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Executive Summary 
 

Background: Both international and national tax-professional literature contains a lot of articles and reports 

regarding the tax avoiding and tax evading opportunities of cost contribution arrangements. However, these 

opportunities are only treated superficially from the point of view of Danish taxpayers. Therefore this thesis 

seeks to analyze this field of study in depth, thus leading to the following thesis statement: 

Problem: Which opportunities and which limitations do tax planning with intangible assets and cost 

contribution arrangements offer the taxpayer under Danish law?  

Method: The method used to solve the problem is an interdisciplinary approach combining legal insight with 

economic financial theory. The thesis is dominated by the legal perspective but it is continuously complimented 

by an economical perspective when appropriate. The legal perspective will be analyzed through a legal dogmatic 

analysis using primarily Danish legal sources and OECD’s Transfer Pricing Guidelines. The economic 

perspective will be analyzed through the application of financial theory regarding valuation, information 

asymmetry and risk management.    

Main findings: There are multiple models for transferring income from intangible assets to controlled entities in 

tax havens. As every model is countered by regulation, the tax planning possibilities mainly consist of the 

exploitation of key weaknesses in the laws regulating transfer of intangible assets. The key weakness is 

uncertainty regarding valuation of intangible assets, which, due to information asymmetry, can be used to 

achieve tax savings when transferring intangibles. The analysis shows that there are certain advantages to cost 

contribution arrangements compared to other transfer-models, primarily when exploiting the weaknesses 

regarding the time for valuation and possibilities of continuous adjustments. On the other hand the analyzed 

example of cost contribution arrangement is linked to several risks, among these double taxation as well as an 

increased risk of being disregarded for tax purposes due to lack of commercial interest. Therefore it is 

recommended that cost contribution arrangements are combined with group-internal structural changes in order 

to substantiate a commercial interest in the arrangement. Additionally the analysis reveals that due to multiple 

significant differences between Danish and American cost contribution legislation, a cost contribution 

arrangement like Apple’s could not work for a similar group based in Denmark.  

Originality: This thesis stands out from other available theses regarding transfer pricing as it analyzes a very 

specific problem from specific examples. Therefore the thesis addresses very definite groups and situations, 

which results in concrete answers and recommendations. 
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Sektion I: Introduktion 

1.1 Indledning og problemfelt 

 

Vi befinder os i en digital økonomi hvor, immaterielle aktivers betydning for værdiskabelsen er større end 

nogensinde, hvorfor de kan have en afgørende betydning for multinationale selskabers konkurrencedygtighed.
1
  

Studier har vist, at forholdet mellem Amerikanske virksomheders markedsværdi og bogførte nettoaktiver i 

perioden 1977-2001 har udviklet sig fra ca. 1:1 til ca. 6:1, hvilket indikerer en kraftig stigning i de immaterielle 

aktivers værdi
2
. Immaterielle aktiver repræsenterer typisk store ikke-bogførte værdier, der i høj grad overstiger 

værdien af de fysiske aktiver, en virksomhed har til rådighed. Den store værdikoncentration bevirker, at 

immaterielle aktiver bliver interessante i forhold til skatteplanlægning
3
, og det observeres at immaterielle aktiver 

i stigende grad bliver skatteobjekter, som multinationale selskaber forsøger at placere til lavest mulig 

beskatning.
4
  Der er tilmed, globalt set, konkurrence om at få de mobile indtægter, som immaterielle aktiver 

genererer. En række lande har derfor indført særligt attraktive skatteordninger, der sigter mod at tiltrække mobile 

indtægter genereret af forsknings- og udviklingsbaserede immaterielle aktiver.
5
 Dette er blandt andet med til at 

skabe væsentlige forskelle i landes skatteordninger, der kan udnyttes bl.a. i forbindelse med mobil indkomst 

                                                           
1
 Jf. Anders C. Madsen SREV2005.2.24: Værdiansættelse af immaterielle rettigheder, S. 1  

2
 Jf. Baruch Lev, 2001: Intangibles Management, Measurement and Reporting, S.9 

3
 Jf. Jan Pedersen mfl.: Skatteretten 1, 6. udgave/1. oplag, s. 730 

4
 Jf. SREV2005.2.24 Anders C. Madsen: Værdiansættelse af immaterielle rettigheder, S. 1 

5
 Jf. Peter Koerver Schmidt, 1. udgave, Dansk CFC-beskatning - i et internationalt og komparativt perspektiv, S. 54 

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000400983/1?versid=717-1-2013
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000400983/1?versid=717-1-2013
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genereret af immaterielle aktiver.
6
  

Koncerninterne overførsler af immaterielle aktiver beskrives som en af de største udfordringer indenfor transfer 

pricing
7
 og flere Amerikanske studier fremfører, at indkomst genereret af forsknings- og udviklingsbaserede 

immaterielle aktiver står for halvdelen af den flytning af mobil indkomst der foregår mellem høj- og 

lavskattelande
8
. Omkostningsfordelingsaftaler er én af flere måder hvorpå indkomst genereret af immaterielle 

aktiver kan flyttes. Omkostningsfordelingsaftaler er særligt interessante idet de ofte sættes i forbindelse med 

skatteplanlægning grænsende til indkomstforvridning. Eksempelvis omtales omkostningsfordelingsaftaler i 

OECD’s rapport fra 2013 “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” som hyppigt brugte modeller til 

indkomstforvridende skatteplanlægning.
9
 Derudover, involverer to ud af tre af de modeller OECD opgiver som 

eksempler på indkomstforvriding brugen af omkostningsfordelingsaftaler.
10

 Omkostningsfordelingsaftaler er 

meget populære og kontroversielle i USA
11

 og Amerikanske studier fremfører, at omkostningsaftaler 

involverende immaterielle aktiver har et stort potentiale for at reducere skatteyderens skattebetaling
12

. Ligeledes 

argumenterer transfer pricing-partner Erik Todbjerg(PwC) for, at omkostningsfordelingsaftaler involverende 

immaterielle aktiver giver betydelige muligheder for indkomstforvridende skatteplanlægning.
13

 Når der samtidig 

fra EU’s side ligger en forventning om et øget antal omkostningsfordelingsaftaler i fremtiden
14

, må det siges, at 

skatteplanlægning med immaterielle aktiver og omkostningsfordelingsaftaler fremstår særligt interessant og 

aktuelt.  

 

                                                           
6
 Jf. Skattefagligt 1-2003, Johnny Bøgebjerg, Koncerner og armslængdeprincippet i rum sø, S. 5 

7
 Jf. Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 1, 6. udgave/1. Oplag, S. 730 

8
 Jf. OECD, 2013: Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Annex C, s. 64 

9
 Jf. OECD, 2013: Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Annex C, s. 64 

10
 Jf. OECD, 2013: Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Annex C, s. 73-80 

11
 Jf. Skat Udland, 2008, 315 Erik Todbjerg og Anne Mette Nyborg: Transfer Pricing og omkostningsfordelingsaftaler, S. 692 

og Permanent Subcommittee on Investigations: Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code - Part 2 (Apple Inc.), s. 8   
12

 Jf. Report to the Congress on Earnings Stripping, Transfer Pricing and U.S. Income Tax Treaties, U.S. Treasury 
Department November 2007, S. 4 & 36 
13

 Jf. Skat Udland, 2008, 315 Erik Todbjerg og Anne Mette Nyborg: Transfer Pricing og omkostningsfordelingsaftaler, S. 692 
14

 Jf. Skat Udland, 2012, 390 Philip Noes, SKAT, S. 770 
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1.2 Formål og problemformulering 

Som indledningen ansporer, fremgår det tydeligt i både dansk og international skattefaglig litteratur, at 

skatteplanlægning med immaterielle aktiver involverede i omkostningsfordelingsaftaler rummer væsentlige 

indkomstforvridende muligheder. Tilmed findes der offentliggjorte eksempler på Amerikanske koncerner, der 

anvender omkostningsfordelingsaftaler til indkomstforvridning med kæmpe skattebesparelser til følge
15

. I dansk 

skattefaglig litteratur berøres det dog kun overfladisk, hvordan omkostningsfordelingsaftaler konkret kan bruges 

i skatteplanlægning i Danmark. Det tilsigtes derfor i afhandlingen at give læseren en dybdegående indsigt i 

mulighederne for skatteplanlægning med immaterielle aktiver og omkostningsfordelingsaftaler, hvilket 

udmunder i følgende problemformulering: 

Hvilke muligheder og begrænsninger for skatteplanlægning med immaterielle aktiver og 

omkostningsfordelingsaftaler har virksomheder efter dansk ret?  

Herunder søges besvaret: 

 Hvordan kan indkomst genereret af immaterielle aktiver flyttes koncerninternt til skattely, og hvilke 

værnsregler findes der hertil? 

 Hvilke svagheder har værnsreglerne, og hvilke muligheder og begrænsninger giver svaghederne 

skatteyderen i forhold til grænseoverskridende, koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver 

generelt? 

 Hvilke værnsregler gælder specifikt for omkostningsfordelingsaftaler og kan et af de offentliggjorte 

Amerikanske case eksempler på indkomstforvridning med en omkostningsfordelingsaftale bruges på 

samme måde efter dansk ret?  

 Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at overdrage immaterielle aktiver gennem 

omkostningsfordelingsaftale fremfor andre modeller til samme formål? 

 

 
 

 

                                                           
15

 Jf. afhandlingens afsnit 4.5.1  
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1.3 Metode og struktur 
 

1.3.1 Metode 

I besvarelsen anvendes der en tværfaglig tilgang hvor juridisk indsigt integreres med økonomisk finansiel teori.  

Problemstillingen angribes primært ud fra et juridisk perspektiv, som sideløbende vil blive suppleret af et 

økonomisk perspektiv.  

Det juridiske perspektiv anlægges gennem en retsdogmatisk analyse, der først og fremmest tager udgangspunkt i 

de danske retskilder herunder lovgivning, vejledninger, domme og retspraksis. OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines anvendes dog sideløbende med de danske retskilder som fortolkningsbidrag til at belyse den danske 

regulering af omkostningsfordelingsaftaler. Dette skyldes at OECD’s Transfer Pricing Guidelines vurderes til at 

have samme retskildeværdi som de interne danske retskilder idet, der i bemærkningerne til Ligningslovens § 2 

og Skattekontrollovens § 3 B udførligt refereres til OECD’s Guidelines. Det fremgår desuden af 

bemærkningerne, at lovforslagene var i overensstemmelse med OECD’s Guidelines.
16

 Det vurderes desuden, at 

det er nødvendigt også at inddrage betragtninger omkring generelle retsprincipper i analysen, hvor det finder 

relevans. Derudover vil der bliver draget paralleller til udenlandske skatteregler i det omfang det skønnes at 

kunne påvirke fremtidig dansk regulering. Retskilderne suppleres med skattefaglig dansk litteratur samt 

international skattefaglig litteratur i det omfang det skønnes at kunne overføres til dansk ret. Det økonomiske 

perspektiv anvender økonomisk teori vedrørende værdiansættelse af immaterielle aktiver, risikostyring, 

strategiske overvejelser, samt udnyttelse af asymmetrisk information.  

 

1.3.2 Struktur 

Besvarelsen er opdelt i seks sektioner, hvoraf de fire hovedsektioner (II, III, IV og V) hver især besvarer ét af de 

fire underspørgsmål til hovedspørgsmålet. Resultaterne fra hver sektion anvendes i de efterfølgende sektioner for 

at sikre at der løber en rød tråd gennem hele afhandlingen. Nedenfor opridses indholdet i de seks sektioner kort 

og følges op af et grafisk overblik og sektionernes sammenhæng.  

Sektion I - Introduktion 

Første sektion består af fire dele, hvori der afdækkes formålet med afhandlingen, problemstillingen, metoden 

                                                           
16

 Jf. Jens Wittendorff: Armlængdeprincippet i dansk og international skatteret, 1. udgave/1. oplag s. 679 
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anvendt til besvarelse af problemstillingen, samt afgrænsning af afhandlingen.  

Sektion II – Overdragelse af immaterielle aktiver samt mulige begrænsninger 

Anden sektion består af tre dele. I første del belyses immaterielle aktiver samt mulighederne for koncernintern 

overdragelse af immaterielle aktiver. Anden del gennemgår de lovfæstede værnsregler, der kan have en 

begrænsende effekt på muligheden for skatteplanlægning med koncernintern overdragelse af immaterielle 

aktiver generelt. Tredje del beskriver de ikke-lovfæstede værnsregler, der findes for skatteplanlægning med 

koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver.  

Sektion III: Mulige svagheder i værnsreglerne for overdragelse af immaterielle aktiver   

Tredje sektion består af to dele. Første del gennemgår usikkerheden forbundet med værdiansættelse af 

immaterielle aktiver, der overdrages. Anden del gennemgår muligheder og begrænsninger for at udnytte 

usikkerheden ved værdiansættelse af immaterielle aktiver.  .  

Sektion IV: Omkostningsfordelingsaftale som model til overdragelse af immaterielle aktiver 

Fjerde sektion består af tre dele. Første del beskriver omkostningsfordelingsaftaler som model til koncernintern 

overdragelse af immaterielle aktiver. Anden del belyser de lovfæstede- og ikke-lovfæstede værnsregler der 

gælder specifikt for omkostningsmodellen, og analyserer mulige forskelle fra hvad der gælder for andre 

overdragelsesmodeller. Tredje del analyserer et Amerikansk case eksempel på indkomstforvridning med 

immaterielle aktiver involveret i en omkostningsfordelingsaftale i forhold til dansk ret.  

Sektion V: Fordele og ulemper ved omkostningsfordelingsmodellen som overdragelsesmodel  

Femte sektion består af tre dele. Første del analyserer fordele ved at anvende en omkostningsfordelingsaftale 

fremfor andre modeller til samme formål. Anden del analyserer ulemper ved overdragelse af immaterielle 

aktiver gennem omkostningsmodellen, fremfor øvrige modeller. Tredje del sammenfatter fordele og ulemper til 

en konkret anbefaling.  

Sektion VI: Konklusion og perspektivering 

Sjette sektion består af to dele. Første del er en konklusion på de forgående dele, mens besvarelsen 

perspektiveres i anden del.  

Nedenstående figur giver et grafisk overblik over strukturen i opgaven: 
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Model 1.1: Grafisk overblik over afhandlingens overordnede struktur 
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1.4 Målgruppe og afgrænsning 

1.4.1 Målgruppe 

Afhandlingen er henvendt til danske multinationale koncerner, der: 

1) Har væsentlig forsknings- og udviklingsaktivitet, der skaber værdifulde immaterielle aktiver (såsom 

teknologivirksomheder og medicinalvirksomheder) 

2) Har moderselskabet placeret i Danmark  

3) Har placeret væsentlige dele af, eller al forsknings- og udviklingsaktiviteten der skaber de immaterielle 

aktiver hos moderselskabet i Danmark 

4) Har et ønske om at mindske beskatningen på de afledte indtægter, de immaterielle aktiver skaber  

 

1.4.2 Afgrænsning 

Skatteplanlægning beskrives i litteraturen som alle de handlinger skatteyder udfolder med henblik på at mindske 

sin skattebetaling på kort og/eller lang sigt og er således et vidt begreb
17

. Derfor afgrænses besvarelsen til 

udelukkende at omhandle grænseoverskridende koncerninterne overdragelser af immaterielle aktiver, der har til 

formål at mindske beskatningen på aktivernes afledte indkomst. Således vil besvarelsen ikke være en 

udtømmende liste over samtlige muligheder og begrænsninger, der findes for skatteplanlægning med 

immaterielle og omkostningsfordelingsaftaler generelt. Der tages udgangspunkt i de modeller, hvor der kan 

overdrages immaterielle aktiver til et datterselskab, der ikke ellers har selvstændig aktivitet. Derfor afgrænses 

der fra andre typer af koncerninterne omstruktureringer, der ellers også kan bruges til at flytte indtægt fra 

immaterielle aktiver. Der afgrænses desuden fra andre aspekter, der kan spille ind ved overvejelsen omkring en 

koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver såsom moms-, told- og regnskabsmæssige overvejelser
18

  

Problemstillingen besvares udelukkende ud fra en koncerns synspunkt, hvorfor der ikke ses på 

skattemyndighedernes, domstolenes, lovgivers eller andre mulige interessenters synspunkt. Besvarelsen tager 

udgangspunkt i en dansk koncern bestående af et moderselskab placeret i Danmark og ét datterselskab placeret i 

et udefineret lavskatteland. Der afgrænses således fra alle andre tænkelige koncernstruktureringer og 

interessefællesskaber, der ellers kunne have interesse i denne type skatteplanlægning. Idet datterselskabets 

domicilland ikke fastlægges, vil der heller ikke blive set på konkrete forhold vedrørende datterselskabets 

domicilland såsom dobbeltbeskatningsoverenskomster, datterselskabets domicillands syn på 

                                                           
17

 Jf. SPO.1984.46, Robert Koch-Nielsen, Skatteplanlægningens grænser - grænser for skatteplanlægning, S.1 
18

 Jf. Jakob Bundgaard & Jens Wittendorff: Armslængdeprincippet & Transfer Pricing, 1. udgave, 1. oplag, 2001, S. 204 
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omkostningsfordelingsaftaler og andre relevante skattemæssige forhold. Der afgrænses desuden fra 

branchespecifikke forhold, samt specifikke typer af immaterielle aktiver, idet problemformuleringen besvares ud 

fra immaterielle aktiver generelt.  

I forhold til regulering af omkostningsfordelingsaftaler analyseres der ikke på retningslinjerne og 

dokumentationspligten i forbindelse med ind- og udtræden af omkostningsfordelingsaftaler. Der ses heller ikke 

på ophør af omkostningsfordelingsaftaler, der ellers også kan spille en rolle for besvarelsen afhængig af 

omstændighederne. Ved overdragelse af immaterielle rettigheder kan placeringen af det juridiske ejerskab spille 

en rolle i forhold til retssikkerheden af rettighederne. Dette belyses dog ikke i opgaven eftersom fokus vil være 

på det økonomiske og skattemæssige ejerskab. I forhold til Apple casen analyseres kun den del af 

omkostningsfordelingsaftalen der involverer moderselskabet og datterselskabet Apple Sales International, da 

disse to selskaber vurderes at spille de vigtigste roller i omkostningsfordelingsaftalen. Desuden afgrænses der fra 

analyse af Apple’s skatteplanlægning i forhold selskabernes manglende skatteretlige hjemsted, der ellers også 

påvirker koncernens samlede skattebesparelse. 

 Strafferetlige konsekvenser kan formentlig i visse tilfælde påvirke virksomheders valg i forbindelse med 

skatteplanlægning. Dette aspekt behandles derfor, men af prioriteringsmæssige årsager afgrænses der fra en 

dybdegående analyse af strafferetlige konsekvenser. Etiske, moralske og CSR-mæssige (Corporate Social 

Responsibility) overvejelser behandles i perspektiveringen, men der afgrænses ligeledes fra disse overvejelser i 

analysen.  

 

1.5 Anvendte forkortelser  

LL: Ligningsloven 

SL: Statsskatteloven 

AFL: Afskrivningsloven 

SKL: Skattekontrolloven 

AF: Afskrivningsloven  
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Sektion II:  

Overdragelse af immaterielle aktiver 

generelt 

2.1 Introduktion 
Virksomhedens muligheder for at spare i skat ved at overdrage immaterielle aktiver gennem en 

omkostningsfordelingsaftale, affødes i høj grad af de immaterielle aktivers særlige natur, som uundgåeligt 

medfører visse muligheder for at spare i skat. For at forstå disse muligheder, er det nødvendigt først at forstå 

nogle grundlæggende principper omkring overdragelse af immaterielle aktiver og de værnsregler, der gælder på 

området. I det kommende afsnit vil disse områder derfor blive belyst med henblik på at kunne besvare 

hovedspørgsmålet.  

Grafisk overblik sektion 2 

Model 2.1:Grafisk overblik over sektion II 
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2.2 Immaterielle aktiver 
 

2.2.1 Immaterielle aktiver definition 

Eftersom der ikke findes en særlig definition af immaterielle aktiver i dansk skatteret, anvendes skatterettens 

almindelige regler derfor som begrebsramme for immaterielle aktiver. Skatteretten opererer med de immaterielle 

aktiver, der omfattes af AL § 40 stk. 2 hvilket bl.a. er goodwill, knowhow, patentrettigheder, mønstre, 

varemærker, forfatter- og kunstnerrettigheder, udbyttekontrakter og lejeaftaler.
19

  Det er svært at give en 

endegyldig og præcis definition af immaterielle aktiver, men begrebet omfatter typisk alle de typer af aktiver der, 

hverken har fysisk eller finansiel karakter.
20

 Immaterielle aktiver kan anvendes som basis for tre slags 

indkomstskabende aktiviteter: 

1) Produktion og salg af varer og tjenesteydelser 

2) Udvikling af nye immaterielle aktiver 

3) Overdragelse af ejendoms- eller brugsretten 

 

Forsimplet kan man sige, at værdien i immaterielle rettigheder består af, at rettighedshaveren får en 

monopollignende position på den erhvervsmæssige udnyttelse af rettigheden. Det betyder, at rettighedshaveren 

eksempelvis kan nedlægge forbud mod, at konkurrenter anvender den samme opfindelse, produktkendetegn eller 

produktdesign.
21

 

2.2.2 Immaterielle- produktionsaktiver og marketingaktiver 

 

Overordnet kan immaterielle aktiver opdeles i henholdsvis intellektuelle rettigheder (ophavsrettigheder for 

kunstnere, forfattere mv.) og industrielle immaterielle aktiver. OECD behandler kun de industrielle immaterielle 

aktiver
22

 og det er også dem, der er interessante for skatteplanlægning med omkostningsfordelingsaftaler.  

I forhold til industrielle immaterielle aktiver sondrer OECD mellem immaterielle produktionsaktiver og 

                                                           
19

 Jf. Jens Wittendorff: Armlængdeprincippet i dansk og international skatteret, 1. udgave/1. oplag, S. 746 
20

 Jf. Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 1, 6. udgave/1. oplag, S. 698 
21

 Jf. Claus Hedegaard Eriksen, 2007: Beskatning af immaterielle aktiver, 1. udgave/1. oplag, S. 31-32 
22

 Jf. Pedersen, Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning, s. 228 
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immaterielle marketingaktiver
23

. Sondringen begrundes med, at de to aktivtyper som udgangspunkt skaber værdi 

på forskellige måder.
24

 Immaterielle produktionsaktiver bruges ved produktion af varer og levering af 

tjenesteydelser og omfatter bl.a. patenter, opfindelser, formler, processer, knowhow, design og modeller. 

Produktionsaktiver kan således ses som procesteknologi, der anvendes i forbindelse med transformering af 

råvarer mv. til færdigvarer eller produktteknologi, der skaber nye produkter. Ofte er produktionsaktiver et 

resultat af tids- og omkostningskrævende forsknings- og udviklingsprojekter, der er forbundet med væsentlige 

økonomiske risici og udvikleren vil søge sig kompenseret herfor gennem afledte produktsalg, licens, direkte 

anvendelse af aktivet eller salg af patentet.
25

 Marketingtingaktiver anvendes i forbindelse med salg og 

markedsføring af varer og tjenesteydelser og omfatter bl.a. varemærker, særlige navne, symboler, logoer, 

virksomhedsnavne, kundeporteføljer, distributionsnetværk, markedsandele, goodwill, markedsføringstilladelser, 

samarbejdsaftaler og eneforhandleraftaler.
26

   

2.3 Skatteplanlægning med immaterielle aktiver  

Eftersom immaterielle aktiver per definition ikke finder fysisk form, kan de flyttes koncerninternt over 

landegrænser ved blot simple administrative justeringer af koncernselskabers indbyrdes og eksterne kontrakter.
27

 

Når det derudover tages i betragtning at immaterielle aktiver oftest er de mest værdifulde aktiver en virksomhed 

råder over
28

, virker det oplagt at flytte de immaterielle aktiver koncerninternt til selskaber placeret i lande med 

lavere beskatning. For at illustrere hvordan det kan være fordelagtigt at flytte immaterielle aktiver anvendes, der 

nedenfor et konkret eksempel. Eksemplet er inspireret af cases omkring indkomstforvridende skatteplanlægning 

med immaterielle aktiver og omkostningsfordelingsaftaler, som OECD fremhæver i rapporten “Addressing Base 

Erosion and Profit Shifting” fra 2013. Eksemplerne beskrives i rapporten som typiske eksempler på 

skatteplanlægning, der er særdeles velkendte i den specialiserede presse.
29 

Alle tre eksempler handler 

grundlæggende om et moderselskab, der overfører immaterielle aktiver til et eller flere datterselskaber gennem 

                                                           
23

 Jf. C.D.11.4.3.4.3 I den juridiske vejledning berører overfladisk sondringen mellem immaterielle- produktionsaktiver og 
marketingsaktiver men henviser til OECD’s definition i Pkt. 6.3 OECD Guidelines.  
24

 Jf. RR.11.2004.40 Jens Wittendorff: Allokering af det økonomiske afkast af marketingaktiver mellem koncernselskaber - 
Del 1, S.1 
25

 Jf. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators, Pkt. 6.8 og RR.11.2004.40 
Jens Wittendorff: Allokering af det økonomiske afkast af marketingaktiver mellem koncernselskaber - Del 1, S.1 
26

 Jf. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators, Pkt. 6.4 og RR.11.2004.40 
Jens Wittendorff: Allokering af det økonomiske afkast af marketingaktiver mellem koncernselskaber - Del 1, S.1 
27

 Jf. Jakob Bundgaard & Jens Wittendorff: Armslængdeprincippet & Transfer Pricing, 1. udgave, 1. oplag, 2001, S. 204 
28

 Jf. Afhandlingens afsnit 1.1  
29

 Jf. OECD: 2013: Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Annex C,  s. 73 

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000304414/1?versid=717-1-2013
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000304414/1?versid=717-1-2013
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000304414/1?versid=717-1-2013
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000304414/1?versid=717-1-2013
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000304414/1?versid=717-1-2013
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000304414/1?versid=717-1-2013
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brugen af omkostningsfordelingsaftaler.
30

   

2.3.1 Eksempel 1: Skatteplanlægning med immaterielle aktiver 

Der ses på en koncern med globale aktiviteter der består af et moderselskab og dets datterselskab som er fuldt ud 

ejet af moderselskabet. Moderselskabet er placeret i Danmark, mens datterselskabet er placeret i et lavskatteland. 

Moderselskabet udfører selvstændigt forsknings- og udviklingsaktivitet med henblik på at udvikle patenterede 

produkter, og ejer deraf også selvstændigt de patentrettigheder som forsknings- og udviklingsaktiviteterne 

afføder. Koncernen ønsker at minimere beskatningen på de indtægter, moderselskabets patentrettigheder 

genererer, hvorfor patentrettighederne ønskes helt eller delvist overdraget til datterselskabet i lavskattelandet. 

Ligesom ved flytning af andre typer af aktiver, kan en sådan overdragelse af immaterielle aktiver tage flere 

forskellige former.
31

 Når det handler om immaterielle aktiver, er der grundlæggende set fire modeller, der kan 

anvendes til at overdrage et immaterielt aktiv:
 32

    

1) Salgsmodellen: Rettighederne til det immaterielle aktiv sælges til datterselskabet 
2) Licensmodellen: Licens til at anvende rettighederne sælges til datterselskabet 
3) Provisionsmodellen: Datterselskabet betaler på provisionsniveau eksempelvis for brugen af en 

service, der involverer det immaterielle aktiv eller provision på basis af brugen af det immaterielle 

aktiv 
4) Omkostningsfordelingsmodellen: Moderselskabet indgår en omkostningsfordelingsaftale med 

datterselskabet  
Modellerne er tydeligvis meget forskellige i deres natur, og afhængig af modellen, kan der både være tale om en 

hel eller delvis overdragelse af det immaterielle aktiv. Som udgangspunkt gælder det, at immaterielle aktiver frit 

kan overdrages koncerninternt i overensstemmelse med retsordenens almindelige regler om overførsel af 

formuerettigheder.
33

 Idet både moderselskabet og datterselskabet i en koncern udgør selvstændige juridiske 

enheder
34

, vil den koncerninterne overdragelse af rettighederne dog udløse beskatning ligesom en transaktion 

med et udeforstående selskab ville. Det fremgår af den juridiske vejledning at overdragelse af immaterielle 

aktiver er skattepligtige jf. bestemmelserne i afskrivningsloven.
35

 For salgsmodellen følger dette mere præcist af 

                                                           
30

 Jf. OECD: 2013: Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Annex C,  s. 73-78 
31

 Jf. Claus Hedegaard Eriksen, 2007: Beskatning af immaterielle aktiver, 1. udgave/1. oplag, S. 89 
32

 Jf. Joint Committee on taxation: Present Law and Background Related to Possible Income shifting and Transfer Pricing, 
2010, s.22  
33

 Jf. Claus Hedegaard Eriksen, 2007: Beskatning af immaterielle aktiver, 1. udgave/1. oplag, S. 89 
34

 Jf. Peter Koerver Schmidt, 1. udgave, Dansk CFC-beskatning - i et internationalt og komparativt perspektiv, S. 56 
35

 Jf. Den juridiske vejledning C.D.11.2.5.2.2.4.2 Overdragelse af immaterielle aktiver 
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AFL § 40, stk. 6 og AFL § 40, stk. 1 og 2, der siger, at fortjeneste og tab ved salg eller opgivelse af blandt andet 

patentrettigheder skal medregnes ved den skattepligtiges indkomst
36

 Mens det for indkomst fra licensmodellen 

følger af de grundlæggende beskatningsregler i SL §§ 4 og 6, der anvendes, idet der ikke findes særregler for 

disse modeller.
37

 SL §§ 4 og 6 vil antageligt også omfatte indkomst fra omkostningsfordelingsaftaler og 

serviceaftaler idet, der heller ikke findes særregler for disse. Uanset hvilken model der vælges, vil overdragelsen 

af patentrettighederne fra moderselskab til datterselskab således under alle omstændigheder udløse beskatning 

hos moderselskabet og fradragsret hos datterselskabet. Derfor vil prisen som moderselskabet tager for at 

overdrage rettighederne til datterselskabet være afgørende for om koncernen kan opnå en samlet skattebesparelse 

ved at overdrage de immaterielle aktiver. Jo højere pris, moderselskabet opkræver datterselskabet for salget, for 

udlejningen, omkostningsbidragene eller for serviceydelserne, desto højere beskatning vil overdragelsen få. 

Koncernen har derfor interesse i, at moderselskabet overdrager aktivet til lavest mulige pris og derved lavest 

mulige beskatning. Som det vil fremgå af næste afsnit findes der dog lovfæstede værnsregler og ikke lovfæstede 

værnsregler udarbejdet for at sikre sig mod blandt andet at koncerner, som i ovenstående eksempel, ikke 

overfører indkomstgrundlag og skatteprovenu til lavskattelande. 

2.4 Lovfæstede værnsregler: armslængdeprincippet 

Det ses af ovenstående, at prissætningen i overdragelsen af immaterielle rettigheder spiller en afgørende rolle for 

at opnå en potentiel skattebesparelse, uanset hvilken model, der anvendes til at overdrage rettighederne. I de tre 

følgende afsnit belyses de lovfæstede værnsregler, som påvirker koncernens muligheder for at prissætte og 

strukturere overdragelse af immaterielle aktiver.  

Armslængdeprincippet er internationalt anerkendt som normen til allokering af indkomst både i intern 

lovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomster.
38

 Armslængdeprincippet er ikke selvstændigt defineret i 

dansk ret, men den juridiske vejledning henviser til definitionen, der findes i OECD’s modeloverenskomst fra 

2010 som kan oversættes til: ”Hvis der mellem to kontrollerede foretagender er aftalt eller fastsat vilkår 

vedrørende deres handelsmæssige eller økonomiske relationer, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet 

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

være tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til 

dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed”.
39

 Armslængdeprincippet som begreb 

                                                           
36

 Jf. Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 1, 6. udgave/1. oplag, S. 704 
37

 Jf. Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 1, 6. udgave/1. oplag, S. 720 
38

 Jf. Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 3, 6. udgave/1. oplag, S. 394 
39

 Jf. Den juridiske vejledning C.D. 11.2.1.1: Armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines 
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handler således om fastsættelse af priser og vilkår i kontrollerede transaktioner, og kort sagt bevirker princippet 

at transaktioner mellem interesseforbundne parter skal afsluttes som de ville være blevet mellem uafhængige 

parter. Armslængdeprincippet er i Danmark lovfæstet i LL § 2 som har følgende ordlyd: 

”Skattepligtige, 

1)    Hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2)    Der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3)    Der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4)    Der har et fast driftssted beliggende i udlandet, eller 

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

6)    Der er en udenlands juridisk person med fast driftssted efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, skal ved 

opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede 

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

uafhængige parter. Med juridiske personer i 1. pkt., nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der 

efter de danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af 

selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.” 

Ved at skabe hjemmel til priskorrektioner efter armslængdeprincippet udgør LL § 2 en værnsregel, hvis formål 

er at forhindre, at det danske beskatningsgrundlag udhules, og at der sikres en skattemæssig ligestilling mellem 

danskejede og udenlandskejede selskaber.
40

  Eftersom LL § 2 er baseret på armslængdeprincippet i 

modeloverenskomstens artikel 9, stk. 1, skal det i princippet fortolkes på grundlag OECD Guidelines.
41

  LL § 2 

omfatter således samtlige økonomiske elementer og generelt øvrige vilkår, der finder relevans for beskatningen 

samt korrektionsmuligheder, der findes i OECD's Transfer Pricing Guidelines.42Som det ses anvender OECD’s 

definition af armslængdeprincippet begrebet ”kontrollerede foretagender”. I koncernsammenhæng handler 

kontrolbegrebet om bestemmende indflydelse. Der er bestemmende indflydelse mellem vertikale forbindelser 

hvis et selskab direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerne i det andet selskab s jf. LL § 2, stk. 2, 1. 

pkt. og SKL § 3 B, stk. 2, 1. pkt. Jf. LL § 1, stk. 3, tæller aktier og stemmerettigheder som indehaves af 
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 Jf. Jens Wittendorff: Armlængdeprincippet i dansk og international skatteret, 1. udgave/1. oplag, S. 285 
41

 Jf. Jens Wittendorff: Armlængdeprincippet i dansk og international skatteret, 1. udgave/1. oplag, S. 292 
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 Jf. Den juridiske vejledning: C.D. 11.2.1.1 Armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines 
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koncernforbundne selskaber også med i opgørelsen. På samme måde tæller aktier, der indehaves af personlige 

aktionærer og deres nærtstående med jf. LL § 16 H, stk. 2, hvorfor koncernen fra eksempel 1 (se afsnit 2.3.1) er 

underlagt armslængdeprincippet eftersom moderselskabet ejer datterselskabet fuldt ud.  

2.4.1 Dokumentationspligt 

Danske selskaber har pligt til at oplyse om kontrollerede transaktioner jf. SKL § 3, og altså derved også 

koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver. Derudover skal koncernforbundne selskaber jf. Jf. SKL § 3 

B, stk. 5 dokumentere, hvordan transaktionerne er prissat. Det er en lovfæstelse af dokumentationspligten og det 

fremgår at dokumentationen skal ”være af en sådan art, at den skal kunne danne grundlag for en vurdering af, 

om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået hvis transaktionen var 

afsluttet mellem uafhængige parter”. Dokumentationen bruger SKAT til at vurdere om der skal foretages en 

skatterevision. Kravene til indholdet af dokumentationen findes i dokumentationsbekendtgørelsen, BEK nr. 42 af 

24 januar 2006. Jf. SKL § 4 skal skatteyderen give et overblik over de forretningsmæssige aktiviteter og 

strukturen i koncernen. Jf. SKL § 5, skal de kontrollerede transaktioner beskrives i forhold til produkternes 

funktioner, egenskaber, kontraktvilkår, forretningsstrategier, samt økonomiske omstændigheder. Jf. SKL § 6, 

skal der tilmed laves en sammenlignelighedsanalyse, som skal danne grundlag for en vurdering af om 

prisfastsættelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I forhold til valg af prisfastsættelsesmetode 

skal dokumentationen jf. § 7 overordnet redegøre for implementeringen af principperne for prisfastsættelsen. 

Foreligger der skriftlige aftaler vedrørende de kontrollerede transaktioner, skal disse listes jf. § 8. Ydermere kan 

skattemyndighederne jf. § 9 anmode om en databaseundersøgelse fra offentligt tilgængelige databaser med 

henblik på et sammenlignelighedsgrundlag.  

Som det ses kan koncernen jf. armslængdeprincippet og dokumentationspligten altså ikke uden videre bare 

overdrage aktiverne til den pris, der forekommer mest gunstig for koncernen skattemæssigt.  Derudover vil 

skattemyndighederne, lande imellem, i et vist omfang konkurrere om at få skatteprovenuet, når 

indkomstgrundlag flyttes over landegrænser
43

. Derfor vil skattemyndighederne i moderselskabets domicilland 

formentlig i et vist omfang have interesse i, at der sættes den højest mulige armslængdepris og dermed højest 

mulig skatteprovenu til hjemlandet. Koncernen og skattemyndighederne har altså helt fundamentalt 

modsatrettede interesser i forhold til prissætning af en sådan overdragelse. Værnsreglerne og de modsatrettede 

interesser kan således som udgangspunkt bevirke at moderselskabets beskatning på overdragelsen bliver så høj, 

at overdragelsen slet ikke har en gunstig skattemæssig effekt, eller potentielt får en negativ skattemæssig effekt 
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 Jf. Peter Koerver Schmidt, 1. udgave, Dansk CFC-beskatning - i et internationalt og komparativt perspektiv, S. 54   
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for koncernens samlede beskatning.  

2.5 Lovfæstede værnsregler: CFC beskatning 

Forkortelsen CFC står for “Controlled Foreign Companies” og CFC beskatning er en værnsregel mod, at 

koncerner koncentrerer mobil indkomst i lavskattelande. CFC beskatning er et supplement til øvrige værnsregler, 

indsat fordi, generelle og specifikke værnsregler ikke fyldestgørende lukker hullerne for skatteudhuling.
44

CFC 

beskatning anses således for et mere målrettet værn mod skatteplanlægning med mobil indkomst, end de øvrige 

værnsregler
45

. Effekten af CFC beskatning er, at moderselskabet bliver skattesubjekt for sine datterselskabers 

CFC indkomst, som tillægges moderselskabets almindelige selskabsbeskatning på 25 % jf. SEL § 17, stk. 1.
46

 

CFC indkomst er i den sammenhæng defineret som finansiel nettoindkomst, hvilket bl.a. omfatter renter, 

kursgevinster, tab på fordringer, gæld, finansielle kontrakter, valuta, aktier, royalty betalinger mv. der modtages 

som vederlag for brug af immaterielle aktiver.
47

 For at finansiel indkomst klassificeres som CFC indkomst skal 

følgende betingelser opfyldes
48

: 

1) Et dansk moderselskab skal direkte eller indirekte være aktionær i datterselskabet. 

2) Koncernen har bestemmende indflydelse over datterselskabet. 

3) Mere end 50 % af indkomsten i datterselskabet skal udgøre finansiel indkomst (CFC-indkomst). 

4) Mere end 10 % af datterselskabets samlede aktiver udgør finansielle aktiver.  

Uden CFC beskatning, vil en skatteyder i væsentlig grad kunne reducere sin skattebyrde i domicillandet ved at 

allokere mobile indtægter til et datterselskab i et lavskatteland. Det skyldes, at selskaber som udgangspunkt 

udgør selvstændige retssubjekter og er derfor skattemæssigt adskilt fra aktionærerne. Datterselskaber i udlandet 

vil derpå kun være skattepligtige i Danmark, hvis datterselskabets indkomst er genereret af aktiviteter i 

Danmark.
 49

 Indkomsten i det udenlandske datterselskab er altså isoleret fra moderselskabets indkomst indtil 

datterselskabet udlodder udbyttet til moderselskabet, eller at aktierne i datterselskabet afhændes.
50

 Som det 

fremgår ovenfor vedrører dansk CFC beskatning i modsætning til for eksempel Amerikansk CFC beskatning 

udelukkende finansiel indkomst. Det betyder, at CFC beskatning kun bliver aktuelt i forhold til eksemplet med 
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omkostningsfordelingsaftaler, hvis datterselskabet forgrener de økonomiske rettigheder ud til et underliggende 

datterselskab gennem eksempelvis en licensmodel, der således vil skabe CFC indkomst i kraft af 

royaltybetalinger. Holder vi fast i den simple model fra eksempel 1 (se afsnit 2.3.1) med et moderselskab i 

Danmark, og kun ét tilhørende datterselskab i et lavskatteland, vil der altså ikke blive skabt CFC indkomst.  

2.6 Ikke-lovfæstede værnsregler 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, medfører de lovfæstede værnsregler helt åbenlyse begrænsninger for 

skatteplanlægning med overdragelse af immaterielle aktiver. Sideløbende med de lovfæstede værnsregler, findes 

der dog også ikke-lovfæstede værnsregler der kan begrænse koncerninterne overdragelser af immaterielle 

aktiver. Med ikke-lovfæstede værnsregler menes her skatteretlige retsprincipper og betragtninger, som 

skattemyndigheder og domstole kan anlægge, såfremt dispositioner anses som forsøg på skatteundgåelse. 

I de to følgende afsnit belyses de retsprincipper og betragtninger, der kan anlægges i forbindelse med forsøg på 

skatteundgåelse generelt. Dernæst analyseres det, hvilken betydning, det kan have for overdragelse af 

immaterielle aktiver.  

2.6.1 Realitetskorrektion som følge misforhold mellem det civilretlige ejerskab og de økonomiske 

realiteter  

Ved overdragelse af immaterielle aktiver, er fastlægning af ejerskabet til aktiverne af afgørende betydning, idet 

fordelingen af de indtægter de immaterielle aktiver skaber, styres af ejerskabet.
51

 
 
 Dette følger af princippet om 

rette indkomstmodtager/-omkostningsbærer, som basalt siger, at det skattesubjekt, der ejer indkomstgrundlaget 

også skal modtage afkastet genereret af indkomstgrundlaget.
 
Det medfører samtidig at hvis ejerskabet flyttes 

udover landegrænsen, vil det påvirke de nationale skatteprovenuer og kan således potentielt bidrage til 

indkomstforvridning, hvorfor ejerskabets placering er vigtig både for skatteyder og skattemyndigheder. 

 
Ved ejerskab til immaterielle aktiver sondres der mellem skattemæssigt og civilretligt ejerskab over 

rettighederne til de immaterielle aktiver.
52

 Civilretligt ejerskab er et juridisk ejerskab, der opstår idet der 

foretages registrering af aktivet. Begrebet beskrives som ”retten til udelukkende og almindelig råden over en 

genstand i enhver henseende, hvori der ikke er gjort indskrænkninger ved lov, aftale eller andet særlig 

retsgrundlag.”
53

  I dansk ret anvendes det civilretlige ejerskab, som udgangspunkt, også i skattemæssig 
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forstand.
54

 Dette følger af den juridiske vejledning der skriver at det civilretlige ejendomsretsbegreb som 

udgangspunkt er afgørende for at placere afskrivningsretten og dermed det skattemæssige ejerskab. 
55

 Det 

betyder således, at den skatteyder, der står registreret civilretligt som ejer af et givent aktiv også er skattemæssig 

ejer af de indtægter og udgifter, der knyttes til aktivet. Overdrages det civilretlige ejerskab til de immaterielle 

aktiver koncerninternt, eksempelvis igennem et salg, vil det altså betyde at den nye ejer også bliver skattemæssig 

ejer af aktiverne, der overdrages. Grundlæggende følger det dog af almindelige lovfortolkningsprincipper at det 

ikke kun er den juridiske form af en disposition, der skal vægtes, men også de økonomiske realiteter bag 

dispositionen.
 56

 Jf. den juridiske vejledning, kan skattemyndigheder efterprøve ejerskabet ved at foretage en 

konkret realitetsbedømmelse af aftalegrundlaget. Hvis realitetsbedømmelsen afspejler et rent formelt ejerskab, 

kan det civilretlige ejerskab underkendes skattemæssigt.
57

 I sådanne situationer siger man, at den civilretlige 

udformning af dispositionen strider i mod dispositionens økonomiske realiteter, og derfor kan tilsidesættes 

skattemæssigt ud fra en realitetsbetragtning.
58

 I tilfælde af, at det civilretlige ejerskab underkendes på baggrund 

af en realitetsbedømmelse, opstår der et behov for et alternativt ejerskabsbegreb. Der anvendes derpå et 

selvstændigt skatteretligt ejerskab. Et eksempel herpå kan ses i sagen TfS 2000.101. H, hvor højesteret benyttede 

både økonomiske og juridiske kriterier i forbindelse ved fastlæggelse af det reelle ejerskab. 

 Et misforhold mellem en dispositions civilretlige udformning og økonomiske realiteter konstateres altså, hvis 

det vurderes ud fra de økonomiske realiteter, at den civilretlige ejer i virkeligheden ikke er berettiget til også at 

være skattemæssig ejer. Forholdet mellem civilretten og skatteretten er kompliceret og der er uenighed blandt 

teoretikere om hvad, der kan udledes af praksis, men det er hævet over en hver tvivl at domstolene i adskillige 

tilfælde har anvendt en selvstændig skatteretlig kvalifikation, der afviger fra den civilretlige kvalifikation til at 

korrigere dispositioner i tilfælde af skatteundgåelse.
 59

  OECD opfordrer ligeledes skattemyndigheder til at 

anlægge realitetsbetragtning ved vurderingen af dispositioner. Eksempelvis skriver OECD direkte, at hvis de 

økonomiske realiteter ikke stemmer overens med aftalens form, kan dispositionens vilkår korrigeres eller hele 

dispositionen kan tilsidesættes skattemæssigt.
60

 Derudover anbefaler OECD generelt, at skattemyndighederne 

holder øje med de underliggende realiteter i de dispositioner multinationale koncerner foretager.
61

  

Realitetskorrektioner kan altså både bestå af, at den juridiske ejer frakendes det skattemæssige ejerskab, men det 
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kan også eksempelvis være, at vilkårene i en aftale korrigeres, hvorfor der formentlig vil være nogen overlapning 

mellem en realitetsbetragtning og armslængdeprincippet defineret i LL § 2 der jf. afsnit 2.4 også behandler 

vilkårene i grænseoverskridende koncerninterne transaktioner. 

2.6.2 Realitetskorrektion som følge af omgåelse og/eller misbrug af skatteloven 

Der er dog også eksempler på tilfælde af skatteundgåelse, som er blevet tilsidesat selvom den civilretlige aftale 

og de økonomiske realiteter stemmer overens. Disse korrektioner beskrives i litteraturen som 

omgåelseskorrektioner.
 62

  Begge typer af korrektioner anvendes i tilfælde af skatteundgåelse, men til forskel fra 

omgåelseskorrektion fordrer realitetskorrektion at der en uoverensstemmelse mellem formen og indholdet på 

dispositionen.
63

 Ved omgåelse menes der normalvis det forhold, at parterne forsøger at lade en aftale optræde i 

en form som ikke er omfattet af lovens ord og derved forsøger at undvige reguleringen af aftalen.
64

 Det kan 

eksempelvis være en situation hvor skatteyderen går en ”omvej” for at omgå skattereglerne, men uden, at 

dispositionens form direkte strider med indholdet. 
65

   Omgåelseskorrektionen, i praksis, kan eksempelvis ses i 

sagen TfS 1998.99 H hvor højesteret udtalte om en skatteyders forsøg på omgåelse af 

virksomhedsskatteloven:”… sagsøgerens dispositioner må opfattes som et klart misbrug af 

virksomhedsskatteloven, findes ligningsmyndighederne at have været berettiget til at tilsidesætte arrangementet 

som sket”. Hverken ordlyden af den pågældende bestemmelse eller forarbejderne til bestemmelsen kunne ellers 

bruges som argumentation for, at dispositionen var retsstridig.
66

 Det udledes derfor, at dispositioner kan 

tilsidesættes alene såfremt de opfattes som klart forsøg på omgåelse af skattereglerne. Selvom det ses, at der i 

litteraturen skelnes mellem realitets- og omgåelseskorrektion vil begge korrektionsmuligheder for 

simplificeringens skyld blive omtalt som realitetskorrektioner i den resterende afhandling. Denne simplificering 

synes rimelig af to årsager: 1) dels fordi, omgåelseskorrektionen også relaterer sig til de økonomiske realiteter, 

og 2) dels fordi, det for skatteyder er irrelevant om en skattemæssig tilsidesættelse teoretisk set er sket ud fra en 

omgåelsesbetragtning, eller ud fra en realitetsbetragtning. Det vigtige for skatteyder vurderes at være hvorvidt 

dispositionen kan tilsidesættes eller ej. 

2.6.3 Realitetskorrektion af en koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver 

Som det fremgår ovenfor, kan dispositioner altså tilsidesættes eller korrigeres skattemæssigt ud fra en 

realitetsbetragtning. I dette afsnit belyses det, hvilken begrænsning disse korrektionsmuligheder har for 
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koncerninterne overdragelser af immaterielle aktiver.  

Som omtalt før, er realitetskorrektioner ikke lovfæstede i dansk ret ligesom der eksempelvis ses i Tysk skatteret, 

hvor der findes en generel misbrugsklausul til underkendelse af dispositioner der opfattes som skatteundgåelse
67

. 

Idet realitetskorrektioner ikke er lovfæstede, er deres rækkevide heller ikke afgrænset, hvorfor det kan det være 

svært at sige noget generelt om, hvornår en koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver kan korrigeres 

eller tilsidesættes skattemæssigt ud fra en realitetsbetragtning. Dertil lægges, at realitetskorrektion i forhold til 

overdragelse af immaterielle aktiver, hverken er eksemplificeret i den juridiske vejledning eller i OECD 

Guidelines. Derudover, findes der heller ikke findes nogen præjudikatskabende domme omhandlende 

grænseoverskridende koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver.
 68

Derfor findes det nødvendigt at 

inddrage de eksempler fra retningslinjerne og de domme, der skønnes at kunne bruges analogt til 

problemstillingen. Disse næste to underafsnit behandler to forhold, der ud fra retningslinjerne og relevante 

domme vurderes at kunne medføre en realitetskorrektion specifikt i relation til koncernintern overdragelse af 

immaterielle aktiver.  

2.6.4 Ikke-forretningsmæssigt begrundede dispositioner, der udelukkende tilsigter at opnå en 

skattebesparelse  

Det første forhold i OECD Guidelines, der vurderes at have tilnærmelsesvis relation til koncernintern 

overdragelse af immaterielle aktiver, er et eksempel på en koncernintern forskningskontakt, hvor en part mod en 

engangsbetaling opnår ubegrænset tildeling af rettigheder, der opstår som følge af fremtidig forskning i hele 

kontraktperioden. OECD skriver, at skattemyndigheder i sådanne tilfælde skal overveje at korrigere 

betingelserne på aftalen, og altså ikke bare prisen sådan, at aftalen fremstår forretningsmæssigt rationel.
69

 Det er 

svært at udlede noget generelt alene ud fra dette eksempel, udover at både prisen og vilkårene i en overdragelse 

skal afspejle armslængdevilkår. OECD skriver dog senere i relation til samme eksempel, at dispositionen 

givetvis er foretaget for at minimere eller undgå skat, og eksisterer således alene fordi parterne er 

interesseforbundne.
 70

  Under sådanne forhold, kan det ifølge OECD vurderes ud fra en helhedsbetragtning, at 

dispositionen ikke ville have fundet sted, hvis ikke parterne var interesseforbundne. Dette medfører at artikel 9 i 

OECD’s modeloverenskomst finder anvendelse, som tillader en korrektion af dispositionen, så den reflekterer, 

hvad uafhængige parter ville have aftalt.
71

 Det antydes altså her, at dispositioner og aftaler, der er indgået alene 
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af skattemæssige årsager kan tilsidesættes ud fra en helhedsbetragtning. Det fremgår dog ikke klart, om en dette i 

sig selv er nok til at begrunde en realitetskorrektion. 

De danske retsregler skriver ikke noget direkte om hvorvidt dispositioner nødvendigvis skal være motiverede af 

mere end skattemæssige årsager. Den juridiske vejledning forholder sig således heller ikke direkte til emnet. I 

praksis tyder det på, at domstolene har en hvis accept og forståelse af, skatteyderens bestræbelser på at opnå 

skattemæssige gunstige forhold. Eksempel herpå er højesteretsdommer Jørgen Nørgaards berømte udtalelser, der 

sidenhen vidt og bredt er blevet citeret i faglitteraturen. Han udtaler at ”Der er intet forkert i, at en 

virksomhedsleder anser skat som en omkostning, det gælder om at holde nede på linje med alle andre 

omkostninger – en anden synsvinkel kan tværtimod være ansvarspådragende”
72

. Det tyder også på at 

skattemyndighederne har en hvis forståelse for at skat opfattes som en omkostning. Eksempelvis udtaler en 

afdelingsleder i SKAT for økonomisk kriminalitet at: “Der foregår internationalt meget, hvor 

dobbeltbeskatningsaftaler og beskatningsregler i de forskellige lande udnyttes maksimalt ud fra hensynet til 

profitmaksimering. Skatter, told og afgifter er en omkostning og skal som sådan begrænses. Det er helt klart en 

dagsorden for de store aktører - og det er jo et legitimt mål i forhold til konkurrencen på et stort og 

internationalt marked.”
73

 Professor Aage Michelsen, vurderer ligeledes, at alene påvisning af skatteminimering 

som motiv, ikke er tilstrækkelig begrundelse for at tilsidesætte en disposition skattemæssigt.
74

 Han begrunder 

bl.a. sin vurdering med henvisning til dommen TfS 1997, 506 H omhandlende et lån ydet af et udenlandsk 

selskab til hovedaktionærens personlige firma i Danmark. Østre Landsret nægtede at anerkende lånet, idet det 

ikke havde nogen forretningsmæssig begrundelse. Højesteret anerkendte dog dispositionen med begrundelsen, at 

selskabet, der udlånte pengene var oprettet på lovlig vis, og at lånet blev afviklet på markedsvilkår. Aage 

Michelsen mener dog, at skatteminimering kan blive taget i betragtning i en samlet vurdering af en disposition. 

Hvis der omvendt kan påvises et forretningsmæssigt rationale bag dispositionen, vurderer han, at 

skattemyndighederne vil have svært ved at underkende dispositionen.
 75

   Jørgen Nørgaard tilslutter sig 

ovenstående med henvisning til dommen U.1997.1150H, hvor landsskatteretten havde underkendt et lån mellem 

interesseforbundne enheder, skattemæssigt bl.a. med vægt på, at skatteyderens struktur primært var motiveret af 

et ønske om skattebesparelse. Højesteret anerkendte dog strukturen og som kommentar hertil skriver Jørgen 

Nørgaard endvidere: ”… at det er Højesteret, som med jævne mellemrum gør det klart, at beskatningsretten ikke 

udvides af selve dette, at en dispositions foretagelse er styret af ønsket om at opnå en gunstig skattemæssig 
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stilling”
76

 Ud fra disse udtalelser tyder det altså på, at en overdragelse primært indgået af skattemæssige årsager, 

ikke i sig selv berettiger en realitetskorrektion i Danmark, men at det dog formentlig vil spille en rolle i den 

overordnede bedømmelse. Der er dog en højesteretsdom af nyere dato, der umiddelbart bestrider ovenstående 

udtalelser. I sagen SKM2014.422.HR konstruerede to koncernforbundne selskaber et aktietab i samspil med 

henblik på at opnå tabsfradrag. Højesteret tilsidesatte arrangementet skattemæssigt med henvisning til, ”at 

dispositionernes eneste formål og eneste virkning var at skabe et fradragsberettiget tab. Ud fra en 

helhedsvurdering kunne tabet ikke anses for et reelt tab.” Det fremgår at højesteret i deres vurdering vægtede, at 

dispositionen ikke havde nogen forretningsmæssig begrundelse eller nævneværdig økonomisk risiko. Med 

ovenstående udtalelser og domme taget i betragtning, må det siges at retsstillingen er uklar på området, men at 

det jf. SKM2014.422.HR, tydeligvis ikke kan udelukkes, at en koncernintern overdragelse af immaterielle 

aktiver kan tilsidesættes alene på grund af manglende forretningsmæssig begrundelse.  

2.6.5 Manglende sondring mellem immaterielle marketingaktiver og immaterielle produktionsaktiver  

Det andet forhold, der vurderes tilnærmelsesvist at kunne relateres til specifikt til koncernintern overdragelse af 

immaterielle aktiver, er en manglende sondring mellem immaterielle produktionsaktiver og immaterielle 

marketingaktiver. Det pointeres i OECD Guidelines at det kan være svært at skelne mellem indkomst genereret 

af immaterielle produktionsaktiver og marketingsaktiver,
77

 og der er således risiko for, at der allokeres indtægter 

til produktionsaktiver, der i realiteten stammer fra marketingaktiver og omvendt hvis ikke der foretages en nøje 

opdeling. Eksempelvis nævnes det, at der i forsknings- og udviklingsorienterede industrier, at varemærket og 

firmanavnet er en essentiel del i indkomstskabelsen. Særligt hvis der er tale om ikke-patenterede immaterielle 

aktiver, gælder det ifølge OECD, at udbygningen og styrkelsen af brandet er essentielt for indtjeningen.
78

. I 

relation hertil argumenterer OECD for, at selskaber skal være særligt opmærksomme, når de vurderer hvorvidt 

eller hvornår der eksisterer et immaterielt marketing- eller produktionsaktiv. Argumentet går på, at ikke alle 

forsknings- og udviklingsaktiviteter resulterer i et immaterielt produktionsaktiv, ligesom ikke alle marketing 

aktiviteter skaber et immaterielt marketing-aktiv. Det kan ifølge OECD, i den forbindelse, være vanskeligt at 

vurdere, hvilke udgifter, der reelt har skabt og/eller tilført værdi til et aktiv, og i givet fald hvor meget værdi
79

. 

Disse komplekse forhold gør det vigtigt at være opmærksom på sondringen mellem immaterielle- marketing og 

produktionsaktiver, når armslængdeforhold involverende begge typer af aktiver, tages i betragtning.  
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Et eksempel på at indkomstallokering med disse aktivtyper, der kan være udfordrende ifølge OECD, kan 

eksempelvis være patenter, der i nogle tilfælde i kraft af deres kvalitet også vil have en meget stærk 

marketingeffekt, der minder om effekten af et varemærke, hvorfor betaling for et sådan patent muligvis også bør 

ses som betalingen for rettigheden til at bruge et varemærke
80

. Et eksempel på realitetskorrektion af en 

overdragelse kan således formentlig være, at der civilretligt er aftalt en koncernintern overdragelse af 

patentrettigheder i form af et salg, men at de økonomiske realiteter er, at overdragelsen både indeholder 

patentrettigheder og immaterielle marketingaktiver. I så fald, vil der være et misforhold mellem dispositionens 

ydre form og de økonomiske realiteter, og dispositionen vil derfor kunne korrigeres ud fra en 

realitetsbetragtning.  

2.7 Opsamling sektion II 

Det findes at der overordnet eksisterer fire modeller til koncernintern, grænseoverskridende flytning af indkomst 

genereret af immaterielle aktiver. Selvom koncerner umiddelbart frit kan benytte modellerne til at overdrage 

immaterielle aktiver til selskaber i skattely, fordrer armslængdeprincippet, at prissætningen på overdragelsen 

skal ske til markedspris. Dette har til hensigt at neutralisere en eventuel skattemæssig gunstig effekt, af at 

overdrage det immaterielle aktiv koncerninternt. Det findes i øvrigt, at hvis en disposition opfattes som udtryk 

for skatteundgåelse eller misbrug af skatteloven, er det muligt at korrigere eller tilsidesætte dispositionen 

skattemæssigt ud fra en realitetsbetragtning. Retningslinjerne beskriver ikke klart, hvad der eksempelvis kan 

begrunde en realitetskorrektion i forbindelse med koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver, men det 

vurderes, at der i hvert fald findes mindst to forhold, der kan medføre en sådan korrektion. Det ene forhold er 

ikke-forretningsmæssigt begrundede dispositioner, der tilsigter at opnå en skattebesparelse. Det andet forhold er, 

at skatteyder eksempelvis civilretligt overdrager et immaterielt produktionsaktiv, men at aktivet i sig selv også 

udgør et marketingaktiv, hvorfor overdragelsens civilretlige udformning vil stride imod de økonomiske 

realiteter. I forhold til det konkrete eksempel fra afsnit 2.3.1 findes det, at der ikke vil opstå CFC beskatning hos 

moderselskabet, idet datterselskabet ikke forgrener rettighederne yderligere, og derved ikke skaber finansiel 

indkomst. 
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Sektion III:  

Udnyttelse af svagheder ved værnsregler for 

overdragelse af immaterielle aktiver 
 

3.1 Introduktion  
 

Det ses af afhandlingens del II, at værnsreglerne umiddelbart bevirker, at der ikke vil opnås en skattebesparelse 

ved koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver til udenlandske selskaber. Således må virksomhedens 

muligheder for skattebesparelse skulle findes i værnsreglernes svagheder. I denne del belyses det, hvilke mulige 

svagheder værnsreglerne har i forhold til grænseoverskridende koncernintern overdragelse af immaterielle 

aktiver. Dernæst analyseres det hvilke muligheder og begrænsninger virksomheden har for at udnytte disse 

svagheder.  
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3.2 Svagheder ved værnsreglerne 
 

Det er alment kendt, at værdiansættelse af immaterielle aktiver, er forbundet med stor usikkerhed, og det 

fremføres af professor Jan Pedersen, at skatteydere ofte overdrager immaterielle aktiver på tidspunkter, hvor 

armslængdeværdien er minimal på grund af denne usikkerhed. Overdragelser, der vel at mærke også sker til 

kontrollerede selskaber placeret i skattely.81
 Det vurderes, at denne usikkerhed omkring værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver, basalt har tre årsager: 1.) Usikkerhed omkring valg af værdiansættelsesmodel i den 

konkrete situation. 2.) Usikkerhed omkring forudsætninger for værdiansættelsen. 3.) Usikkerhed omkring 

håndtering af eventuel senere værditilvækst på det immaterielle aktiv. Nedenfor gennemgås de tre forhold og 

deres betydning for skatteplanlægning med immaterielle aktiver.  

3.2.1 Valg af værdiansættelsesmodel 

Der findes mange modeller til værdiansættelse, men idet immaterielle aktiver ofte er unikke i deres karakter, kan 

mange af de gængse modeller ofte ikke anvendes til værdiansættelsen. Det skyldes, at mange af disse metoder 

tager udgangspunkt i sammenlignelige transaktioner, der ikke nødvendigvis kan findes i forhold til immaterielle 

aktiver. Specifikt i forhold til immaterielle aktiver findes der grundlæggende meget begrænset vejledning i 

hvilke værdiansættelsesmodeller, der bør anvendes i hvilke situationer. SKAT har udstukket en 

værdiansættelsesvejledning, hvori der generelt nævnes mere end 10 værdiansættelsesmodeller
82

, men når det 

kommer til modelvalg ved immaterielle nævnes der kun to modeller83: 

a) Residualmodellen: En residual i forhold til den samlede virksomhedsværdi 

Modellen nævnes uden nogen form for beskrivelse eller eksemplificering af anvendelsen. Modellen vurderes da 

også kun at have relevans, såfremt det immaterielle aktiv er goodwill, hvor det er alment kendt at goodwill 

betragtes som forskellen mellem virksomhedens bogførte værdi og virksomhedens markedsværdi. At forsøge at 

adskille det enkelte immaterielle aktivs værdi som en residual af hele virksomhedens værdi, virker unødvendigt 

omstændigt i forbindelse med en koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver, hvorfor modellen ikke 

vurderes til at kunne finde anvendelse i forbindelse med overdragelse af enkelte immaterielle aktiver. 

b) Royaltymodellen: ”Relief from Royalty”-metoden 
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Den anden metode, der nævnes i værdiansættelsesvejledningen i forhold til immaterielle aktiver, er den såkaldte 

Royaltymodel. Royaltymodellen hører under de metoder, der kendes som indkomstmetoder. I praksis vil det 

oftest være indkomstmetoder, der anvendes ved værdiansættelse af immaterielle aktiver.
84

  Ved 

indkomstmetoder værdiansættes aktivet ud fra nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme som aktivet 

forventes at generere. Der findes flere indkomstmetoder, men lige præcis ovennævnte royaltymodel er den mest 

udbredte i praksis.
 85 

Ved royaltymodellen udtrykkes værdien, som det ejeren skulle have betalt for at indgå en 

licensaftale, hvis han ikke ejede aktivet. Modellen tager udgangspunkt i, at det er muligt at finde en 

markedsbestemt royaltysats for en sammenlignelig uafhængig transaktion,
 86  hvilket næppe gør sig gældende i 

alle situationer, hvorfor modellen ikke vil kunne anvendes i alle tilfælde.  

Således er der i værdiansættelsesvejledningen, i forhold til immaterielle aktiver, i princippet kun nævnt én 

metode af relevans. Når SKAT samtidigt generelt anbefaler skatteyder at anvende mere end én metode til 

værdiansættelse
87

 gøres det ikke mindre uklart, hvad skatteyderen skal stille op med modelvalg i forhold til 

værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. Problematikken fremhæves da også af professor Jan Pedersen, der 

pointerer, at der er meget usikkerhed omkring hvilke værdiansættelsesmetoder, der kan anvendes i hvilke 

situationer.
 88

  

3.2.2 Usikre forudsætninger 

Der er generelt bred enighed om og anerkendelse af, at værdiansættelse af immaterielle aktiver, er en svær 

økonomisk disciplin, der beror meget på de forudsætninger, der lægges til grund for den. Forudsætningernes 

betydning anerkendes også i værdiansættelsesvejledningen, idet der udtrykkes, at værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver grundlæggende set afhænger af aktivernes indkomstpotentiale.
 89

. Med henvisning til OECD 

Guidelines, lister SKAT en lang række eksempler på forhold, der kan have en påvirkning på aktivets 

indkomstpotentiale.
90

. Den lange liste, som ikke nødvendigvis rummer alle tænkelige forhold, giver læseren et 

indtryk af, hvor mange ting, der i virkeligheden kan påvirke et immaterielt aktivs fremtidige indtægter, og 

synliggør, at værdiansættelse af immaterielle aktiver påvirkes af så mange ukendte faktorer, at det uundgåeligt 

vil være behæftet med stor usikkerhed. Problematikken med værdiansættelse af immaterielle aktiver fylder også 
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meget i litteraturen og eksempelvis fremfører professor Jan Pedersen, at værdiansættelse af en given transaktion 

i stort set alle tilfælde, er særdeles vanskelig og ofte direkte umulig.
91

 Ligeledes udtaler eksempelvis en 

chefkonsulent fra de danske skattemyndigheder, at værdiansættelse i transfer pricing sammenhæng, og især 

forudsætningerne herfor, som oftest vil kunne diskuteres både nationalt og bilateralt
92

  

3.2.3 Håndtering af senere værditilvækst ved immaterielle aktiver  

Det ses, at der generelt er meget usikkerhed omkring værdiansættelse af immaterielle aktiver. Der er dog typer af 

immaterielle aktiver, hvor usikkerheden er særligt stor og hvor aktiverne ofte viser en senere værditilvækst. I 

litteraturen fremhæves det, at usikkerheden ved værdiansættelsen af forsknings- og udviklingsbaserede 

immaterielle aktiver som, der anvendes i eksemplet fra afsnit 2.3.1 er særlig stor. Den særligt store usikkerhed 

følger af, at der let kan gå adskillige år før afkastet af forsknings- og udviklingsaktiviteterne materialiseres.93
 Det 

gælder eksempelvis nogle af de industrier, hvor immaterielle aktiver har særlig stor betydning såsom 

medicinalindustrien. I disse industrier udvikles og registreres, der enormt mange patenter, hvoraf kun en del af 

disse viser sig indkomstskabende – og ofte først efter en årrække, hvor den til gengæld kan være enormt høj.94  

OECD pointerer samme problematik omkring forsknings- og udviklingsbaserede immaterielle aktiver, og 

anerkender ligeledes at disse estimater kan være særligt vanskelige at foretage, hvis forsknings- og 

udviklingsaktiviteterne som eksempelvis i en omkostningsfordelingsaftale afsluttes flere år før det forventede 

udbytte realiseres.
95

 Hvis usikkerheden omkring en eventuel senere værditilvækst er tilstrækkelig stor, kan 

armslængdeprincippet fordre at overdragelsen håndterer denne usikkerhed som ikke-interesseforbundne ville 

gøre
.96 

Håndteringen af denne senere værditilvækst er dog også behæftet med nogen usikkerhed.  

Der er i dansk ret enighed om, at armslængdeprincippet almindeligvis indebærer, at prisfastsættelse skal ske ud 

fra forholdene på aftaletidspunktet.
97 

Det betyder, at hvis en overdragelse eller en omkostningsfordelingsaftale 

ikke indeholder en aftalt reguleringsmulighed, vil værdiansættelsen af aktivets indkomstpotentiale, som 

udgangspunkt, helt og aldeles, afhænge af forholdene på tidspunktet for indgåelsen af aftalen eller 

overdragelsen. Således kan en overdragelse af et immaterielt aktiv til en lav pris, der på det pågældende 

                                                           
91

 Jf. SR.2009.0304, Jan Pedersen, Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret - en doktordisputats, S.3-4 
92

 Jf. RR.2013.07.0070, Philip Noes, Transfer pricing - en kompleks problemstilling, S. 5  
93

 Jf. RR.2003.01.0006, Jan Pedersen: Transfer Pricing – status og perspektiver og S. 150 Skat Udland 2003, 51 Anders 
Oreby Hansen, Omkostningsfordeling i Koncernforhold, S. 3 
94

 Jf. SR.2009.0304, Jan Pedersen, Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret - en doktordisputats, S. 3 
95

 Jf. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators, Pkt. 8.20 
96

 Jf. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators, Pkt. 6.28 
97

 Jf. Jakob Bundgaard & Jens Wittendorff: Armslængdeprincippet & Transfer Pricing, 1. udgave, 1. oplag, S. 191-192   



32 
Sektion III: Udnyttelse af svagheder ved værnsregler for overdragelse af immaterielle aktiver 

Peter Fink-Jensen, 2014 

tidspunkt afspejler de markedsmæssige forhold, ikke senere hen korrigeres af skattemyndighederne, selvom det 

viser sig, at det immaterielle aktiv er meget mere værd end tidligere anslået. Så længe, der blev disponeret på 

markedsmæssige vilkår på aftaletidspunktet kan overdragelsen således, hverken angribes ved den oprindelige 

aftaleindgåelse, eller ved evt. senere royaltybetalinger.98 Det er sågar fremført i litteraturen at krav om 

efterfølgende justeringer af prisen vil være direkte i strid med armslængdeprincippet
 99  På den anden side 

påpeges det direkte i OECD Guidelines, at hvis værdien af et immaterielt aktiv rummer stor usikkerhed på 

transaktionstidspunktet, bør selskaberne tage højde for usikkerheden i deres aftaler. Det kan eksempelvis gøres 

ved at indgå kortvarige aftaler, hvor prisen løbende kan tilpasses omstændighederne. Der kan også indskydes en 

prisreguleringsklausul, eller en genforhandlingsret såfremt væsentlige forudsætninger for aftalen brister.
100

  

Afhængigt af situationen, kan det derfor være påkrævet at overdragelser indeholder en klausul med mulighed for 

justering af forholdene, så det reflekterer de relevante omstændigheder.
101

 Samme tankegang findes i den 

juridiske vejledning
102

 hvori SKAT skriver, at reguleringsklausuler er særligt relevante, hvis der er stor 

usikkerhed om aktivets indkomstpotentiale.
103

 Det uddybes dog hverken i værdiansættelsesvejledningen eller 

OECD Guidelines, hvor stor usikkerhed, der skal være, før at en sådan klausul er nødvendig. Det fremgår 

desuden, hverken af OECD Guidelines eller den juridiske vejledning, hvilken retsvirkning det har, hvis 

koncernforbundne selskaber aftaler en fast pris på trods af væsentlig usikkerhed omkring en eventuel senere 

værditilvækst. Der er ej heller i dansk praksis taget stilling til, om valget af fast pris uden prisregulering, i sig 

selv, kan begrunde en korrektion 
104.

 

Desuden, fremføres det generelt i OECD Guidelines, at skattemyndigheder kan tilsidesætte hele eller dele af de 

påstående vilkår i eksempelvis en omkostningsfordelingsaftale, hvis der over tid har været en væsentlig 

uoverensstemmelse i forholdet mellem deltagernes bidrag og udbytte.
105

  Ved denne vurdering medtages al 

udvikling som deltagerne kunne eller burde kunne, have forudset, ved indgåelsen.
106

. Der gives ingen vejledning 

i, hvornår der er tale om en ”væsentlig afvigelse”. Der gives heller ikke vejledning i om det gælder sager, hvor 

de estimerede udbytter var afvigende til at begynde med, eller det gælder sager, hvor de estimerede udbytter var 

fornuftige til at starte med, men senere alligevel viste sig at afvige fra de realiserede udbytter. Således er det 1.) 
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uklart hvor stor en grad af usikkerhed, der skal være på transaktionstidspunktet, før periodiske justeringer er 

påkrævede og 2.) uklart, hvornår der er tale om en væsentlig afvigelse, og om dette gælder uanset at de 

estimerede udbytter var vurderet fornuftigt af skatteyderen til at begynde med. Professor Jan Pedersen fremfører 

da også, at dansk ret savner regulering om senere værditilvækst.
107

   

Overordnet set, er det således uundgåeligt at armslængdeprincippet vil medføre en lang række komplikationer og 

uoverensstemmelser imellem selskaber og skattemyndigheder omkring værdien af et givent immaterielt aktiv. 

Der findes ingen overordnet regulering af de ovenstående svære værdiansættelsesspørgsmål
 108 

og som tidligere 

nævnt findes der heller ikke nogen præjudikatskabende domme omhandlende værdiansættelse af immaterielle 

aktiver involveret i koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænser
109

. Det er derfor forståeligt, at 

værdiansættelse af dispositioner mellem interesseforbundne parter angiveligt er en stor kilde til tvister mellem 

skattemyndigheder og skatteydere.
 110

  

3.3 Muligheder og begrænsninger for udnyttelse af værnsreglernes 

svagheder 
 

Som det fremgår af ovenstående, er der stor usikkerhed forbundet med værdiansættelse af immaterielle aktiver. 

Jf. afhandlingens sektion II bruger skattemyndighederne virksomhedens dokumentation til at vurdere om 

skatteyderens koncerninterne transaktioner overholder den gældende regulering, hvorfor dokumentationen er 

afgørende for om koncernen kan slippe afsted med en given prissætning. Derfor må dokumentationens kvalitet 

spille en afgørende rolle for skatteyderens muligheder for at værdiansætte det immaterielle aktiv lavest muligt. 

Med dette taget i betragtning vurderes det derfor, at hvis koncernen ønsker minimal beskatning på 

overdragelsen, bør koncernens målsætning derfor være at sætte den lavest mulige dokumenterbare 

armslængdepris på overdragelsen. Det gælder i den sammenhæng, at der altid vil eksistere 

informationsasymmetri mellem koncernen og skattemyndighederne i forhold til værdiansættelsen af det 

immaterielle aktiv
111

. Informationsasymmetrien består i, at koncernen besidder fuld information omkring 

koncernens anliggender, hvorimod skattemyndighederne kun besidder den information, skatteyderen opgiver og 

dokumenterer. Givetvis går informationsasymmetrien begge veje, idet skattemyndighederne har adgang til 
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fortrolig information omkring eksterne referencetransaktioner
112

, men eftersom immaterielle aktiver typisk 

værdiansættes ud fra den estimerede fremtidige indtjening,
113

 antages det, at eksterne referencetransaktioner ikke 

vil finde anvendelse. Hvis eksempelvis en koncern udvikler et patent til ét formål udadtil, med skjult viden om, 

at patentet faktisk senere kan bruges til et helt andet formål og langt mere profitgenerende, er det formentlig 

svært for skattemyndighederne at bevise skatteyderen var bevidst om dette på overdragelsestidspunktet. I 

relation hertil, er det værd at bemærke, at det i OECD Guidelines pointeres, at skattemyndighederne ikke må 

benytte ”bagklogskab” (”without using hindsight.”) når de vurderer om en skatteyder vidste eller burde have 

vidst bedre omkring indtjeningen på et aktiv
114

 

I de to følgende underafsnit analyseres det, hvilke muligheder og begrænsninger skatteyder har for at udnytte 

informationsasymmetrien forbundet med værdiansættelsen og dokumentationspligten til at opnå en 

koncernmæssig skattebesparelse. Det vil altid være en vurderingssag i den konkrete situation, men nedenfor 

gennemgås nogle muligheder og begrænsninger for udnyttelse af informationsasymmetri som formentlig vil 

gælde for alle overdragelser af immaterielle aktiver.  

3.4.1 Informationsasymmetriens muligheder: 

Svær bevisbyrde for skattemyndighederne 

Hvis skatteyderen opfylder kravene for dokumentation, er det jf. bevisbyrdereglen i LL § 2 som udgangspunktet 

skattemyndighederne, der skal løfte bevisbyrden for, at en disposition eventuelt strider imod 

armslængeprincippet.
115

 I dansk ret er der således ikke omvendt bevisbyrde i transfer pricing-sager. Det betyder, 

at skattemyndighederne konkret skal kunne sandsynliggøre, at de kontrollerede transaktioner ikke respekterer 

armslængdeprincippet. Og der skal ifølge skatteadvokat Torben Bagge tilmed være tale om væsentlig afvigelse 

for, at en korrektion kan begrundes
116

. Disse omstændigheder kan være med til at besværliggøre 

skattemyndighedernes muligheder for at bevise, at armslængdeprincippet ikke er iagttaget.
117

  

Det fremgår af SKL § 3 B, stk. 9, at hvis skatteyderens dokumentation ikke opfylder kravene i SKL § 3 B stk. 5 

eller 6 er SKAT jf. SKL § 5 stk. 3 berettiget til at foretage en skønsmæssig vurdering af skatteyderens indkomst. 
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For at kunne foretage et værdiskøn, kræver det altså at virksomheden har ført utilstrækkelig eller manglende 

dokumentation for armslængdeprisen på dispositionen.   Det betyder omvendt, at hvis der foreligger tilstrækkelig 

dokumentation fra skatteyderen, kan SKAT kun udøve værdiskøn, såfremt SKAT kan dokumentere at 

skatteyderens dokumenterede pris afviger væsentligt fra, hvad ikke interesseforbundne parter ville have aftalt. 

Skatteadvokat Eduardo Vistisen vurderer at der skal ”ganske meget til” for at SKAT kan løfte denne 

bevisbyrde.
118

 Vistisen skriver desuden, at domstolene grundigt kontrollerer, at skatteyderens dokumentation er 

tilstrækkeligt mangelfuld, og hvis de finder dokumentationen tilstrækkelig, eller hvis de vurderer, at de 

subsidiære bevisregler finder anvendelse, tilsidesætter domstolene SKATS værdiskøn.
119

 Dette tilsluttes af flere 

teoretikere. Eksempelvis skriver adjungeret professor Jens Wittendorff at det kan være svært for 

skattemyndighederne at vurdere pålideligheden af den information skatteyderen lægger til grund for 

værdiansættelsen.
120

 Jan Pedersen skiver også, at selvom det pålægger virksomhederne at dokumenter at 

eksempelvis en licensmodel er på armslængdevilkår, vil skattemyndighederne ofte have svært ved at fremskaffe 

tilstrækkeligt klart grundlag til en korrektion af licensbetalingerne.
121

 Idet, både Eduardo Vistisen, Jens 

Wittendorff og Torben Bagge samtidig arbejder med transfer pricing i erhvervslivet, kan det dog ikke udelukkes, 

at de har forretningsmæssig interesse i at fremstille skatteyderens chancer særligt positivt, hvorfor udtalelserne 

ikke nødvendigvis kan opfattes som objektive. I den sammenhæng, er det dog bemærkelsesværdigt, at også 

OECD skriver, at det kan være svært for skattemyndighederne at verificere at deltagernes forventede 

pengestrømme er estimeret i god tro i situationer hvor de forventede pengestrømme afviger væsentligt fra de 

realiserede pengestrømme
122

. OECD anerkender derved, at det kan være en svær bevisbyrde for 

skattemyndighederne at dokumentere, at skatteyder værdiansatte i ond tro og/eller fravalgte 

prisreguleringsklausul i ond tro. 

 Hvis skatteyderen formår at dokumentere prissætning og vilkår tilstrækkeligt i første omgang, er der således 

formentlig gode udsigter til at skatteyderen kan udnytte informationsasymmetrien til, at få en gunstig 

armslængdevurdering godkendt.   
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3.4.2 Informationsasymmetriens begrænsninger: 

Svære indsigelsesmuligheder 

På den anden side fremføres det også i litteraturen, at der har været mange og beløbsmæssigt markante 

eksempler på, at SKAT og Kammeradvokaten har tilsidesat virksomheders dokumentation, og erstattet den med 

et værdiskøn af SKAT.
 123

 Også dokumentation af værdiansættelser, der ellers overholder SKATS udarbejdede 

retningslinjer.
124

 Tilmed, er det ifølge Eduardo Vistisen svært for virksomheder at vurdere om SKAT er 

berettiget til at udøve et værdiskøn, og om virksomheden har mulighed for at kræve værdiskønnet tilsidesat.
125

 

En udtalelse, der dog naturligvis igen også skal ses i kraft af hans virke som forsvarsadvokat indenfor blandet 

andet transfer pricing. 

Hvis SKAT foretager et værdiskøn kan skatteyderen ifølge højesteretsdommer Lars Apostoli anfægte to aspekter 

af SKATs værdiskøn:
 126

  

a) Grundlaget for værdiskønnet: For det første kan skatteyder lave indsigelse mod grundlaget for 

værdiskønnet. Grundlaget for værdiskønnet vedrører de faktiske og retlige forudsætninger som 

værdiskønnet bygger på. Skatteyder kan anfægte om disse forudsætninger er korrekte og 

fyldestgørende
127

 I transfer pricing sammenhæng kan det ifølge Eduardo Vistisen eksempelvis være 1.) 

at skatteyderen kan sandsynliggøre at en anden værdiansættelsesmetode end den valgt af SKAT 

normalvis anvendes på det pågældende marked, 2.) at et immaterielt aktiver viser sig at være anderledes 

end det SKAT har antaget, 3.) at SKATs værdiskøn ikke stemmer overens med deres 

værdiansættelseslogik og, at de ikke har begrundet denne uoverensstemmelse
128

. 

b) Resultatet af værdiskønnet: Rimeligheden og korrektheden af resultatet anfægtes her. Skatteyderens 

chancer for succes, afhænger meget af skatteyderens evne til at dokumentere at SKATs værdiskøn har 

ført til et urimeligt resultat
129

.  
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Højesteretsdommer Lars Apostoli skriver angående grundlaget for værdiansættelsen, at når domstolene vurderer 

om SKATS grundlag for værdiskønnet opfylder betingelserne for skønsmæssige ansættelse, er 

domstolskontrollen intensiv og det er udelukkede de oplysninger og beviser parterne, hver især kan fremlægge, 

som sætter grænserne for domstolenes muligheder for at vurdere om grundlaget for skønnet hviler på et rigtigt 

grundlag.
 130

 Ifølge Lars Apostoli, er der dog i forbindelse med overdragelse mellem interesseforbundne parter, 

som regel ikke grundlag for at lave indsigelser omkring at et skatteskøn overordnet set er uberettiget
131

. Lars 

Apostoli påpeger desuden, at det fremgår af retspraksis, at skatteyderen sjældent kan tilvejebringe tilstrækkelig 

dokumentation til at domstolene kan statuere at SKAT’s værdiskøn er åbenbart urimeligt
132

. Og dette skal ses i 

lyset af, at der er talrige eksempler på sager, hvor værdiansættelsen anfægtes af skatteyderen.
 133

 Ifølge Eduardo 

Vistisen gælder det endvidere, at hvis en ansættelse tilsidesættes af domstolene på baggrund af at grundlaget for 

skønnet er forkert, vil sagen blive henvist til genbehandling hos skattemyndighederne, hvor sagen således starter 

forfra. Disse omstændigheder kan være medvirkende til at virksomheder vælger at indgå forlig
134

, der antageligt 

kan medføre væsentlige omkostninger for skatteyderen.  

 

Risiko for strafferetlige konsekvenser  

Skatteyderen skal også have i mente, at ovenstående type skatteplanlægning med udnyttelse af 

informationsasymmetri afhængig af omstændighederne kan blive opfattet som skattesvig, hvilket potentielt kan 

have strafferetlige konsekvenser.  Skellet mellem skatteunddragelse og skattesvig ligger ifølge Jan Pedersen i, at 

man i skatteunddragelser opgiver korrekt information til skattemyndigheder, hvor man derimod ved skattesvig 

forsætligt eller groft uagtsomt, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger som eksempelvis ved at 

selvangivelsen bevidst er forsøgt manipuleret. Såfremt de skattestrafferetlige ansvarsbetingelser i straffeloven og 

skattekontrolloven er opfyldt vil tilsidesættelsen også strafbelægges som skattesvig. Hvorimod konsekvensen af 

skatteunddragelse ”kun” er en skattemæssig korrektion.
135

  

Det udledes, at skatteyderen bør tilsikre en høj kvalitet af dokumentationen i første omgang. Dette anbefales 

også af Højesteretsdommer Lars Apostoli, idet han skriver, at skatteyder i forbindelse med overdragelse af 

immaterielle aktiver mellem koncernforbundne parter bør gøre sig umage med at dokumentere de valgte priser. 
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Og han slår fast, at det rent taktisk er bedst, at oplysningerne og dokumentationen herfor, er tilvejebragt inden 

skattemyndighederne foretager deres skøn. Dette begrundes med, at det er lettere for skatteyderen at få et en god 

prissætning i første omgang, end det er at skulle modbevise skattemyndighedens skøn i en klagesag 

efterfølgende.
136

 Derfor bør man ifølge Lars Apostoli ikke satse på en korresponderende korrektion i medfør af 

LL § 2, stk. 4 i tilfælde af at skattemyndighederne laver indsigelse. Hvis skatteyderen ønsker bevidst at 

værdiansætte et immaterielt aktiv lavere end markedsprisen i forbindelse med en overdragelse, vurderes det, at 

skatteyderen skal lave en samlet betragtning over den dokumentation skatteyder kan tilvejebringe og hvad den 

har af omkostninger, samt tage risikoen for eventuelle strafferetlige konsekvenser i betragtning. 

3.5 Opsamling sektion III 

Det findes, at værnsreglerne mod overdragelse af immaterielle aktiver overordnet rummer flere svagheder. 

Værdiansættelsen af immaterielle aktiver er behæftet med stor usikkerhed i forhold til valg af 

værdiansættelsesmodelvalg, forudsætningerne for værdiansættelsen og håndtering af en eventuel senere 

værditilvækst. Det findes at der eksisterer en væsentlig informationsasymmetri mellem skatteyder og 

skattemyndigheder, idet skattemyndighederne kan forholde sig til den viden, som skatteyderen oplyser og 

dokumenterer. Det konkluderes derfor, at skatteyderens målsætning bør være at sætte den lavest mulige 

dokumenterbare pris på overdragelsen. Det vurderes i den sammenhæng, at skatteyderen bør sikre en høj kvalitet 

af dokumentationen første gang, idet bevisbyrden, derved flyttes til skattemyndighederne som ofte vil have svært 

ved at løfte den. Omvendt, gælder det, at hvis skatteyderen ikke i første omgang tilstrækkeligt kan dokumentere 

sin værdiansættelse, er der ringe udsigter til at gøre indsigelser mod skattemyndighedernes værdiskøn. Dertil, 

skal risikoen for strafferetlige konsekvenser tages i betragtning, når skatteyder forsøger at udnytte 

informationsasymmetrien i dokumentationen. Det vurderes derfor, at skatteyderen skal afveje mulighederne og 

omkostningerne for fremskaffelse af tilstrækkelig dokumentation, samt risikoen for eventuelle strafferetlige 

konsekvenser. 

                                                           
136

 Jf. TfS 2003, 401, Lars Apostoli: ”Det skatteretlige skøn, S. 65 



39 
Sektion IV: Omkostningsfordelingsmodellen 
 

Peter Fink-Jensen, 2014 

Sektion IV: Omkostningsfordelingsmodellen 

4.1 Introduktion 
 

Fra opgavens sektion II vides det hvilke begrænsende værnsregler, der findes ved overdragelse af immaterielle 

aktiver generelt, og fra del III kendes værnsreglernes svagheder samt mulighederne og begrænsningerne for at 

udnytte disse svagheder. I denne del, belyses omkostningsfordelingsmodellen, samt hvilke værnsregler, der 

gælder specifikt for omkostningsfordelingsmodellen. Dette gøres af to årsager: Dels med henblik på at kunne se 

eventuelle forskelle i værnsregler for overdragelse af immaterielle aktiver generelt, og værnsregler, der specifikt 

gælder omkostningsfordelingsaftaler. Og dels med henblik på at kunne analysere, hvordan et udenlandsk case 

eksempel på indkomstforvridning med omkostningsfordelingsmodellen, vil blive opfattet efter dansk ret.  

Model 4.1:Grafisk overblik over sektion IV 
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4.2 Omkostningsfordelingsmodellen 
 

4.2.1 Definition 

En omkostningsfordelingsaftale defineres, ifølge den juridiske vejledning, som en aftale mellem to eller flere 

selskaber om at dele omkostninger og risici forbundet med produktion, køb eller udvikling af aktiver, 

tjenesteydelser eller rettigheder mod samtidigt at dele afkastet af resultatet.
137

 Omkostningsfordelingsaftaler 

anvendes oftest i sammenhæng med forsknings- og udviklingsbaserede immaterielle aktiver
138

, men der findes 

mange typer og de kan i princippet også anvendes til at dele stabsfunktioner, såsom finans, HR, IT, jura, 

bygninger, lokaler mv.
139

 I visse lande foreligger der regler for, hvilke typer af aktiviteter, der kan udføres under 

en omkostningsfordelingsaftale, men en sådan regulering findes ikke i Danmark
140

. Det fremgår af OECD 

Guidelines, at alle former for serviceydelser og aktiver kan indskydes i en omkostningsfordelingsaftale. 

Herunder kontantbetalinger, immaterielle aktiver, driftsmidler, bygninger, administration etc.
141

  

4.2.2 Baggrund for omkostningsfordelingsmodellen  

Som det ses af ovenstående, er en omkostningsfordelingsaftale altså grundlæggende set ikke andet end en 

civilretlig aftale mellem to eller flere deltagere om eksempelvis at udvikle et immaterielt aktiv i fællesskab og 

dele de afledte indtægter.
142

  I forhold til ejerskabet af resultatet, er der dog alligevel nogle væsentlige forskelle 

på om et immaterielt aktiv er udviklet fælles gennem en omkostningsfordelingsaftale, eller om det er udviklet 

gennem ”almindelig” fællesudvikling. Denne forskel vurderes at være baggrunden for, at 

omkostningsfordelingsaftaler tillades. Grunden til, at baggrunden for indførsel af omkostningsfordelingsaftaler 

er vigtig at forstå er, at det vurderes, at idéen bag at tillade omkostningsfordelingsaftaler kan spille en rolle, når 

skattemyndighederne vurderer, om en omkostningsfordelingsaftale er et udtryk for forsøg på omgåelses og/eller 

misbrug af skatteloven.  

I de følgende to afsnit belyses det derfor hvordan ejerskab over fællesudviklede immaterielle aktiver i 

omkostningsfordelingsaftaler adskiller sig fra ejerskab over fællesudviklede immaterielle aktiver, der ikke indgår 
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i en omkostningsfordelingsaftale. 

4.2.3 Ejerskab ved fællesudvikling udenfor en omkostningsfordelingsaftale 

For at forstå baggrunden og idéen bag omkostningsfordelingsaftaler, er det nødvendigt at genkalde de 

ejerskabsbegreber, der blev introduceret i afhandlingens afsnit 2.6.1. Fordeling af ejerskab ved fællesudvikling 

af immaterielle aktiver udenfor omkostningsfordelingsaftaler, er ikke beskrevet eksplicit i dansk ret. Hverken LL 

§ 2 eller skattelovgivningen generelt, indeholder særlige armslængderegler angående fællesudvikling af 

immaterielle aktiver udenfor omkostningsfordelingsaftaler. Således er fastlæggelsen af ejerskabet til 

fællesudviklede immaterielle aktiver udenfor omkostningsfordelingsaftaler heller ikke fastsat. Derfor vil det 

civilretlige ejerskab som også tidligere belyst, som udgangspunkt også blive opfattet som det skattemæssige 

ejerskab.
143

 I praksis betyder det, at det selskab, der står som registreret ejer af det immaterielle aktiv som 

udgangspunkt også anses som skattemæssig ejer. Det vil sige, at selvom andre koncernforbundne selskaber har 

bidraget med udviklingen og/eller vedligeholdelsen af et immaterielt aktiv, vil det skattemæssige ejerskab stadig 

være hos det ene selskab, som civilretligt ejer af aktivet. De andre bidragende selskaber må i stedet kompenseres 

på armslængdevilkår for deres bidrag til udviklingen, og bliver derfor ikke skattemæssige ejere af det 

fællesudviklede immaterielle aktiv
144

 Dette kan udledes af retspraksis, og i litteraturen fremhæves især sagen TfS 

1989, 605 H som støtte herfor. I denne sag, blev licensindtægter allokeret fuldt ud til et schweizisk selskab, 

selvom et dansk interesseforbundet selskab havde bidraget både til videreudviklingen og vedligeholdelsen af de 

immaterielle aktiver licensindtægterne stammede fra.
145

 Ligeledes, kan der henvises til sagen TfS 2003, 363 V, 

hvor et Tysk søsterselskab fik underkendt sit krav på at få tildelt en andel af afkastet, selvom det Tyske selskab 

havde bidraget til udviklingen af det immaterielle aktiv.
146 

Det er kun under visse omstændigheder at der kan 

blive anvendt en deling af ejerskabet i form af et selvstændigt økonomisk ejerskab. Det ses eksempelvis i 

forbindelse med marketingaktiver
147

. Har et salgsselskab båret størstedelen af omkostningerne og de økonomiske 

risici ved udviklingen af eksempelvis et varemærke på et marked, kan der anvendes et økonomisk ejerskab som 

tilfalder salgsselskabet, trods moderselskabet fortsat besidder den civilretlige ejendomsret.
148

 Derudover kan der, 

som også tidligere belyst, i tilfælde af en væsentligt uoverensstemmelse mellem en dispositions ydre form og 

reelle indhold, anvendes et selvstændigt skatteretlig ejerskabsbegreb uafhængigt af det civilretlige.  
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Det vil ofte være nødvendigt at dele immaterielle rettigheder mellem selskaberne koncerninternt eksempelvis i 

forbindelse med udvikling, forbedring og vedligeholdelse af nye immaterielle aktiver.
 149

 Eftersom ejerskabet 

ved fællesudvikling forbliver hos ét selskab betyder det, at de andre selskaber i koncernen i så fald skal betale 

royalties for brugen af de immaterielle aktiver. Sådanne royaltybetalinger kan medføre væsentlige omkostninger, 

hvilket kan udgøre et betragteligt problem ved fællesudvikling af immaterielle aktiver, hvor flere af selskaberne 

skal bruge de immaterielle aktiver.
150

 

4.2.4 Ejerskab ved fællesudviklingen indenfor en omkostningsfordelingsaftale  

Det fremgår af ovenstående afsnit, at der i fællesudvikling udenfor en omkostningsfordelingsaftale, normalvis 

ikke anvendes økonomisk ejerskab, men kun det juridiske ejerskab. Derfor vil det kun være én skattemæssig 

ejer. Modsat dette anvendes der i omkostningsfordelingsaftaler altid et delt økonomisk og skattemæssigt 

ejerskab. Dette sker automatisk idet, det er påkrævet at økonomiske rettigheder til aktivet deles mellem 

deltagerne i en omkostningsfordelingsaftale.
151

 Ejerskabet til de økonomiske rettigheder til aktiverne, kan 

fordeles eksempelvis på geografiske kriterier således, at et dansk selskab kan udnytte rettighederne alene i 

Europa, mens et asiatisk selskab får udnyttelsesretten i Asien.
152

  

I forhold til skatteplanlægningsmuligheder, er den centrale forskel mellem fællesudvikling udenfor 

omkostningsfordelingsaftale og fællesudvikling indenfor en omkostningsfordelingsaftale altså, at det 

skattemæssige og økonomiske ejerskab fordeles mellem deltagerne der fællesudvikler indenfor en 

omkostningsfordelingsaftale. Dermed undgås problematikken i, at koncernselskaberne er tvunget til at afregne 

interne royaltybetalinger koncerninternt, for at benytte aktiver, de i fællesskab har udviklet. Baggrunden for 

indførsel af omkostningsfordelingsaftaler står ikke beskrevet i OECD Guidelines, men dette forhold, er ifølge 

fransk transfer pricing-skatteadvokat, Pascal Luquet, idéen bag OECD’s indførsel af 

omkostningsfordelingsaftaler.
153

 Et lignende rationale ligger angiveligt også bag indførslen i Amerikansk ret, 

hvor det af den Amerikanske juraprofessor, Yariv Brauner skønnes, at indførslen skyldes interesseforbundne 

parter ikke kunne konkurrere med ikke-interesseforbundne parter såsom ”Research Joint Ventures” (RJV’s) på 

grund af stram transfer pricing regulering, der formentlig er en reference til royaltybetalingerne.
154
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4.3 Lovfæstede værnsregler specifikt for overdragelse med 

omkostningsfordelingsaftaler 
 

Ud fra eksemplet fra afsnit 2.3.1 gennemgås værnsregler, der specifikt vedrører omkostningsfordelingsmodellen 

Eftersom eksemplet kun indeholder to koncernselskaber, hvor der jf. afsnit 2.5 ikke genereres finansiel indkomst 

vil CFC beskatning dog ikke blive belyst yderligere i denne sammenhæng.    

4.3.1 Armslængdeprincippet i forhold til omkostningsfordelingsaftaler 

Omkostningsfordelingsaftaler er ikke omtalt specifikt i de danske transfer pricing retsregler. Hverken LL § 2 

eller SKL § 3 B indeholder specifikke bestemmelser omkring omkostningsfordelingsaftaler. Til gengæld 

indeholder den juridiske vejledning retningslinjer til styring af omkostningsfordelingsaftaler som også henviser 

til OECD’s retningslinjer for videre uddybning
155

.  Der fremgår af den juridiske vejledning, at der overordnet set 

er to krav til omkostningsfordelingsaftaler:
156

  

1. Der skal være et forventet udbytte af aftalen for samtlige deltagere samt fælles udnyttelsesret af 

resultaterne til alle deltagere 

2. Der skal være proportionalitet mellem deltagernes bidrag og deres forventede udnytte 

 

4.3.2 Forventet udbytte af aftalen og fælles udnyttelsesret til resultaterne 

Den juridiske vejledning foreskriver, at det er en betingelse, at der foreligger en forventet nytte hos alle deltagere 

for, at de danske skattemyndigheder vil acceptere en omkostningsfordelingsaftale
157

. Man arbejder med begrebet 

”forventet nytte” i omkostningsfordelingsaftaler, fordi den faktiske nytte typisk ikke kendes på 

aftaletidspunktet.
158

 ”Forventet nytte” kan både være sparede omkostninger og indtjening - det afhænger af 

aktiviteten der udføres under omkostningsfordelingsaftalen.
 159 

 Kravet om forventet nytte tolkes i litteraturen 

som at alle deltagere i praksis skal have en reel driftsmæssig og økonomisk interesse i aftalen, og at 
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omkostningsfordelingsaftaler derfor altid skal være båret af kommercielle interesser.
160 

 Det påpeges i 

skattefaglig litteratur, at det i forsknings- og udviklingsbaserede omkostningsfordelingsaftaler, er påkrævet, at 

alle deltagere tildeles kommerciel udnyttelsesret til de forventede forskningsresultater.
 161

 Til vurdering af den 

forventede nytte anvendes ofte en fordelingsnøgle, som eksempelvis omsætning, aktiver, bruttofortjeneste, 

investeret kapital el. indtjeningsbidrag. Men det afhænger af en konkret vurdering, hvorvidt en fordelingsnøgle 

giver et retvisende billede.
162

  Selvom samtlige deltagere har en forventet nytte kan skattemyndighederne dog 

stille yderligere krav før en aftale accepteres. Det kan eksempelvis være en betingelse om, at den forventede 

nytte frembringer noget, der er økonomiske sammenligneligt.
 163

   

4.3.3 Forholdsmæssige bidrag 

En anden, og måske den vigtigste bestemmelse omkring omkostningsfordelingsaftaler, er kravet om 

forholdsmæssige bidrag. Helt konkret betyder det, at deltagernes bidrag til omkostningsfordelingsaftalen skal 

stemme forholdsmæssigt overens med det forventede udbytte, deltagerne hver især har.
164

 OECD skriver at 

værdiansættelsen af bidragene både kan ske på baggrund af markedspriser og omkostninger, og lader det være 

op til de enkelte lande at vurdere, hvorvidt bidragene skal værdiansættes ud fra omkostninger eller 

markedspriser.
165

 Ved opgørelsen af deltagernes indskud og bidrag, tager man i dansk ret udgangspunkt i 

handelspriser.
166

  

Det gælder, at de samlede forventede resultater af omkostningsfordelingsaftalen skal budgetteres ud fra de 

oplysninger, der var tilgængelige på indgåelsestidspunktet
167

. I den forbindelse, fremgår det af OECD 

Guidelines, at hvis dele af eller hele udbyttet af en omkostningsfordelingsaftale først forventes realiseret i 

fremtiden, skal allokeringen af bidrag og udbytte anvende forventede tal på, hvad deltagerne hver især vil 

realisere på baggrund af omkostningsfordelingsaftalen
168

 Hvis det senere viser sig, at resultatet af en 

omkostningsfordelingsaftale afviger væsentligt fra det man forventede ved indgåelsen af aftalen, og det erfares at 

bidrag og udbyttet er ujævnt fordelt, er det muligt at foretage udligningsbetalinger.
169

  En udligningsbetaling er 
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en betaling typisk fra én deltager til anden, der har til formål at justere deltagernes proportionelle andel af 

bidragene ved at øge værdien af deltagerens bidrag reduceres den anden deltagers bidrag tilsvarende.
170

 

Udligningsbetalinger kan have relevans både ved etableringen af omkostningsfordelingsaftalen, men også 

løbende undervejs
171

 Hvis en deltagers bidrag ikke stemmer overens med deltagers udbytte proportionelt set, og 

deltagerne ikke af sig selv foretager udligningsbetalinger, er skattemyndighederne berettiget til at justere 

deltagerens bidrag eller kræve, at deltagerne afregner gennem royaltybetalinger.
172

 OECD pointerer dog i den 

sammenhæng at skattemyndighederne skal undlade at foretager småjusteringer. 
173

  

Specifikt hvordan bidragene skal værdiansættes, omtales ikke i den juridiske vejledning. Det fremgår blot, at der 

ved bedømmelse af deltagernes bidrag, tages udgangspunkt i, hvad uafhængige parter ville acceptere og indregne 

under en tilsvarende aftale samt at bidragene skal værdiansættes til markedspriser.
174

 OECD vejleder mere 

detaljeret idet, de skriver, at ved værdiansættelse af bidragene, gælder alle de øvrige retningslinjerne for 

omkostningsfordelingsaftaler også i den udstrækning de finder relevans.
175

 Således skal retningslinjerne fra 

kapitel 1-7 OECD Guidelines også følges.
176

. Hvilken værdiansættelsesmetode, der skal bruges bør, ifølge 

OECD, vurderes ud fra den konkrete situation.
177

 I forhold til eksemplet fra afsnit 2.3.1, hvor moderselskabet 

selvstændigt udvikler det immaterielle aktiv og datterselskabet kun bidrager med finansiering, må 

værdiansættelsen have samme problematikker, som dem der gennemgås i afsnit 3.2. Idet moderselskabet bidrag 

består af hele udviklingen, vil deltagernes bidrag svare til værdiansættelsen af den andel af rettighederne til det 

immaterielle aktiv, de hver især opnår. Derfor vil værdiansættelsen være forbundet med samme usikkerhed der 

gælder generelt for værdiansættelse af immaterielle aktiver
178

 OECD anerkender også problematikkerne omkring 

værdiansættelse specifikt i forhold til omkostningsfordelingsaftaler, idet de pointerer, at det ikke er let at vurdere 

den relative værdi af deltagernes bidrag, med mindre, der er tale om rene kontantbidrag eksempelvis hvor 

aktiviteterne udføres af tredjepart og finansieres kollektivt af deltagerne.179 
Tilmed skriver OECD, at der ikke 

findes én regel eller metode, der generelt kan anvendes til at afgøre om en deltagers bidrag svarer proportionelt 
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til deltagerens forventede nytteværdi.
180

  

4.3.4 Oplysnings- og dokumentationspligt omkostningsfordelingsaftaler 

Specifikt i forhold til omkostningsfordelingsaftaler, påkræves det at værdien af indskud, løbende bidrag, samt 

den forventede nytte fremgår af dokumentationen.
181

 Med udgangspunkt i pkt. 8.42 i OECD Guidelines, 

anbefales det, at dokumentationen indeholder bl.a. 1) Liste over samtlige deltagere, 2) Liste over forbundne 

parter, der deltager i omkostningsfordelingsaftalen, 3) Beskrivelse af de aktiviteter og konkrete projekter, aftalen 

omfatter, 4) Omkostningsfordelingsaftalens varighed, 5) Beskrivelse af måden, de forholdsmæssige andele af det 

forventede udbytte er fastsat, samt de bagvedliggende forudsætninger, 6) Beskrivelse af deltagernes indskud og 

løbende bidrag, hvilket omfatter en redegørelse for arten og værdien af indskuddene. 7) Beskrivelse af den 

forventede fordeling af ansvarsområder og opgaver i forbindelse med omkostningsfordelingsaftalen. Det følger 

ligeledes af BEK nr. 42 af 24. januar 2006 § 5, stk. 5, at omkostningsfordelingsaftaler skal beskrives i 

dokumentationen både i forbindelse med indtræden, under aftalens forløb og ved udløb eller udtræden af 

omkostningsfordelingsaftalen.
182

Ifølge transfer pricing-partner Erik Todbjerg(PwC), kræver de danske 

skattemyndigheder, som følge af armslængdeprincippet og dokumentationskravet i SKL § 3 B, at der er 

udarbejdet en skriftlig aftale.
183

 Dokumentationspligten for omkostningsfordelingsaftaler stiller altså ikke større 

krav end for andre typer af overdragelser. 

4.4 Ikke-lovfæstede værnsregler specifikt for overdragelse med 

omkostningsfordelingsaftaler 

 I afhandlingens del II blev realitetskorrektioner som begrænsning for skatteplanlægning behandlet generelt og i 

forhold til koncernintern overdragelse af immaterielle.  

I dette afsnit belyses de samme korrektionsmuligheder, men nu specifikt i forhold til 

omkostningsfordelingsmodellen for at udlede om korrektionerne rummer andre begrænsninger for 

omkostningsfordelingsmodellen, end for koncerninterne overdragelser af immaterielle aktiver generelt. Ligesom 

for koncerninterne overdragelser af immaterielle aktiver generelt, er det ikke eksemplificeret tydeligt i hverken 

den juridiske vejledning eller OECD Guidelines, hvornår en omkostningsfordelingsaftale kan tilsidesættes ud fra 
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en realitetsbetragtning. Korrektion af omkostningsfordelingsaftaler har heller ikke været behandlet i praksis i 

dansk ret, hvorfor der ikke er eksempler at hente her.
184

 Det vurderes dog, at der ud fra retningslinjerne, 

overordnet set, kan udledes to forhold, hvor realitetskorrektion ved overdragelse gennem en 

omkostningsfordelingsaftaler, adskiller sig fra overdragelser generelt. Med udgangspunkt i eksemplet fra afsnit 

2.3.1 gennemgås disse to i de følgende to underafsnit. 

4.4.1 Realitetskorrektion på baggrund af misbrug af skatteloven  

OECD Guidelines skriver i forhold til omkostningsfordelingsaftaler, at hvis der er forhold eller omstændigheder, 

der indikerer, at skatteyderen forsøger at misbruge eller omgå reglerne omkring omkostningsfordelingsaftaler, 

kan det ligeledes være passende, at skattemyndighederne tilsidesætter omkostningsfordelingsaftalen.
185

 Det 

eksemplificeres ikke, hvad misbrug af reglerne kan være, men jf. også tidligere definition af misbrug
186

 kan det 

antageligt være anvendelse af omkostningsfordelingsaftaler imod det, der er hensigten med dem fra lovgivers 

side.
187

  

Jf. tidligere afsnit vides det, at omkostningsfordelingsaftaler blev indført for at spare koncerner for interne 

royaltybetalinger, der kan være omkostningstunge for koncernen at håndtere, når flere selskaber i en koncern har 

brug for at anvende de samme immaterielle aktiver, der er udviklet i fællesskab.
188

 Kun på denne måde vil 

koncerner kunne konkurrere med Research-Joint-Ventures, der som ikke-interesseforbundne ikke bebyrdes med 

royaltybetalinger og den tilhørende omkostningstunge dokumentationspligt.
189

 Idéen har altså antagelig været at 

gøre interesseforbundne selskaber i stand til at konkurrere på lige vilkår med ikke-interesseforbundne parter i 

forhold til fællesudvikling af immaterielle aktiver. Hvis man kigger på eksemplet fra før, eller et af de eksempler 

OECD fremhæver i rapporten ”Addressing Base Erosion and Profit Shifting” og en senere Amerikansk case, er 

der tydeligvis ikke tale om fællesudvikling af immaterielle aktiver, idet ingen af datterselskaberne yder nogen 

aktiviteter forbundet med udviklingen af det immaterielle aktiv, udover at afholde en andel af omkostningerne. 

Der er nærmere tale om en form for hybrid mellem almindelige finansiering og salg af immaterielle aktiver, hvor 

datterselskabets finansiering afbetales med økonomiske rettigheder til de immaterielle aktiver moderselskabet 

udvikler. Med hensigterne bag omkostningsfordelingsaftaler, og disse eksempler taget i betragtning, synes det 

interessant at undersøge om den form for finansiering kan opfattes som misbrug af omkostningsfordelingsaftaler. 
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I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at flere lande ikke tillader omkostningsfordelingsaftaler, hvor en 

deltager kun bidrager med finansiering. Eksempelvis er der i Tysk skatteret værnsregler, der gør at 

holdingselskaber i visse tilfælde ikke kan indgå i omkostningsfordelingsaftaler, såfremt det eneste formål med 

holdingselskaber er ejerskab af immaterielle rettigheder.
190

 Årsagen til, at det ikke er tilladt efter Tysk ret er, at 

man mener at holdingselskabet i mange tilfælde proportionelt set, vil opnå en større økonomisk fordel af aftalen 

end det selskab, der bidrager med udviklingen af de immaterielle aktiver.
191

 Det ses også i Hollandsk skatteret, at 

finansiering og pengebidrag ikke i sig selv er nok til at opnå ejerskab til fællesudviklede immaterielle aktiver 

gennem en omkostningsfordelingsaftale.
192

 I anerkendelsen af, at omkostningsfordelingsaftaler anvendes i stort 

omfang og at de har et stort potentiale for indkomstforvridning, har der også i Amerikansk skattevæsen været 

forsøg på at skærpe reglerne for omkostningsfordelingsaftaler sådan, at deltagere, der udelukkende bidrager med 

finansiering ikke kan nå overnormal profit.  Forsøg på stramninger modtager voldsom kritik fra erhvervslivet, 

der argumenterer for, at stramningerne skader de multinationale selskabers konkurrencedygtighed på det globale 

marked.
193

  

I det følgende afsnit analyseres det om en omkostningsfordelingsaftale, hvor eksempelvis datterselskabet ikke 

udfører nogen funktioner eller optager risici, efter dansk ret kan opfattes som misbrug af 

omkostningsfordelingsaftaler, ligesom det ses i Tysk og Hollandsk ret. 

4.4.2 Krav til funktions- og risikofordeling 

Der er ikke skrevet noget eksplicit i dansk ret omkring krav til funktions- og risikofordeling i 

omkostningsfordelingsaftaler, men som tidligere nævnt, beskrives omkostningsfordelingsaftaler i den juridiske 

vejledning som deling af omkostninger og risici
194

. Kigger man i OECD’s Guidelines, er det også en anelse 

uklart, hvorvidt fordeling af risici er påkrævet for at være berettiget til udbyttet af fællesudviklede immaterielle 

aktiver. OECD anvender i pkt. 8.3, en definition tilsvarende den danske, idet de beskriver omkostningsfordeling 

som deling af omkostninger og risici. I pkt. 8.9 fremgår det dog, at det er muligt at bidrage til 

omkostningsfordelingsaftalen både med penge og naturalier. Man kan således sige, at OECD indirekte 

udtrykker, at optagelse af risici ikke er nødvendigt for at opnå økonomisk ejerskab til resultaterne. Således kan 

en omkostningsfordelingsaftale formentlig ikke tilsidesættes efter dansk ret som misbrug af skatteloven, alene på 
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grund af manglende funktions- og risikodeling.  

Der er dog udsigt til fra OECD’s side, at regulering vedrørende afkast fra immaterielle aktiver formentlig vil 

blive ændret indenfor en overskuelig fremtid. OECD frigav i 2012 et diskussionsoplæg bestående af forslag til 

revision af OECD Guidelines kapitel VI, der omhandler immaterielle aktiver. Efter diskussionsoplægget var til 

høring hos interessenter, frigav OECD et revideret diskussionsoplæg i 2013. Både det oprindelige og det 

reviderede diskussionsoplæg adskiller sig væsentligt fra de tidligere udstukne retningslinjer i forhold til 

bedømmelsen af, hvilke deltagere, der kan gøre krav på udbytte fra fællesudviklede aktiver, og der er noget der 

tyder på, at der i fremtiden vil blive stillet strengere krav til funktions- og risikodelingen mellem bl.a. deltagerne 

i en omkostningsfordelingsaftale. Det foreslås direkte i det reviderede diskussionsoplæg, at hvis et selskab skal 

være berettiget til at modtage afkast genereret af immaterielle aktiver, kræver det, at selskabet udfører og styrer 

vigtige funktioner relaterede til udviklingen, forbedringen, vedligeholdelsen og beskyttelsen af de immaterielle 

aktiver. Alternativt, kontrollerer tilsvarende aktiviteter udført af tredjepart på selskabets vegne. Derudover skal 

selskabet bære og kontrollere risici og omkostninger relateret til udviklingen og forbedringen af aktiverne
195

.  I 

følge pkt. 82 i det reviderede diskussionsoplæg, fremgår det endvidere, at en deltager, der udelukkende bidrager 

med finansiering overordnet set skal modtage en mindre del af udbyttet og/eller ejerskabet, end en deltager, der 

udover, at finansiere også udfører og kontrollerer vigtige funktioner, samt bærer og kontrollerer væsentlige risici 

forbundet med aktiviteten. Formen og størrelsen af udbyttet til en deltager, der udelukkende bidrager med 

finansiering, skal være konsistent med tilsvarende forhold mellem uafhængige parter, hvor dette kan 

identificeres.
196

 Det uddybes i pkt. 84, at finansiering uden yderligere risici, og uden kontrol over de finansierede 

midler eller de udførte aktiviteter overordnet set kun bør berettige til en risiko-justeret forretning og ikke mere. 

De afgørende forhold ved denne vurdering i forhold til eksemplet vil bl.a. være. 1) datterselskabets finansielle 

kapacitet til at bære risikoen. 2) Hvordan denne risiko styres, og hvem der styrer den. 3) Hvilke andre 

finansieringsmuligheder, der realistisk set findes. 4) Armslængdekompensationen for at påtage sig en sådan 

finansiel risiko.
197

  

4.4.3 Korrektion på baggrund af skattetænkning 

Fra afhandlingens del II, vides det, at der er usikkerhed omkring, hvorvidt en koncernintern overdragelse af 

immaterielle aktiver motiveret alene af skattemæssige årsager generelt, kan tilsidesættes skattemæssigt alene af 

den grund, men at dette ikke kan udelukkes.  Når det specifikt handler om omkostningsfordelingsaftaler, er der 
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dog noget, der tyder på at forretningsmæssige bevæggrunde vægtes tungere end, hvad der generelt gælder for 

koncerninterne dispositioner. Eksempelvis konkluderes det i en rapport udarbejdet af Ernst & Young, at 

adskillige europæiske skattemyndigheder i praksis kan finde på at tilsidesætte omkostningsfordelingsaftaler, der 

ikke er forretningsmæssigt begrundede, men udelukkende er indgået af skattemæssige årsager
198

. Ligesom de 

gjaldt generelt for overdragelser generelt, skriver OECD i forhold til omkostningsfordelingsaftaler, at hvis de 

økonomiske realiteter ikke stemmer overens med det, der civilretligt er aftalt mellem deltagerne i en aftalen, kan 

en omkostningsfordelingsaftale helt eller delvist tilsidesættes skattemæssigt. 
199

 I denne sammenhæng opfordrer 

OECD skattemyndighederne til i realitetsbetragtningen at holde øje med, om der er tale om reel 

omkostningsfordeling, eller om aftalen er istandsat udelukkende af skattemæssige årsager.
 200

.  Desuden fremgår 

af tidligere afsnit det i forhold til omkostningsfordelingsaftaler både i OECD og den juridiske vejledning, at det 

er en betingelse, at der foreligger en forventet nytte hos alle deltagere for, at de danske skattemyndigheder vil 

acceptere en omkostningsfordelingsaftale
201

. Dette krav tolkes af transfer pricing-partner Erik Todbjerg(PwC) 

som, at omkostningsfordelingsaftaler altid skal være båret af kommercielle interesser.
202

 Med dette taget i 

betragtning, synes det rimelig at konkludere, at skattemyndigheder formentlig vægter en manglende 

forretningsmæssig begrundelse højere i omkostningsmodellen, end ved de andre modeller til overdragelse.  

4.5 Analyse af case eksempel  

Som beskrevet i sektion I er omkostningsfordelingsmodellen international kendt som en model til 

indkomstforvridning og især Amerikanske omkostningsfordelingsaftaler er berygtede for deres 

indkomstforvridning
203

. Derfor synes det interessant at undersøge om et Amerikansk eksempel på en 

indkomstforvridende omkostningsfordelingsaftale kan bruges på samme måde efter dansk ret. I de følgende fire 

afsnit analyseres dette derfor i forhold til afhandlingens del II, III og IV.  

4.5.1 Baggrund for case eksempel 

Valg af case faldt på den Amerikanske teknologivirksomhed Apple Inc., der blandt andet producerer de kendte 

IPhones og IPads.  Den primære årsag til at valget faldt på et Amerikansk eksempel, skyldes en offentliggjort 

rapport udarbejdet af det Amerikanske senat omkring Apple’s skattemæssige struktur, herunder deres 
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omkostningsfordelingsaftale, der afslører en sjældent stor detaljerigdom i Apple’s skattemæssige struktur, der 

ellers vil være svær information af finde. Apple’s omkostningsfordelingsaftale som case eksempel er yderligere 

interessant, i det eksemplet har flere væsentlige træk tilfælles med to ud af tre eksempler på indkomstforvridning 

med omkostningsfordelingsaftaler, som OECD fremhæver i rapporten om indkomstforvridning
204

. Fællestræk er 

blandt andet at 1.) moderselskaberne foretager selvstændigt de forsknings- og udviklingsaktiviteter som skaber 

de immaterielle aktiver. 2) rettighederne til de immaterielle aktiver moderselskabet skaber, deles gennem 

omkostningsfordelingsaftalen til et datterselskab, placeret uden for moderselskabets domicilland. 3.) 

koncernerne anvender transparensreglerne til at undvige CFC beskatning.
205

 Baggrunden for det Amerikanske 

senats rapport om Apples skatteplanlægning, er et projekt, der har til formål at analysere, hvordan Amerikanske 

multinationale selskaber flytter profit ud af USA til lavskattelande.
206

 I den forbindelse, har senatet afholdt en 

række studier af udvalgte selskaber. På baggrund af disse studier blev Apple Inc. indkaldt til en høring i senatet 

den 21. Maj 2013 angående netop indkomstforvridning. 
207

 Ud fra de gennemførte studier og høringen, har 

senatet efterfølgende udarbejdet og offentliggjort en 40 siders rapport omkring hvordan Apple undviger 

Amerikansk skat på store dele af deres indtjening. Udover rapporten, er der udarbejdet 100 siders bevismateriale 

i form af alt fra kontrakter, organisationsdiagrammer til revisorerklæringer.
208

  I rapporten fremhæves det, at 

Apples omkostningsfordelingsaftale er et centralt element i Apple’s mulighed for at udhule det Amerikanske 

skattegrundlag.
 209

  Det skønnes af det Amerikanske senat, at Apples omkostningsfordelingsaftale i perioden 

2009-2012 faciliterede en overførsel af indkomst på $74 milliarder fra USA til Irland.
210

  Det Amerikanske senat 

opfordrer på baggrund af rapporten de Amerikanske skattemyndigheder til at kigge Apple efter i sømmene.
211

 

4.5.2 Case beskrivelse 

Som mange andre multinationale selskaber, har Apple indrettet sig med et netværk af datterselskaber placereret 

strategisk rundt omkring i verden. Centrale datterselskaber i dette netværk, er placeret i Irland, hvor Apple har 

forhandlet en særdeles attraktiv selskabsskat på 2 %
212

. Den lave selskabsskat er dog langt fra det eneste vigtige 
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element i Apples skatteminimering. Apples skatteplanlægningsstrategi bygger grundlæggende set på tre 

elementer: 1) at flere af Apple Inc.’s irske datterselskaber har ikke noget erklæret skattemæssigt hjemsted, 

hvorfor de slet ikke betaler skat. 2) At Apple overfører immaterielle rettigheder til Apples intellektuelle ejendom 

til irske datterselskaber via en omkostningsfordelingsaftale. 3) At Apple udnytter huller i Amerikansk ret til at 

undvige CFC beskatning. Fokus i denne del vil dog primært være på omkostningsfordelingsaftalen, mens CFC 

beskatningen også berøres i nogen grad.  For overblikkets skyld gennemgås først og fremmest de vigtigste 

selskaber i Apple koncernen, samt hvordan de er forbundne. Nedenstående figur giver et visuelt overblik: (En 

del af selskaberne er holdingselskaber som ikke spiller nogen direkte rolle i forhold til Apple’s 

omkostningsfordelingsmodel og beskrives derfor ikke.) 

 

Kilde: Permanent Subcommittee on Investigations: Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code - Part 2 (Apple 

Inc.), S. 20 

4.5.3 Apples omkostningsfordelingsaftale 

Som det fremgår af figuren ovenfor er Apple Inc. moderselskabet i Apple koncernen og kontrollerer derved alle 

de underliggende datterselskaber. Ligesom i eksemplet fra tidligere, samt OECD’s eksempler, anvender Apple 

en model, hvor koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter udføres af moderselskabet. Moderselskabet 
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Apple Inc. er placeret i Californien i USA, hvor også hovedparten af Apples ingeniører, 

produktdesignspecialister, og tekniske eksperter er fysisk lokaliseret. Således blev 95 % af Apples forsknings- og 

udviklingsaktiviteter foretaget i USA i 2011 af Apple Inc.
213

 Moderselskabet har indgået en 

omkostningsfordelingsaftale med det underliggende datterselskab ”Apple Sales International” (ASI) som er 

placeret i Irland. Omkostningsfordelingsaftalen medfører at de to selskaber deler udgifterne til de forsknings- og 

udviklingsaktiviteter moderselskabet udfører, hvilket betyder, at datterselskabet ASI overdrages en andel af de 

immaterielle rettigheder til aktiverne. ASI kan således anvende de immaterielle rettigheder til at sælge Apple 

produkter, uden at skulle betale royalties for det. De immaterielle rettigheder til de aktiver, der skabes af 

moderselskabet, fordeles mellem selskaberne sådan, at Apple Inc. får ejerskabet til de immaterielle rettigheder til 

salg i USA, mens ASI tildeles rettighederne til salg i resten af verden.  

Deltagernes omkostningsbidrag udregnes ud fra en fordelingsnøgle baseret på omsætningen i de pågældende 

regioner. Eksempelvis, fandt cirka 40 % af Apples salg fandt sted i USA i 2011, hvorfor moderselskabet Apple 

Inc. bidrog med 40 % af de samlede forsknings- og udviklingsudgifter det år, mens ASI betalte de resterende 60 

%
214

. Nedenfor ses en tabel over hvad denne hvad datterselskabet ASI betalte i bidrag til 

omkostningsfordelingsaftalen og hvad ASI fik af indtjening i perioden 2009-2012 på baggrund af de 

immaterielle rettigheder som de tildrog sig gennem omkostningsfordelingsaftalen:  

  
Omkostningsbidrag betalt af ASI 
(millioner dollars) 

ASI's indtjening før skat (millioner 
dollars)  

2009 600 4000 

2010 900 12000 

2011 1400 22000 

2012 2000 36000 

TOTAL 4900 74000 

Kilde: Permanent Subcommittee on Investigations: Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code - Part 2 Apple 

Inc.)s. 29 
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Til sammenligning vises her en tabel over moderselskabet Apple Inc.’s tilsvarende bidrag og udbytte af 

omkostningsfordelingsaftalen i samme periode:  

  
Omkostningsbidrag betalt af Apple Inc. 
(millioner dollars) 

Apple Inc.’s indtjening før skat 
(millioner dollars) 

2009 700 3400 

2010 900 5300 

2011 1000 11000 

2012 1400 19000 

TOTAL 4000 38700 

Kilde: Permanent Subcommittee on Investigations: Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code - Part 2 Apple 

Inc.)s. 29 

Det ses af tabellerne, at datterselskabet ASI i perioden 2009-2012 betalte knap $5 milliarder i omkostningsbidrag 

til moderselskabet Apple Inc og indtjente i samme periode på baggrund af de immaterielle rettigheder fra 

omkostningsfordelingsaftalen en indkomst på $74 milliarder før skat. Til sammenligning, betalte Apple Inc. $4 

milliarder til omkostningsaftalen, og generede en indkomst på 38,7$ milliarder før skat.  

Omregnes dette til de to selskabers afkastgrad (indtjening per krone, bidraget til omkostningsfordelingsaftalen) 

fås følgende:  
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Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses, at datterselskabets afkastgrad er væsentligt højere end moderselskabet Apple Inc. I de følgende tre 

underafsnit analyseres det derfor, hvorfor en sådan omkostningsfordelingsaftale kan fungere i USA, men ikke 

ville kunne blive accepteret i dansk ret.  

4.6 Analyse af Apple’s omkostningsfordelingsaftale i forhold til lovfæstede 

værnsregler i dansk ret 
 

Som beskrevet i forgående afsnit, fastlægger Apple deltagernes bidrag ud fra omkostningerne forbrugt til at 

skabe de immaterielle aktiver, men jf. tidligere beskrivelser, skal de i Danmark værdiansættes ud fra 

markedspriserne
215

. Eftersom Apple Inc.’s bidrag i omkostningsfordelingsaftalen, består af hele udviklingen af 

de immaterielle aktiver, vil markedsværdien af moderselskabets bidrag efter dansk ret således svare til den fulde 

markedsværdi af aktiverne. Datterselskabet vil derfor, efter dansk ret, skulle betale markedsværdien af den andel 

af de immaterielle rettigheder, datterselskabet tildeles. Denne markedsværdi kendes ikke, men for at kunne 

sammenligne datterselskabets bidrag ud fra markedspriser med bidragene ud fra omkostninger, anlægges her et 

estimat på hvad markedsværdien ville have været.  

Jf. tidligere afsnit, vil man i praksis oftest anvende indkomstmetoden til at værdiansætte immaterielle aktiver
216

, 

hvor DCF modellen er den mest brugte.
217

 DCF modellen vil normalvis inkludere en terminalperiode til 

håndtering af fremtidig værdi, men i dette tilfælde ønskes det dog ikke at værdiansætte, hvad fremtidige 

forventede pengestrømme er værd i dag, men blot at værdiansætte, hvad de årlige pengestrømme skabt af 

datterselskabets andel af rettighederne i perioden 2009-2012, ville have haft som markedspris.  Der anvendes 

derfor blot en simpel tilbagediskontering af de pengestrømme i 2009-2012, for at se hvad markedsprisen på disse 

pengestrømme var.  Med andre ord, udregnes det, hvad et uafhængigt selskab årligt ville betale for de 

pengestrømme, som immaterielle rettigheder til at sælge Apple produkter uden for USA skabte.  Denne 

udregning fordrer, at et uafhængigt selskab vil kunne holde produktions, distributions, 

markedsføringsomkostninger etc. på samme niveau som Apple’s offshore selskaber og dermed generere præcis 

de samme pengestrømme på de immaterielle rettigheder, som Apple genererede. En antagelse, der synes rimelig, 

da de opgivne pengestrømme fra rettighederne ellers må være tilknyttet flere aktiver, end dem involveret i 

omkostningsfordelingsaftalen. Med disse antagelser, kan markedsværdien af ASIs andel af de immaterielle 
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rettigheder på årsbasis udregnes med følgende beregning: 

   

        
 

Hvor CF = pengestrømmene, N = det pågældende år og WACC = Weighted Average Cost of Capital 

(virksomhedens kapitalomkostninger)  

Som det fremgår, vil markedsprisen på pengestrømmene i perioden 2009-2012 genereret af ASI’s andel af 

rettighederne, afhænge af, hvad WACC sættes til. Fastlægning af WACC er en kompleks disciplin som 

fastlægges under hensyntagen til flere forhold herunder den risikofri rente, markedspræmierisiko, betaværdi, 

kapitalstruktur etc. 
218

 Idet der ikke er noget grundlag for at estimere en uafhængig købers WACC vælges det her 

at bruge Apple’s WACC idet den antages at være repræsentativ for en uafhængig købers tilsvarende WACC. 

Apples WACC vurderes af analysevirksomheden ”Stock analysis on Net” til at være på 14,71 %
219

. Ud fra 

ovenstående, er det nu muligt at estimere, hvad markedsprisen på de pengestrømme som de immaterielle 

rettigheder genererede i perioden 2009-2012.    

 

2009 2010 2011 2012 

Pengestrømme fra rettighederne 
(millioner $) 

4.000 12.000 22.000 36.000 

Markedspris på pengestrømmene 
(millioner $) 

3.478 10.435 19.130 31.304 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenlignes markedsprisen på pengestrømmene med udviklingsomkostningerne fås: 

 

2009 2010 2011 2012 

ASIs bidrag ud fra markedspriser 

(millioner $) 
3.478 10.345 19.130 31.304 

ASIs bidrag ud fra omkostninger 

(millioner $) 
600 900 1.400 2.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses af tabellen, at der er stor forskel på, om ASI betaler moderselskabet ud fra markedsprisen på de 

immaterielle rettigheder, eller betaler ud fra omkostningerne forbundet med udviklingen af de immaterielle 

aktiver. Nedenfor vises forskellen ASIs bidrag værdiansat henholdsvis efter omkostninger og til markedspris: 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses ovenfor giver det langt højere bidrag fra ASI’s side, hvis de værdiansættes til markedsværdi fremfor 

omkostninger. Helt præcist, ville datterselskabet ASI, efter dansk ret, estimeret skulle betale cirka 14 gange så 

meget for de immaterielle rettigheder, som det ASI har betalt her og altså ligeledes udløse cirka 14 gange så høj 

beskatning på overdragelsen. Forskellen på Amerikansk og dansk ret i forhold til om deltagernes bidrag 

værdiansættes ud fra markedspriser eller omkostninger gør øjensynligt en stor forskel i en 

omkostningsfordelingsaftale som Apple og vurderes til at være den største årsag til at en 

omkostningsfordelingsaftale som Apple’s ikke ville kunne fungere i dansk ret.  

4.6.1 CFC og Apple 

Det fremgår af rapporten, at datterselskabet ASI overfører store dele af overskuddet i form af dividender til et 

holdingselskab kaldet, Apple Operations Europe (AOE).
220

 Dividendetransaktioner er jf. tidligere afsnit defineret 

som finansiel indkomst, og derfor omfattet af dansk CFC beskatning
221

. Idet ASI overfører dividender til AOE 

Apple Inc. vil moderselskabet Apple Inc. således både efter dansk og Amerikansk ret blive beskattet af 

holdingselskabet AOE’s indkomst. Ligesom det ses i OECD’s eksempler,
222

 undviger Apple dog denne CFC 

beskatning. I dette afsnit vil det blive belyst om dansk CFC beskatning kan undviges på samme måde som det 

ses i eksemplerne.  

Måden, hvorpå Apple og de OECD’s case-virksomheder undgår CFC beskatning, er ved at anvende såkaldte 

                                                           
220

 Jf. Permanent Subcommittee on Investigations: Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code - Part 2 (Apple Inc.), S. 36 
221

 Jf. Afhandlingens afsnit 2.5 
222

 Jf. OECD, 2013: Addressing Base Erosion and Profit Shifting,  Annex C, s. 74-79 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 2010 2011 2012

ASI bidrag værdiansat ud
fra markedspriser
(millioner dollars)

ASI  bidrag værdiansat ud
fra omkostnininger
(millioner dollars)



58 
Sektion IV: Omkostningsfordelingsmodellen 
 

Peter Fink-Jensen, 2014 

transparensregler. Jf. de Amerikanske transparensregler (kendt som “check-the-box
223

”), kan et Amerikansk 

datterselskab selv vælge, om et underlæggende koncernforbundet selskab i samme land, skal klassificeres som et 

partnerskab, filial eller et selvstændigt skattesubjekt, hvoraf både partnerskaber og filialer er transparente ifølge 

de Amerikanske transparensregler.
224

 At et underliggende datterselskab er transparent betyder, at det ikke bliver 

opfattet som en selvstændig juridisk enhed, men i stedet som en del af det overliggende holdingselskab. Hvis et 

selskab gøres transparent, forsvinder transaktioner imellem det transparente selskab og det overliggende 

holdingselskab skattemæssigt, fordi Amerikansk skatteret ikke opfatter interne transaktioner i én enhed som mål 

for beskatning.
225

 Da Apple vælger check-the-box, resulterer det i, at de tre lavest liggende lag i offshore 

netværket(AOE, ASI og ADI, Apple Singapore, Apple Retail Holding og Apple Retail datterselskaberne) alle 

bliver skattemæssigt transparente. På den måde vil det skattemæssigt blive opfattet som om AOI har modtaget 

alle salgsindtægterne direkte fra slutbrugerne, hvilket ikke er skattepligtigt, ifølge de Amerikanske regler.
226

  

Effekten af transparensregel
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Kilde: S. 33 Permanent Subcommittee on Investigations: Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code – Part 2 (Apple 

Inc.) 

Spørgsmålet er dernæst, om det er muligt på samme måde at gøre datterselskaber skattemæssigt transparente 

efter dansk ret. De danske transparensregler findes i SEL § 32, stk. 1, 2.-3. og stk. 2, nr. 2, 6. pkt. Det gælder, at 

når skattemyndighederne bedømmer om et datterselskabs indkomst har finansiel karakter, ses der jf. 

transparensreglen bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra underliggende selskaber som datterselskabet har 

bestemmende indflydelse over, såfremt at selskaberne er hjemmehørende i samme land som datterselskabet. Der 

ses således bort fra samtlige transaktioner, herunder også dividender som dem ASI betaler til AOE. Den 

skattepligtige indkomst inddrages i stedet forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte 

ejerandele i det underliggende selskab. Transparensreglerne er indført for at holdingselskaber, der ejer 

produktionsselskaber i samme land, ikke bliver ramt af CFC beskatning. De danske transparensregler gælder dog 

ikke i forhold til medregningen af indkomst fra CFC-selskaber hos moderselskabet. Ved denne opgørelse, skal 

indkomsten fra hvert CFC selskab opgøres hver for sig.
227

 Det er således ikke på samme måde muligt efter dansk 

skatteret at få gjort underliggende selskaber transparente, selvom de deler domicilland med overliggende 

holdingselskaber. Derved vil et Apple’s struktur altså skabe CFC indkomst efter dansk ret.  

4.7 Analyse af Apple case i forhold til ikke-lovfæstede værnsregler i dansk 

ret 

4.7.1 Realitetskorrektion som følge af manglende forretningsmæssig begrundelse og/eller manglende 

funktions- og risikodeling 

Som tidligere gennemgået i afsnit 4.4, kan en omkostningsfordelingsaftale tilsidesættes ud fra en 

realitetskorrektion af flere mulige grunde. Analysen i afsnit 4.4.3 viste, at en manglende forretningsmæssig 

begrundelse for indgåelse af aftalen vægtes tungere for omkostningsfordelingsaftaler, end for hvad, der gælder 

koncerninterne overdragelser af immaterielle generelt. Således, er der en forhøjet risiko for, at en 

omkostningsfordelingsaftale kan tilsidesættes, hvis der ikke kan påvises en forretningsmæssig begrundelse. 

Derudover fandtes det, at andre lande allerede har, og OECD formentlig i en opdatering af OECD Guidelines vil 

ændre retningslinjerne sådan, at en deltager, der ikke udfører nogen funktioner eller optager risici, maksimalt vil 

kunne opnå et afkast svarende til en risikojusteret rente på tilsvarende finansiering. Slutteligt fandtes det, at en 

omkostningsfordelingsaftale angående eksempelvis et immaterielt produktionsaktiv, kan korrigeres ud fra en 
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realitetsbetragtning, hvis der i realiteten samtidig overdrages et immaterielt marketingaktiv.  I dette afsnit 

analyseres det om også disse korrektionsmuligheder vil kunne medføre en hel eller delvist tilsidesættes af Apples 

omkostningsfordelingsaftale. 

Det Amerikanske Senat anfægter placeringen af Apples datterselskaber i Irland og fremfører, at den primært er 

motiveret af et ønske om at minimere skatten og, at placeringen i Irland ikke er en integreret del af den salgs- og 

distributionsfunktioner de har.
228

.  Dette begrundes med, at Apple opererer i adskillige lande i verden uden at 

overføre immaterielle rettigheder til hver region, eller land hvor de driver forretning. De komponenter, der 

bruges i Apples færdige produkter produceres i adskillige lande verden over, uden nogen sammenhæng til hvor 

de immaterielle rettigheder til de underliggende immaterielle aktiver er placeret.
229

  Apple har i øvrigt ikke 

kunne forklare det Amerikanske Senat, hvorfor det var nødvendigt for ASI at få de immaterielle rettigheder til 

Apple’s immaterielle aktiver for, at de hver især kan drive deres forretning.
230

 Derudover fastslår det 

Amerikanske senat at flere aspekter af Apples omkostningsfordelingsaftale tyder på, at aftalen i virkeligheden 

fungerer som redskab til at flytte indkomst væk fra USA, og at der derfor i realiteten ikke er tale om et reelt 

udviklingssamarbejde men blot en udskillelse af immaterielle aktiver
231

. De fremhæver blandt andet som 

argumentation herfor, at der udføres et absolut fåtal af funktioner af datterselskabet ASI, samt at der ikke 

overføres nogen risici væk fra moderselskabet.
232

 Det ses da også af rapportbeskrivelsen, at datterselskabet stort 

set ikke bidrager med andet end finansiering. Eksempelvis var der I de første tre år af undersøgelsesperioden 

2009-2012 ingen ansatte i datterselskabet. Alle beslutninger i selskabet blev truffet af ASI’s 

bestyrelsesmedlemmer som primært består af Apple Inc. ansatte og møderne afholdes i Cupertino, Californien. 

ASI ansatte står for mindre end 1 % af Apple’s forsknings- og udviklingsaktivitet og bygger kun et mindre antal 

specialcomputere.
233

 For størstedelen af Apples produkter gælder det, at de samles hos en producent i Kina, hvor 

de efterfølgende sælges til ASI. Derpå videresælger ASI produkterne til henholdsvis ADI og Apple Singapore 

(se grafisk overblik over selskaberne i afsnit 4.5.2). ADI og Apple Singapore videresælger derpå produkterne til 

Apple salgsselskaber, tredjeparts forhandlere eller direkte til internetkunder i de førnævnte regioner uden, at 
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produkterne nogensinde opholder sig i Irland.
234

  

Det er altså klare indikationer på, at omkostningsfordelingsaftalen mangler forretningsmæssig substans, samt 

deling af funktioner og risici, hvorfor den formentlig vil kunne tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning på 

denne baggrund
235

.  

4.7.2 Realitetskorrektion på baggrund af skjult overdragelse af immaterielle aktiver 

Det fremgår af rapporten at de immaterielle rettigheder involverede i omkostningsfordelingsaftalen gør at 

datterselskabet ASI får den andel af immaterielle rettigheder til at sælge Apple produkter uden for USA
236

. 

Rapporten beskriver dog kun i meget ringe grad, hvad de immaterielle rettigheder præcis består af, idet de blot 

omtales som: ”rettigheder til profit fra entrepreneurielle investeringer der affødes af ejerskabet til de 

immaterielle aktiver”
 237

 og, at der er tale om immaterielle rettigheder til Apples intellektuelle ejendom.
238

.  

Jf. tidligere afsnit, betaler datterselskabet ud fra, hvad de samlede forsknings- og udviklingsomkostninger har 

været, hvilket indikerer, at omkostningsfordelingsaftalen kun involverer rettigheder til immaterielle 

produktionsaktiver affødt af forsknings- og udviklingsaktiviteterne. Selvom Apple’s produkter stammer fra 

forsknings- og udviklingsaktivitet kan man med Apple’s stærke brand taget i betragtning med rimelighed antage, 

at deres immaterielle marketingaktiver også spiller en væsentlig rolle i forhold til produktsalget.  Hvis ASI, 

holdingselskabet AOE, eller nogle af de underliggende salgsselskaber som ASI videresælger produkterne til helt 

eller delvist har skabt, udviklet og vedligeholdt de immaterielle marketingaktiver forbundet med produktsalget 

udenfor USA, vil det afhængigt af den koncerninterne allokering af indtægterne berettige, at indtægterne udenfor 

USA tilfalder offshore selskaberne
239

. Hvis det omvendt forholder sig sådan, at de immaterielle marketingaktiver 

kun er delvist, eller slet ikke oparbejdet hos offshore selskaberne, ligner omkostningsfordelingsaftalen en skjult 

overførsel af marketingaktiver. Rapporten behandler desværre ikke Apple’s immaterielle marketingaktiver 

hvorfor der ikke kan konkluderes på dette.  

.  
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4.8 Opsamling sektion IV  

Specifikt i forhold til omkostningsfordelingsaftaler, fordrer armslængdeprincippet at: 1) Der skal, målt til 

markedspriser, være proportionalitet mellem deltagernes bidrag og udbytte i omkostningsfordelingsaftalen. Og 

2) alle deltagere skal have forretningsmæssig interesse i aftalen. I forhold til realitetskorrektion vurderes det, at 

omkostningsfordelingsaftaler på nuværende tidspunkt ikke kan tilsidesættes skattemæssigt, selvom en deltager 

udelukkende bidrager med kontantbidrag. Der er dog kraftige indikationer på, at OECD vil ændre 

retningslinjerne for afkast fra immaterielle aktiver i nær fremtid, hvorfor det formentlig i fremtiden vil kunne 

udløse en korrektion. Det vurderes desuden at skattetænkning som primær motivation og en manglende 

forretningsmæssig begrundelse, vægtes tungere i en realitetsbetragtning af omkostningsfordelingsaftaler, end for 

overdragelser generelt, hvor det i forvejen kan begrunde en skattemæssig tilsidesættelse. I forhold til Apple 

casen findes det, at Apples omkostningsfordelingsaftale langt fra overholder kravet om forholdsmæssige bidrag 

efter dansk ret. Det skyldes at man i dansk ret værdiansætter deltagerens bidrag efter markedspriser, og ikke efter 

omkostninger som man gør i USA. Værdiansættes moderselskabets bidrag efter markedspriser, vil det blive 

vurderet langt højere, hvilket medfører tilsvarende højere bidrag fra datterselskabet for at opnå en andel af 

rettigheder. Det estimeres at datterselskabets bidrag efter dansk ret ville være cirka 14 gange højere end det, ASI 

har betalt ifølge rapporten. Det findes ydermere, at de danske CFC regler ikke kan undviges på samme måde 

som de Amerikanske, idet transparensreglen i Danmark ikke gælder medregningen af indkomst fra CFC 

selskaber hos moderselskabet. Angående realitetskorrektion konkluderes det, at Apple’s 

omkostningsfordelingsaftale kan tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning, idet den ikke er forretningsmæssigt 

begrundet. Derudover vil den formentlig efter OECD’s kommende ændringer til OECD Guidelines også kunne 

tilsidesættes på baggrund af manglende funktions- og risikodeling. 
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Sektion V:  

Fordele og ulemper ved overdragelse 

gennem omkostningsfordelingsmodellen 

5.1 Introduktion 
Det vides fra afhandlingens sektion IV, at Amerikanske omkostningsfordelingsaftaler umiddelbart ikke kan 

bruges på samme måde i dansk til at opnå en skattebesparelse. Der kan dog stadig være gode grunde til at vælge 

at overdrage et immaterielt aktiv gennem en omkostningsfordelingsaftale fremfor en anden model til 

overdragelse. I denne del af opgaven, vil det ud fra et tænkt eksempel blive analyseret, hvilke fordele og ulemper 

omkostningsfordelingsmodellen har for skatteyder i forhold til de andre modeller til overdragelse i dansk ret.  

Model 5.1: Grafisk overblik over sektion V
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5.2 Eksempel på en omkostningsfordelingsaftale med et dansk moderselskab 
Til at illustrere dette samt, hvilke fordele og ulemper en omkostningsfordelingsaftale generelt kan have i forhold 

til immaterielle aktiver, bygges der videre på eksempel 1 fra tidligere (afsnit 2.3.1). 

5.2.1 Eksempel  

Moderselskabet fra eksempel 1 (afsnit 2.3.1) vælger at indgå en omkostningsfordelingsaftale med datterselskabet 

omkring udvikling af et patenteret produkt med en forventet udviklingstid på 5 år, som moderselskabet 

selvstændigt udvikler. Jf. tidligere afsnit, skal deltagernes bidrag måles til markedspriser i dansk ret. Det 

medfører, at moderselskabets bidrag til omkostningsfordelingsaftalen hvert år, som udgangspunkt udgør 1/5 del 

af det immaterielle aktivs værdi, inden datterselskabets bidrag er modregnet.(Såfremt værdien fremkommer 

lineært med tiden). Efter de fem år vil moderselskabets bidrag til omkostningsfordelingsaftalen derfor, inden 

datterselskabets bidrag er modregnet, have en markedsværdi svarende til den fulde værdi af det immaterielle 

aktiv. For at være deltager i omkostningsfordelingsaftalen, skal datterselskabet betale moderselskabet en andel af 

markedsværdien af moderselskabets bidrag, og får til gengæld en andel af de immaterielle rettigheder til det 

patenterende produkt. Hvor stor en andel, datterselskabet tildeles, afhænger af hvor meget datterselskabet betaler 

i bidrag til moderselskabet, og af hvad moderselskabets bidrag værdiansættes til. Hvis datterselskabet 

eksempelvis hvert år betaler 50 % af markedsværdien af moderselskabets bidrag, resulterer det i, at selskaberne 

hver især ejer 50 % af patentrettighederne til produktet moderselskabet udvikler.  

5.3 Mulige fordele ved omkostningsmodellen som model til overdragelse af 

immaterielle aktiver 
 

Med udgangspunkt i eksemplet vurderes det, at en omkostningsfordelingsaftale kan have følgende fordele og 

ulemper i forhold til de andre modeller: 

 Mulige fordele for skatteyder 

5.3.1 Færre omkostninger forbundet med værdiansættelsen  

Som nævnt i problemfeltet, er mulighederne for skatteplanlægning med omkostningsfordelingsmodellen 

beskrevet i begrænset omfang i den danske litteratur. Men noget af det, der fremhæves flere steder som en fordel 

er, at omkostningsfordelingsmodellen skåner skatteyderen for interne royaltybetalinger. Angiveligt fordi det er 

vanskeligt og omkostningstungt, at værdiansætte royalties i et prisleje, der kan anerkendes af alle involverede 
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skattejurisdiktioner.
240

 Det uddybes ikke i den sammenhæng, hvorfor værdiansættelsen i en licensmodel skulle 

medføre større omkostninger end andre overdragelsesmodeller, men forskellen ligger formentlig i, hvornår 

og/eller, hvor ofte der skal foretages værdiansættelse i de forskellige modeller. En licensmodel vil typisk 

indeholde løbende royaltybetalinger, der således formentlig også løbende skal værdiansættes.
241

 Det samme 

gælder formentlig for provisionsmodellen, hvor serviceydelser typisk også ville skulle prissættes løbende. Dette 

fremgår af den juridiske vejledning, hvori det står at løbende mellemværende som eksempelvis serviceydelser, 

typisk ikke ville kunne fastsættes én gang for alle blandt uafhængige parter, hvorfor de derfor som udgangspunkt 

skal prissættes løbende, ligesom de ville mellem uafhængige parter
242

  

I forhold til omkostningsfordelingsmodellen udstikker, hverken OECD Guidelines eller den juridiske vejledning 

retningslinjer for, hvornår bidragene skal betales i en omkostningsfordelingsaftale. Derfor kan et datterselskab 

som i eksemplet antageligt i princippet kan nøjes med ét enkelt bidrag og derved én værdiansættelse. Det er 

således alt andet lige billigere at overdrage rettighederne én gang for alle gennem en 

omkostningsfordelingsaftale, end at leje dem ud eller køre en løbende serviceydelse. På dette punkt adskiller 

salgsmodellen og omkostningsfordelingsmodellen sig ikke, da der i begge modeller vil være tale om permanente 

overdragelser, og der dermed kun skal bruges omkostninger på værdiansættelse og dokumentation én gang.    

5.3.2 Tidspunkt for værdiansættelse og skatteplanlægningsmuligheder   

En anden fordel ved omkostningsfordelingsmodellen er tidspunktet for værdiansættelsen. Ved salgs-, licens- og 

provisionsmodellerne vil overdragelsen og derved værdiansættelsen formentlig først finde sted efter det 

immaterielle aktiv er færdigudviklet, da det næppe giver mening hverken at sælge, licensere eller anvende et 

udviklingsprojekt, der ikke er færdigt i en serviceaftale. Med dette taget i betragtning ses i eksempel 1 ovenfor 

en iøjnefaldende forskel angående tidspunktet for værdiansættelsen omkostningsfordelingsmodellen i forhold til 

de andre modeller. I en omkostningsfordelingsaftale, prissættes og fordeles rettighederne nemlig allerede under 

udviklingstiden, i modsætning til de andre overdragelsesmodeller, der først anvendes til færdigudviklede 

immaterielle aktiver. Man kan med rimelighed antage, at graden af usikkerhed og informationsasymmetri 

omkring et aktivs indkomstpotentiale generelt mindskes over tid. Forstået på den måde, at usikkerheden og 

informationsasymmetrien er større inden aktivet er færdigudviklet, end efter det er færdigudviklet. Idet en del af 

bidragene i en omkostningsfordelingsaftale værdiansættes før det immaterielle aktiv er færdigudviklet, vil 

usikkerheden og informationsasymmetrien omkring indkomstpotentialet, antageligvis være større end ved et 
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færdigudviklet aktiv, der overdrages i en salgs-, provisions- eller licensmodel. I forhold til eksemplet er der som 

nævnt, hverken retningslinjer i den juridiske vejledning eller OECD Guidelines til, hvornår datterselskabet skal 

betale omkostningsbidragene, hvorfor dette antageligvis kan ske forudbetalt. Hvis datterselskabet betaler 

omkostningsbidragene forud eksempelvis på årsbasis, og aktivet først i slutfasen viser sig at have 

indkomstpotentiale, ejer datterselskabet allerede en andel af rettighederne til aktivet, inden det er færdigudviklet. 

Det er antageligt lettere at sandsynliggøre og dokumentere en lav pris på et ikke-færdigudviklet aktiv, end på et 

færdigudviklet. Med disse forhold og antagelser taget i betragtning vurderes nedenstående sammenhæng at 

gælde: 

s 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 



67 
Sektion V: Fordele og ulemper ved en overdragelse gennem omkostningsfordelingsmodellen 

Peter Fink-Jensen, 2014 

5.3.3 Løbende justeringer  

Ovenstående muligheder knytter sig til immaterielle aktiver, der forventes vil blive profitskabende. En del 

immaterielle aktiver vil dog ikke ende sådan.  Det fremføres i skattefaglig litteratur, at 

omkostningsfordelingsaftaler giver skatteyderen betydelige muligheder for at styre indtægterne fra 

profitgenerende immaterielle aktiver, og ligeledes at styre udgifterne for ikke-profitgenererende immaterielle 

aktiver. Alt sammen på en måde, hvor armslængdeprincippet angiveligt tilsidesættes.
243

 Argumentet her går på, 

at det er særligt vanskeligt for skattemyndighederne at bedømme indkomstpotentialet for immaterielle aktiver 

udviklet gennem en omkostningsfordelingsaftale. 
244

. Det uddybes ikke hvorfor, udover at usikkerheden omkring 

indkomstpotentialet ved de involverede immaterielle aktiver i en omkostningsfordelingsaftale angiveligt giver 

muligheder for skatteplanlægning.
 245

 Hvordan en sådan styring kan foregå i praksis fremgår altså ikke, men med 

udgangspunkt i eksemplet ovenfor, kan det illustreres, hvordan det formentlig kan foregå: Hvis et immaterielt 

aktiv udvikles over en periode på 5 år, og datterselskabets bidrag betales på årsbasis, vil koncernen således have 

5 perioder til at justere på dels på prisen og dels på, hvordan rettighederne fordeles deltagerne imellem. Så hvis 

koncernen midtvejs under udviklingsforløbet ændrer opfattelse af aktivets indkomstpotentiale, kan de 

værdiansætte det højere eller lavere afhængig af om de selv vurderer det som profitskabende eller ikke-

profitskabende. Således vurderes det at koncernen kan styre fordelingen af rettighederne til aktivet i 

omkostningsfordelingsaftalen som følger: 
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Aktiver der forventes profitskabende  Aktiver der forventes Ikke-profitskabende 

Hvis det immaterielle aktiv forventes at 
blive profitskabende vil koncernen, alt 
andet lige have interesse i, at en størst 
mulig del af rettighederne til det 
immaterielle aktiv havner i lavskattelandet 
hvor de afledte indtægter efterfølgende 
beskattes mindst muligt. Dette kan gøres 
ved, at værdiansætte aktivet lavest muligt 
og øge datterselskabets andel af bidragene. 
Således minimeres beskatningen af 
datterselskabets bidrag samtidig med at de 
afledte indtægter beskattes mindst muligt. 

Hvis det immaterielle aktiv forventes at 
blive ikke-profitskabende vil koncernen, alt 
andet lige, have interesse i at værdiansætte 
det immaterielle aktiv højest muligt, samt 
fremadrettet mindske eller helt fjerne 
datterselskabets bidrag. Dette sikrer at 
moderselskabets bidrag maksimeres og at 
de derpå giver højest mulige fradrag for 
udviklingen af aktivet.  

 

 

En tilsvarende løbende justering er ikke på samme måde muligt ved de tre andre modeller eftersom de andre 

modeller først anvendes efter det immaterielle aktiv er færdigudviklet. Licens- og provisionsmodellerne vil 

formentlig slet ikke finde anvendelse, da det ikke giver mening at leje et ikke-færdigt aktiv ud eller inkorporere 

det i en serviceaftale. Selv hvis skatteyder havde lavet en kontrakt om at datterselskabet køber et aktiv inden det 

er udviklet, og de midtvejs opdager det ikke er noget værd, vil der ikke være samme mulighed for at flytte 

rettighederne tilbage igen mellem selskaberne, da salget allerede er gennemført og et nyt salg skal afspejle de 

nye omstændigheder jf. armslængdeprincippet  

5.3.4 Løbende fradrag 

I forhold til fradrag for udviklingsomkostninger giver omkostningsfordelingsaftaler nogle skattemæssige fordele. 

Datterselskabets betaling til moderselskabet og datterselskabets omkostningsbidrag til moderselskabet udgør 

skattepligtig indkomst for moderselskabet, og er fradragsberettigede udgifter for datterselskabet.
246

 Eftersom 

datterselskabet i ovenstående omkostningsfordelingsaftale kan involveres allerede fra udviklingsfasen af det 

immaterielle aktiv, vil datterselskabet løbende kunne modtage skattemæssige fradrag for sine omkostningsbidrag 

ved en omkostningsfordelingsaftale, og desuden modtage fradragene på et tidligere tidspunkt end ved de andre 

modeller, hvor fradragsmulighederne tidligst opstår, når det immaterielle aktiv er færdigudviklet. Idet udvikling 
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af immaterielle aktiver kan være en længerevarende proces, vil det ofte være at foretrække at modtage 

fradragene i forskellige selskaber løbende, i modsætning til, at ét selskab modtager fradragene og kan ikke 

nødvendigvis bruge det til optimalt i forhold til koncernens samlede skattebetaling.
247

  

5.3.5 Ressource- og risikodeling 

Derudover omtales deltagelse i omkostningsfordelingsaftale også som en mulig fordel i forhold til spredning af 

risici mellem deltagerne, sparede omkostninger, samt forbedret adgang til ressourcer. Hvis vi holder fast i 

eksemplet ovenfor, er der dog ingen af disse fordele tilknyttet. Eftersom moderselskabet alene udvikler det 

immaterielle aktiv, er der ingen deling af hverken ressourcer eller risici.  

5.4 Mulige ulemper ved omkostningsmodellen som model til overdragelse af 

immaterielle aktiver 
 

5.4.1 Mulige ulemper for skatteyder 

I litteraturen peges der også på en række problematikker forbundet med omkostningsfordelingsaftaler, hvoraf 

nogle af dem fremhæves som årsag til at omkostningsfordelingsaftaler kun har været anvendt i begrænset 

omfang i praksis i Danmark
248

.  

Risiko for dobbeltbeskatning 

Værdiansættelsen af deltagernes bidrag i omkostningsfordelingsaftalen kan være problematisk. Som det fremgår 

senere kan værdiansættelsen foretages på basis af omkostningerne eller på basis af markedspriser. Ifølge 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines er det som sagt op til de enkelte lande selv at vurdere om der skal anvendes 

markedspriser eller omkostninger. Der er dog få lande, der har besluttet sig for en bestemt model og der vil som 

følge heraf oftest kunne stilles spørgsmål ved værdiansættelsen.
 249

  Det beskrives i skattefaglig litteratur, at disse 

omstændigheder medfører en betydelig usikkerhed. En usikkerhed der i værste fald kan betyde 

dobbeltbeskatning, såfremt en primær korrektion ikke bliver modsvaret af en korresponderende korrektion hos 

den anden part på grund af forskellig opfattelse af værdiansættelsen. Det er ifølge transfer pricing-partner Erik 
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Todbjerg(PwC) denne usikkerhed, der er den primære forklaring på, at omkostningsfordelingsaftaler kun 

benyttes i begrænset omfang i Danmark
 250

  

 

Risiko for underkendelse af skattefradrag 

Det fremføres i litteraturen at det kan være svært i praksis for et datterselskab at få godkendt skattefradraget for 

sine omkostningsbidrag. Det skyldes at omkostningsfordeling ofte er upopulært i det land, hvor datterselskabet 

har hjemme.  Som følge heraf stiller myndighederne typisk mange og detaljerige krav for at godkende CCA 

bidrag.
 251

 Fordelingen skal tilrettelægges på en måde skattemyndighederne finder tilfredsstillende og kun 

bestemte typer af omkostninger kan godkendes. Til formålet skal der udarbejdes et nøjagtigt 

omkostningsregnskab, hvor opdelingen og fordelingen af omkostninger oftest vil kræve en speciel undersøgelse, 

der ifølge Anders Oreby Hansen kan være både meget tids- og omkostningskrævende.
252

 

Øget opmærksomhed fra skattemyndigheder 

Selvom dokumentationspligten ikke umiddelbart er mere krævende i en omkostningsfordelingsaftale
253

, end 

generelt ved overdragelser er skattemyndighederne er typisk meget opmærksomme på 

omkostningsfordelingsaftaler, hvorfor skatteyderen ifølge praktikere skal have godt styr på at dokumentere, at 

aftalen svarer til armslængdeforhold.
 254

 Og der er tilmed stigende fokus herpå fra skattemyndighederne på 

omkostningsfordelingsaftaler
255

. Derudover, kan det være meget kompliceret at afgrænse den forventede nytte 

og det skal samtidig dokumenteres i høj kvalitet således, at myndighederne ikke anfægter afgrænsningen af den 

forventede nytte set i bagklogskabens lys.
256

 Disse forhold kan betyde øgede omkostninger til dokumentation af 

omkostningsfordelingsaftalen. En omkostningsfordelingsaftale som i eksemplet, hvor de skattemæssige 

bevæggrunde umiddelbart overskygger de forretningsmæssige bevæggrunde vil desuden antageligt vække ekstra 

meget opsigt hos skattemyndighederne. 
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Fuld overdragelse ikke mulig 

Jf. tidligere afsnit 4.3.2, er det påkrævet i forsknings- og udviklingsbaserede omkostningsfordelingsaftaler, at 

alle deltagere tildeles kommerciel udnyttelsesret til de forventede forskningsresultater. Det er derfor ikke muligt 

at overdrage samtlige rettigheder til det immaterielle aktiv som det eksempelvis ville være ved salgsmodellen.  

Uklar holdning til hvad realitetsbetragtning kan dække 

Som fundet i afsnit 4.4.3, er der en forhøjet risiko for at en omkostningsfordelingsaftale som i eksemplet vil 

blive tilsidesat på grund af manglende forretningsmæssig begrundelse i forhold til overdragelse gennem andre 

modeller. Derudover tyder det på, at der er i fremtiden vil blive stillet større krav til funktions- og risikofordeling 

for at opnå overnormalt afkast.
257

  

5.5 Anbefaling 
 

Hvorvidt koncernen skal vælge en omkostningsfordelingsmodel fremfor en anden overdragelsesmodel, vurderes 

at afhænge af de konkrete omstændigheder. Først og fremmest, kræver det, at koncernen har planer om udvikling 

af nye immaterielle aktiver, idet omkostningsfordelingsmodellen som overdragelsesmodel kræver, at der 

udvikles nye immaterielle aktiver. Allerede færdigudviklede immaterielle aktiver, kan således ikke overdrages 

gennem en omkostningsfordelingsaftale, med mindre de indgår i udviklingen af nye immaterielle aktiver. 

Dernæst kræver det, at selskabet er indstillet på, at en fuld overdragelse ikke er mulig. Desuden kræver det, at 

datterselskabet undgår at forgrene rettighederne gennem eksempelvis en licensaftale, som vil skabe CFC 

indkomst efter dansk ret. Med disse betingelser opfyldt, vurderes det at være en afvejning af mulighederne 

overfor risiciene, der grafisk kan opstilles:  
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Kilde: Egen tilvirkning 

Med ovenstående muligheder og risici taget i betragtning, vil overdragelse af immaterielle aktiver gennem en 

omkostningsfordelingsaftale således være fordelagtigt, hvis den mulige skattebesparelse vejer tungere, end 

omkostningerne forbundet med at dokumentere overdragelsen, samt risiciene forbundet med overdragelsen. Det 

vurderes desuden at koncernen bør forsøge at placere datterselskabet i et lavskatteland, hvor 

skattemyndighederne har taget stilling til værdiansættelse deltagernes bidrag i en omkostningsfordelingsaftale, så 

risikoen for dobbeltbeskatning mindskes. Derudover anbefales det at undersøge, hvordan skattemyndighederne i 

landet historisk har behandlet skattefradrag for deltagelse i omkostningsfordelingsaftaler. Med risikoen for en 

skattemæssig tilsidesættelse på baggrund af manglende forretningsmæssig interesse taget i betragtning, er det 

anbefalelsesværdigt at kombinere omkostningsfordelingsaftalen med en omstrukturering, der overdrager 

funktioner og/eller risici til datterselskabet således koncernen kan dokumentere en forretningsmæssig interesse i 

aftalen.  

 

 

 

Muligheder 

1) Skattebesparelse på grund af 
muligheden for 
indkomstforvridning  

 

2) Skattebesparelse  på grund af 
forbedrede fradragsmuligheder for 
datterselskabet 

Risici 

1) Risiko  for dobbeltbeskatning 

 

2) Risiko for underkendelse af 
skattefradrag 

 

3) Strafferetlige konsekvenser 

 

4) Risiko for skattemæssig 
tilsidesættelse 

 

 



73 
Sektion V: Fordele og ulemper ved en overdragelse gennem omkostningsfordelingsmodellen 

Peter Fink-Jensen, 2014 

5.6   Opsamling sektion V  

Den største fordel ved omkostningsfordelingsmodellen findes i forhold til usikkerheden omkring 

værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. Her vurderes det, at omkostningsfordelingsmodellen har en fordel i 

forhold tidspunktet for værdiansættelsen, der vurderes at give en bedre udnyttelse af usikkerheden og 

informationsasymmetrien. Derudover har omkostningsfordelingsaftaler justeringsmuligheder der kan være 

fordelagtige for immaterielle aktiver der ikke forventes at skabe profit. Andre fordele ved 

omkostningsfordelingsmodellen vurderes at være lavere omkostninger til at opfylde dokumentationspligten og 

forbedrede fradragsmuligheder. Ulemperne ved omkostningsfordelingsmodellen er en øget risiko for 

dobbeltbeskatning, risiko for underkendelse af skattefradrag, risiko for tilsidesættelse som følge af manglende 

forretningsmæssig begrundelse og, at en fuld overdragelse ikke er mulig. Hvorvidt koncernen bør vælge at 

overdrage de immaterielle aktiver gennem en omkostningsfordelingsaftale beror på en afvejning af den mulige 

gevinst overfor omkostningerne samt risiciene forbundet med overdragelsen. I den sammenhæng anbefales det: 

1) at omkostningsfordelingsaftalen kombineres med koncernintern omstrukturering, så aftalen kan begrundes 

forretningsmæssigt, og 2) at mulighederne for skattefradrag i datterselskabets domicilland tages i betragtning og, 

3) at datterselskabets domicillands holdning til værdiansættelse af bidrag undersøges.   
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Del VI: Konklusion og perspektivering  

6.1 Konklusion 

Afhandlingen søgte overordnet at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger, der findes for 

skatteplanlægning med immaterielle aktiver og omkostningsfordelingsaftaler i dansk ret. Herunder søgtes det 

besvaret, hvordan indkomst genereret af immaterielle aktiver kan flyttes koncerninternt til skattely, og hvilke 

værnsregler der findes hertil. Det konkluderes, at indkomst fra immaterielle aktiver kan overdrages 

koncerninternt til skattely på fire forskellige måder, men at både lovfæstede og ikke-lovfæstede værnsregler 

umiddelbart neutraliserer en mulig skattebesparelse ved en sådan overdragelse. De lovfæstede værnsregler består 

af: 1.) Armslængdeprincippet der dikterer, at overdragelsesprisen skal prissættes til markedsprisen og 2.) CFC 

beskatning der medfører at moderselskabet vil blive beskattet af datterselskabets finansielle indkomst. I forhold 

til eksemplet i afsnit 2.3.1, skaber datterselskabet dog ikke CFC indkomst, hvorfor denne værnsregel ikke 

kommer i spil. De ikke-lovfæstede værnsregler består af generelle retsprincipper, der medfører, at en disposition 

kan korrigeres eller tilsidesættes skattemæssigt ud fra en realitetsbetragtning, hvis den opfattes som 

skatteundgåelse. Ifølge retningslinjer og retspraksis er det uklart præcis hvornår en koncernintern, 

grænseoverskridende overdragelse af immaterielle aktiver kan tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning. Men 

det vurderes, at dispositioner uden forretningsmæssig begrundelse, der tilsigter skatteminimering kan 

tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning. Ligeledes vurderes det, at en overdragelse der civilretligt omhandler 

et immaterielt produktionsaktiv, men i realiteten også omfatter et immaterielt marketingsaktiv, også vil kunne 

tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning.  

I afhandlingen blev det yderligere analyseret hvilke svagheder værnsreglerne for grænseoverskridende, 

koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver generelt har, og hvilke muligheder og begrænsninger 

svaghederne giver skatteyderen for at opnå en skattebesparelse på en overdragelse. Det konkluderes, at 

værnsreglernes største svaghed er knyttet til usikkerheden omkring værdiansættelsen af markedsprisen på et 

immaterielt aktiv. Gennem den indbyggede informationsasymmetri der eksisterer mellem skatteyder og 

skattemyndighederne, kan denne usikkerhed udnyttes af skatteyderen til at omgå værnsreglerne. Det konkluderes 

i relation hertil, at hvis skatteyderen formår at tilvejebringe tilstrækkelig stærk dokumentation i første omgang, 

kan skatteyder udnytte informationsasymmetrien og bevisbyrdens umiddelbare placering til at mindske 

overdragelsesprisen. Den mulige skattebesparelse skal dog vejes op i mod dokumentations omkostninger samt 

risikoen for strafferetlige konsekvenser.  

Afhandlingen undersøgte derudover hvilke værnsregler, der gælder specifikt for omkostningsfordelingsaftaler. 
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Og i relation hertil, om et Amerikansk eksempel på indkomstforvridning med en omkostningsfordelingsaftale, 

ville kunne bruges på samme måde efter dansk ret. Det konkluderes at armslængdeprincippet fordrer specifikt i 

forhold til omkostningsfordelingsaftaler, at deltagernes bidrag og udbytte skal stemme overens, og i dansk ret 

skal vurderingen af bidragene ske til markedspriser. Det konkluderes, at en manglende forretningsmæssig 

begrundelse i omkostningsfordelingsaftaler, vægtes tungere end hvad gælder generelt for overdragelse af 

immaterielle aktiver, hvilket medfører øget risiko for skattemæssig tilsidesættelse. Derudover er der er udsigt til, 

at OECD vil ændre retningslinjerne omkring deling af afkast fra immaterielle aktiver, således at det i fremtiden 

vil kunne udløse en korrektion hvis en deltager udelukkende bidrager med kontantbidrag og samtidig opnår 

overnormal profit. I forhold til Apple’s omkostningsfordelingsaftale findes det, at den ville blive korrigeret jf. 

armslængdeprincippet i dansk ret, i det man her anvender markedspriser og ikke omkostninger som der bruges i 

USA. Datterselskabets bidrag estimeres til at skulle være cirka 14 gange højere efter dansk ret, end det ASI har 

betalt ifølge rapporten. I forhold til CFC beskatning konkluderes det at Apples omkostningsfordelingsaftale også 

vil udløse CFC beskatning efter dansk ret på grund af forskelle i de danske og Amerikanske transparensregler. 

Det vurderes desuden ud fra rapportens oplysninger, at Apples omkostningsfordelingsaftale yderligere ville 

kunne tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning på grund af manglende forretningsmæssig begrundelse.  

Slutteligt søgte afhandlingen at analysere hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at overdrage immaterielle 

aktiver gennem omkostningsfordelingsaftale, fremfor andre modeller til samme formål. Det konkluderes, at de 

største fordele ved omkostningsfordelingsmodellen i forhold til de andre overdragelsesmodeller, primært 

relaterer sig til usikkerheden omkring værdiansættelsen af de immaterielle aktiver der overdrages. Det 

konkluderes at informationsasymmetrien mellem skatteyder og skattemyndighedere kan udnyttes bedre i en 

omkostningsfordelingsaftale end i de andre modeller. Årsagen hertil findes i 1) tidspunktet for værdiansættelsen 

der medfører større usikkerhed og informationsasymmetri omkring værdiansættelsen, og 2) at 

omkostningsfordelingsaftalen giver løbende justeringsmuligheder. De største ulemper ved en 

omkostningsfordelingsaftale vurderes at være 1) en øget risiko for dobbeltbeskatning, 2) øget risiko for 

skattemæssige tilsidesættelse på grund af manglende forretningsmæssig begrundelse. Hvor vidt koncernen bør 

overdrage immaterielle aktiver koncerninternt gennem en omkostningsfordelingsmodellen vil være en afvejning 

af den mulige skattebesparelse overfor de risici der er tilknyttet modellen. Det anbefales blandt andet i den 

sammenhæng 1) at omkostningsfordelingsaftalen kombineres med koncernintern omstrukturering så aftalen kan 

begrundes forretningsmæssigt og 2) at datterselskabets domicillands holdning til værdiansættelse af bidrag 

undersøges.   
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6.1 Perspektivering 

Afhandlingen behandler en specifik model til indkomstforvridende skatteplanlægning, der kan anvendes i helt 

bestemte situationer. Væsentlige elementer i modellens muligheder ses at være usikkerhed omkring 

værdiansættelse og informationsasymmetri, der vil gælde uanset hvilke koncerninterne transaktioner, der er tale 

om. Væsentlige elementer i modellens begrænsninger ses at være armslængdeprincippet og realitetsbetragtning 

af dispositioner. Elementer der ligeledes vil gælde for alle virksomhedens grænseoverskridende koncerninterne 

transaktioner. Derfor vil afhandlingens fund i nogen udstrækning også kunne overføres til andre områder i 

koncernen.  

Uanset hvilken type indkomstforvridende skatteplanlægning en virksomhed overvejer at anvende, skal det dog 

tages i betragtning, at indkomstforvridende skatteplanlægning er stærkt problematisk set i et større 

samfundsmæssigt perspektiv. Det blev tilbage i 2001 anslået af Det Økonomiske Råd, at det danske 

skattegrundlag årligt reduceres med 20-40 milliarder kroner på grund af indkomstmanipulationer hvor transfer 

pricing problematikken vurderes at spille en stor rolle
258

 Denne reduktion svarer til en mistet selskabsskat på 

mellem 6-12 milliarder kroner årligt, som må siges at udgøre en ganske stor del, i forhold til at det samlede 

selskabsskatteprovenu i 2001 blev skønnet til 37,3 milliarder kroner
259

 Selvom dette estimat er behæftet med en 

del usikkerhed, er der ingen tvivl om at transfer pricing manipulationer årligt koster statskassen store summer.
260

   

Man kan således sige, at den type skatteplanlægning som afhandlingen beskæftiger sig med ikke blot har 

virksomhedsmæssig betydning, men også i høj grad nationaløkonomisk betydning og derved også påvirker det 

nationale grundlag for vækst og velfærd.
261

 Set i det perspektiv skal en koncern altså overveje om det er moralsk 

og etisk forsvarligt at udføre denne type skatteplanlægning. I den sammenhæng, er det bemærkelsesværdigt, at 

udspekuleret skatteplanlægning ifølge professor Jan Pedersen anses som både uetisk og stridende imod 

almindelige normer for ”shareholder values” i det etablerede erhvervsliv,
 
og at transfer pricing manipulationer 

vil blive opfattet som grov tilsidesættelse af virksomhedsskik. 
262

 Ifølge Jan Pedersen, vil dette især gælde 

datterselskaber af udenlandske koncerner, der vil blive beskyldt for ”unational optræden”.
 263

 Udover at denne 

type skatteplanlægning kan udfordre ledelsens moralske og etiske grænser, er der ifølge Jan Pedersen også en 

reel økonomisk risiko for at skattebesparelsen, der kan opnås ved skatteplanlægning risikere at blive udvandet af 

en tilsvarende omsætningsnedgang og reducering af goodwill på grund af offentlig foragt og fordømmelse.  
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