet skal man vurdere om det er bedst at vurdere aktiviteterne enkeltvis 

eller man skal vurdere det som en samlet enhed64.  

4.5.3.1. Tabsgivende aktiviteter 

I nogle tilfælde kan der også være tale om, at man overflytter en tabsgivende aktivitet. I denne 

forbindelse skal man fastslå om der skal være tale om en kompensation til den enhed som 

overtager den tabsgivende aktivitet65. Inden for dette skal det dog også vurderes om andre også 

ville have overtaget denne aktivitet og om det derfor at foregået på armslængdevilkår. I nogle 

henseender kan man være nødsaget til at fortsætte en tabsgivende aktivitet, fordi denne bringer 

fordele til andre områder.  

4.5.4. Outsourcing 

Outsourcing foregår for eksempel i forbindelse med at man vil overflytte til en enhed, hvor der er 

lavere produktionsomkostninger. Dette er for eksempel det der sker med mange selskaber, hvor 

man vælger at flytte produktionen til Kina, som kan producere enhederne til lavere enhedspriser 

end andre lande. Uafhængige selskaber foretager også outsourcing og der skal derfor ikke 

nødvendigvis finde en kompensation til for at det foregår på armslængdevilkår66. 

At der ikke nødvendigvis behøver at være en kompensation for vederlaget afhænger af om den de 

omkostningerne der har været ved outsourcing aftalen har været mindre end de fordele der 

kommer ved aftalen. Er dette tilfældet vil der i forhold til armslængdevilkår ikke skulle ske en 

kompensation for overførslen67.   

I det ovenstående afsnit er jeg kommet med en kort gennemgang af retningslinjerne i OECD TPG. I 

det kommende afsnit vil jeg forklare de bestemmelser der er i den danske lovgivning og som vil 

                                                           
63

 OECD (2010), 9.93 
64

 OECD (2010), 9.94 
65

 OECD (2010), 9.96 
66

 OECD (2010), 9.99 
67

 OECD (2010), 9.99 



33 
 

have betydning for det senere analyse afsnit. Det ovenstående er ikke en fuld gennemgang af 

OECD TPG, men har udvalgt de områder som har betydning for specialet.   

5. National skatteret 

Beskatning i Danmark skal have hjemmel i lov. Grundlovens § 43 siger, at man uden hjemmel ikke 

vil kunne beskatte en indkomst og dermed vil al beskatning i Danmark have hjemmel i love. Jeg vil 

benytte dette afsnit til at komme lidt ind på de mest grundlæggende love inden for national 

skatteret, som har betydning for dette speciale og som jeg vil benytte gennemgående i analysen. 

Der vil dog optræde lovområder i analysen, som jeg ikke vil beskrive i dette afsnit.  

5.1. Opbygning af de danske retskilder 

Love 

Statsskatteloven (herefter SL) er den generelle lovhjemmel i national skatteret. Derudover 

eksisterer der speciallove, som aktieavanceloven og afskrivningsloven. Disse speciallove tager over 

hvor SL ikke er dybdegående. Med dette optræder lex specialis-princippet som gør at en speciel lov 

går forud for en generel lov68.  

Udover lovene er der vejledninger, cirkulære og anordninger som har betydning for hvordan der 

skal beskattes i Danmark.  

Vejledninger og cirkulærer 

I denne anledning skal det nævnes, at vejledninger og cirkulærer udelukkende er bindende for 

SKAT. Derfor er vejledninger og cirkulærer en vigtig brik i den nationale lovgivning, men i en 

retssag vil man som skatteyder ikke kunne benytte vejledningerne som hjemmel (se også TfS 1998, 

319). Vejledningerne er, som navnet også udtrykker, vejledninger til hvordan skatteyderne kan 

foretage de skattemæssige dispositioner i overensstemmelse med lovgivningen69.  

Dette betyder dog ikke, at vejledningerne ikke har nogen retskildeværdi. Alt andet lige, må en 

skatteyder, der benytter vejledningerne som retningslinjer, have en øget mulighed for at 

dokumentere, at man for eksempel har foretaget en værdiansættelse korrekt. Kigger man på en 

situation, hvor en skatteyder skal dokumentere hvordan værdiansættelsen er foregået må dette, 
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alt andet lige, være bedre at have fulgt SKAT´s vejledninger end at være kommet op med sin egen. 

Der er dog ikke noget krav for at man skal følge vejledningerne.  

Domme 

Den sidste retskilde der skal nævnes er domme. Dommene viser hvordan lovhjemmelen bliver 

benyttet i praksis og vil derfor have betydning for lignende sager senere hen70. Det har dermed 

præjudikats værdi.  

En dom vil derfor være bindende i den forstand at den vil danne præcedens for samme 

skatteområde. Senere i analysen vil jeg benytte mig af domme til at danne et indtryk af hvordan 

lovgivningen bliver benyttet. Dette gør jeg fordi, at dommene som skrevet kan benyttes som 

retskilde og man kan læne sig op af disse til senere sager.   

Det skal dog nævnes, at der benyttes lex posterior ordning, så en nyere dom overgår en ældre 

dom og at en dom i Højesteret vil have større betydning end en dom fra Landsretten eller Byretten 

(lex superior)71.  

Alle disse love og bestemmelser skal være med til at sikre, at der ikke bliver begået 

skatteunddragelse. Man vil sikre at de indtægter der indtjenes i Danmark også bliver beskattet i 

Danmark. Derudover er lovene med til at sikre at skatteyderne i Danmark har samme vilkår.  

5.2. Statsskatteloven 

SL er som beskrevet tidligere den grundlæggende hjemmel i dansk skatteret. SL består 

grundlæggende af tre paragraffer, §§4-6, som afgrænser skattepligtige indtægter, ikke 

skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger.  

5.2.1. SL § 4 

SL § 4 er en såkaldt positiv begrebsbestemmelse. Denne bestemmelse siger hvornår en indtægt er 

skattepligtig72. De skattepligtige indtægter bliver herefter beskattet efter de bestemmelser der nu 

engang tilknytter sig til den givne situation.  
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”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den 

skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge 

eller formuegoder af pengeværdi …73”   

Fra ordlyden af SL § 4 er alle formuegoder og penge, der er indtjent gennem året, skattepligtige. 

Derudover vil indkomst fra andre lande også indgå i den skattepligtige indkomst. Her skal det dog 

kort bemærkes, at Danmark har implementeret OECD modeloverenskomst, som regulerer, at der 

ikke er dobbeltbeskatning for en skatteyder bosiddende i to lande74.  

Af det ovenstående kan det ses, at alle selskaber bliver beskattet af deres indkomst og derfor også 

vil blive beskattet af den indkomst der flyttes ud af landet, da denne inden udtræden er blevet 

optjent i Danmark. Dette gælder som sagt også formuegoder, såsom aktiver i et selskab.  

Det fremgår af dette, at der er ønsket et bredt indkomstbegreb, hvor enhver indtægt er 

skattepligtig med mindre der i lovgivningen er givet en undtagelse for dette. Undtagelser er blandt 

andet givet i SL § 5.  

5.5.2. SL § 5 

Modsat SL § 4 er SL § 5 en negativ begrebsbestemmelse, som betyder at indtægterne i SL § 5 er 

skattefrie. Dette bettyder, at hvis indtægten er nævnt i SL § 5, så vil indtægten ikke være 

skattepligtig. Dette gælder blandt andet værdisvingninger på en skatteyders formuegoder. I denne 

kontekst skal det dog igen nævnes, at der findes specialregler i kursgevinstloven og 

aktieavancebeskatningsloven, som gør, at dette ikke altid er tilfældet.  

I daglig tale bliver de første paragraffer også omtalt som æbletræet og æblerne, hvor æbletræet 

refererer til SL § 5. Her vil æblerne være den indkomst som er skattepligtigt, mens det træ der 

producerer æblerne ikke er skattepligtigt.  

5.5.3. SL § 6 

SL § 6 omhandler de omkostninger som der kan fratrækkes den skattepligtige indkomst, så man 

dermed kan komme frem til ens nettoindkomst.  
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”Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: a) Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, 

som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære 

afskrivninger…75” 

§ 6 indeholder ingen klar afgræsning af de omkostninger, som der kan fratrækkes og hvilke der 

ikke kan. Derfor vil domme og kendelser have en betydning for hvilke omkostninger som der kan 

fratrækkes76.  

5.3. Ligningslovens § 2 

LL § 2 regulerer armslængdeprincippet. Det er denne bestemmelse som der bliver benyttet når der 

skal ske korrektioner til en overførsel som ikke har været på armslængdevilkår. Denne korrektion 

kan foretages, da der er foregået en ”skjult” overførsel af indkomst mellem interesseforbundne 

selskaber.  

LL § 2 fremkom efter en dom i 1998 i Højesteret (TfS 1998, 199 HR), hvor der blev sået tvivl om 

hjemlen til at foretage korrektion af renter. Dermed blev grundlaget for LL § 2 grundlagt og 

legitimiteten til at anvende OECD´s guidelines blev øget77. Jeg vil senere forklare dommen i flere 

detaljer.   

Bestemmelsen gælder dog ikke kun for overflytning af penge eller formuegoder mellem 

virksomheder, men også i forhold til hovedaktionæren. LL § 2 opremser det der skal ske når man 

handler i en kontrolleret transaktion. 

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

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

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

mellem uafhængige parter.78” 

Som det ses af det ovenstående er dette den hjemmel i den danske lovgivning som regulerer hvad 

der skal ske mellem afhængige parter ved afregninger. I forhold til forrige afsnit om OECD TPG 

stemmer dette også overens med, at man skal sammenligne med transaktioner som er sket 
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mellem uafhængige parter. I afsnit 2.3. er det også nævnt at sammenlignelighed med uafhængige 

parter er et vigtigt forhold.  

Kontrollerede transaktioner 

Som det ses i citatet omfatter LL § 2 transaktioner som er foregået mellem kontrollerede parter. I 

bestemmelsen for LL § 2 er det omtalt hvilke skattepligtige der er tale om, som skal benytte LL § 2. 

Af interesse vil jeg nævne nummer 3, som er skattepligtige der er koncernforbundet med en 

juridisk person79. Som juridiske personer er der i skatteretten ment en sammenslutning af 

personer, for eksempel et selskab.  

For at se om der er tale om en kontrollerende transaktion kigger man også på den bestemmende 

indflydelse som der er imellem selskaberne i koncernen. Her handler det om den kontrol som det 

enkelte selskab har over det andet. I forhold til at have kontrol og skulle opfylde de betingelser, 

som er nævnt i det ovenstående, så skal der efter LL § 2 stk. 2 være et direkte eller indirekte 

ejerskab på mere end 50 procent af aktieselskaberne eller der skal rådes over mere end 50 

procent af stemmerne. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis skal eje 50 procent af aktiekapitel så 

længe man har kontrol i forhold til stemmerne. For en mere uddybende forklaring henvises til LL § 

2 stk. 2. Det skal nævnes at dette kontrolbegreb er det samme som går igen i SKL § 3 B. 

Armslængderegulering 

Når der skal laves en korrektion i forhold til LL § 2 foretages der tre korrektioner.  

Primær korrektion 

Den første korrektion der sker, er den primære korrektion, som er en beskatning af den 

økonomiske fordel der er opstået på baggrund af, at der ikke er handlet på armslængdevilkår. Den 

økonomiske fordel opstår, da man har fået en uretmæssig fordel i forhold til hvis aftalen var sket 

mellem uafhængige parter. Den primære korrektion er med til, at sikre, at man bliver beskattet af 

den fordel som man har opnået, så aftalen kommer til at være, som hvis aftalen var indgået 

mellem uafhængige parter. Der er dermed sket en neutralisering af fordelen.  

Typisk vil der være tale om, at de primære korrektioner er indkomstforhøjelser. 
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Korresponderende korrektion 

Den korresponderende korrektion vedrører, at der ved en nedsættelse af indkomsten i det ene 

land vil medføre, at der kan ske en korresponderende forøgelse af parten i det andet land. På 

denne måde sørger man også for at der bliver reguleret, så det kommer til at ligne en aftale 

mellem uafhængige parter. Dette forhold er beskrevet i OECD modeloverenskomst art. 9.2.  

Sekundær korrektion 

Den sekundære korrektion fremkommer efter den korresponderende og primære korrektion er 

fundet sted. Når der er foretaget disse korrektioner vil der opstå en forskel mellem det 

skattemæssige og driftsmæssige resultat. 

I LL § 2, stk. 5 er der indsat en bestemmelse, som muliggør, at der ikke kommer til at foregå en 

sekundær korrektion.  

”Ved ændringer i ansættelsen af den skatte eller udlodningspligtige indkomst i henhold til stk. 1, kan den 

skattepligtige undgå yderligere følgeændringer (sekundære justeringer) ved at forpligte sig til betaling i 

overensstemmelse med de i stk. 1 anvendte priser og vilkår.”  

Ovenstående betyder, at virksomhederne kan undgå den sekundære korrektion, hvis man vælger 

at lave aftalen om og lave den på armslængdevilkår. Dette kan også ske selvom man ved aftalens 

indgåelse har været i ond tro. 

5.4. Skattekontrolloven § 3B 

Skattekontrolloven (herefter SKL) § 3 B blev indsat i 1998 sammen med LL § 2 for at hjælpe 

skattemyndighedernes muligheder for at sikre korrekt prisfastsættelse ved koncerninterne 

transaktioner på tværs af landene80. I bemærkningerne til lovforslaget er ydermere omtalt OECD 

guidelines, så man ikke længere kan være i tvivl om at disse har retskildeværdi.  

I forhold til LL § 2, så omhandler SKL § 3 B dokumentationspligten overfor myndighederne. SKL § 3 

B skal sikre, at man får de fornødne oplysninger omkring koncerninterne transaktioner og sikre at 

man har den rette dokumentation af den rette kvalitet og til rette tid.  

Dokumentationspligten skal indeholde de priser og de aftaler man har internt i koncernen og skal 

kunne fremlægges på SKAT´s begæring. Derudover skal dokumentationen være i sådan en stand at 
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SKAT kan bedømme om priserne er foretaget på markedsvilkår. Det er dog SKAT der skal bevise, at 

værdiansættelsen er sket på forkerte vilkår.  

6. Beskatning af Something of Value & Business Restructuring 

I analysen vil jeg sætte fokus på domme og analysere de domme og kendelser som den 

administrative praksis81 og domspraksis82 er kommet frem til. Dommene har retskildeværdi 

jævnfør afsnit 5.1. I det kommende skal der lægges vægt på, at domme fra Højesteret har den 

højeste retskildeværdi og derfor er det disse som man kan generalisere bedst ud fra. Jeg vil dog 

også benytte domme og kendelser fra andre instanser. 

Jeg vil beskrive dommene ud fra den teori som jeg har benyttet i det danske afsnit og inddrage 

OECD TPG hvor denne kan relateres til.  

Flytning af profitpotentiale 

En af de afgørende faktorer, som man skal kigge på, er om der er tale om en overførsel, som også 

skal kompenseres. Som beskrevet i afsnit 4.5. så kan der være tale om forhold, hvor der sker 

overførsler, som ikke kræver en kompensation. I denne sammenhæng er det vigtigt at kigge på om 

uafhængige parter ville have betalt en kompensation eller ej. Er der tale om en situation, hvor der 

bliver overført profitpotentiale, som uafhængige parter ikke ville betale en kompensation for, så 

skal der heller ikke ske en kompensation mellem interesseforbundne parter. Heri ligger der også 

en vurdering af det aktiv som der overføres og den indtjening som dette vil kunne skabe. Som 

betydningen af something of value siger, så skal der være tale om noget af værdi før der er tale om 

en overførsel som skal kompenseres. Det afgørende i dette er at det foregår på armslængdevilkår. 

Dermed er det, som tidligere beskrevet, ikke umuligt for virksomheder at overføre forhold, hvor 

der ikke skal ske kompensation, men det drejer sig meget om den vurdering man laver af det 

overførte. Samme opfattelse har Jakob Bundgaard & Jens Wittendorff: 

”A simple transfer of risks and functions would not normally constitute a taxable event under Danish Law.83”  
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I det ovenstående ses det at man under national skattelovgivning ikke normalt vil beskatte en 

simpel overførsel af risiko og funktioner. Som beskrevet, så afhænger dette om overførslen i 

fremtiden vil skabe en indtægt for koncernen. For at undersøge hvad der er overført kan man 

kigge på de forhold der er beskrevet omkring risiko i teoridelen.  

I det næste afsnit vil jeg kigge på de beskatningshjemler der er i national skatteret, som beskatter 

something of value. I afsnittene der følger vil jeg kigge nærmere på hvordan Business Restructuring 

bliver beskattet generelt.  

6.1. SL §§ 4-5 

I dette afsnit vil jeg kigge på de generelle bestemmelser for SL §§ 4-5 og se om disse er gældende 

når man taler om something of value. Derudover vil jeg kigge på de lovbestemmelser som 

derudover regulerer de fire hovedgrupper. I starten vil jeg dog kigge på domme hvor der har været 

tale om overførsler hvor der ikke har været en modydelse.  

Dokumentation for ”rene” overførsler 

TfS 2010, 861 Byretten (herefter BR) vedrører en sag om en overflytning af penge mellem Dubai 

og Danmark. Klageren argumenterede for, at overførslen af kr. 418.074 bestod i et låneforhold og 

dermed ikke skulle være en del af klagerens private indkomst. Skattecentret havde foretaget en 

forhøjelse af den skattepligtige indkomst med kr. 418.074, som klageren ikke ville være med til. 

Klageren fremlagde dokumenter, som godtgjorde, at der havde været tale om et simpelt 

gældsbrev. BR accepterede ikke de foreliggende oplysninger og fastslog at der manglende flere 

vigtige oplysninger ved gældsbrevet og derudover manglede der at blive betalt afdrag. Udfaldet 

blev at klagerens skattemæssige indkomst blev løftet med kr. 418.074 ud fra SL § 4, hvor al 

indkomst vil være beskattet. 

 En overførsel af indkomst – formue, aktiver osv. – vil være beskattet efter SL § 4. Dog skal det 

nævnes, at der er regler der gør at selskaber kan yde skattefrit tilskud mellem moder- og 

datterselskaber og søsterselskaber84.  

Ovenstående viser, at ens dokumentation skal være i orden. Efter SKL § 3 B er det selskabernes 

opgave, at bevare oplysninger omkring de handler de laver internt i en koncern. Set ud fra 
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ovenstående dom skal disse oplysninger være dateret på den rette måde og have de rigtige 

oplysninger påført. Ved en intern overførsel må det være væsentlig at påføre navne på selskaber 

og prisfastsættelsesmåde korrekt.   

Det ses i ovenstående dom, at skattecentret lægger vægt på, at der blandt andet ikke er påført 

kreditor navn og dette ikke tydeligt fremgår af lånedokumenterne. Generelt set skal 

dokumentationen være i overensstemmelse med de krav som der er beskrevet i afsnit 5.4. Den 

dokumentation der fremkommer, er elementært i forhold til om der er tale om en indtægt eller en 

overførsel som ikke kræver kompensation. 

I denne forbindelse er der ingen diskussion om at overførsler uden retmæssig dokumentation vil 

føre til en øget interesse fra SKAT. Overførsler som tyder på at der er foregået skatteunddragelse 

vil uden tvivl vække opmærksomhed hos SKAT og med rette. Subjektivt set vil disse overførsler 

også være noget som man er nødt til at holde øje med. Forhold hvor der viser sig, at der ikke er 

udarbejdet et ordentligt gældsbrev vil også indikere til at der er overført indtægter som man ikke 

har ønsket skulle beskattes.  

Diskussionen for hvornår der kan foreligge et gældsforhold afhænger - jævnfør dommen - også af 

hvordan afviklingen af gælden foretages, dvs. hvordan afdragene er blevet bestemt. I dommen 

beskrives det, at der ikke er foretaget retmæssige afdrag på gælden. Ved et gældsforhold vil 

aftaler omkring afdrag dermed også have betydning for om der egentlig foreligger et gældsforhold 

og det er blandt andet her hvor skattemyndighederne kan undersøge om der er sket en 

uretmæssig overførsel. Havde der foreligget et gældsforhold, hvor også der havde været en risiko i 

forhold til lånet ville overførslerne ikke have medført en beskatning i forhold til SL § 4. Efter en 

subjektiv holdning vil dette være første hovedregel der skal være til stede ved et låneforhold, da 

man heller ikke som uafhængige parter ville indgå et gældsforhold, hvor der ikke foreligger klare 

aftaler om afdrag. En anden væsentlig forudsætning ville være en renteberegning på 

låneforholdet. 

Dommen viser dermed flere interessante faktorer som gør at man skal være opmærksom når man 

foretager ”rene” overførsler af indkomst. SKAT vil i denne forbindelse have et løftet øje overfor 

disse overførsler og man skal være sikker på at ens dokumentation er i orden for det foreliggende 

gældsforhold.  
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Dette er ikke ensbetydende med at man ikke kan overføre penge mellem sine koncernselskaber, 

men der skal være en modydelse som retfærdiggør overførslen uden at dette nødvendigvis skal 

betyde at der skal foreligge et låneforhold. Dette kan også foreligge i betaling for varer eller 

tjenesteydelser som det modsvarende selskab har afholdt eller oppebærer risikoen for. Kigger 

man på den risiko der skal være forbundet skal disse være i overensstemmelse med de 

synspunkter der er i afsnit 4.3. Dette vil betyde at hvis den modtagne virksomhed har haft en risiko 

for vederlaget vil denne også skulle modsvares af et korresponderende afkast. Derudover vil man 

ved et låneforhold kunne overføre risiko og funktioner uden kompensation jævnfør afsnittet om 

flytning af profitpotentiale.  

Nedenstående dom viser et låneforhold, hvor byretten godtgjorde at der rent faktisk var tale om 

et låneforhold ud fra dokumentationen.  

TfS 2011, 284 BR viser netop at det er muligt at have et låneforhold, hvor en række udenlandske 

overførsler var en del af lånet. Skatteyderen dokumenterede i denne dom af der var tale om et 

faktisk låneforhold. Skatteyderen fik nedsat den forhøjelse af den skattepligtige indkomst, som 

SKAT havde foretaget med den begrundelse, at der tale om et forhold der faldt ind under SL § 5 

stk.1 c.  

Retten ligger i afgørelsen vægt på at der foreligger et lånedokument som statuerer et låneforhold. 

I og med der også overføres betragtelige beløb som kan anses som værende afdrag ser byretten 

ingen grund til ikke at anerkende låneforholdet. Dette forhold kunne også bevises efter SKL § 3 B. 

Derudover forelå der en retlig forpligtelse til at tilbagebetale lånet og der var påført en korrekt 

rente. Disse nævnte forhold er med til at dette låneforhold kan behandles som et egentligt 

låneforhold, da denne opfylder de betingelser som jeg netop har beskrevet. Og netop disse 

forhold var dem der var manglende ved forrige dom. 

I det foregående er der forklaret hvilke forhold der skal være til stede når der skal ses på om der 

foreligger et gældsforhold. Dermed viser de også at der skal være en god dokumentation når man 

har en overførsel som ikke kræver en kompensation. I de kommende beskrivelser af domme vil jeg 

nu kigge på to af de mest komplekse områder inden for TP, nemlig beskatning af immaterielle 

aktiver og goodwill.  
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Immaterielle aktiver 

TfS 1993, 275 Landsskatteretten (Herefter LSR) omhandler en situation mellem to sambeskattede 

selskaber som overdrager udviklingsfunktioner samt produktionsafdelinger til et tredje 

sambeskattet selskab. Der blev modtaget en betaling for de afholdte udgifter til forskning og 

produktionsudvikling. Skattemyndighederne havde forhøjet indkomsten med den avance der 

fandt sted ved overdragelsen. Denne avancebeskatning fandt LSR ikke, at kunne beskattes som 

særlig indkomst og man fandt heller ikke at den kunne beskattes som indkomst efter SL § 4.   

Tidligere blev de immaterielle aktiver beskattet efter særlig indkomst. Dette ændrede sig dog ved 

skatteomlægningen i 1993, hvor det bliver bestemt af goodwill og andre immaterielle aktiver skal 

beskattes som almindelig indkomst og for personer skal det beskattes som personlig indkomst85. 

Fra 1. januar 1999 har hjemlen til beskatning af immaterielle anlægsaktiver været 

afskrivningsloven (herefter AL) § 40. AL § 40 angiver også hvordan den modtagende virksomhed 

kan afskrive på det immaterielle aktiv og hvordan det skal behandles over de næste syv år.  

Kendelsen er derfor en indikator for hvordan de immaterielle aktiver blev beskattet tidligere. I 

kendelsen fra dengang er der ikke anledning til beskatning efter særlige vilkår, da omkostninger til 

udviklingen var forekommet i eget regi.  

En overdragelse af immaterielle aktiver mellem koncernselskaber vil i dag være beskattet efter AL 

§ 40 stk. 6, hvor beskatningen er på det tab eller fortjeneste som der fremkommer mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen. Ved opgørelsen skal der fratrækkes samtlige 

foretagne afskrivninger. Den værdi der fremkommer mellem disse to tal er dermed den 

beskatningsværdi der skal til og den værdi som det modtagne selskab kan benytte. Det komplekse 

i dette er at komme frem til henholdsvis en anskaffelsessum og en afståelsessum. 

Den værdiansættelse der kan benyttes kan ses ud fra vejledningen; Transfer Pricing; kontrollerede 

transaktioner; værdiansættelse 86. Denne vejledning har den retskildeværdi som der er beskrevet i 

afsnit 5.1. I forhold til OECD og de prisfastsættelsesmetoder som er beskrevet i afsnit 4.4., så vil 

disse også kunne anvendes. Dog vil der være immaterielle aktiver som ikke er egnede til at 
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værdiansættes ud fra de fem metoder der er nævnt i OECD TPG. Dermed kan selskaberne benytte 

sig af den nævnte vejledning. 

Værdiansættelsen af immaterielle aktiver er et område som er meget komplekst, da det er svært 

at sætte en værdi på ens patenter og den fremtidige indkomst87. Jeg vil ikke komme nærmere ind 

på værdiansættelsen af immaterielle aktiver i dette speciale, men blot gøre opmærksom på, at der 

henvises til den beskrevne vejledning fra SKAT om værdiansættelse af kontrollerede transaktioner. 

En påstand der er underbygget af følgende domme, hvor vejledningen bliver benyttet; TfS 2001, 

449 Ligningsrådet (herefter LIR), TfS 2003, 451 LIR og TfS 2003, 344 LIR. 

Den værdi som der kommes frem til bliver herefter beskattet som almindelig indkomst efter SL § 4 

og de immaterielle aktiver kan derfor ikke anses som værende skattefrie efter SL § 5. Følgende 

domme underbygger, at immaterielle aktiver og goodwill beskattes som indkomst. 

TfS 2004, 106 LIR er en kendelse fra LIR, hvor det fastsættes, at goodwill bliver beskattet som 

indkomst (SL § 4). Derudover viser TfS 2008, 42 SR, at hvis der er tale om et brand vil overdragelse 

hermed blive beskattet som indkomst.  

Goodwill/Ongoing concern 

I ovenstående er der beskrevet hvordan de immaterielle aktiver bliver beskattet. Jeg vil nu 

henlede opmærksomheden på goodwill. Goodwill og immaterielle aktiver anses nemlig ikke som 

det samme inden for skatteretten. Goodwill anses som værende en kundekreds, 

forretningsforbindelse eller lignende, som kan gøres til genstand for omsætning og derfor have en 

økonomisk værdi for erhververen88 og som er tilknyttet en erhvervsvirksomhed. Beskatningen af 

goodwill vil - ligesom andre immaterielle aktiver - være AL. Den mest grundlæggende forskel er at 

goodwill ikke kan overføres alene og dermed skal det være en del af et erhvervsselskab.  

I dansk ret er der ikke nogen klar skillelinje mellem goodwill og ongoing concern89. Begrebet om 

ongoing concern er dog indført ved meddelelsen TfS 2009, 542 SM og kendelsen TfS 2010, 602 SR, 

men betydningen af dette er endnu ikke kendt, som beskrevet i af Jakob Bundgaard og Jens 

Wittendorff: 
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”A distinction between ”goodwill” and ”going concern” has not traditionally been made in Danish tax law. 

However, the tax authorities introduced the concept of “going concern” in 2009. The significance of this 

concept is not yet known90.”  

Dermed vil der efter ovenstående uddrag være en sammenhæng mellem goodwill og ongoing 

concern, som bliver beskrevet i kapitel IX af OECD TPG (se afsnit 4.5.3.). Derudover benævnes 

ongoing concern og goodwill som værende en del af det samme i ligningsvejledningen91. I denne 

vejledning er der også nævnt at man varetager beskatningen ud efter den fremtidige 

indkomstskabende aktivitet også hvis det er tabsgivende aktivitet. Dette er også hvad der jeg har 

forklaret i afsnit 4.5.3 om overførsel af aktivitet (ongoing concern). 

I forhold til artiklen af Jakob Bundgaard og Jens Wittendorff vil goodwill og ongoing concern 

foreløbig være anset som det samme i dansk skatteret og dette er det jeg vil forholde mig til. 

Dette er også den holdning jeg kan se ud fra Den Juridiske Vejledning. Om dette vil være gældende 

vil fremtidige domme og tiden vise. For nuværende vil jeg dog anse overførslen af ongoing concern 

blive beskattet efter AL. Da der som nævnt ikke er opstået en klar skillelinje mellem de to 

begreber, så vil der opstå en beskatning af indkomst efter SL § 4. Dermed vil overførslen af 

ongoing concern også have beskatning efter nationale regler.  

Prisfastsættelsen af goodwill følger samme anvisning som immaterielle aktiver. For at finde 

værdien benytter man sig af vejledningen; Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; 

værdiansættelse. Som immaterielle aktiver benyttes denne vejledning til at beregne den værdi 

som goodwill skal fastlægges til92. Jeg vil ikke komme nærmere ind på værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver, men henlede opmærksomheden på de publikationer der er udgivet om 

emnet.  

Med de afgørelser som jeg indtil videre har beskrevet kan man se, at man i mange henseender vil 

blive beskattet af sin indkomst efter SL § 4. Derudover ses det, at dokumentationen er vigtig hvis 

man skal kunne argumentere for, at ens indkomst skal være skattefri efter SL § 5. En af de forhold, 

som kan indgå under SL § 5 er lån imellem virksomheder. De afdrag der bliver betalt på lånet vil 

ikke blive anset som skattepligtig indkomst. Dog skal det bemærkes, at lånet skal være på 
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armslængdevilkår. Derudover gælder der ikke specielle regler for koncerninterne selskaber og 

derfor vil deres overførsler falde ind under SL § 4 og være skattepligtig.  

Efter denne kortere gennemgang af hvordan immaterielle aktiver bliver beskattet og værdiansat 

vil jeg vende blikket mod de materielle aktiver, som i sin foreliggende form er noget nemmere at 

vurdere i forhold til en værdiansættelse. Jeg vil her kigge nærmere på den prisfastsættelse som 

skal være til stede ved de materielle aktiver.  

Materielle aktiver 

SKM 2003, 318 Højesteret (herefter HR) viser hvordan skattemyndighederne har korrigeret en 

handelsværdi, så den stemmer overens med en handelsværdi til en tredjepart. Sagen omhandlede 

et salg af aktier, som blev solgt til et interesseforbundet selskab for kr. 610.000, hvor de senere 

samme år blev videresolgt til tredjemand for kr. 2.000.000. Værdierne for aktierne mellem 

interesseforbundne blev anset som værende for lavt og blev derfor af skattemyndighederne 

reguleret til en værdi på 2.000.000. Dermed blev selskabets skattepligtige indkomst hævet med 

den yderligere gevinst der var på overførslen af aktierne (2.000.000-610.000).  

Prisfastsættelse 

Dommen viser hvor vigtig værdien mellem uafhængige parter er. I denne dom bliver værdien 

forhøjet, da der ikke findes grundlag for at prisen skulle have været anderledes da den bliver solgt 

mellem interesseforbundne i forhold til mellem uafhængige. I denne dom er der gengivet, at 

sagsøgeren havde indhentet en uafhængig pris og at denne stemte overens med kr. 610.000. 

Denne værdi anså domstolen dog ikke som værende tilfredsstillende. Kigges der nærmere på den 

værdiansættelse som der bliver benyttet kan der overføres referencer til RPM metoden, som er 

beskrevet i afsnit 4.4.2. Derefter sker der en beskatning af forskellen mellem anskaffelsessummen 

og afståelsessummen jævnfør AL § 9. 

Som beskrevet tidligere i teorien er værdiansættelsen for materielle aktiver nemmere end 

immaterielle aktiver. Ved materielle aktiver vil man som oftest have et anlægskartotek, hvor den 

skattemæssige værdi vil være. Derudover kan man med de materielle hente oplysninger for 

aktiverne og deres salgsværdi hos sammenlignelige uafhængige selskaber. Materielle aktiver, 

såsom maskiner, computere og inventar vil typisk være aktiver hvor man kan finde en 

sammenlignelig salgsværdi. Som SKM 2003, 318 HR viser vil skattemyndighederne gå efter en 



47 
 

værdi som en tredjemand ville give som aktiverne. SKM 2005, 137 HR viser samme afgørelse, hvor 

det handler om salg af en ejendom til en lavere pris end handelsværdien.  

Salg af formuegoder mellem interesseforbundne parter skal derfor ske til den objektive 

handelsværdi93. Ved at det skal ske til den objektive handelspris vil en under eller overpris have 

skatteretlig betydning for parterne ved at en eventuel gevinst/tab skal beskattes/fradrages.    

Min holdning er at der typisk vil være andre materielle aktiver – i forhold til driftsmidler - som man 

kan sammenligne med og som vil være i forhold til uafhængige parter. I denne forbindelse vil man 

kunne have en værdiansættelse, hvor aktivet kan vurderes efter en transaktionsbaseret metode 

som også vil gøre værdien troværdig. Som beskrevet vil der derfor ikke være de samme 

problemstillinger ved de materielle aktiver som ved de immaterielle. Ved de immaterielle vil der 

også kunne opstå problemer med hvem der har retten til de immaterielle rettigheder, mens der 

ved de materielle aktiver vil være et klart tilhørsforhold i forhold til hvor aktivet bliver benyttet. 

Dermed ikke sagt, at der ikke kan opstå tvivlsspørgsmål omkring tilhørsforhold, men det er 

nemmere at finde ud af hvem der har kontrollen over det materielle aktiv. Nærmere om dette i 

6.1.1. om rette indkomstmodtager.  

Urealiserede værdistigninger 

I SL §§ 4-6 er der ikke hjemmel til at beskatte andet end realiserede indtægter. Efter SL § 5 er 

urealiserede værdistigninger på formueaktiver ikke skattepligtige, mens gevinst og tab på 

formueaktiver skal medregnes i forhold til SL § 4. Dette gør, at der ikke skulle være hjemmel til at 

beskatte avancer ved overdragelse af næringsaktiver, som ikke er reguleret af speciallovgivning, 

som for eksempel varelager, fast ejendom og igangværende arbejde94. Jan Pedersen udtrykker sig i 

Transfer Pricing – i international skatteretlig belysning 1998 s. 47 – 52 om at der i forhold til SL § 4-

6 ikke er mulighed for at beskatte andet end realiserede indtægter. Efter Jan Pedersens mening vil 

man derfor ikke kunne beskatte en overførsel af et varelager, da dette ikke vil bunde i en realiseret 

indtægt.  

Denne opfattelse er ikke en jeg deler, da mine forudgående domme viser at der sker beskatning 

ved indtægter der ikke er realiseret endnu. Denne opfattelse deles af Lærebog om indkomstskat 
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side 652. Derudover vil der ved en overflyttelse mellem et skattesubjekt til et andet, alt andet lige, 

ske et salg af aktivet, som dermed vil medføre at der sker en realisation og der dermed kommer en 

beskatning efter SL § 4. Ud fra de forudgående domme viser praksis også, at overførsler med 

aktiver vil være beskattet efter AL § 9 og overførslen vil derfor være opfattet som et salg. Dermed 

er min opfattelse at overførsler af materielle aktiver er skattepligtige efter de lovbestemmelser 

der nu engang knytter sig til det overførte aktiv. Konflikten om de urealiserede værdistigninger er 

et emne jeg også vil diskutere i den komparative analyse i afsnit 7. Netop dette punkt er der 

nemlig også sat fokus på fra OECD´s side.  

En af de urealiserede værdistigninger der kan kigges på er overførsel af varelager. Efter afsnit 

4.5.1. er dette et område der kan skabe usikkerhed. Beskatningen af varelager følger de samme 

regler som ovenstående domme og prisen for varelaget skal indtægtsføres95. Dette er også det 

som dommene TfS 2009, 890 ØL og TfS 1996, 251 VL viser. 

I forbindelse med denne overgang er det vigtigt at erhververen også får overdraget 

ejendomsretten på varelageret96. Subjektivt vil dette også betyde at der skal overgå risiko fra 

overdrageren til erhververen før indtægten kan beskattes. Den værdi som man skal komme frem 

til kan bestemmes ud fra afsnit 4.5.1. hvor der er givet tre eksempler på hvordan varelageret kan 

bestemmes. Yderligere opgørelser i dansk ret findes i varelagerloven.  

Generelt kan man benytte prisfastsættelsesmetoderne fra OECD TPG ved materielle aktiver. Kigger 

man på den problematik jeg forklarede ved en overførsel af et varelager, så kan en 

prisfastsættelse ske i forhold til de fem metoder. Som beskrevet, så vil den optimale metode være 

en CUP metode. For varelager kan man være i en situation hvor ens varer også bliver solgt til 

tredjemand, så derfor kan man finde sammenlignelige priser for de varer som der ligger på lager. 

Dermed er det vigtigt at man opnår en vurdering fra en tredjemand for at man har dokumentation 

for overførslen til interesseforbundne parter97.   

Den sidste dom jeg vil nævne kigger på outsourcing. Outsourcing er det sidste område som jeg 

mangler at tage stilling til i forhold til something of value.  
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Outsourcing 

TfS 2004, 157 LIR er en dom der tager stilling til beskatning af delafståelse af en virksomhed. LIR er 

i denne kendelse blevet bedt om at tage stilling til om en overførsel af fakturering, lagerfunktion, 

økonomi og it funktionen samt produktionsaktiviteten fra sambeskattede selskaber til 

moderselskaber ville betyde genbeskatning af underskuddet. Afgørelsen ender med at der skal 

være genbeskatning af overførslen af produktionsaktiviteten, da denne anses som værende en 

delvis afståelse af virksomheden i forhold til LL § 33 E. De andre overførsler af funktioner medfører 

ikke genbeskatning, da disse ikke opfattes som en hel eller delvis afståelse, da kundebasen stadig 

beholdes i den danske afdeling.  

I ovenstående kendelse er der beskatning af de aktiviteter der vil medføre en indkomst. Derudover 

sker der ikke beskatning af de overførsler som der sker internt mellem de danske virksomheder. 

Der vil opstå beskatning ved en delvis eller hel afståelse af virksomheden når man afgiver en 

overskudsgivende funktion til et andet selskab98. De forhold der drejer sig om outsourcing er 

reguleret i LL § 33 E. Outsourcing er derfor beskattet efter nationale regler i LL.  

For outsourcing gælder det også om at kigge på om der er forhold der kan kompenseres eller om 

det falder ind under de forhold der er beskrevet i indledningen til afsnit 6. Der skal kigges på de 

aktiver og funktioner der bliver overført.  

For at afslutte hvordan beskatningen er af de enkelte typer indenfor something of value er det 

også relevant at kigge på hvem der er den rette indkomstmodtager. Inden for immaterielle aktiver 

er det væsentlig at kigge på hvem der egentlig har rettigheden over aktivet. Det næste afsnit vil 

kort forklare de mekanismer der går i gang her.  

6.1.1. Rette indkomstmodtager  

Den rette indkomstmodtager bliver bestemt ud fra SL §§4-6 og bliver bestemt ud fra hvem der har 

det retlige krav på indtægten. For at finde ud af hvem der er den rette indkomstmodtager kigger 

man på den aftale der ligger bag og dermed hvem der er forpligtet99. Den rette indkomstmodtager 

er bestemt ud fra praksis og det er derfor domme der har dannet grundlaget for hvordan man 

bestemmer forholdet mellem interesseforbundne selskaber.  
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Tidligere var spørgsmålet om rette indkomstmodtager ikke noget der gav vanskeligheder, men i de 

senere år har problemerne med dette område været stigende fordi man ønsker at placere 

indkomsten der hvor der er den laveste eller ingen beskatning100.  

TfS 2009, 62 HR og TfS 2000, 955 Vestre Landsret (herefter VL) omhandler begge spørgsmålet om 

en anpartshaver eller et selskab er rette indkomstmodtager. I disse vurderinger lægges der vægt 

på hvor risikoen og det retlige forhold befinder sig. I begge afgørelser er det anpartshaveren som 

er blevet bestemt at være den rette indkomstmodtager. 

Ved koncerninterne overførsler er det vigtigt, at der er klarhed over hvem der er den rette 

indkomstmodtager. For eksempel ved en overførsel af aktiver skal rettighederne også overgå til 

den nye indehaver og dokumentationen for dette skal være i orden. Dette har betydning for hvem 

der skal beskattes i fremtiden af den indkomst som aktivet genererer. I dette vil risiko endnu 

engang have betydning, da en indkomst vedrører den part som også oppebærer risikoen. Derfor 

vil det være vigtigt for selskabet at kunne bevise, at selskabet der oppebærer afkastet også bærer 

risikoen. Dette vil være både i forhold til at have den finansielle kapacitet, men også have 

kontrollen. Der henvises til afsnit 4.3 for yderligere forklaringer for hvordan risikoen kan vurderes. 

TfS 1997, 184 LSR er en dom, hvor rette indkomstmodtager bliver vist ud fra to selskaber. I denne 

dom bliver der lagt vægt på, at de aftaler der var indgået gjorde det klart, at det ene selskab var 

den rette indkomstmodtager.  

TfS 2010, 147 HR, vedrører interesseforbundne selskaber har i denne sag overført en 

indtægtsgivende aktivitet uden vederlag. Denne beslutning om overførslen blev truffet da 

selskabets skattemæssige underskud var udnyttet. Derudover havde det modtagende selskab et 

betragteligt underskud, samt negativ egenkapital. Ud fra netop disse oplysninger godtgjorde HR, 

at det var forretningsmæssige dispositioner, der lå bag overflyttelsen. Det modtagende selskab var 

dermed rette indkomstmodtager af indkomsten. Ved beslutningen blev der også lagt vægt på, at 

overførslen skete for at bevare forretningsmæssige forhold i Tyskland.  

Denne dom viser, at det er muligt for selskaber at overflytte indkomst, så længe der ikke er tvivl 

om den rette indkomstmodtager. I denne dom handler det om overførsler af indkomstgivende 
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aktiviteter, som skal hjælpe det modtagende selskab med at dække et underskud. Der er tale om 

en overførsel af et selskab fra en enhed til en anden. Afgørelsen viser også at man anerkender at 

der har været skattemæssige grunde til grund for overførslen (udnyttelse af underskud) og 

dermed får selskabet lov til at skatteplanlægge.  

Ud fra bestemmelse i SL § 4 er det muligt at flytte sit indkomstgrundlag til et andet skattesubjekt. 

Dette vil således medføre at afkastet fra indkomstgrundlaget fremover skal beskattes hos det 

andet skattesubjekt. De ovenstående domme viser dog at man skal være sikker på at overførslen 

er sket efter civilretlige betingelser og dermed er bindende. Derudover ses det af dommene, at det 

er afgørende at indkomstgrundlaget er overflyttet til den nye modtager ellers vil det fortsat være 

overdrageren der oppebærer indkomsten.  

Ved immaterielle aktiver er det netop vigtigt at der er sket en overførsel og at modtageren har 

overtaget rettighederne til det immaterielle aktiv. Her kan der være en udfordring i forhold til 

hvem der bevarer for eksempel en kundekreds. Dette er også beskrevet ved Jakob Bundgaard og 

Jens Wittendorff: 

”The tax consequences of a Business Restructuring depend on the allocation of tax ownership of intangibles 

between the associated enterprises in question”  

Som det ovenstående beskriver, er det vigtigt at fastslå hvem der er den rette modtager og hvem 

der har rettigheden over aktivet eller risikoen. Når dette er fastslået kan man komme frem til 

hvem der skal beskattes.  

6.1.2. Delkonklusion 

De ovenstående afsnit viser, at SL §§ 4-5 regulerer både skattepligt, skattefrihed og 

indkomstmodtager. Lovbestemmelserne er de grundlæggende i national skatteret og dommene 

viser også, at mange afgørelser falder inden for disse.  

De ovenstående domme og kendelser viser også at skattepligten i SL § 4 gælder for mange typer 

overførsler. I forhold til overførsler af risici er der dog forhold der gør, at disse kan overføres uden 

kompensation. For de forskellige typer af something of value handler det om at prisfastsætte 

aktivet korrekt og herefter er overførslen skattepligtig efter de bestemmelser jeg har beskrevet i 
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det ovenstående afsnit. Generelt er der dog vist, at der sker en beskatning af something of value 

efter national skattelovgivning.  

6.2. Selskabsskatteloven § 12 

Den tidlige hjemmel til korrektion af forkert prisafregning mellem interesseforbundne var 

Selskabsskatteloven (herefter SEL) § 12 (Se bilag 2). Derudover blev de almindelige bestemmelser i 

SL §§ 4-6 benyttet til at udlede den rette indkomstmodtager. For skattemyndighederne var der i 

disse bestemmelser ikke det store held til at komme igennem med korrektioner. SEL § 12 

omhandler i dag underskudsfremførsel og bliver derfor ikke benyttet mere i omtalte 

sammenhæng.  

TfS 1988, 292 HR viser den problematik som skattemyndighederne havde før indførslen af LL § 2 

og SKL § 3 B. Ved denne dom fremlagde skattemyndighederne en sag om BP A/S, som i en årrække 

havde haft en beskeden skattepligtig indkomst. I årene 1977/78 foretager skattemyndighederne 

så en skønsmæssig forhøjelse af selskabets selvangivne indkomst, som de gør gældende gennem 

SEL § 12. Grundlaget for forhøjelsen var, at BP A/S gennem sine handler med andre medlemmer af 

koncernen var underkastet andre vilkår end de vilkår som der var for uafhængige selskaber. LR 

forkastede de forhøjelser som der var foretaget, men godtgjorde, at der var grundlag for en vis 

forhøjelse af priserne, da indkøbspriserne fra moderselskabet var betydeligt højere end priserne i 

øvrigt for tilsvarende produkter. Samtidig blev det slået fast, at BP A/S ikke havde overholdt sin 

oplysningspligt. Sagen gik derefter videre til HR, som ikke fandt det godtgjort, at priserne afveg 

væsentlige fra priser som der fandtes mellem uafhængige virksomheder og som man derfor kunne 

korrigere ud fra SEL § 12. Der var derfor ikke grundlag for indkomstforhøjelse.   

Den ovenstående dom viser, at skattemyndighederne inden SKL § 3 B havde ansvaret for at løfte 

bevisbyrden i indkomstforhøjelser. Af denne grund var det skattemyndighederne der skulle bevise, 

at virksomhederne havde gjort noget galt i forhold til priser mellem uafhængige virksomheder i 

stedet for, at det er selskaberne der skal bevise, at der har foretaget de rette værdiansættelser101. 

Dog skal det påpeges, at der dengang også var lovpligtigt at fremskaffe al relevant dokumentation 

til at bevise, at den skattepligtige indkomst var opgjort korrekt, jf. SKL § 6. Derudover havde SEL § 
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12 den brist, at hvis der ikke forelå en klar indkomstforvridning, så var der ikke hjemmel til at 

foretage en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst.  

TfS 1988, 292 HR var ikke den eneste som udfordrede SEL § 12. Også TfS 1988, 524 LR var en tur i 

LR, hvor domstolene heller ikke kunne se at indkomstforhøjelsen kunne ske i forhold til SEL § 12.  

SEL § 12 er senere blevet afløst af LL § 2 og SKL § 3 B, som jeg har beskrevet i dag har betydning for 

hvordan der bliver dømt i forhold til TP sager og dermed også Business Restructuring. Hjemlen til 

indkomstkorrektioner var i forhold til SEL § 12 ikke reguleret godt nok og skattemyndighederne 

havde derfor ikke mulighed for at bevise, at de prisfastsættelser som selskaberne foretog ikke var 

på niveau med uafhængige parter.  

Kigger man på de to domme og ser de love der er i dag har jeg en formodning om, at 

indkomstforhøjelserne ville være accepteret af domstolene. I kommentarerne til dommen står 

der, at priserne i perioderne lå over de priser som der blev handlet mellem uafhængige parter. 

Desuden var der indgået en langtidskontrakt, som gjorde at prisen var fastlagt på et niveau. Denne 

kontrakt ville også være et element, som i forhold til bestemmelserne i dag, ville blive diskuteret. 

Da dommene er bedømt i forhold til SEL § 12 vil jeg selvfølgelig ikke kunne sige, hvordan udfaldet 

af sagerne ville blive i dag, men sikkert er det, at reglerne blev ændret i forhold til disse sager.  

Hjemlen i SEL § 12 blev som skrevet ændret efter dommene med olieselskaberne og LL § 2 blev 

den nye lovbestemmelse der skulle styre armslængdeprincippet mellem interesseforbundne 

selskaber. Derudover kom der bestemmelsen i SKL § 3 B. Disse to bestemmelser vil jeg benytte de 

næste to afsnit på at forklare og analysere i forhold til de domme der har været på området.  

6.3. LL § 2 og SKL§ 3 B 

Som beskrevet falder 60 % af verdenshandlerne internt i koncernselskaber. De forhold som er 

beskrevet i afsnit 4.1. gør at koncernselskaber ønsker at flytte deres indkomst internt i koncernen. 

I det fortløbende afsnit vil jeg forklare hvordan LL § 2 fungerer i praksis og hvordan denne 

benyttes til at regulere armslængdevilkår jævnfør afsnit 5.3. Da Business Restructuring er et 

underområde til TP vil den naturlige lovhjemmel som udgangspunkt være LL 2. Dette gælder 

samtidig for SKL § 3 B. Som beskrevet af Jakob Bundgaard og Jens Wittendorff: 
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”The transfer pricing provision in Section 2 of the Danish Tax Assesment Act applies to intercompany 

business restructuring. As a result, the arm´s length principle should be respected in business restructuring. 

If the arm´s length principle is not complied with, there will be a traditional transfer pricing adjustment and 

not re-characterization of the transaction as such.”  

Jeg vil starte med at beskrive en dom som er helt konkret i forhold til LL § 2.  

TfS 1998, 199 HR er en meget omtalt dom når der kigges på TP. Dommen omhandler et rentefrit 

lån til en hovedaktionær, hvor der blev statueret at der ikke var hjemmel til at rentefiksere i 

forhold til SL §§ 4-6.  Der er efter denne dom og dommene i foregående afsnit indført hjemmel i LL 

§ 2, som gør at der ikke længere kan være tvivl om at der skal ske rentefiksering af et rentefrit lån 

mellem interesseforbundne, hvis det ikke er på armslængdevilkår.  

Den ovenstående dom er efterfølgende blevet benyttet meget som grundlag for at der uden for LL 

§ 2 stadig ikke vil være hjemmel for en fiksering af indkomst. Dette vil jeg komme mere ind på i 

dette afsnit og næste afsnit. For nuværende vil jeg lade dommen stå som beskrevet.  

Der er rigtig mange domme som vedrører LL § 2. I de kommende domme vil jeg vise et udsnit af de 

domme som jeg mener viser et godt indblik i lovbestemmelsen. Derudover vil jeg vælge de 

domme som jeg mener, kan give et indtryk af hvordan den nationale lovgivning og OECD TPG 

hænger sammen. 

Dokumentation (SKL § 3 B) 

TfS 2010, 219 VL vedrører afregningspriser mellem en skatteyder og dennes polske selskab. Der 

var i denne forbindelse ikke fremlagt tilstrækkeligt dokumentation ved selvangivelsen. Omfanget 

af disse økonomiske transaktioner var der ikke givet oplysninger om og dokumentationen for 

hvordan afregningspriserne var foretaget var heller ikke i orden. Transaktionerne omfattede 

overnatninger på hotel og pensionat, som var ejet af det polske selskab. VL kundgjorde at 

afregningsprisen langt oversteg den pris som uafhængige parter betalte og at der ikke forelå 

dokumentation for hvorfor denne pris oversteg prisen mellem uafhængige parter jf. SKL § 3 B. 

Dermed skete der en forhøjelse af skatteyderens indkomst via en armslængdekorrektion jævnfør 

afsnit 5.3.  
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Den ovennævnte dom lægger stor vægt på den dokumentation der har været i forhold til 

overnatningerne. Da sagsøgeren ikke har kunnet bevise, at de overnatningspriser har været 

sammenlignelige med priser for uafhængige parter er der sket en korrektion af sagsøgerens 

indkomst. I forhold til korrektionen er der her sket en primær korrektion, hvor skatteyderens 

indkomst er forhøjet i forhold til at denne ikke havde modtaget fordelen.  

En interessant faktor ved denne dom er at LSR var fremkommet med en anden kendelse, hvor LSR 

sagde at afregningspriserne var i orden. LSR´s kendelse bunder i undersøgelser af priser på andre 

hoteller i området og dermed hvilke priser der er fremkommet ved dette. Ud fra dette anså LSR 

ikke at der var tale om dispositioner der afveg væsentligt fra uafhængige parter. Til forskel for 

dette benyttede LR at sammenligne med den pris som uafhængige parter skulle betale for et 

ophold på samme hotel og da der ikke forelå dokumentation for at disse priser skulle være 

forskellige dømte LR at der var hjemmel til at lave en armslængdekorrektion.  

At LSR og LR kommer frem til forskellige resultater viser hvor svært det er at dømme i TP sager og 

at de forskellige instanser godt kan komme frem til forskellige resultater. I dette vil det dog være 

LR der kommer med det som man i fremtiden kan stole på og regulere ud fra jævnfør tidligere 

afsnit.   

Dommen giver et indtryk af hvor dybdegående ens TP dokumentation skal være og at 

dokumentationen skal forklare hvorfor ens priser varierer fra priserne mellem uafhængige parter. 

Skatteyderen skal i dette tilfælde kunne bevise, at der har været tillægsydelser som gør at priserne 

skal have været højere mellem interesseforbundne selskaber. Dokumentationen skal derudover 

være til stede fra starten, hvormed man kan undgå at skattemyndighederne bliver interesseret i 

sagen. SKL § 3 B er netop med til at sørge for at man indledende kan kontrollere om 

dokumentationen er i orden.  

Derudover viser dommen også at man sammenligner med priser som der kan hentes fra 

uafhængige parter. Både LSR og LR kigger på de priser som der er til stede for uafhængige parter. 

Forskellen har dog været ved hvilke uafhængige parter man har benyttet som 

sammenligningsgrundlag. Som det bliver beskrevet i LL § 2 (se afsnit 5.3.) så skal priserne være 

sammenlignelige med uafhængige parter. Som beskrevet i afsnit 4.3. og 4.4., så er det relevant at 

kigge på uafhængige parter.  
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Den ovenstående dom har vist hvor vigtigt det at dokumentationen er i orden i forhold til 

interesseforbundne priser. Jeg vil herefter beskrive hvordan skattemyndighederne kommer frem 

til deres afregningspriser.   

Prisfastsættelse/risiko 

TfS 2008, 518 Skatterådet (herefter SR) er en sag om en forespørgsel på en rente på 4,34 % er en 

armslængderente for et lån på kr. 650 millioner kroner mellem interesseforbundne selskaber. 

Svaret blev afvisende, da skatterådet fandt at renten skulle være 4,6 %. De 4,34 % var indhentet 

gennem forespørgsel til kundens bankforbindelse.  

Der er mange sager i TP der handler om den korrekte rente mellem koncernforbundne lån. I 

ovenstående dom bliver renten ikke anset som værende på armslængdevilkår, selvom denne er 

indhentet fra bankforbindelse og dermed stemmer med den rente som man ville kunne få 

igennem uafhængig part. I dommen lægger SR vægt på den risiko der er ved lånet. I og med lånet 

bliver optaget uden pantsætning anser skatterådet, at risikoen er højere end hvis man investerede 

i statsobligationer, hvor renten i den periode lå på 3,6 %. Renten på statsobligationer kan bruges 

som målestok, da denne rente er den risikofrie rente på markedet. Renten i dommen er tillagt 1 % 

i forhold til den afgørelse som skatterådet er kommet frem til. SR argumenterer for tillægget ved 

at sige at risikoen ved lånet mellem selskaberne er højere end den risiko der er ved 

statsobligationer og dernæst indgår der omkostninger til dækning af 

administrationsomkostninger.  

Som det ses er risiko en afgørende faktor når der kigges på uafhængige og afhængige parter. I 

dommen bliver der lagt vægt på at risikoen, alt andet lige, vil være større ved lånet og derfor skal 

der ske en kompensation i renten i forhold til denne øgning i risikoen. I afsnittet 4.3. er det også 

nævnt at risiko har en stor betydning når man skal sammenligne dispositioner mellem 

interesseforbundne selskaber. Afkastet på investeringer hvor der er en højere risiko vil have et 

større afkast, som her medfører, at der bliver justeret for en højere rente på lånet, så der på 

denne måde kommer et højere afkast til det selskab der låner pengene ud.  

I denne dom kan det undre, at SR fraviger fra den rente som kundes bankforbindelse er kommet 

frem til. Den rente som kunden har indhentet burde være en rente som ville være udtryk for en 

rente mellem uafhængige parter. SR lægger vægt på, at der også skal tages højde for de 
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omkostninger der vil være ved en ekstern garantistillelse. Dermed argumenterer SR for, at den 

rente der er fremkommet gennem bankforbindelse ikke er den rente som ville være i sidste ende, 

hvis lånet blev gennemført. 

Subjektivt set synes jeg dog at denne kendelse viser hvorfor det er så svært for skatteyderne at 

komme frem til de rette prisfastsættelser. I kendelsen er skatteyderen selv kommet frem til en 

rente som er fremkommet ved at spørge bankforbindelsen om den rette rente på låneforholdet. I 

og med der er forespurgt hos en 3.part, som uden tvivl må anses som værende uafhængig, vil den 

rente der er fremkommet her også være en rente på armslængdevilkår. Jeg mener at banken må 

anses for at være en uafhængig part, da en bank ikke er interesseret i at lave en aftale der er 

ugunstig for dem. Den procentdel som der lægges oveni renten er tydeligvis et skøn, som enhver 

skatteyder vil have svært ved at foretage. Efter min opfattelse skal selskaber kunne stole på at en 

uafhængig bank kan give det bedste estimat for en rente som er på armslængdevilkår.  

I sidste ende kan det argumenteres for, at forskellen mellem de renter (4.34 % og 4,60 %) ikke er 

signifikant. Her skal det så ses i forhold til et lån på kr. 650.000.000 og her vil forskellen have en 

signifikant betydning. Derfra vil armslængdereguleringen have en stor betydning for 

virksomheden. 

De to kommende domme viser at skattemyndighederne ikke altid får medhold i deres forhøjelser 

af indkomst og dermed kan de interesseforbundne selskaber bevise, at deres forretningsmæssige 

dispositioner er foregået på armslængdevilkår. 

TfS 1997, 392 HR frafaldt forhøjelsen af indkomsten, da skatteyderen kunne bevise at priserne 

mellem de interesseforbundne selskaber var den samme som mellem uafhængige parter. Dermed 

godtgjorde HR, at der ikke var hjemmel til at beskatte fortjenesten yderligere. TfS 2002, 336 VL 

blev det godtgjort at salgsselskabets avancer ikke adskilte sig fra det normale i branchen og derfor 

kunne der ikke ske en forhøjelse af indkomsterne. Der blev derudover argumenteret for at man 

ikke kan beskatte en fiktiv indkomst ud fra SL §§ 4-6.  

Rækkevidde for LL § 2 

Den første dom viser, at man med den rette dokumentation kan modbevise den forhøjelse som 

skattemyndighederne er kommet med. Den forelagte dokumentation har kunnet bevise, at de 
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priser der er blevet handlet med er i overensstemmelse med de priser der har været imellem 

uafhængige parter. Der er tale om overførsler mellem udenlandske selskaber, men de 

sammenlignelige uafhængige parter var også handler mellem udenlandske selskaber og derfor 

blev priserne anset som værende i orden. Her er dokumentationen foregået i forhold til det 

beskrevne i afsnit 4.4. og i forhold til de uafhængige parter.  

Den sidste dom er interessant, da denne inddrager et område som volder problemer i den danske 

beskatning af TP og Business Restructuring. I forhold til TfS 1998, 199 HR viste det sig at der ikke 

var hjemmel til at beskatte en fiktiv indtægt i SL §§ 4-6. SL § 4-6 kan dermed kun benyttes til 

direkte skatteunddragelse når det drejer sig om forhold mellem interesseforbundne parter. Det er 

i hvert fald dette som dommen viser os. Da der er tale om en korrektion af en aftale og ikke 

afregningspriser mener sagsøger i TfS 2002, 336 VL ikke at LL § 2 kunne lægges til grund og 

dermed vil der ikke være en beskatningshjemmel for forholdet. I dommen kommer der ikke nogen 

endegyldigt svar på om LR mener at der ikke er hjemmel til beskatning, da LR godtgør at der ikke 

er grund til forhøjelser på grund af at det ikke adskilte sig fra andre uafhængige parter. I dommen 

bliver det dog nævnt at LSR i deres kendelse udtaler, at der kan ske beskatning af alle former for 

indtægt under SL § 4.     

Derfor vil jeg nu dreje fokus over på de sager, hvor der ikke er tale om en prisjustering i den 

reneste forstand og se om denne kan omfattes af LL § 2. I afsnit 6.4. vil jeg komme ind på om LL § 

2 og SKL § 3 B kan omfatte for eksempel en omkvalifikation af en aftale, hvor der i dette ikke er 

noget galt med den afregning som de interesseforbundne selskaber har foretaget. Her er 

meningen fra Jens Wittendorff at LL § 2 og SKL § 3 B ikke kan benyttes102. Derudover har jeg i dette 

afsnit vist, at SL § 4-6 ikke kan benyttes når det handler om forhold mellem interesseforbundne 

parter jævnfør TfS 1998, 199 HR. Jeg vil i næste afsnit kigge på de argumenter som Jens 

Wittendorff kommer med og dernæst kigge på de forhold der ligger bag LL § 2. og SKL § 3 B og se 

om disse kan benyttes ved Business Restructuring og forhold der umiddelbart ligger uden for 

prisreguleringer.  
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6.3.1 Delkonklusion 

De ovennævnte domme viser at dokumentationen for armslængdekorrektioner er væsentlig. 

Dokumentationen for TP sager har en stor betydning, da det er denne som skatteyderen skal 

foretage for at kunne bevise, at en forhøjelse af indkomsten ikke er i orden. Denne dokumentation 

skal være på plads fra starten og selskaberne skal sørge for at det bliver beskrevet, hvis der er 

forhold der gør at prisen skal være anderledes mellem sammenlignelige parter.  

LL § 2 er den hjemmel der kan benyttes i TP sager. Bestemmelsen bliver benyttet til at foretage 

korrektioner i armslængdeforhold. For at bestemme om forholdet er foregået på 

armslængdevilkår kigger man på den risiko og de forhold der har været til stede i transaktionen. 

Denne transaktion skal også være gældende for interesseforbundne selskaber. Hvis risiko eller pris 

er anderledes end mellem uafhængige parter kan der ske regulering.  

6.4. Business Restructuring 

Da Business Restructuring først er introduceret i 2010 har der ikke været mange sager i national 

skatteret, som har været prøvet i domstolene og derfor er det også svært at sige noget entydigt 

om den retlige procedure. Jeg vil dog kigge på om der er nogle begrænsninger ved LL § 2 og SKL § 

3 B, som gør at disse ikke kan benyttes ved Business Restructuring.  

Den følgende dom kaster lys over den problematik som jeg beskrev i afslutningen af forrige afsnit.  

TfS 2012, 151 HR handler om selskabet Swiss Re hvor deres tyske datterselskab bliver overført til 

et dansk holdingselskab. Betalingen skal foregå i aktier og en gæld, som bliver aftalt med 

nulkuponvilkår103. Overdragelsen finder sted den 30. juni 1999. Vederlaget for lånet mellem 

selskaberne bliver aftalt i form af kursgevinster. Denne aftale falder dog først på plads 3½ måned 

efter aftalens indgåelse. Derfor fastsætter SKAT en rentefiksering i de 3½ måneder i starten, som 

betyder at virksomheden får nedsat deres indkomst med 64,9 millioner i år 1999, men reguleret 

den tilsvarende op i år 2000. I dommen bliver det også diskuteret om forældelsesfristen er 

indtrådt og derfor kan der ikke foretages ændringer. Ved ændringer ved armslængdeprincip 

gælder der dog en udvidet forældelsesfrist, som findes i skatteforvaltningsloven § 26, som 

Højesteret henviste til. 
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I dommen benytter man sig af LL § 2, hvor man fastsætter en rente i de første 3½ måned. En 

regulering man fastsætter, da skattemyndighederne anser lånet som værende rentefrit i den 

første periode. Den aftale der fastlægger kompensation i forhold til kursgevinster kommer - ifølge 

skattemyndighederne - for sent. Det interessante i denne dom er det grundlag man fastsætter 

reguleringen på. Mere om dette senere. 

Skatteplanlægning 

Derudover kan dommen anses som værende udslag af selskabets ønske om skatteplanlægning 

eller skatteundgåelse. Jens Wittendorff argumenterer det således i sin artikel: ”The decision was 

presumably inflenced by the fact that the loan transaction and form of compensation were motivated by tax 

planning considerations.104”. At selskabet i sin opbygning af lånet sørger for at renteudgifterne i den 

danske virksomhed er der i år 2000, hvor virksomheden har mulighed for at få fradrag mener jeg 

kan have betydning for man også vælger at dømme som man gør. Alle skattemyndigheder ønsker, 

at man betaler skat af den indkomst man oppebærer i landet og derfor vil en skatteplanlægning 

gøre at man er opmærksom på at dette er foregået korrekt.  

Der skal dog nævnes at en skatteplanlægning ikke er ulovlig så længe denne er foregået på 

armslængdevilkår. Dette viste TfS 2010, 147 HR også (under afsnittet rette indkomstmodtager). 

Derfor må virksomhederne gerne benytte sig af skatteplanlægning, så længe denne ikke udarter 

sig til skatteunddragelse. Men man kan næsten forvente, at det vil være en undersøgelse af de 

faktiske forhold fra skattemyndighedernes side.    

For denne dom betyder det at overførslen mellem de to selskaber er blevet undersøgt grundigt og 

at man slår ned på forhold som ser anderledes ud i forhold til uafhængige parter. Man har også set 

en øget fokus på problemet med skatteplanlægning i den senere tid, hvor der er sat fokus på 

virksomheder der flytter overskuddet ud af landet for at blive beskattet mindst muligt. Et område 

som også er blevet diskuteret heftigt i medierne og som dermed også har været med til at skabe 

et stort fokus. Jeg vil beskrive dette nærmere i perspektiveringen.  

Det skal dog siges at så længe der ikke foregår noget ulovligt (skatteunddragelse) i overførslerne, 

så er der ikke noget der kan forhindre selskaberne i at flytte deres indkomst ud af landet, så længe 

det er på armslængdevilkår.  Derfor kan det undre, at skattemyndighederne er gået så hårdt til 
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værks i sagen, da selskaberne har ret til at justere for at spare skat (skatteplanlægning). I forhold 

til dette punkt har selskabet derfor ikke gjort noget galt, hvor skattemyndighederne kan kræve at 

forholdene bliver ændret. Havde der været tale om skatteunddragelse havde situationen været en 

anden.  

Begrænsninger i LL § 2 & SKL § 3 B 

I forhold til ændringen af lånets forhold mener sagsøgeren ikke at denne kan falde ind under LL § 

2, da sagsøgeren mener at LL § 2 kun regulerer korrektioner af aftalte priser og vilkår. Kigger man 

på TfS 2012, 151 HR foreligger der ikke en priskorrektion, men derimod foreligger der en 

korrektion af den retlige betegnelse, da der er tale om en periodisering af vederlaget for lånet. 

Den anden lovhjemmel i TP sager er SKL § 3 B, som sagsøger heller ikke mener, kan benyttes. 

Som beskrevet i det ovenstående og som gældende efter TfS 1998, 199 HR er der i SL §§ 4-6, som 

udgangspunkt, ikke hjemmel for rettelser mellem interesseforbundne parter.  Sagsøgeren henviser 

til forarbejderne for SKL § 3 B, hvor der er nævnt at denne omhandler korrektioner omkring 

korrekt prisfastsættelse og dermed vil en ændring der ikke påvirker vederlaget for ydelsen ikke 

indgå i denne105.  

Skattemyndighederne har derimod det synspunkt at alle former for korrektioner af en transaktion 

mellem interesseforbundne selskaber eller personer er indeholdt i SKL § 3 B og LL § 2.  

I afgørelsen bliver disse synspunkter ikke kommenteret. Afgørelsen lægger vægt på, at der i 

forhold til forældelsesfristen er mulighed for en korrektion og derfor kan der foretages en 

armslængderegulering. Sagsøgerens synspunkt om der overhovedet kan være tale om en TP 

regulering efter LL § 2 bliver ikke beskrevet i domsreferatet.  

Jens Wittendorff har udtrykket sig således om dette forhold i dommen: 

”The Court does not directly state whether it was of the opinion that the decision involved a transfer pricing 

adjustment as argued by the tax authorities, or an adjustment of another feature of the controlled 

transaction as argued by the taxpayer.106” 
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Som Jens Wittendorff lægger vægt på, så bliver der heller ikke i denne dom (se TfS 2002, 336 VL 

afsnit 6.3.) diskuteret om LL § 2 bliver benyttet i forhold til en rentefiksering eller der er tale om en 

fiksering af anden indkomst, nemlig en omkvalifikation af et lån. Dette har betydning i forhold til 

om der er tale om en ren TP regulering. Dermed giver dommen, ifølge Jens Wittendorff, heller ikke 

noget svar på hvad der skal ske hvis man ikke har med en rentefiksering at gøre.  

Mit synspunkt omkring dette er at jeg ikke mener der er tvivl om at det handler om en 

periodisering af renterne og ikke en rentefiksering. Mit synspunkt tager udgangspunkt i, at der 

ikke i dommen er sat spørgsmålstegn ved den afregning som der bliver foretaget og der er dermed 

ikke noget forhold der tyder på at der er foregået noget ulovligt ved selve låneoptagelsen. Den 

fiksering der foretages er udelukkende en periodisering, hvor den kursgevinst der var blevet aftalt 

bliver omregnet til en rente i stedet. Denne rente ændrer dog ikke på den værdi af vederlaget som 

der er blevet aftalt og beløbet er derfor stadig som det blev aftalt fra starten. Da dommen ikke 

hentyder til at der skal ske en tilskudsbeskatning af selskabet ved ændringen virker det som at HR 

har accepteret låneforholdet. I og med der i dommen ikke bliver korrigeret for det vederlag som 

der er foretaget mellem de interesseforbundne selskaber må man formode at aftalen er vurderet 

til at være på markedsvilkår.  

Som jeg har redegjort for er der i forhold til dommen og min egen mening ikke er tale om en 

rentefiksering. Selvom Jens Wittendorff udtrykker, at HR ikke kigger på dette må man ud fra 

dommen kunne klargøre, at der ikke er tale om en rentefiksering der, alt andet lige, ville medføre 

flere skattemæssige konsekvenser (se afsnit 5.3.). Ud fra det beskrevne i dommen virker det ikke 

som om der sker yderligere reguleringer og derfor er der ikke tale om en ren TP regulering. 

Det næste vil så være at kigge på om denne ændring i den retlige betegnelse kan beskattes efter 

LL § 2 og SKL § 3 B.  

I forhold til dommen udtaler Jens Wittendorff sig således: 

”The prevailing opinion in Danish literature is that section 2 only governs pricing adjustments. If the 

adjustment approved by the Court, contrary to the reading outlined above, constitutes a non-pricing 

adjustment, or if the statement is an obiter dictum generally approving non-pricing adjustments, the 

opinion of the Supreme Court gives rise to uncertainty regarding the scope of authority granted under 
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section 2, including the relationship between pricing and non-pricing adjustments and the proper 

benchmark for non-pricing adjustments.107”   

Det ovenstående er en central diskussion. Jens Wittendorff er af den opfattelse, at LL § 2 og SKL § 

3 B ikke har hjemmel til at beskatte reguleringer som ikke vedrører prisfastsættelser. Dette er en 

opfattelse som han deler med sagsøgeren i dommen.  

SKL § 3 B 

For at finde ud af om Jens Wittendorff har ret i sin udtalelse vil jeg tage udgangspunkt i ordlyden 

af både SKL § 3 B og LL § 2. Derudover vil jeg kigge på de bemærkninger der er til LL § 2.  

Jeg vil starte med at kigge på ordlyden i SKL § 3 B.  

”… skal ved selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner)108.” 

Som det ses af det ovenstående så er SKL § 3 B kun en oplysningshjemmel og derfor kan denne 

ikke benyttes til at regulere et armslængdeforhold. Hvordan SKL § 3 B bliver benyttet i praksis er 

gennemgået i afsnit 5.1. I dommen argumenterer sagsøger også for at SKL § 3 B ikke kan benyttes 

som hjemmel for TP reguleringer. Dette stemmer også overens med det som jeg har gennemgået 

indtil videre i specialet, hvor LL § 2 er blevet benyttet til korrektioner af armslængdevilkår. SKL § 3 

B har derfor det formål at hjælpe skattemyndighederne med at sikre at der bliver foretaget 

korrekt prisfastsættelse ved at sikre at dokumentationen er i orden109. En egentlig 

korrektionsadgang har denne hjemmel derfor ikke. Derfor vil jeg i denne forbindelse tilslutte mig 

sagsøger. I forhold til Jens Wittendorff nævner Wittendorff også kun LL § 2 i sin udtale og det er 

denne § jeg vil kommentere efterfølgende.   

Ordlyden af LL § 2 siger at der skal ske en regulering, hvis der er priser eller vilkår der er 

anderledes end det ville være mellem uafhængige parter. I forhold til SKL § 3 B er LL § 2 en 

egentlig materiel hjemmel til at foretage korrektioner af armslængdeforhold. Det er også dette 

som jeg har forklaret i afsnit 6.2. 
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Bemærkninger LL § 2 

For at kunne afgøre om LL § 2 kan benyttes til ikke-pris forhold vil jeg vende mig mod 

bemærkningerne til lovforslaget om LL § 2 og følgende uddrag: 

”De i bestemmelsen omhandlede kontrollerede transaktioner omfatter alle forbindelser mellem parterne. Til 

eksempel kan nævnes levering af tjenesteydelser, låneforhold, overførsel af aktiver, immaterielle aktiver, 

der stilles til rådighed m.v.110” 

Som det beskrives i det ovenstående vil LL § 2 umiddelbart kunne beskatte alle former for 

transaktioner mellem interesseforbundne parter. Ud fra dette korte uddrag ser det ud som om der 

ikke kun er tale pris reguleringer. I det ovenstående uddrag ses det at også låneforhold er en del af 

de forhold som kan reguleres efter LL § 2.  

Ud fra den udtalelse som Jens Wittendorff er kommet med synes jeg derfor der er to synspunkter 

at diskutere i denne forbindelse.  

1. Kan der beskattes andet end ”rene” pris reguleringer med LL § 2? 

For det første mener jeg ikke, at han har ret i, at der ikke er grundlag for at beskatte andet end 

prisfastsættelser i forhold til LL § 2. Jeg mener at bemærkningerne viser, at der er andre områder 

som LL § 2 også regulerer. I bemærkningerne er der nævnt låneforhold som en af de forhold som 

vil indgå i LL § 2 og derfor må det være rigtigt at man kan kigge på det låneforhold man er kommet 

frem til og se om dette er på sin plads. Dermed vil der være tale om en regulering ved alle forhold 

der ikke er sket på armslængdevilkår.  

At Jens Wittendorff argumenterer for at der ved dommen bliver lavet en meget bred fortolkning af 

LL § 2 kan jeg godt forholde mig til. Men jeg synes, at der ud fra bemærkningerne til lovforslaget, 

er lagt op til at det er dette som skattemyndighederne ønsker. Ud fra min vurdering ønsker man 

med LL § 2, at sikre at interesseforbundne ikke kan foretage sig dispositioner som afviger fra det 

som uafhængige parter kan foretage sig. Og dette er også dispositioner, hvor det ikke drejer sig og 

prisfastsættelser. Dette kan man også se i forhold til dommene der er i omtalt i afsnit 6.2. og 

indledningen af 6.3., hvor skattemyndighederne ikke har kunnet beskatte en umiddelbar forkert 

prisfastsættelse mellem interesseforbundne. Med grobund i disse domme ønskede man at 

forhindre at interesseforbundne selskaber kunne have et incitament til at omgå loven og dermed 
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blev LL § 2 tilvejebragt. Derfor synes jeg også det er naturligt, at man har forsøgt at gøre 

bestemmelserne brede i deres fortolkning for at forhindre at domme som TfS 1998, 199 HR falder 

ud til selskabernes fordel.  

Man kan så argumentere for, at dette er en hård tilgang for koncernselskaber, som gerne vil 

oppebære en indtjening på tværs af grænserne. Ved at LL § 2, som jeg ser det, er så omfattende, 

vil denne ramme stort set alle former for overførsler mellem koncernforbundne. Dette forhold vil 

ikke være med til at skabe den frihed som OECD ønsker i forhold til deres målsætning (se afsnit 

4.2.).  

2. Er der tale om en armslængderegulering efter LL § 2? 

For det andet kan man diskutere vedrørende dommen om der overhovedet er tale om en 

armslængderegulering og om man derfor kan benytte LL § 2. Som beskrevet tidligere er der tale 

om en periodisering og ikke en aftale hvor myndighederne har ment at der har været noget galt 

med vederlaget i forhold til hvordan det ville have været mellem uafhængige parter.  

I det ovenstående kan man så diskutere om aftalen har været på armslængdevilkår. Sammenligner 

man med uafhængige selskaber ville en købsaftale, som bliver vederlagt med et lån, nok være 

kompenseret fra den første dag som lånet er løbet fra. Selvom man i sidste ende opnår den 

samme kompensation for lånet vil jeg mene at man gerne vil have at aftalen er på plads med det 

samme. Derfor synes jeg der er forhold i låneaftalen som gør at det ikke er en aftale som også ville 

have været der mellem uafhængige parter, da der netop, da der netop i begyndelsen af lånets 

løbetid ikke var henlagt en kompensation i form af enten renter eller kursgevinster. Derudover kan 

det ses som værende en vilkårskorrektion, som nævnes helt konkret i ordlyden af LL § 2, i stedet 

for en priskorrektion.   

Derfor er der derfor efter min opfattelse grundlag for at der kan ske en regulering efter LL § 2, da 

jeg netop i punkt 1 har diskuteret at LL § 2 kan benyttes til alle reguleringer som der skal ske efter 

armslængdereguleringer. Jeg synes det afgørende i dommen er om man anser de første 3½ måned 

uden vederlag som værende på armslængdevilkår. Jeg er klar over, at man i perioden efter 

vælgere at kompensere, så den første periode også er blevet vederlagt, men jeg synes samtidig 

ikke man kan komme uden om at aftalen er begyndt uden at have en klar aftale om en 

kompensation.  
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Ved at der er tale om en armslængderegulering efter min opfattelse vil der være en regulering 

efter LL § 2. Hvis ændringen af aftalen derimod havde været på armslængdevilkår og der ikke 

havde været nogle skattemæssige konsekvenser ville man efter min opfattelse ikke kunne benytte 

LL § 2 og dermed ville man ikke kunne flytte på beskatningen. I dette følger jeg Jens Wittendorff i 

og med der i dette tilfælde ikke vil være grundlag for at beskatte efter LL § 2 og som vist i tidligere 

afsnit vil der, alt andet lige, heller ikke være en anden hjemmel i national lovgivning. Ved dette kan 

der ske en omkvalifikation af lånet, som også stemmer overens med udtalelsen fra Jakob 

Bundgaard og Jens Wittendorff fra øverst på side 54 i specialet111. 

Domskonklusion 

Alt i alt må det siges at være en dom, som vil blive diskuteret i andre domme som kommer til at 

ligne denne. Den dom der er afgivet ser ud til at være bedømt ud fra et forhold omkring 

koncernen der har ønsket at skatteplanlægge. I og for sig er det ikke ulovligt og derfor kan det ses 

som en hård dom, at man frakender virksomhederne retten til at benytte et fradrag i det år, hvor 

det kan benyttes. At der samtidig ikke bliver sat spørgsmålstegn ved den afregning som 

virksomhederne foretager internt gør at aftalen umiddelbart virker som værende på 

armslængdevilkår. Jeg har selv argumenteret for, at det kan forsvares, at der ikke er tale om en 

aftale på armslængdevilkår og derfor er reguleringen fra HR i orden. Denne mening er ikke en jeg 

deler med Jens Wittendorff, hvis udtalelser er benyttet i min analyse. Ud fra de bemærkninger fra 

LL § 2 er der nævnt flere forskellige aspekter af vilkår og priser, som gør at jeg er af den opfatning 

at denne kan benyttes. Da jeg ikke ser aftalen som værende på armslængdevilkår kan LL § 2 

benyttes til regulering.  

Ordlyden af LL § 2 

TfS 2012, 151 HR er en af de få der har haft problematikken om Business Restructuring oppe og 

vende efter OECD TPG tilføjede det nye kapitel i 2010. Efter tilføjelsen har der ikke været 

ændringer i den nationale ret og derfor er LL § 2 stadig den afgørende hjemmel. Med TfS 2012, 

151 HR er LL § 2 dog bevist også at kunne håndtere andre reguleringer end de rene TP 

reguleringer. Denne vurdering er den som domstolene er kommet frem til, mens Jens Wittendorff 
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er en af de eksperter som har været ude at kritisere den afgørelse som der er faldet. Derudover er 

der andre eksperter der har kritiseret LL § 2 som værende uklar112. 

Derfor kan det diskuteres om LL § 2 er for uklar og omfattende. I forhold til de diskussioner som 

der foretages omkring LL § 2 anerkender jeg at man typisk taler om prisfastsættelser mellem 

interesseforbundne parter. I forhold til de afgørelser der har været i forbindelse med LL § 2 har 

den afgørende drivkraft været de prisfastsættelser der er foregået mellem de interesseforbundne 

parter. Derudover har jeg beskrevet, at LL § 2 omfatter stort set alle overførsler i en koncern. 

Denne brede fortolkning af LL § 2 kan være noget, som man i fremtiden også vil se på med skepsis 

fra OECD, da OECD ønsker at virksomhederne kan operere frit på tværs af grænserne, så længe det 

holder sig inden for skatteplanlægning. Men som beskrevet er OECD TPG ikke lov og 

medlemslandene er selv herre over hvordan retningslinjerne skal implementeres og som 

beskrevet i analysen og det kommende afsnit er de grundlæggende retningslinjer implementeret i 

national skatteret.   

I fremtiden kan det derfor være at man skal kigge på bestemmelsen og vurdere om denne skal 

ændres, så også Business Restructuring er bedre integreret og der derfor ikke kan være tvivl om 

hvilke dispositioner der kan høre ind under denne.  

Afslutningsvis vil jeg nævne at der i fremtiden uden tvivl vil komme flere af disse sager, som også 

gør at man i fremtiden vil få klarhed over hvor meget LL§ 2 kan regulere af dispositioner. Dog vil 

TfS 2012, 151 HR være en dom som vil have betydning fremover. Ud over at dommen er ny er den 

også afprøvet i den øverste domsinstans og derfor har den høj retskildeværdi og præjudikats 

værdi. Interessant i denne sammenhæng er også om man i fremtiden kommer til at se sager i 

domstolene, hvor der ikke er grundlag for en armslængdekorrektion og hvordan dette så skal 

beskattes. Ud fra de domme jeg har gennemgået må selskaberne kunne vinde sager, hvor der ikke 

er vilkår eller priser som ikke er på armslængdevilkår. I denne forbindelse vil man ikke kunne 

benytte LL § 2 og SL § 4-6 har tidligere vist sig at være utilstrækkelig når det handler om 

interesseforbundne parter.  
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7. Komparativ analyse 

Igennem specialet er jeg kommet ind på de lovbestemmelser der er styrende for den nationale 

skatteret. Jeg har belyst bestemmelserne ud fra domme, som i den nationale skatteret har 

retskildeværdi. I nærværende afsnit vil jeg kigge mere overordnet på om den nationale skatteret 

kan henføres til OECD TPG.   

Til at starte med vil jeg kigge på om der findes en sammenhæng mellem OECD TPG og 

lovbestemmelserne i national skatteret. Til hjælp for dette, så kigger jeg på de to bestemmelser i 

LL § 2 og SKL § 3 B. Grundlæggende er der i bemærkningerne til SKL § 3 B og LL § 2 indarbejdet 

henvisninger til OECD TPG. Bemærkningerne er med til at forklare det lovforslag som det 

omhandler og give uddybende forklaringer til tvivlsomme udtryk i lovbestemmelsen113.  

Bemærkninger til lovforslaget LL § 2 

For bemærkningerne til LL § 2 bliver der beskrevet følgende: 

”Det er et internationalt anderkendt princip, at interesseforbundne parter skal handle på armslængde vilkår. 

OECD har udsendt retningslinjer om hvilke principper og fremgangsmåder, som internationalt kan 

anerkendes ved ligningen i transfer pricing sager. Disse retningslinjer er baseret på armslængde princippet. 

Samtlige OECD-lander – herunder Danmark – har tilsluttet sig disse retningslinjer. De nye danske regler 

indført ved lov nr. 131 af 25. februar 1998 om ændring af skattekontrolloven og skattestyrelsesloven er 

således også i overensstemmelse med OECD´s retningslinjer.” 

Som det ses i det ovenstående så følger den nationale lovgivning OECD´s retningslinjer. Ved 

indførelsen af LL § 2 og SKL § 3 B opfylder begge bestemmelser de retningslinjer, som OECD har 

udstukket. Eller dette er i hvert fald intentionen med LL § 2 og SKL § 3 B. I analysen har jeg også 

vist i afgørelserne at der bliver dømt efter OECD, som dermed, alt andet lige, også virker efter 

intentionen. I forhold til risiko og sammenligning med uafhængige parter har min analyse vist, at 

den nationale skatteret også kigger på dette.  

Bemærkningerne viser også at man følger retningslinjerne fra OECD, da man har tilsluttet sig disse 

aftaler. Danmark har ved indførelsen af LL § 2 og SKL § 3 B vist at man har en bestemmelse som 

regulerer armslængdeprincippet og viser hvordan dette skal benyttes. I analysen har jeg vist 

hvordan LL § 2 bliver benyttet og vist om denne har nogen begrænsninger. Som beskrevet før var 
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det et problem i national skatteret at der ikke fandtes en bestemmelse for interesseforbundne 

selskaber og deres indbyrdes handler. Da SL §§ 4-5 viste sig at være utilstrækkelige blev LL § 2 og 

SKL § 34 B indført ved lov nr. 131 af 25. februar 1998. Dermed har Danmark overordnet indrettet 

sig ved indførelsen af LL § 2, som er den materielle hjemmel.  

Bemærkninger til lovforslaget SKL § 3 B 

Det er ikke kun i bemærkningerne til LL § 2 der er henvisninger til OECD. Der er også henvist til 

OECD´s retningslinjer i bemærkningerne til SKL § 3 B.  

”Reglerne lader det som udgangspunkt være op til de skattepligtige at vurdere hvilken yderligere 

dokumentation, der er nødvendig. Denne vurdering bør ske under hensyntagen til, at skattemyndighederne 

ved ligningen vil anvende principperne i OECD´s retningslinjer for transfer pricing (Organisation for 

Economic Co-operation and development).” 

Ligesom med LL § 2 henviser SKL § 3 B klart til OECD´s retningslinjer. Dermed er der ved 

lovgivningen forsøgt at implementere de retningslinjer som der internationalt er blevet lagt til 

grund. Derudover er der i bemærkningerne til SKL § 3 B beskrevet at skattemyndighederne vil 

følge det dokumentationskrav som er sat i OECD, men at det er op til skatteyderne at 

dokumentere det som de mener, er nødvendigt. I analysen har jeg også beskrevet at de 

dokumentationskrav som der bliver stillet og som virksomhederne skal opfylde er ret omfangsrige. 

Dette betyder blandt andet at man skal kunne dokumentere i detaljer, hvis ens afregningspriser 

differentierer fra afregningspriser mellem uafhængige parter. Begge bestemmelser viser at man i 

den nationale ret henviser til de internationale retningslinjer i OECD. Derudover beskriver Jens 

Wittendorff det således: 

”Section 2114 does not contain a direct reference to the OECD Guidelines. However the legislative history 

leaves no doubt that the provision must be interpreted on the basis of OECD Guidelines.”115 

Som Wittendorff beskriver findes der ingen direkte henvisning til OECD I LL § 2. Disse skal i stedet 

findes i bemærkningerne, som er beskrevet ovenover. Men udover bemærkningerne siger 

Wittendorff også at der igennem den lovgivne historik ikke er tvivl om at OECD´s retningslinjer skal 
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følges. Derudover bør andre medlemslande af OECD følge de samme retningslinjer, som gør at der 

kommer en ensartethed mellem landene jf. afsnit 3.  

I det forhenværende har jeg overordnet beskrevet hvordan OECD og den nationale skatteret 

hænger sammen. Jeg vil nu kigge på mit hovedområde om Business Restructuring og se om dette 

kan henføres til LL § 2 og SKL § 3 B. Noget som jeg indledningsvis har beskrevet i analysen, men 

som jeg nu vil kigge mere overordnet på.  

Sammenhæng mellem Business Restructuring og national skatteret 

Som beskrevet i analysen er Business Restructuring et nyt område, som gør at den nationale 

skatteret ikke er indrettet med en særskilt bestemmelse om dette. Gennem analysen har jeg vist 

at LL § 2 og SKL § 3 B bliver benyttet som lovhjemmel hertil og at Business Restructuring kan 

henføres til disse bestemmelser. Derudover er der andre lovbestemmelser som regulerer forhold i 

kapitel IX. Som vist igennem analyse afsnittet er der også særskilte love i den nationale skatteret 

der bestemmer blandt andet something of value. Jakob Bundgaard og Jens Wittendorff har 

følgende synspunkt:  

”There are no specific provisions aimed at business restructurings in Danish tax law. Internal transfers of 

assets and liabilities from a Danish company to its foreign permanent establishment and from a Danish 

permanent establishment to its foreign head office are subject to exit taxation. Such assets and liabilities 

are considered to have been sold at market prices at the time of the transfer116” 

Citatet hænger også godt sammen med det som jeg har vist gennem analysen hvor something of 

value bliver beskattet når de forlader landet. Ved denne overførsel mellem landene så sker der en 

beskatning som følger de særskilte love der er i national skatteret. Som ovenstående citat 

beskriver, bliver aktiverne og passiverne ansat til markedspriser. Dette stemmer også overens med 

de forhold jeg har vist i analysen omkring de materielle aktiver.  

Ophørsbeskatning (exit taxation) 

Som beskrevet I de foregående afsnit så afhænger beskatningens størrelse af hvad der bliver 

overført. Den generelle selskabsbeskatning er i Danmark 25 % (bliver nedsat trinvist til 22 % i 2014, 

2015 og 2016) og beskatningen foregår når aktiverne, funktionerne eller risiko bliver flyttet ud af 

Danmark. Også ved de urealiserede indtægter optræder der beskatning. Ved overførsel af 
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urealiserede indtægter sker der en ophørsbeskatning, som også er vist i analysen. Denne 

ophørsbeskatning er en som er blevet diskuteret om er i overensstemmelse med den 

gennemsigtighed som OECD prøver at opnå117. For OECD handler det også om at man vil gøre det 

lettere for virksomheder at have en global virksomhed og dermed kunne flytte deres aktiver, 

funktioner og risici på tværs af grænserne. Ophørsbeskatningen ligger en dæmper på den 

ensartethed som OECD har ønsket der skal være for virksomhederne, da ikke alle lande opererer 

med denne. Denne ophørsbeskatning er også noget som kan stride imod det ønske som OECD har 

med kapitel IX om, at virksomhederne skal have en øget handel på tværs af grænserne118. I denne 

henseende er Danmark også blevet bedt om at ændre ophørsbeskatningen, da denne er imod de 

internationale regler119. Dette skal også ses i forhold til at ophørsbeskatningen ved de urealiserede 

indtægter ikke optræder når der overføres aktivitet mellem danske koncernvirksomheder. Det er 

dog en hårfin balance, efter min opfattelse, da den enkelte stat ønsker, at virksomhederne betaler 

den rette skat, mens man internationalt ønsker at der skal ske en øget handel på tværs af 

landegrænserne.  

Som specialet har vist, så er retningslinjerne fra OECD blevet indlemmet i den nationale skatteret. 

Med LL § 2 og SKL § 3 B har Danmark sørget for at den nationale skatteret lever op til de 

anvisninger som der kommer fra internationalt front bortset fra den ophørsbeskatning som der er 

beskrevet i det ovenstående. En opfyldelse af retningslinjerne som jeg også forventede i mit 

problemfelt. Selvom jeg har beskrevet at Business Restructuring ikke bliver reguleret direkte i love, 

så vil den indirekte være en del af LL § 2. Som bevist i det seneste afsnit, så er det min opfattelse 

at LL § 2 kan indeholde de elementer som kapitel IX i OECD TPG har indført. Dog forventer jeg at 

man i fremtiden vil se en opdateret ordlyd af lovbestemmelsen (som beskrevet i afsnit 6.4.), som 

gør at den ikke vil være uklar i forhold til nogle af de kendelser og afgørelser jeg har beskrevet.  

Dog vil jeg som afsluttende bemærkning til den direkte sammenhæng mellem kapitel IX og den 

nationale lovgivning beskrive følgende.  

Selvom jeg i det sidste er kommet med mange forhold der gør at Danmark følger de retningslinjer 

som OECD giver, så er det stadig svært at se om der er en direkte sammenhæng. I LL § 2 og SKL § 3 
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B er der ingen direkte henvisninger til OECD TPG, men man skal her rette blikket mod 

bemærkningerne til de to lovforslag. Kigger man på en almen dansk skatteyder kan denne have 

svært ved at vide, at lovbestemmelserne er i overensstemmelse med de gældende internationale 

retningslinjer. For selskaber der opererer på tværs af mange lande kan der derfor stadig opstå 

usikkerhed om de lovbestemmelser der er i de forskellige lande og dermed give en 

ugennemsigtighed, som OECD ellers netop prøver at forhindre. Jeg vil dog stadig slå klart at jeg 

gennem specialet har vist, at de nationale lovbestemmelser lever op til retningslinjerne (som man 

gennem samarbejdet med OECD også er tvunget til) fra OECD. Her er der kun undtagelsen om 

ophørsbeskatning, hvor Danmark er blevet bedt om at vurdere denne beskatning.  

I de fire følgende afsnit vil jeg beskrive de forhold som jeg er kommet frem til under analysen i 

forhold til something of value jævnfør afsnit 4.5. Den nedenstående figur viser de forhold jeg kom 

frem til i analysen og jeg vil se nærmere på dette efter figuren.  

 

 

7.1. Materielle aktiver 

I den ovenstående figur, er der vist hvordan beskatningen er på de materielle aktiver. I dette er 

det vigtigt at holde sig for øje, at man kigger på markedsværdien og beskatter ud fra en fortjeneste 

eller et tab. 

I Den Juridiske Vejledning 2013-2 er der beskrivelse for hvordan de materielle aktiver skal 

overføres og hvad man skal holde med. Det følgende er et kort uddrag: 

• Beskattes efter 
AL §  40 

• Vejledning for 
prisfastsættelse 

• Komplekse 

• Kigges på delvis eller 
hel overdragelse 

• Beskatning efter 
indkomstskabende 

• Beskattes ved 
overførsel 

• SL § 4 

• Markedsværdi 

• Ongoing concern 
hænger sammen med 
goodwill i national 
skatteret 

• Beskattes efter AL 

• Vejledning for 
prisfastsættelse Ongoing 

concern 
Materielle 
aktiver 

Immaterielle 
aktiver 

Outsourcing 

Figur 6 - Something of value 
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”Overdragelse af materielle aktiver er beskrevet i OECD's Transfer Pricing Guidelines (2010-udgaven) pkt. 

9.75 - 9.79… Overførsel af materielle aktiver giver dog sjældent anledning til problemer i forbindelse med 

prisfastsættelsen mellem forbundne parter. En særlig udfordring i forbindelse med omstruktureringer kan 

dog være overdragelser af varelager.120” 

Som det ses i det ovenstående så stemmer dette godt overens med det som jeg har beskrevet 

igennem teorien og bevist under analysen. For overdragelsen af varelager, har jeg beskrevet, 

hvordan der kan værdiansættes og at man kan benytte for eksempel CUP metoden. Den 

beskrivelse der er i den Juridiske Vejledning viser også, at man følger de retningslinjer som der er i 

OECD TPG. 

I afsnit 6.1. har jeg vist hvordan de materielle aktiver bliver beskattet og hvordan virksomhederne 

skal beregne den værdi som der skal overføres. Efter de domme jeg har undersøgt, vil der være en 

ophørsbeskatning, ved de materielle aktiver og dermed bliver de multinationale selskaber 

beskattet efter de nationale skatteregler ved en overdragelse af materielle aktiver. Yderligere 

forhold omkring beskatningen er gennemgået i afsnit 6.1. 

7.2. Immaterielle aktiver 

For de immaterielle aktiver er der en større usikkerhed forbundet med disse i og med disse typisk 

ikke har en forudsat værdi. Til disse er der en vejledning, som der kan hjælpe virksomhederne med 

at finde den rette beskatningsværdi.  

De beskrevne forhold i afsnit 4.5.2. om immaterielle aktiver sammenholdt med dommene i 

analysen viser, at der en sammenhæng mellem den nationale skatteret og OECD TPG. Der er her 

en vurdering af prisfastsættelse og rette modtager. Som udtrykt af Jakob Bundgaard og Jens 

Wittendorff: 

”A business opportunity may presumably qualify as a taxable object for Danish transfer pricing purposes. 

Hence, the transfer of a business opportunity, which is expected to result in above-normal profits, may be a 

compensable transaction provided that the transferor controls the business opportunity. … Thus, the 
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transfer of a business opportunity must in principle be recognized in Danish tax law as a taxable object. A 

business opportunity will be taxable at the rate of 25%”121. 

Ovenstående beskriver det forhold som jeg har vist I analysen. I forhold til immaterielle aktiver så 

vil beskatningen ske i forhold til den avance der bliver beregnet på aktiverne. Til yderligere 

forklaring af de forhold der optræder i forbindelse med immaterielle aktiver henviser jeg til afsnit 

6.1. 

Følgende uddrag fra Den Juridiske Vejledning 2013-2 viser også at der sker beskatning når der 

overføres immaterielle aktiver. I forhold til den beskatning der opstår, vil jeg henlede læseren til 

afsnit 6.1.  

”Overdragelse af immaterielle aktiver er beskrevet i OECD's Transfer Pricing Guidelines (2010-udgaven) pkt. 

9.80 - 9.92. En gevinst ved opgivelse eller afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver er skattepligtig 

i henhold til bestemmelserne i afskrivningsloven. Dette gælder også ved overdragelse af immaterielle 

aktiver i forbindelse med en omstrukturering.122” 

I ovenstående viser uddraget at der sker en beskatning af de immaterielle aktiver. Her er nævnt 

afskrivningsloven som beskatningshjemmel, som også er benyttet i analysen. Det ovenstående 

uddrag er et kort udpluk, men i vejledningen stemmer de nævnte forhold overens med det 

nævnte i OECD TPG dog i en forkortet udgave.  

7.3. Overførsel af aktivitet (ongoing concern) 

Jeg har vist i analysen at der i national skatteret ikke skelnes mellem ongoing concern og goodwill. 

Ud fra de beskatningsmuligheder og de forhold der er gældende i national skatteret har man indtil 

videre anset de to forhold for værende det samme. Jeg har dog også beskrevet at man har forsøgt 

at skelne mellem de to begreber i national skatteret. Det følgende viser hvordan Den Juridiske 

Vejledning beskriver forholdet. 

”Ofte vil der således være tale om, at en virksomhed overdrager samtlige immaterielle aktiver tilknyttet 

goodwill (eventuelt inden for en gren af en virksomhed). Derudover vil der i tilknytning til overdragelsen af 
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immaterielle aktiver ofte være - afledte - skift i funktioner og risici i forhold til den forretningsmæssige 

aktivitet.123” 

Som det ovenstående viser kigger man på en samlet overførsel og beskatter ud fra hvordan 

aktiviteterne bliver overført. Man kigger på overførsel som værende en del af en fortsat drift i 

virksomheden, hvor goodwill vil være en del af det. Ud fra ovenstående beskrives det at goodwill 

er en del af overdragelsen. I fremtidige domme kan det være at man oplever at holdningen 

omkring ongoing concern ændrer sig og man ser det som en større del. Som jeg læser det ud fra 

Den Juridiske Vejledning, så har man forsøgt at inddrage en større del af overdragelsen når der er 

tale om ongoing concern. 

7.4. Outsourching  

I en outsourcing situation handler det om overdragelsen er en del af noget som er 

indkomstskabende. Her kan der være tale om en overdragelse af risici og funktioner som ikke 

kræver en kompensation. Dette forhold er også beskrevet i Den Juridiske Vejledning:  

”Uafhængige parter aftaler ikke i alle tilfælde en kompensation, til den der outsourcer (og bærer 

omkostningerne ved omstruktureringen), idet disse omkostninger kan opvejes af en fremtidig 

besparelse.124” 

At der skal være tale om aktiver som har profitpotentiale betyder også at det er i 

overensstemmelse med OECD TPG. OECD TPG benævner selv at der skal være tale om aktiver eller 

funktioner som i fremtiden vil medføre en indkomst for koncernen125. Dette er ikke kun tilfældet 

med outsourcing, men er også tilfældet med de andre forhold af something of value.  

Generelt kan det siges, at der er god overensstemmelse med det som bliver beskrevet i OECD TPG 

og som er i Den Juridiske Vejledning. I Den Juridiske Vejledning har SKAT et redskab til at finde ud 

af hvordan selskaberne for eksempel skal værdiansætte og med de henvisninger der er til OECD 

TPG vil denne efter min mening blive benyttet. De fire grupper inden for something of value viser 

at det bliver beskrevet i national skatteret, dog mere kortfattet. Samtidig viser det også, at man 

har implementeret Business Restructuring i Den Juridiske Vejledning. Så selvom der ikke har været 
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så mange domme i dette område, så har man vejledningen til at støtte sig op ad og så selvfølgelig 

OECD TPG. For de beskatningsforhold der er ved de enkelte grupper henviser jeg til analysen.  

8. Konklusion 
Jeg har gennem specialet kigget på, hvordan Business Restructuring bliver reguleret i national 

skatteret, og hvordan disse reguleringer stemmer overens med det, som bliver beskrevet i OECD 

TPG. Hovedordet i dette har været something of value og hvordan dette bliver beskattet efter 

nationale regler. Something of value er det centrale begreb, hvor der kigges på aktiver, funktioner 

og risici der overføres internt mellem koncerner, hvor det gennemgående er at det skal være 

noget af værdi der overføres. Hvis aktiviteten, funktionen eller risikoen ikke skaber en værdi ved 

overflyttelsen, så vil der ikke være tale om at der skal være en kompensation. 

For something of value handler det om hvilke hovedgrupper der er tale om.  

Hvis der kigges på materielle aktiver er disse de mindst komplekse og dermed disse hvor der bedst 

kan findes en beskatningsværdi. Den beskatningsværdi, der findes, bliver grundlagt fra 

markedsværdien. Fra den nationale skatteret er der beskatningshjemmel i de lovhjemmeler, der 

henfører til det aktiv, der bliver overført. 

De immaterielle er vist som værende mere komplekse, da de i overførslen typisk ikke har en 

identificerbar værdi. Ved disse har SKAT udarbejdet vejledninger som giver virksomhederne en 

vejledning til hvordan de skal vurdere disse aktiver. Vejledningerne henviser også til OECD, hvor 

der skrives at deres metoder kan benyttes. I forbindelse med de immaterielle aktiver handler det 

også om aktivet er overført og om modtageren har retten til aktivet. Her kan man kigge på om 

risikoen er overgået og man har den finansielle kapacitet til at håndtere det overførte aktiv.  

For ongoing concern er der i national skatteret en sammenhæng med goodwill.. For goodwill 

gælder de samme skatteregler som ved de immaterielle aktiver og bliver lovreguleret ud fra 

afskrivningsloven. Hovedforskellen mellem de immaterielle aktiver og goodwill er at goodwill ikke 

kan overføres alene.  

Den sidste hovedgruppe handler om outsourcing. I dette har specialet vist at man skal kigge på, 

hvor stor en del af ens virksomhed der overføres og dermed om det overførte har en værdi for 

virksomheden. Alt efter dette vil beskatningsværdien være kortlagt.  
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Alle de fire hovedgrupper af something of value har beskatningshjemmel i national skatteret. 

Hovedhjemlen i national skatteret er SL, som siger, at enhver indtægt bliver beskattet med mindre 

SL § 5 kan benyttes. Ud over denne hovedregel er der speciel lovgivning, der angiver hvordan de 

enkelte grupper skal beskattes, blandt andet AL.  

Der er dog den vigtige faktor, at Danmark benytter sig af en ophørsbeskatning ved urealiserede 

indtægter, som man fra OECD´s side er blevet bedt om at lave om på. Ophørsbeskatningen skaber 

en differentiering fra andre medlemslande af OECD og skaber en ugennemsigtighed som OECD er 

imod. Denne faktor strider derfor imod de retningslinjer som OECD har udført.    

Helt generelt bliver Business Restructuring beskattet efter LL § 2 og SKL § 3 B. Disse to lovhjemler 

er TP reguleringer, og dem man skal benytte sig af. Gennem specialet har jeg vist, hvordan disse to 

også kan benyttes til Business Restructuring, og at der er henvisninger, der gør at man benytter sig 

af OECD TPG i bemærkninger til begge lovbestemmelser. Dog har jeg også godtgjort, at der siden 

2010, hvor Business Restructuring er indført, ikke er foretaget ændringer på ordlyden og derfor 

kan man overveje at revurdere ordlyden af de to hjemler. For ordlyden af LL § 2 har jeg beskrevet, 

at denne, efter min opfattelse, er meget omfattende og dækker et bredt spektrum af 

overdragelser mellem interesseforbundne. Dette er umiddelbart et ønske fra de nationale 

skattemyndigheder, men det skaber også en konflikt i forhold til OECD og virksomhedernes ønske 

om at kunne overføre aktiver, funktioner og risici mellem de forskellige lande i koncernen.  

I Den Juridiske Vejledning er der også indført beskrivelser for de fire hovedgrupper af something of 

value. For alle disse fire hovedgrupper gælder det, at der er overensstemmelse med det, der bliver 

beskrevet i OECD TPG. I national skatteret er der beskatning for hver af de hovedgrupper, som er 

blevet beskrevet, og der er henvist til de afsnit i kapitel IX, som vedrører something of value. 

9. Perspektivering 
Som nævnt ganske kort i indledningen så har det store fokus på G8 mødet i juni 2013 været at 

forfatte en handlingsplan mod skatteunddragelse126. 

Dette fokus er dominerende, da ikke kun Danmark har problemer med selskaber der på legal og 

illegal vis kan flytte deres overskud ud af landet. Dette medfører, at lande undgår at få den 
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skattebetaling som retmæssigt tilfalder dem. En af de ulemper der eksisterer, er at der er 

smuthuller i skattelovgivningen som gør, at selskaber kan flytte deres overskud uden at det 

modgår en lovgivning i det enkelte land. Dermed er det ikke kun illegale grunde der ligger til 

grund. Ved G8 mødet udtalte kommisionsformanden, at der på internationalt plan er smuthuller, 

som koster EU-landene 1 billion euro om året127.  

Ved G8 topmødet fremlagde man en plan, som skal lukke disse smuthuller. Denne plan går i sin 

rene form ud på, at man skal fokusere på en finansiel standard, som skal muliggøre, at man kan 

udveksle personlige finansielle oplysninger landene imellem. Denne gennemsigtighed er der i 

Danmark allerede låst op for en smule ved at selskabernes skattebetaling er offentliggjort, så 

enhver kan se hvad virksomhederne betaler i SKAT. Den store balancegang ligger i, at man ønsker 

frie grænser landene imellem, men samtidig vil sikre, at man ikke skal kunne flytte overskud 

mellem landene, som gør, at man kan undgå at betale SKAT.  

Dette afsnit viser, at man i fremtiden stadig vil have fokus på TP og i den grad vil forsøge at lukke 

de smuthuller der eksisterer. Som jeg gennem opgaven har vist, forsøger man at implementere de 

guidelines som EU udstikker i den danske lovgivning. Derfor skal man i fremtiden have nye 

guidelines, som skal sikre gennemsigtigheden, men også sikre, at man bibeholder en beskyttelse af 

selskabet, så ikke alle oplysninger skal frem i lyset.  

At mange varer i dag ikke bliver produceret, udviklet og markedsført i samme land gør ikke 

situationen nemmere. Disse forhold gør, at man må forny skattelovgivningen og sørge for at den 

også kan følge med den globaliserede verden.  

TP sager vil uden tvivl fylde i medierne i de kommende år og G8 mødet viser, at det er et vigtigt 

område, som man skal sætte fokus på. Dog ser det ikke ud som, at der kommer en problemfri 

løsning med det samme, men der skal arbejdes på en løsning, som alle lande kan være enige om at 

implementere. Ikke bare for at forhindre den legale, men ikke helt så moralske, skatteflytning. 

Men også for at forhindre den ulovlige skatteunddragelse. 
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Skat 

Landsskatteretten 

Byretterne 

Landsretterne 

Højesteret 

Skatterådet 

Skatteankenævn 

Bilag 1 

LIR = ligningsrådet (senere skatterådet) 

SR = skatterådet (tidligere ligningsrådet)  

LSR = landsskatteretten  

BR = byretten 

LR = landsretten 

VL = vestre landsret 

HR = højesteret 

 

TP = Transfer Pricing 

OECD TPG = OECD Transfer Pricing Guidelines 

 

SL = statsskatteloven 

AL = afskrivningsloven 

SKL = skattekontrolloven 

SEL = selskabsskatteloven 

LL = ligningsloven 

Bilag 2 
Selskabsskatteloven § 12 stk. 1 (tidligere ordlyd) 

”Såfremt et her hjemmehørende selskab eller forening m.v., der kontrolleres af en udenlandsk 

virksomhed, i sine handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med denne er underkastet andre 

vilkår end dem, som ville gælde for et uafhængigt foretagende, skal til selskabets eller foreningens 

skattepligtige indkomst henføres den fortjeneste, som selskabet eller foreningen må antages at 

ville have opnået, hvis selskabet eller foreningen havde været et uafhængigt foretagende, der 

under frie vilkår afsluttede forretninger med vedkommende udenlandske virksomhed. ” 

 

Figur 7 Oversigt skattesystem 
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Bilag 3 
Cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 pkt. 46: 

46. Hvis et dansk selskab m.v. kontrolleres af en udenlandsk virksomhed, kan der blive tale om 

at ansætte indkomsten skønsmæssigt i henhold til § 12, stk. 1. Det er en forudsætning, at 

selskabet m.v. i sine handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med den udenlandske 

virksomhed er underkastet andre vilkår end dem, der vil gælde for et uafhængigt foretagende. 

Indkomsten skal i så fald ansættes til det beløb, som den må antages at ville have andraget, hvis 

selskabet m.v. var et uafhængigt foretagende, der under frie vilkår afsluttede forretninger med 

den udenlandske virksomhed. 

Reglen i § 12, stk. 1, er opstillet for at forhindre disse selskaber i at overføre en del af den her i 

landet indtjente indkomst til den udenlandske virksomhed, uden at beskatning har fundet sted af 

de overførte midler. For at reglen kan finde anvendelse, må det påvises, at selskabet m.v. 

kontrolleres af den udenlandske virksomhed, og at de økonomiske og handelsmæssige vilkår i 

samhandlen adskiller sig fra vilkårene på det frie marked. 

For så vidt angår fastsættelsen af pris og vilkår for de økonomiske og handelsmæssige 

forbindelser henvises til lov nr. 131 af 25. februar 1998 om ændring af skattekontrolloven og 

skattestyrelsesloven (Oplysningspligt vedrørende koncerninterne transaktioner). 

Tilsvarende regler finder efter § 12, stk. 2, anvendelse på udenlandske selskabers m.v. filialer 

heri landet. 
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