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English Abstract 

Transfer pricing has gained attention in the past years as tax authorities have focused their efforts on 

dependent transactions within multinational corporations. These transactions have to be at “arms 

length” which means that trade between parties with related interests must be met at the same terms 

as trade between unrelated parties and has to be at market prices.  

This thesis will focus on the Danish and European transfer pricing legislation and focus on intangi-

ble assets, as they are different regarding transactions than other physical assets, as the valuation 

process is different and difficult due to the nature of these assets. A comparable transaction is most-

ly difficult to find, why valuation according to the methods described in the OECD Transfer Pricing 

Guidelines are not satisfactory. As these assets cause great problems regarding the valuation, the 

Danish tax authorities has issued a guideline the 21th of August 2009 called “Værdiansættelsesvej-

ledningen” to suggest other transfer pricing methods that will better suit a correct valuation accor-

ding to the arms length principle. This guideline suggests among other methods the income-based 

methods which is also suggested though not described in the OECD Guidelines chapter VI regar-

ding intangible assets.  

While OECD only suggests the topic, the Danish valuation guideline suggests and explains multiple 

methods, which are all based on a net present value approach. These methods are not strictly arms 

length methods though. The OECD Guidelines suggest that the traditional methods are better than 

the profit-based, which might be more suitable for intangible assets. The OECD has furthermore re-

moved the status of the profit-based methods as a last resort concluding that the best method should 

be used. The Danish valuation guidelines suggests that the income-based methods are even better, 

but they increase the documentation requirements for the transactions as well.  

These guidelines can be seen as an advantage to the tax payers, as they now have a guideline regar-

ding intangible assets, that was not present to them before under the OECD Guidelines. It will be 

difficult for the tax authorities to prove the companies wrong in the documentation, because the 

valuation of the intangible assets has to do with future financial flows. There is an information 

asymmetry between the taxpayer and the tax authorities, which might cause problems in the valua-

tion process. The income-based methods have some clear advantages though and must be looked 

upon as reasonable.  

The OECD is currently rethinking the OECD Guidelines regarding the intangible assets. If they ac-

cept the income-based methods, it can be seen as an advantage, as it is currently a topic for the local 

tax authorities to solve. Income-based methods are supposed to provide results according to arms 



 

length prices. One view is therefore that the future development should be that the income-based 

methods are to be internationally accepted to minimize the different legislation across the OECD 

member states. The OECD has set up a working party to consider the possible implementation of 

the income-based methods. One of the fears is that this method, though more suitable for intangible 

assets due to their non-physical presence, will not provide prices strictly in accordance with the 

arms length principle.  

The thesis will provide a perspective on this, as the American legislation will be compared to the 

OECD Guidelines with the IRC section 482 paragraph. This will show numerous similarities but 

also great differences between the two set of legislation rules.  
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1 Indledning 

Transfer pricing er et begreb, der vedrører prisfastsættelsen på kontrollerede transaktioner mellem 

afhængige parter som fx koncernforbundne selskaber såsom et moder- og et datterselskab. Transfer 

pricing vedrører fordelingen af koncerners indtjening (og dermed skattebetaling) samt de priser og 

vilkår, som de kontrollerede transaktioner afregnes til. En koncern vil typisk være én enhed, hvor-

ved et moder- og datterselskab ikke nødvendigvis vil have modsatrettede interesser, hvilket i en 

normal markedsmekanisme sikrer en prisfastsættelse på markedsvilkår. Eventuelle interne prisers 

forretningsmæssige betydning vil afhænge af en lang række af faktorer, som bl.a. de interne forret-

ningsgange, organisationsstrukturen og den offentlige regulering. Selvom en koncern er én økono-

misk enhed vil de enkelte dele typisk i dansk ret være selvstændige skattesubjekter og beskattes in-

ternretligt1.  

Ved transfer pricing skal indkomsten beskattes i det land, hvor værdien er skabt, og dermed skal 

selskaberne oplyse og dokumentere deres kontrollerede transaktioner med hensyn til prisfastsættelse 

på varer, tjenesteydelser og aktiver mellem koncernselskaber, faste driftssteder m.m., da en koncern 

grundet de manglende modsatrettede interesser vil have et incitament til at placere indkomsten og 

dermed skattebetalingen i det land, der har den laveste skattebetaling. Dette kan gøres ved at trans-

portere varer til lande med en lav skattesats til den lavest mulige transfer pris for derefter at trans-

portere varer ud af landet til den højst mulige transfer pris. Derved bliver indkøbsprisen høj i lande 

med høj skattesats, for derved at minimere en eventuel skattebetaling2.  

Hvert år tabes mange skattekroner som følge af disse indkomstoverførsler, der ikke foregår på mar-

kedsvilkår, også kaldet armslængdevilkår. Disse foregår i stor udstrækning over landets grænser, da 

en stor del af verdenshandlen med en øget globalisering varetages af multinationale koncerner. OE-

CD skønner, at op mod 60 % af verdenshandlen i dag varetages af multinationale koncerner, og ten-

densen er fortsat stigende3. Et vigtigt aspekt af transfer pricing er, at store internationale koncerner 

selv kan flytte indkomsten til de lande, hvor selskabsskatten er mindst, hvor transfer pricing regler-

ne skal sikre, at al handel foregår på markedsvilkår, ligesom der findes andre værnsregler for at 

hindre gunstige skattearrangementer, som fx tynd kapitalisering og sambeskatningsregler gældende 

                                                 
1 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 34 
2
 Cuzdriorean & Jurcău - Tax optimization through transfer pricing, common and manipulative practice, s. 874 

3 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 34 
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for bl.a. finansiel indkomst fra datterselskaber, såkaldt CFC-indkomst4. Det skal pointeres, at sel-

skabernes motiver for at flytte aktiver også kan være motiveret af andet end skattetænkning, da år-

sagen fx kan være driftsøkonomisk eller administrativ. 

 

Med hensyn til immaterielle aktiver udgør dette et særligt problemfelt og udfordring indenfor transfer 

pricing området. Udviklingen på området de seneste år er den, at skattemyndighederne fokuserer på 

avancerede transfer pricing problemer såsom netop immaterielle aktiver og rettigheder5. Disse immateri-

elle aktiver er lette at overdrage grundet deres ikke fysiske substans, mens de samtidigt ofte er svære og 

problematiske at værdifastsætte, da der ofte ikke eksisterer en sammenlignelig transaktion, når en kor-

rekt armslængdeværdi skal fastsættes. Immaterielle aktiver består dels af immaterielle rettigheder, good-

will, patenter, varemærker m.m. Disse immaterielle aktiver udgør med en øget globalisering ofte en 

større del af virksomhedernes samlede aktivmasse, som det fx er tilfældet med store multinationale sel-

skabers store brands. Dette giver anledning til konflikter indenfor transfer pricing området, da de gæld-

ende regler er udformet med henblik på dels fysiske varer og dels tjenesteydelser, hvor disse ofte hand-

les i et konkurrencepræget marked med lignende varer og tjenesteydelser. Immaterielle aktiver er mod-

sat dette ofte unikke i deres karakter, hvorfor de almindeligt gældende regler vedrørende prisfastsættel-

se, som fx udformet i OECD’s Transfer Pricing Guidelines, ikke umiddelbart kan anvendes, da disse 

oftest er baseret på et sammenligningsgrundlag med en referencetransaktion. Visse immaterielle aktiver 

er heller ikke i et marked, hvor de handles og hvor der derfor ikke eksisterer et prisniveau for disse.  

Når OECD ikke angiver klare retningslinjer på området, som medlemslandene kan følge, er det op til de 

enkelte nationalstater at fastsætte disse retningslinjer. Den 21/8 2009 udgav SKAT en værdiansættelses-

vejledning, hvor andre metoder vedrørende værdiansættelsen af immaterielle aktiver i forbindelse med 

kontrollerede transaktioner blev foreslået. Denne vil sammen med OECD’s Guidelines blive benyttet til 

analysen i afhandlingen.     

 

1.1 Problemformulering 

I forbindelse med transfer pricing har der gennem de sidste år været fokus på problematikken ikke 

mindst grundet en øget globalisering og en deraf øget international handel mellem interesseforbund-

ne parter. Dette stiller igen større krav til oplysning og dokumentation for at lette processen mellem 

de implicerede selskaber og skattemyndighederne. Med vægt på overdragelse af immaterielle aktiv-

                                                 
4 Sambeskatningsreglerne findes i SEL § 31-32, mens værnsreglerne om tynd kapitalisering findes i SEL§ 11 A, B og C 
5 Hansen & Andersen– Transfer pricing i praksis, s. 20 
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er og de særlige udfordringer, der eksisterer på området med hensyn til ejerskabsproblematikker og 

værdi- og prisfastsættelse af disse, vil afhandlingen analysere disse metoder med hensyn til egnet-

hed i forbindelse med de immaterielle aktiver. 

 
 

Med udgangspunkt i dette ønskes i denne afhandling en begrundet redegørelse for: 

Hvad er den væsentligste lovgivning og de vigtigste dokumentationskrav i henholdsvis Danmark og i 

EU på transfer pricing området? Med udgangspunkt i OECD’s Transfer Pricing Guidelines og den dan-

ske værdiansættelsesvejledning fra 21/8 2009 besvares hvilke særlige problemstillinger, der findes med 

hensyn til immaterielle aktiver vedrørende ejerskabsproblematikker og prisfastsættelse i forbindelse 

med overdragelse af disse. Der foretages en perspektiverende komparativ analyse af forholdene vedrø-

rende de immaterielle aktiver til den amerikanske lovgivning i henhold til IRC section 482. 

 

Herunder besvares: 

Hvorledes er den danske lovgivning på transfer pricing området og hvad indeholder dokumentations-

pligten? 

Hvad indeholder EU dokumentationen og hvordan er denne udformet? 

Hvad er definitionen på immaterielle aktiver og hvad er ejerskabsproblematikker? 

Hvordan er OECD’s retningslinjer på området og hvilke prisfastsættelsesmetoder bliver selskaberne an-

befalet at benytte? 

Hvordan vurderes prisfastsættelsesmetodernes egnethed i forbindelse med immaterielle aktiver? 

Ændrer værdiansættelsesvejledningen på denne problematik? 

Hvordan er reglerne i USA vedrørende immaterielle aktiver, og hvordan er disse sammenlignet med 

OECD’s Guidelines? 

 

1.2 Afgrænsning 

Denne afhandling vil fokusere på begrebet transfer pricing set ud fra en skattemæssig synsvinkel 

med særligt fokus på immaterielle aktiver, hvor værdi- og prisfastsættelsen ifølge OECD’s Guideli-

nes og den danske værdiansættelsesvejledning af 21/8 2009 vil være i centrum for analysen. Selska-

bernes transfer pricing proces set ud fra en regnskabsmæssig tilgangsvinkel med konkrete udreg-

ninger vil der i høj grad blive afgrænset fra. Ligeledes vil der blive afgrænset fra de værdiansættel-

sesmodeller, som er udkommet med kapitel 10 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines i 2010.  
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Der vil ligeledes blive afgrænset fra at behandle moms og andre afgiftsregler, da dette er et særskilt 

område, der kræver en selvstændig behandling. Andre aspekter af koncernintern handel vil være de 

allerede omtalte begreber som tynd kapitalisering, rentefradragsbegrænsning samt sambeskatnings-

regler jf. SEL § 11 samt SEL §§ 31-32. Disse vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Transfer pric-

ing vil i afhandlingen fokuseres omkring koncernforbundne selskaber uagtet, at der også findes 

transfer pricing mellem interesseforbundne parter og faste driftssteder samt finansielle parter. Ved 

sidstnævnte findes en særskilt lovgivning, hvorfor denne udelades. Økonomisk detaljeret teori om 

selve transfer pricing beskatningen vil der blive afgrænset fra (de primære og sekundære korrektio-

ner), da disse kun behandles i en teoretisk optik. Faste tiltag og forsvarsstrategier såsom bindende 

svar, den gensidige aftaleprocedure (Mutual Agreements), forhåndsprisgodkendelser (Advance Pri-

cing Agreements (APA’s)) samt EF-voldgiftskonventionen vil der blive afgrænset fra og vil derfor 

ikke blive behandlet i afhandlingen. 

 
Informationsbehandlingen er afsluttet den 1. juli 2011, og materiale efter denne dato vil ikke blive om-

fattet af denne afhandling. 

 

1.3 Metode 

Afhandlingen vil belyse retstilstanden og de prisfastsættelsesmetoder, der eksisterer på området 

med fokus på de immaterielle aktiver. Transfer pricing er dels en juridisk og dels en økonomisk dis-

ciplin, hvorfor der vil blive anvendt både juridisk og økonomisk metode i afhandlingen. Formålet er 

at se på den skattemæssige side af transfer pricing i spændet mellem erhvervslivets og skattemyn-

dighedernes interessefelt.  

Fokus på prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver sker i et skatteretligt lys, hvor relevante rets-

kilder vil blive benyttet for at analysere, hvordan begge parter kan få en god transfer pricing proces. 

Retskilderne er bl.a. den danske skattelovgivning, OECD’s Transfer Pricing Guidelines og den dan-

ske dokumentationsbekendtgørelse. Ud over disse findes den danske værdiansættelsesvejledning fra 

21/8 2009, som omhandler både virksomheder, virksomhedsandele og goodwill foruden immateriel-

le aktiver samt den danske dokumentationsvejledning6. Disse er begge relevante vejledninger og 

retningslinjer på området.  

                                                 
6 Vejledningen giver en retningslinje for og vejledning i forbindelse med opfyldelse af kravene i dokumentationsbe-

kendtgørelsen. 
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I forhold til dansk ret er den danske lovgivning primær, hvor både OECD’s Guidelines, den danske 

værdiansættelsesvejledning samt dokumentationsvejledningen vil være sekundære retskilder, idet 

disse kun er vejledende på området. Dette ligger implicit i den juridiske metode, hvor vejledninger 

som oftest ikke er bindende, mens bekendtgørelser netop er bindende. Hierarkiet i de nationale 

retskilder kan gengives som: Grundloven, andre love, lovforarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer, 

vejledninger, retspraksis, sædvaner, kutymer (handelssædvaner) samt forholdets natur7. 

OECD’s Guidelines forpligter ikke i sig selv selskaberne, hvilket kun sker i det omfang, de er im-

plementeret i national ret. OECD’s Guidelines er ikke som helhed implementeret i dansk ret, men 

den danske dokumentationsbekendtgørelse læner sig op af disse guidelines, hvor der stilles binden-

de krav til selskabernes oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende de kontrollerede transak-

tioner. At retskilden er bindende vil sige, at den skal lægges til grund for retsafgørelsen8. Disse krav 

vil dels forpligte selskaberne, men omvendt kan selskaberne dels støtte ret herpå vedrørende de 

kontrollerede transaktioner.  

Valget af armslængdemetode er principielt valgfri for selskaberne, blot skal ”den bedste metode” 

anvendes, hvilket skal fremgå af oplysningerne og dokumentationen. Skattemyndighederne kan 

kræve, at selskaberne begrunder og dokumenterer deres valg. Den danske værdiansættelsesvejled-

ning er en vejledning og anbefalet retningslinje fra SKAT, der ikke er bindende for selskaberne. 

Omvendt kan selskaberne vælge at følge denne, fx i forbindelse med prisfastsættelse af de 

immaterielle aktiver. Sker dette, må det antages, at selskaberne kan støtte ret herpå med hensyn til 

de anvendte metoder, idet det må antages, at vejledningen da er bindende for SKAT.  

Der er således, ud over den almindelige skatteretlige lovgivning, stor valgfrihed på området for sel-

skaberne, dog forpligtes de af deres valg af retningslinje med hensyn til indberetningen overfor 

skattemyndighederne. EU dokumentationen er ligeledes valgfri, men vælges denne, fx jf. dokumen-

tationsbekendtgørelsens § 11, skal retningslinjerne for denne følges. Overordnet set er den danske 

skattelovgivning inklusiv dokumentationsbekendtgørelsen dermed det primære retsgrundlag, som 

dels forpligter selskaberne og som de dels kan støtte ret på. 

Der vil i afhandlingen også blive fokuseret på ejerskabsproblematikker, hvor licensaftaler, salg, 

royalties og kontraktforskning vil blive omtalt og belyst for at analysere særlige problemstillinger 

vedrørende overdragelse af de immaterielle aktiver. 

 

                                                 
7 Evald – At tænke juridisk, s. 21 - 31 
8 Evald – At tænke juridisk, s. 18 
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1.4 Afhandlingens opbygning 

Først vil et relevant teoretisk fundament og en relevant begrebsramme omkring lovgivningen på transfer 

pricing området blive præsenteret og behandlet i kapitel 2 med fokus på den danske lovgivning. I kapitel 

3 vil OECD’s Transfer Pricing Guidelines samt lovgivningen på EU området blive belyst både generelt 

og med fokus på de immaterielle aktiver. I kapitel 4 vil immaterielle aktiver blive defineret og proble-

matikker omkring ejerskab blive belyst og analyseret. I kapitel 5 vil problemstillinger vedrørende værdi- 

og prisfastsættelse af immaterielle aktiver i forbindelse med overdragelse ved kontrollerede transaktion-

er blive analyseret, hvor OECD’s Guidelines anbefalede prisfastsættelsesmetoder og den danske værdi-

ansættelsesvejledning af 21/8 2009 vil være i centrum for analysen. Her foretages til sidst en komparativ 

perspektiverende analyse til den amerikanske lovgivning med hensyn til de immaterielle aktiver, hvor 

de analyserede problemstillinger sættes i et komparativt perspektiverende fokus. OECD’s Guidelines vil 

her blive sammenholdt med IRC section 482 i amerikansk ret med hensyn til behandlingen af immateri-

elle aktiver. Kapitel 6 indeholder konklusionen på afhandlingen. 

 

2 Transfer Pricing  

Med en øget globalisering er mange selskaber i dag internationale, hvor disse har filialer, driftsste-

der og datterselskaber, hvilket gør, at mange af selskaberne er egentlige koncerner. Disse koncern-

interne transaktioner skal som ved handel med uafhængige parter foregå på markedsvilkår, også 

kaldet armslængdevilkår, så skatten bliver korrekt beregnet og afregnet i det land, hvor indkomsten 

er erhvervet i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Hvis dette ikke sker, vil der i kon-

cernen ske en indkomstforskydning, så fx moder- og datterselskab ikke vil afregne den skat, som 

egentlig er korrekt for transaktionen. Det interne salg vil typisk blive elimineret i koncernens regi, 

hvor der samlet set vil fremgå et eksternt salg, hvorfor transfer pricing priserne ofte ikke er betyde-

lige for koncernen, men har stor betydning for skatteafregningen og dermed for skattemyndigheder-

ne. 

Begrebet transfer pricing benyttes til at dække over prisfastsættelsen ved koncerninterne og interes-

seforbundne parter. Derved forstyrres den rette indkomstbeskatning set fra et selskabsskatteretligt 

synspunkt, hvorfor skattemyndighederne har øget deres fokus og indsatsen for oplysningskrav og 

dokumentationskrav vedrørende disse transaktioner. De koncerninterne transaktioner kaldes også 

transaktioner mellem interesseforbundne parter eller kontrollerede transaktioner. Ved at ændre på 

priser på fx varer og tjenesteydelser kan indkomsten flyttes til lande med en lavere beskatning. 
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Skattemyndighederne stiller derfor krav om, at transaktionerne skal afregnes på armslængdevilkår 

og stiller krav til de betingelser, der kan handles til internt i koncerner og hos selskaber over lande-

grænser. De koncerninterne transaktioner skal dermed fastlægges som var de indgået mellem uaf-

hængige parter. Selskaberne har oplysningspligt overfor de gældende skattemyndigheder, hvorfor 

selskaberne skal angive omfanget og arten af de kontrollerede transaktioner, de årligt har haft med 

deres interesseforbundne parter.  

 

Man skelner i transfer pricing mellem henholdsvis armslængdeprincippet, oplysningspligten og do-

kumentationspligten. Oplysningspligten betyder, at selskaberne selv skal angive omfanget og arten 

af de relevante kontrollerede transaktioner mellem de interesseforbundne parter overfor skattemyn-

dighederne. Denne udvikling har medført, at der stilles dokumentationskrav til virksomhederne for 

at armslængdeprincippet overholdes. Selskaberne skal ligeledes kunne dokumentere overfor de rele-

vante skattemyndigheder, at handelen er foregået på markedsvilkår. Resultatet af disse handler på 

ikke markedsvilkår er påbudte korrektioner fra myndighedernes side.  

Det øgede fokus på problematikken har medført, at OECD9 har udarbejdet retningslinjer for transfer 

pricing, som følges af de danske myndigheder med SKAT’s udgivelse af vejledninger vedrørende 

oplysnings- og dokumentationspligten på området10. Disse ligger ofte tæt op ad OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines, da denne indeholder omfattende information om dokumentationskravene samt 

forskellige metoder til beregning af den korrekte pris på de koncerninterne transaktioner. Dokume-

ntationspligten medfører, at koncerner med interne transaktioner skal kunne dokumentere overfor 

de relevante skattemyndigheder, at disse foregår til markedspriser. Hvis skattemyndighederne 

foretager indkomstforhøjelse ved en korrektion (primær) i forbindelse med transfer pricing, uden at 

en korresponderende korrektion foretages, vil der være risiko for dobbeltbeskatning af denne ind-

komst. Den koncern, der er udsat for dette, kan foretage en reaktion ved enten at dokumentere at 

armslængdeprincippet er overholdt, ved at påklage indkomstforhøjelsen, ved at anmode om en 

korresponderende korrektion, ved at iværksætte den gensidige aftaleprocedure eller ved at påberåbe 

                                                 
9 OECD er en økonomisk organisation af vestlige lande, der arbejder for økonomisk vækst på tværs af landegrænser 
10 Den sidste danske vejledning på området er udgivet i år 2006, og bygger på dokumentationsbekendtgørelsen (be-
kendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006). 
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sig EF-voldgiftskonventionen11. Disse reaktionsmuligheder har forskellige konsekvenser og kan i 

nogen grad kombineres12.  

 

Da dokumentationskravene kan variere landene imellem findes i EU det såkaldte EU Joint Transfer 

Pricing Forum (JTPF), der bl.a. indeholder en guideline for dokumentationskravene i EU samt in-

formation vedrørende EF-voldgiftskonventionen og forhåndsprisgodkendelser (Advance Pricing 

Agreements (APA))13. Dette forum skal finde løsninger for de store internationale koncerner, så de 

undgår problemer som følge af transfer pricing problematikken, hvor dokumentationskravene, som 

er lovpligtige, spiller en væsentlig rolle. Dette kunne være dobbeltbeskatningsproblemer som følge 

af, at ét lands skattemyndighed foretager korrektioner som ikke modsvares af en korrektion i det 

land, hvor den interesseforbundne part befinder sig. Lovgivningen er løbende blevet ændret for at 

tilpasse sig selskabernes transaktioner og for at lette oplysnings- og dokumentationskrav i forbindel-

se med transfer pricing kravene, som stilles fra skattemyndighedernes side. Udviklingen tager afsæt 

i de internationale retningslinjer samt lovgivning. Det danske skattedirektorat har fx løbende ud-

sendt vejledninger på transfer pricing området til de danske skattemyndigheder vedrørende forskel-

lige aspekter af området14. 

 

2.1 Den danske lovgivning 

Den danske lovgivning på området er dels SL § 4- 6 omhandlende skattepligtige indtægter og fradrags-

berettigede udgifter for fysiske og juridiske personer. Disse hjemler ret til at beskatte den rette ind-

komstmodtager, hvor SL § 4 omhandler skattepligtige indtægter, SL § 5 skattefrie formueforøgelser (der 

dog senere er ændret ved en omfattende speciallovgivning med bl.a. kursgevinstloven, aktieavancebe-

skatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven m.fl.) og SL § 6 omhandlende fradragsberettigede 

driftsudgifter, som skal være med til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst. SL 

§ 4 lyder:  

                                                 
11 Denne instans er indsat for at kunne løse dobbeltbeskatningsproblemer effektivt ved at pålægge de involverede skat-
temyndigheder at samarbejde og forpligte sig til at forhandle sig til en løsning vedrørende dobbeltbeskatningsproblemet. 
12 Disse tiltag vil ikke kommenteres yderligere i afhandlingen. 
13 En APA er en individuel forhåndsaftale mellem skattemyndigheden og den skattepligtige om en procedure for de 
kommende kontrollerede transaktioner. Man kan på den måde på forhånd afklare den skattemæssige behandling af dis-
positioner på transfer pricing området, hvilket er en fordel for den skattepligtige grundet høj sikkerhed omkring skatte-
betalingen, undgåelse af bøder m.m.  
14 Bl.a. i 1980, 1983 og 1985 udsendtes såkaldte REM, som indeholdt vejledning på områder som skattelylande, arms-
længdeprincippet samt beskatning af udenlandske selskaber. 
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”Som skattepligtig indkomst betragtes med i de følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den 

skattepligtige samlede aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke …” 

 

Læren om den rette indkomstmodtager ligger implicit heri, og betyder, at det ifølge SL § 4 skal være 

den fysiske eller juridiske person, der har erhvervet indkomsten, som skal beskattes af den. Det er også 

kun den rette indkomstmodtager, der må fradrage driftsomkostninger til at erhverve, sikre og vedlige-

holde indkomsten. En vigtig problemstilling i transfer pricing omhandler netop den rette indkomstmod-

tager, da koncerner kan have en skattemæssig fordel af at afregne til priser, der ikke er foretaget på 

armslængdevilkår, hvorved indkomststrukturen forvrides. Dermed skal læren om ”rette indkomstmodta-

ger” overholdes for koncernforbundne selskaber, så den part, der har indtægten rent faktisk svarer skat 

heraf og den, der afholder udgiften, opnår fradrag. Anden opførsel vil være indkomstforvridende og vil 

typisk kunne medføre korrektioner af indkomsten og udgifterne fra skattemyndighedernes side.   

 

Hvis skattemyndighederne ikke mener, at de kontrollerede transaktioner er sket på armslængdevilkår 

kan de foretage korrektion af indkomsten. Der kan her være risiko for, at indkomst bliver beskattet i me-

re end et land, da de to landes skattemyndigheder kan have forskellig opfattelse af, hvem der har ret til 

beskatningen, således at en primær korrektion foretages af det ene lands skattemyndigheder. Hvis kon-

cernen anmoder om en sekundær korrektion, og denne ikke imødekommes af det andet lands skattemyn-

digheder, vil der ske en dobbeltbeskatning af koncernen. Der findes en række dobbeltbeskatningsover-

enskomster, som Danmark har indgået med diverse lande, så beskatningen kan fordeles i overensstem-

melse med disse. Dermed vil en eventuel indkomstforhøjelse automatisk følges af en indkomstnedsæt-

telse hos den modsatte part.  

OECD’s Guidelines lægger op til, at disse dobbeltbeskatningsproblemer løses, og det må antages, at 

koncerner, der opererer på markeder udenfor EU og de lande, der har tiltrådt OECD’s retningslinjer, har 

større problemer med dobbeltbeskatning end OECD medlemslandene. 

 

I 1960 blev armslængdeprincippet lovfæstet i dansk skatteret, hvor SL §§ 4-6 samtidig blev udvidet 

med SEL § 12, som betød at skattemyndighederne nu havde hjemmel til at foretage korrektioner af 
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indkomstoverførsler15. Dette var for at sætte en stopper for, at dansk indkomst til dansk beskatning 

af internationale koncerner blev overflyttet til udlandet. Ordlyden af SEL § 12 stk. 1 var:  

 

”Såfremt et her hjemmehørende selskab eller forening mv., der kontrolleres af en udenlandsk virk-

somhed, i sine handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med denne er underkastet andre vil-

kår end dem som ville gælde for et uafhængigt foretagende, skal til selskabets eller foreningens ind-

komst henføres den fortjeneste, som selskabet eller foreningen må antages at ville have opnået, hvis 

selskabet eller foreningen havde været et uafhængigt foretagende, der under frie vilkår afsluttede 

forretninger med vedkommende udenlandske virksomhed”.  

 

Dette var en skarpere formulering end i SL §§ 4-6, og skattemyndighederne kunne hermed korrigere 

indkomstforvridende priser mellem danske selskaber under udenlandsk kontrol. Dermed var SEL § 12 i 

teorien en stopklods for, at indkomst kunne foretages i lande med en lempeligere selskabsbeskatning, 

hvor skattemyndighederne fik en teoretisk mulighed for at korrigere selskabets indkomst, hvis transakti-

onerne ikke foregik på armslængdevilkår. Teoretisk, fordi det i praksis var skattemyndighederne, der 

skulle løfte bevisbyrden, og korrektioner efter denne paragraf viste sig at være svære at foretage i prak-

sis.  

Hjemlen blev forsøgt anvendt i forbindelse med de såkaldte oliedomme16, hvor skattemyndighederne 

tabte og ikke formåede at løfte bevisbyrden, så domstolen ikke godkendte de foreslåede korrektioner. 

Oliedommene vedrørte dels Texaco (1977-78), hvor skattemyndighederne foretog en ligningsmæssig 

forhøjelse af indkomsten sammenlignet med andre lignende driftsselskaber under henvisning til SEL § 

12, da datterselskabet i disse år ikke havde oppebåret nogen indkomst, og BP Oliekompagniet A/S 

(1988), der igennem 9 år havde haft en gennemsnitlig indkomst på 3,2 mio. kr. hvor skattemyndigheder-

ne ligeledes i overensstemmelse med SEL § 12 foretog en skønsmæssig indkomstforhøjelse17.  

SEL § 12 blev udformet i dansk ret på baggrund af OECD’s Modeloverenskomst fra 1963, hvor ar-

tikel 9 beskriver armslængdeprincippet, da der ikke fandtes egentlig hjemmel i OECD’s regi. Ved 

samme lejlighed blev SEL § 11 vedrørende tynd kapitalisering vedtaget, som er en værnsregel for 

fradrag for renteudgifter mellem interesseforbundne parter, hvor der foreligger et skævt forhold 

                                                 
15 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 40 - i første omgang korrektionshjemmel i forbindelse 

med danske selskaber under udenlandsk kontrol 

16 TfS 1987, 60 Ø, Texaco A/S, TfS 1988 , 292 H, BP Oliekompagniet A/S 
17 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.8.1 
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mellem gæld og egenkapital. Efter denne hjemmel kan fradraget for selskabets nettofinansierings-

udgifter begrænses, hvis der findes for meget gæld i forhold til egenkapital, hvilket dermed udhuler 

skattebetalingen18.  

Efterfølgende blev lovgivningen ændret, og SEL § 12 blev ændret med et lovforslag nr. 432 af 26. juni 

1998, hvor SEL § 12 stk. 1 og 2 blev ophævet. I stedet blev LL § 2 indført, hvor LL § 2 stk. 1 lyder:  

 

”Skattepligtige, der kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, kontrollerer fysiske personer, er 

koncernforbundet med en juridisk person, der har driftssted beliggende i udlandet, er en udenlandsk fy-

sisk eller juridisk person med fast driftssted i Danmark, er en udenlandsk fysisk eller juridisk person 

med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af Kulbrintelovens § 21 stk. 1 eller 4, skal ved opgørelsen af 

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

miske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerende 

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

mellem uafhængige parter”19.    

 

Hermed blev armlængdeprincippet lovfæstet i dansk lov, så hjemlen til at foretage korrektioner blev kla-

rere og mere præcis. LL § 2 er herefter den hjemmel, der fortrinsvis benyttes til at korrigere transfer pri-

cing på armslængdevilkår, hvor denne hjemler ret til at foretage korrektioner ved transaktioner mellem 

juridiske personer med bestemmende indflydelse, så disse foregår på markedsvilkår. Denne foregår dels 

som en primær, en sekundær og en korresponderende korrektion af den pågældende transaktion. Herved 

bliver transaktionens pris eller selskabets indkomst forhøjet (primær korrektion), hvorefter fradraget 

forhøjes for den betalende part (sekundær korrektion). Den sekundære korrektion opstår som følge af en 

anmodning fra koncernen til skattemyndighederne i den anden stat jf. OECD’s Guidelines pkt. 4.32 – 

4.66.  

Skattemyndigheden er dog ikke forpligtet til at løse dobbeltbeskatningsproblemstillingen ved at gen-

nemføre den korresponderende korrektion. Dette sker kun, hvis skattemyndigheden tiltræder den primæ-

re korrektion i den anden stat. De to stater kan jf. OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 stk. 2 konsul-

tere hinanden vedrørende den korresponderende korrektion jf. den gensidige aftaleprocedure i OECD’s 

Modeloverenskomst art. 25 stk. 2. Selve korrektionen vil ofte medføre en indkomstnedsættelse eller en 

                                                 
18 SEL § 11 beskriver et forhold på 4:1 mellem gæld og egenkapital, hvor ud over nettofinancieringsudgifterne begræn-
ses 
19 LL § 2 stk. 1 
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credit-lempelse for den stat, som det koncernforbundne selskab skal betale til som følge af den primære 

korrektion20.   

Den sidste del af korrektionen er, at modtageren skal betale et skattepligtigt tilskud, som dog kan undgås 

ved en betalingsforpligtelse jf. LL § 2 stk. 5. Modsat SEL § 12 præciserer LL § 2 den kontrollerende og 

bestemmende indflydelse, som skal til for at en juridisk person direkte eller indirekte ejer et andet sel-

skab. Dette kræver over 50 % af aktierne eller stemmerettighederne. Hvis én af disse betingelser er op-

fyldt er der tale om bestemmende indflydelse. LL § 2 benyttes dermed til at håndhæve armslængdeprin-

cippet ved koncernforbundne parter, så koncernen ikke benytter de interne transaktioner til at placere 

skattebetalingen i det land, hvor selskabsbeskatningen er mest lempelig, men handler som uafhængige 

parter ville gøre.  

LL § 2 stk. 2 slår fast, at der skal fikseres en rente, når renten mellem uafhængige parter ikke er fastsat 

på markedsvilkår. Her kan der ligeledes foretages korrektion, så resultatet bliver, at parterne skal 

anvende markedsrenten på armslængdevilkår. Som før omtalt skal modtageren ved sidste del af korrek-

tionen (sekundær) betale et skattepligtigt tilskud, som kan undgås ved en betalingsforpligtelse jf. LL § 2 

stk. 5, hvor man accepterer de i LL § 2 stk. 1 bestemte priser og vilkår.  

Med vedtagelsen af lov nr. 432 af 1998, der stadfæstede LL § 2 i dansk ret, vurderes det derfor, at det er 

blevet nemmere for skattemyndighederne at løfte bevisbyrden i de situationer, hvor der ikke er handlet 

på armslængdevilkår. Dette skyldes fortrinsvis, at den skattepligtige nu skal dokumentere, at der er 

handlet på armslængdevilkår, hvorfor skattemyndighederne har fået et mere præcist lovgrundlag at ar-

bejde efter.  

 

2.2 Oplysningspligten og dokumentationspligten ifølge dansk ret 

Oplysnings- og dokumentationskravene i forbindelse med de koncerninterne kontrollerede transaktioner 

er i Danmark hjemlet i Skattekontrolloven. SKL § 3 B er blevet ændret et antal gange, og igangsatte en 

udvikling i dansk ret med hensyn til disse oplysnings- og dokumentationskrav21. Med lov nr. 131 af 

25/2 1998 om oplysningspligt blev indført en skatteretlig regulering af en række formelle forhold. 

Formålet med loven var at forbedre de danske skattemyndigheders muligheder for at sikre en kor-

rekt prisfastsættelse – og dermed indkomstopgørelse – ved koncerninterne transaktioner på tværs af 

landegrænserne. Ændringer er bl.a. foretaget med lov nr. 408 af 1. juni 2005, hvor dokumentationen 

blev udvidet til at omfatte koncerner, der agerede i Danmark, hvor SKL § 3 B førhen udelukkende om-

                                                 
20 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.10.3 
21 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 39 
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fattede internationale transaktioner. Her blev oplysnings- og dokumentationspligten ændret, så told- 

og skatteforvaltningen fik bemyndigelse til at fastsætte regler for indholdet af transfer pricing doku-

mentationen. SKL § 3 B er senest blevet ændret med SKAT’s udsendelse af dokumentationsbe-

kendtgørelsen på baggrund af BEK nr. 42 af 24/1 200622, og lyder nu:  

 

”De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og 

vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner, jf. dog stk. 6. Den skriftlige dokumentation skal på 

told- og skatteforvaltningens begæring forelægges denne og skal være af en sådan art, at den kan danne 

grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne 

være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter”. 

 

Denne ændring bringer SKL § 3 B i overensstemmelse med EU-retten og betyder, at SKL § 3 B stk. 1 

nu vedrører både nationale og internationale transaktioner. Yderligere defineres koncernforbundne juri-

diske personer i SKL § 3 B stk. 3 som omfattende aktionærer med bestemmende indflydelse. De kon-

cernforbundne selskaber er defineret i SKL § 3 B stk. 1, som henviser til definitionen i LL § 2. Den 

bestemmende indflydelse er defineret ved, at der direkte eller indirekte ejes minimum 50 % af aktie-

kapitalen, eller at der direkte eller indirekte rådes over minimum 50 % af stemmerettighederne jf. 

SKL § 3 B stk. 2. 

Oplysningspligten jf. SKL § 3 B beskriver, hvordan skattepligtige fysiske og juridiske personer, der 

fører grænseoverskridende kontrollerede transaktioner med afhængige parter, selv skal føre doku-

mentation og angive arten og omfanget af disse økonomiske transaktioner, og at de er foretaget på 

armslængdevilkår. Der skal gives oplysninger vedrørende de pågældende koncernforbindelser og 

faste driftssteder til myndighederne og om disse findes i Danmark, i EU/EØS eller uden for EU / 

EØS. Oplysningspligten omfatter alle kontrollerede transaktioner, overdragelse af varer og aktiver, 

levering af tjenesteydelser og finansielle ydelser. Dermed er oplysningspligten en obligatorisk del af 

selvangivelsespligten23. Der gælder en minimumsgrænse på 5 mio. kr., hvorunder selskabet er frita-

get fra at indlevere blanketten. På denne baggrund vurderer skattemyndighederne, om de kontrolle-

rede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår eller om eventuelle korrektioner skal finde sted. 

Hvis oplysningspligten ikke bliver overholdt, kan skattemyndighederne ved hjælp af bøder og skat-

tetillæg tilskynde til, at oplysningspligten overholdes jf. SKL § 5, stk. 1 og 2.  

                                                 
22 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.1 
23 Dette sker ved hjælp af blanket 05.021 
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Dokumentationspligten dækker over, at skattepligtige personer hvad enten de er fysiske eller juri-

diske skal kunne dokumentere de relevante oplysninger, de har afgivet og som ansættelsen af skat-

ten foretages efter. Dokumentationen er omtalt i SKL § 6 jf. SKL § 3 B stk. 5. Dokumentationen 

skal være tilstrækkelig til at kunne danne baggrund for en vurdering af, om disse priser, vilkår og 

betingelser for transaktionen er foretaget på armslængdevilkår i overensstemmelse med, hvad uaf-

hængige parter ville kunne have opnået24. SKL § 3 B stk. 5 omfatter dokumentation for priser og vil-

kår, hvor den skattepligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvordan priser 

og vilkår er fastsat i kontrollerede transaktioner.  

De vejledninger, der findes på området fra skattemyndighedernes side, stiller ikke lovfæstede krav 

til dokumentationen, men relevant dokumentation kan afhængig af selskabets størrelse indeholde 

bl.a. en funktions- og risikoanalyse, en sammenligning med uafhængige parters transaktioner, med 

de valgte transfer pricing metoder samt indeholde forretningsgange på området i selskaberne25. 

Sammenligningsanalysen kan danne baggrund for fastsættelse af armslængdeprisen efter skatte-

myndighedernes vurdering.  

Hvis man ved forsætlig eller grov uagtsom adfærd undlader at opfylde pligten til at udarbejde skrift-

lig dokumentation, eller dokumentationen vurderes mangelfuld, har skattemyndighederne mulighed 

for at sanktionere overfor selskabet med bøde jf. SKL § 17 stk. 326. Skattemyndighederne har også 

mulighed for at foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af de pågældende kontrollerede 

transaktioner jf. SKL § 5 stk. 3, hvorefter selskabet, hvis de er uenige i denne ansættelse, må føre 

bevis for et modsat resultat. Hvis der er udarbejdet en dokumentation, kan skattemyndighederne ikke 

foretage en skønsmæssig ansættelse, selvom priserne anses for at være ukorrekte eller dokumentationen 

ikke fyldestgørende. Den skønsmæssige ansættelse skal foretages i overensstemmelse med armslængde-

princippet jf. OECD’s Guidelines. Skattemyndighederne skal oplyse om forholdene vedrørende prisfast-

sættelsen samt den anvendte metode ligesom de skal indhente de nødvendige oplysninger hos den skat-

tepligtige27.  

 

I princippet er retten i koncerner til at træffe bindende aftaler omfattet af aftaleloven, men skatte-

myndighederne har altså med ovenstående lovgivning fået et retsgrundlag, der kan bruges til at in-

tervenere i disse aftaler, hvis de ikke foregår mellem uafhængige parter (med modsatrettede interes-

                                                 
24 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.3 
25 SKAT har udsendt transfer pricing vejledninger i 2000, i 2002 og igen i 2006. I disse er dokumentationspligten blevet 
understøttet samt lovfæstet i SKL §3B. I 2006 stadfæstedes dokumentationsbekendtgørelsen.  

26 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.5 
27 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.4 
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ser hvad angår pris og vilkår) og dermed ikke til markedsvilkår eller armslængdevilkår. Det er nor-

malt, at det er skattemyndighederne, der skal løfte den objektive bevisbyrde i transfer pricing sager, 

da det er dem, der skal påvise, at de kontrollerede transaktioner ikke er foretaget på armslængdevil-

kår. Men hvis skattemyndighederne påbyder den skattepligtige at fremføre dokumentation for, at 

deres prisfastsættelser af de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængde-

princippet, er det herefter den skattepligtige, der har den subjektive bevisbyrde for at bevise, at de 

kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår, så de ikke skønsmæssigt får fastsat en 

indkomst. På denne måde har udviklingen i lovgivningen begunstiget skattemyndighederne, så de 

lettere kan løfte bevisbyrden overfor den skattepligtige, selvom den objektive bevisbyrde altid vil 

påhvile skattemyndighederne og ikke den skattepligtige. LL § 2 og SKL § 3 B gør det nemmere for 

skattemyndighederne at løfte bevisbyrden ved prisfastsættelse og foretage korrektioner på de kon-

trollerede transaktioner. LL § 2 benyttes ved danske forhold, mens SKL § 3 B finder anvendelse på 

internationale kontrollerede transaktioner. 

Skattemyndighederne kan også benytte sig af realitetsgrundsætningen, som ikke er hjemlet, men 

som foreskriver, at realiteten går forud for formaliteten. Dette er en generalklausul på det skatteretli-

ge område, der foreskriver, at det reelle indhold i en aftale går forud for den ydre formelle aftale, så 

dispositionernes form står i modsætning til det reelle indhold. Dermed er der ikke overensstemmel-

se mellem den indre realitet og den ydre formalitet28. Denne skelnen vedrører et vigtigt aspekt ved-

rørende transfer pricing og skattemæssig planlægning. I princippet er skatteplanlægning ikke ulov-

ligt, hvis det blot foregår indenfor lovens rammer. Det ville på en måde være unaturligt, hvis virk-

somheder ikke forsøgte at minimere deres skattebetaling, som jo er en omkostning. Der er således 

en balance mellem skatteplanlægning og direkte skattesvig, hvor sidstnævnte vedrører overtrædelse 

af den gældende lovgivning. Denne sondring vedrører ligeledes den modstridende interesse mellem 

på den ene side aktionærernes interesse og på den anden side samfundets nationalt set. Skattesvig 

involverer typisk direkte afgivelse af vildledende eller forkerte oplysninger intenderet enten for-

sætligt eller groft uagtsomt.   

 

2.3 Korrektioner 

Skattemyndighederne har ved den gældende lovgivning mulighed for at foretage korrektion i henhold til 

armslængde priser og vilkår, hvis koncern- eller interesseforbundne parter ikke handler på markedsvil-

                                                 
28 Pedersen – Transfer pricing – i international belysning, s. 37 
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kår eller, hvis skattemyndighederne ikke mener, at dette er tilfældet for de kontrollerede transaktioner. 

Disse korrektioner kan opdeles i dels dispositions- og vilkårskorrektioner.  

Dispositionskorrektionen har at gøre med forholdet mellem rette indkomstmodtager og udgiftsbærer, 

hvorfor indkomsten (dispositionen) skal henføres til den rette modtager. Vilkårskorrektionen foretages 

derimod, hvis transaktionens priser ikke er ført på markedsvilkår og foretages typisk som en fikserings- 

eller en værdikorrektion. Dermed fordeles indkomsten mellem de koncernforbundne parter i overens-

stemmelse med armslængdeprincippet29. Det vil sige, at den mest afgørende forskel mellem dispositi-

ons- og vilkårskorrektioner er, at dispositionskorrektionen kan være indkomstskabende, mens vilkårs-

korrektioner i stedet fordeler indkomst30. 

De priskorrektioner, som foretages, kan opdeles i tre korrektioner betegnet henholdsvis den primære, 

den sekundære og den korresponderende korrektion. Skattemyndighedernes korrektion af den oprinde-

lige transaktion mellem de interesseforbundne parter betegnes som den primære korrektion. Denne kor-

rektion fastsætter en armslængdepris på transaktionen, og resultatet er ofte en forhøjelse af indkomsten, 

som modtageren skal betale indenfor koncernen, hvorved korrektionen foretages hos den, der har opnået 

en fordel. Dette stemmer overens med, at formodningen vedrørende de priser, der afregnes til, er at disse 

måske ikke er på markedsvilkår og har til formål at foretage en indkomstforskydning mellem parterne. 

Resultatet af den primære korrektion er dermed ofte en forhøjelse af indkomsten hos den skattepligtige 

part, der har fået en fordel af handelen, som ikke ville være fremkommet mellem uafhængige parter.  

Hvis der foretages en primær korrektion, så prisen bliver højere, kan selskabet ansøge skattemyndighe-

derne i den anden parts land om en sekundær korrektion, hvorved indkomsten nedsættes, og fradraget 

hos den part, der betaler den højere pris kan ligeledes forhøjes. Ved en sådan indkomstnedsættelse kan 

man undgå dobbeltbeskatning, hvis korrektionen godkendes af den modsatte parts skattemyndigheder. 

Dermed bringes der lighed mellem det økonomiske og skattemæssige resultat mellem parterne.  

Den sidste korrektion er et skattepligtigt tilskud, som den part, der har betalt for lidt (og således modtag-

et en økonomisk fordel) skal betale. Dette kan undgås ved en betalingsforpligtelse jf. LL § 2 stk. 5, såle-

des at man tilbagebetaler denne fordel, som de første korrektioner har medført. Derved bringes de øko-

nomiske fordele i overensstemmelse med den skattemæssige betaling.  

Disse korrektionsmuligheder på tværs af landegrænser bevirker, at transfer pricing processen er et kom-

plekst emne, der kræver tid og ressourcer i de mange selskaber samt hos de pågældende skattemyndig-

heder. Selskaberne har besværet med de korrekte oplysnings- og dokumentationskrav vedrørende handel 

                                                 
29 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 23 
30 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 23 
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på armslængdevilkår, mens skattemyndighederne skal løfte bevisbyrden samt foretage korrekt vurdering 

og skøn samt korrektion af indkomsten hos de afhængige koncernforbundne selskaber. Udviklingen de 

seneste år har dog styrket skattemyndighederne, så de har fået lettere ved at løfte bevisbyrden overfor 

selskaberne vedrørende korrektioner, så samhandelen med de kontrollerede transaktioner foregår på 

armslængdevilkår. 

 

2.4 Omgørelse 

Hvis den sekundære korrektion foretages i transfer pricing sager, for at undgå dobbeltbeskatning 

som følge af den primære korrektion, kan den skattepligtige, hvis den sekundære korrektion er skat-

tepligtig, påberåbe sig nødvendigheden af en omgørelse af den sekundære korrektion. En sådan om-

gørelse kan ske efter LL § 2 stk. 5 eller SFL § 29.  

Ved LL § 2 stk. 5 forpligter den skattepligtige sig til en betaling for at undgå den sekundære korrek-

tion i overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvorved de økonomisk opnåede fordele tilba-

geføres. Der skal ved brug af LL § 2 stk. 5 være tale om en transfer pricing korrektion efter LL § 2 

stk. 1 og den skattepligtige skal forpligte sig til en betaling i overensstemmelse med transfer pricing 

princippet. Der er ikke krav til, hvornår betalingen skal effektueres31. Hvis en korrektion foretages 

mellem de danske myndigheder og en udenlandsk, er det desuden en betingelse, at den udenlandske 

myndighed foretager en beskatning i overensstemmelse med de priser og vilkår, som lægges til 

grund for den danske transfer pricing korrektion. Den primære korrektion modsvares da nøje af den 

sekundære. 

 

Der kan også foretages omgørelse efter SFL § 29. Dette dækker over, at en skattepligtig kan søge 

om at kunne omgøre en privatretlig disposition med skattemæssig virkning jf. SFL § 29. Dette kan 

være relevant i transfer pricing sager, hvis betalingsforpligtelsen efter LL § 2 stk. 5 ikke er påtaget 

på tidspunktet for transfer pricing korrektionen. Ved anmodningen kan denne dels gå på, at disposi-

tionen helt omgøres (fuldstændig omgørelse) eller, at der sker vilkårsændringer i den private dispo-

sition, som ellers opretholdes (reparationsomgørelse).  

I transfer pricing sager er sidstnævnte relevant. Betingelserne for omgørelse er, at 1) dispositionen 

ikke må være båret for at spare eller udskyde skatter og afgifter, 2) at dispositionen skal have haft 

væsentlige utilsigtede skattemæssige virkninger, 3) at dispositionen skal være lagt klart frem for 

                                                 
31 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.7.1 
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myndighederne, 4) at de privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt 

skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige og 5) at alle, der skatteretligt vil blive be-

rørt af en tilladelse til omgørelse, tiltræder omgørelsesanmodningen. 

I transfer pricing sager i Danmark er en tilladelse til omgørelse en betingelse for at undgå en sekun-

dær korrektion. Hvis de kontrollerede transaktioner (koncerninterne afregningspriser) åbenlyst har 

afveget fra armslængdeprincippet, kan der ikke opnås tilladelse til omgørelse jf. TfS 2002, 75632. 

 

2.5 Modregning – ”Set offs” 

I koncernforhold kan mellemværender helt eller delvis afvikles ved modregning mellem de involve-

rede selskaber, hvorved der kun betales for differencer i værdien af varerne. OECD’S Guidelines 

beskriver i pkt. 1.60 – 1.64, hvordan skattemyndighederne skal anerkende sådanne modregninger 

mellem koncernselskaber. De modregninger, der her er tale om, er bevidste modregninger, dvs. truf-

fet i forhold til aftale. Der kan ikke foretages modregning mellem transaktionerne, når dette ikke har 

været aftalt mellem parterne. Således må der være tale om to selvstændige primære korrektioner, 

hvilket igen betyder, at der skal foretages to særskilte sekundære korrektioner33. 

I national ret såvel som international ret anerkendes det, at der kan foretages modregning eller så-

kaldt ”set off”. Disse interne modregninger mellem koncernforbundne parter kan forstyrre de nor-

male transfer pricing korrektioner, og det er således vigtigt at få klarlagt omfanget af dette internt i 

de koncernforbundne selskaber. Dette kan forhindre eller reducere transfer pricing forhøjelser, hvis 

der er tale om aftalt modregning.  Hvis modregningen i høj grad udligner de kontrollerede transak-

tioner, vil transfer pricing korrektionerne være minimeret i forhold til, hvad de ellers ville være. På 

denne måde udlignes den indkomstoverførsel, som er sket. Disse aftaler inddrages i armslængdeprø-

ven for at kunne vurdere, om den samlede omsætning er udtryk for armslængdevilkår.  

 

Ifølge dokumentationsbekendtgørelsen er der oplysningspligt, hvis de koncernforbundne selskaber 

indbyrdes har ført modregning for kontrollerede transaktioner med varer og tjenesteydelser. Skatte-

myndighederne kan udføre kontrol samt kræve, at selskaberne udleverer oplysninger om art og om-

fang samt omsætningernes størrelser med henblik på at fastlægge omfanget af den interne modreg-

ning, så armslængdeværdierne kan prisfastsættes korrekt.  

 

                                                 
32 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.7.2 
33 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.6.10 
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2.6 Dokumentationen ifølge dokumentationsbekendtgørelsen 

En skattepligtig skal udarbejde en dokumentation i forbindelse med de kontrollerede transaktioner, 

som skal opfylde kravene i dokumentationsbekendtgørelsens §§ 4 – 8. Dokumentationsbekendtgø-

relsen kaldes officielt ”BEK nr. 42 af 24/01/2006: Om dokumentation af prisfastsættelse af kontrol-

lerede transaktioner” og er udsendt af SKAT. Det er ikke et krav at denne følges, da dokumentation-

en fx også kan udarbejdes som en EU dokumentation jf. dokumentationsbekendtgørelsens § 11. Do-

kumentationen ifølge §§ 4 - 8 omfatter dokumentation for prisfastsættelsen af de kontrollerede 

transaktioner, som skal være fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Ved indleve-

ring af oplysninger i form af dokumentation til skattemyndighederne skal de koncernforbundne 

selskaber udarbejde et omfattende dokumentationsmateriale. Dette skal indeholde en beskrivelse af 

koncernen samt arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner. Ud over dette skal en transfer 

pricing analyse udarbejdes vedrørende koncernens funktioner og risici i forbindelse med transak-

tionerne. Dokumentationen skal også vedlægges de skriftlige aftaler, der foreligger om de pågæld-

ende transaktioner mellem de koncernforbundne selskaber inklusiv vilkår, prisforhold samt selska-

bets egen sammenlignelighedsanalyse med hensyn til interne og eksterne transaktioner i forhold til 

armslængdepriser.  

 

I beskrivelsen af koncernen skal indgå koncernens organisationsstruktur, dvs. en fortegnelse over 

samtlige af de kontraherende selskaber, ligesom koncernens forretningsaktiviteter, juridiske struktur 

og brancheforhold skal beskrives. Disse krav er beskrevet i dokumentationsbekendtgørelsens § 4, 

som også stiller krav om udlevering af oplysninger om selskabstype (dvs. om det er et salgsselskab, 

produktionsselskab eller andet), den geografiske placering, de sidste tre års omsætning og resultat af 

den primære drift for koncernen fordelt på aktiviteter, varer og tjenesteydelser, en beskrivelse af 

funktioner og risici, en sammenlignelighedsanalyse samt skriftlige aftaler og beskrivelse af de bran-

chemæssige forhold. Denne detaljegrad skal hjælpe skattemyndighederne med at finde et sammen-

ligningsgrundlag samt at kunne fortage en korrekt prisfastsættelse på armslængdevilkår. 

Skattemyndighederne kan på den måde benytte dokumentationen til at skabe sig et overblik over de 

involverede selskabers forretningsområder og de risici, de er udsat for, for at skabe et overblik over 

de kontrollerede transaktioner samt anvendelige prisfastsættelsesmetoder. Hvis selskaber har opnået 

decideret underskud på de kontrollerende transaktioner skal dette oplyses, så skattemyndighederne 

kan vurdere, om dette er sket i henhold til armslængdeprincippet.  
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Jf. dokumentationsbekendtgørelsens § 5 skal de kontrollerede transaktioner mellem selskabet og de 

koncernforbundne parter beskrives for at kunne foretage en korrekt sammenligning og deraf følgen-

de prisfastsættelse. Denne beskrivelse indeholder brancheforhold, produkternes egenskaber, funk-

tionsanalyse (funktioner, aktiver, risici), kontraktvilkår, økonomiske omstændigheder og forret-

ningsstrategier samt eventuelle omkostningsfordelingsaftaler. Økonomiske omstændigheder henfø-

rer til, at prisen på en vare eller tjenesteydelse kan variere fra sammenligningsgrundlaget, hvilket fx 

kan være begrundet i regulering, geografiske forskelle og markedsmæssige forskelle eller andre po-

litiske forhold. Forretningsstrategier skal beskrives, hvis de influerer på prisen. Funktioner er af-

grænsede enheder i virksomheden, der tilfører varen eller tjenesteydelsen værdi, og kan være bl.a. 

marketing, produktion, salg og udvikling. Ejerskabet af aktiver og deres bidrag til værdiskabelsen i 

en transaktion skal beskrives både vedrørende materielle og immaterielle aktiver. Ricisi vedrørende 

transaktionen skal beskrives, hvor der kan være tale om mange forskellige risici såsom brancherisi-

ci, produktrisici markedsrisici, finansielle risici, investeringsrisici, kreditrisici m.m. Der vil altid 

være en forventning mellem uafhængige parter om, at øget risici følges af øget afkast og omvendt. 

Dette skulle ligeledes være tilfældet for koncernforbundne transaktioner. OECD anbefaler i deres 

transfer pricing retningslinjer, at hver transaktion beskrives for sig. Dette er dog ikke et egentligt 

krav, men en vejledning som kan omgås jf. dokumentbekendtgørelsens § 5 stk. 2.  

Således skal de væsentligste konkurrenceforhold beskrives i dokumentationspligten for at skatte-

myndighederne kan vurdere transaktionernes validitet på disse parametre og dermed bedre foretage 

en sammenligning på et korrekt grundlag.  

 

2.6.1 Sammenlignelighedsanalyse 

Jf. § 6 i dokumentationsbekendtgørelsen skal dokumentationen indeholde en sammenligneligheds-

analyse, som kan danne baggrund for en vurdering af, om principperne for prisfastsættelse af de 

kontrollerede transaktioner er sket jf. armslængdeprincippet. Sammenligningen kan foregå med an-

dre transaktioner internt i koncernen til uafhængige parter eller eksternt mellem uafhængige tredje-

parter. Selve prisfastsættelsen skal beskrives og indeholde selskabets viden om uafhængige parters 

lignende transaktioner, og hvis selskabet selv har sådanne med uafhængig tredjepart skal dette op-

lyses og tjene som sammenligningsgrundlag. Hvis det ikke har været muligt at finde lignende trans-

aktioner skal dette ligeledes begrundes.  
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Sammenlignelighedsanalysen vil altid blive vurderet af skattemyndighederne, der, hvis direkte sam-

menlignelige transaktioner ikke kan findes på baggrund af de mest egnede transaktioner, kan fore-

tage justeringer, hvis de finder det nødvendigt. Justeringer kan fx foretages af grundlaget for sam-

menligningen fx på branche- og markedsforhold, geografi, produktafvigelser samt forskelle i mar-

keds- og leveringsbetingelser m.fl. Dermed kan eventuelle formodede forskelle udlignes, så en kor-

rekt prisfastsættelse kan finde sted. Justeringerne foretages for at eliminere forskelle mellem den 

kontrollerede transaktion og referencetransaktionen, og kan styrke pålideligheden af resultatet.  

Sammenligningsgrundlaget kan belyses fx gennem en historisk periode eller på anden måde per-

spektiveret til en bredere relevant sammenhæng, som fx varens art, særlige egenskaber, produkti-

onsforhold og metoder for at opnå den bedst mulige sammenligning. Dette har betydning for, om 

justeringer skal foretages i forhold til prisfastsættelsen. Udgangspunktet bør om muligt stadig være 

en transaktion foretaget mellem uafhængige parter med så få justeringer som muligt for at opnå en 

så korrekt og plausibel sammenligning som muligt. Hvis der er benyttet justeringer og intervaller 

skal disse forklares jf. jf. § 10 stk. 3.  

 

Ved immaterielle aktiver er det særligt nødvendigt at være opmærksom på justeringer, da disse ofte 

er svære at prisfastsætte, specielt hvis der er tale om oparbejdede immaterielle aktiver. I dokumenta-

tionen kan varens egenskaber beskrives så sammenligneligheden bedre kan vurderes efterfølgende. 

Der vil være stor forskel på de enkelte varer og tjenesteydelser med hensyn til hvor let tilgængelige 

disse informationer er at fremskaffe. 

 

2.6.2 Databaseundersøgelser 

Den eksterne referencetransaktion mellem uafhængige parter kan søges på forskellig vis, bl.a. via 

brancheorganisationer eller i forskellige databaser, som kan undersøges med henblik på at finde en 

sammenlignelig transaktion, hvilket i praksis er normalt34. Virksomheden kan benytte disse databa-

seundersøgelser til at underbygge deres dokumentation overfor skattemyndighederne og påvise, at 

deres prisfastsættelse er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

Skattemyndighederne kan også fordre, at selskabet jf. dokumentationsbekendtgørelsens § 10 til 

brug for en skatterevision skal udarbejde en sådan, som skal hjælpe myndighederne med at vurdere 

om transaktionen er foregået på markedsvilkår. Dette kan fx ske, hvis der er store ændringer i ind-

                                                 
34 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 864 - 865 



22 
 

komstgrundlaget for det pågældende selskab fra år til år. Databaseundersøgelsen er jf. § 10 stk. 2 i 

dokumentationsbekendtgørelsen betinget af, at sammenligningsgrundlaget benyttes til undersøgel-

sen og kan ligge til grund for armslængdevilkårene, samt at databaseundersøgelserne er offentligt 

tilgængelige, så disse kan efterprøves og kontrolleres. Der skal samtidig redegøres for, om det har 

været nødvendigt at justere transaktionen, og om armslængdeprisen kun kan bestemmes i et inter-

val. Disse skal dokumenteres og forklares jf. § 10 stk. 3. Databaseundersøgelsen skal udarbejdes 

indenfor 60 -90 dage ved påbud fra skattemyndighederne. Hvis selskabet ikke bliver bedt herom, 

må det antages, at det er frivilligt om dokumentationen skal indeholde en databaseundersøgelse jf. 

dokumentationsbekendtgørelsens § 10. Det kan dog ofte være en fordel at lave en sådan i forbindel-

se med sammenlignelighedsanalysen af de kontrollerede transaktioner.  

 

I praksis vil databaseundersøgelser ofte give de samme resultater. Dermed er det normalt spild af tid 

og ressourcer at kræve af skattepligtige og skattemyndigheder, at der udarbejdes databaseundersøg-

elser ved standardsituationer35. Hvis en databaseundersøgelse medtages skal denne jf. dokumentati-

onsbekendtgørelsens § 10 stk. 3 indeholde 1) identifikation af transaktionen samt prisfastsættelses-

metode, 2) begrundet beskrivelse af kriterier og sammenligningsgrundlaget, 3) redegørelse for jus-

teringer og intervaller samt 4) dokumentation i form af skriftligt materiale. På basis af dette kan 

sammenligningsanalysen ligge til grund for de koncerninterne afregningspriser og avancer. Hvis 

dette resulterer i et interval ligger dette til grund for vurderingen af armslængdevilkår og priser. 

 

2.6.3 Implementering og skriftlige aftaler 

Jf. § 7 i dokumentationsbekendtgørelsen skal dokumentationen indeholde en overordnet redegørelse 

for implementeringen af principperne for prisfastsættelsen. Dette kan fx være, hvorledes der er fore-

taget justeringer på priser og vilkår, samt om disse lever op til armslængdeprincippet. 

 

Ifølge § 8 i dokumentationsbekendtgørelsen skal dokumentationen indeholde en liste over de indgå-

ede skriftlige aftaler mellem de koncernforbundne parter vedrørende de kontrollerede transaktion-

er36. Det kan være alt fra aftaler vedrørende markedsforhold, indgåede kontrakter vedrørende vilkår, 

                                                 
35 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 912 – Ved krævende situationer og kom-
plicerede transaktioner kan den skattepligtige få vished om retsvirkningen ved ansøgning om en forhåndsprisgodkend-
else (APA). 
36 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.3.3 
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betingelser og udførsel af funktioner. Der skal oplyses om ejerskab af aktiver og påtagelse af ricisi, 

omkostningsfordelingsaftaler, forhåndsprisgodkendelsesaftaler, betingelser og prisvilkår samt even-

tuelle kendte forskelle i prisfastsættelsen fra tilsvarende transaktioner mellem uafhængige parter. 

Det er almindeligt, at hver transaktion har hver sin aftale. Vedrørende omkostningsfordelingsaftaler 

skal hver selskabs andel af omkostningsaktiviteten beskrives og indgå i dokumentationsmaterialet, 

ligesom de enkelte aktiver, selskabet ejer i forhold til fællesaktiviteten, skal beskrives. Derudover 

skal der oplyses om de øvrige samarbejdspartneres aktiver og andel af fællesaktiviteterne.  

Skattemyndighederne kan bede om supplerende materiale, hvis de finder dette nødvendigt. Disse 

kan indeholde de før omtalte databaseundersøgelser, som benyttes til prissammenligninger, hvis 

disse ikke er ordentligt præsenteret i dokumentationen.  

 

Hvis dokumentationen udarbejdes som en EU dokumentation (EU TPD) efter bekendtgørelsens § 

11 stk. 1, skal bekendtgørelsens nævnte beskrivelser og analyser i §§ 4 – 8 være indeholdt i fælles-

specifikationen eller i den landespecifikke dokumentation. Slutteligt kan den skattepligtige vælge at 

udarbejde dokumentationen efter fælles retningslinjer, som er indgået mellem stater, der ikke er 

medlem af den europæiske union jf. § 11 stk. 2 i dokumentationsbekendtgørelsen37.  

 

2.6.4 Funktions- og risikoanalyse 

Et meget vigtigt element i dokumentationen er koncernens udarbejdede analyse af deres funktioner, 

de anvendte aktiver samt de risici, de er udsat for i deres markeder samt branche. Dette gøres for at 

beskrive, hvor selskabet skaber værdi, samt hvor dens væsentligste risici befinder sig. Funktionerne 

er alt fra salg, marketing, forskning og udvikling til distribution, finansiering m.m. Denne analyse 

og dokumentation er et vigtigt redskab for skattemyndighederne til at vurdere, om en prisfastsættel-

se af de kontrollerede transaktioner er korrekt og i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Analysen viser, hvordan indkomsten korrekt skal fordeles mellem de forbundne selskaber ved trans-

aktionen. De forretningsmæssige risici forventes i den sammenhæng at afspejles direkte i prisen, 

hvorfor dette er en særdeles vigtig parameter at få beskrevet korrekt. De væsentligste risici er i den 

forbindelse ofte specifikke markeds- eller brancherisici og de kan være alt fra produktspecifikke til 

finansielle m.m. Risici skal ligeledes fordeles mellem de implicerede afhængige parter for at kort-

lægge hvor stor del af de enkelte typer af risici, de hver især har påtaget sig. Der vil være en for-

                                                 
37 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.3.5 
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ventning om, at en højere risiko afspejles i en højere prisfastsættelse, hvilket er tilfældet ved uaf-

hængige parter, hvorfor denne sammenhæng også forventes ved afhængige parter.   

Med hensyn til immaterielle aktiver vil funktionsanalysen bl.a. angive de parter, der har ejendoms-

retten og udnyttelsesretten til de pågældende aktiver, samt beskrive om betalingen er knyttet til fx 

en licensroyalty, et salg, kontraktforskning eller en omkostningsfordelingsaftale.  

 

2.6.5 Begrænsninger i dokumentationspligten 

For små og mellemstore virksomheder gælder en begrænsning fra dokumentationspligten jf. SKL § 

3 B, stk.6. Skattepligtige med et antal ansatte under 250 eller en årlig samlet balance på under 125 

mio. kr. eller en årlig samlet omsætning på under 250 mio. kr. skal kun udarbejde dokumentation 

for kontrollerede transaktioner med personer og faste driftssteder, som ikke er medlem af EU og 

EØS, og som ikke har en dobbeltoverenskomst med Danmark. Intern omsætning, kapitalandele, for-

dringer og gæld skal elimineres jf. SKL § 3 B, stk. 738. Derudover kan uvæsentlige transaktioner af 

beskedent økonomisk omfang undtages, som defineret jf. SKL § 3 stk. 2.  

 

2.7 Opsamling 

Begrebet transfer pricing benyttes til at dække over prisfastsættelsen ved koncerninterne kontrolle-

rede transaktioner. Der findes oplysningskrav og dokumentationskrav vedrørende disse transaktio-

ner, som følges af de danske skattemyndigheder med udgivelse af vejledninger. De har mulighed for 

at foretage korrektion i henhold til armslængdepriser og -vilkår, hvor LL § 2 er den hjemmel, der i 

dansk ret kan benyttes til at korrigere transfer pricing transaktioner. Korrektionerne kan opdeles i dels 

dispositions- og vilkårskorrektioner, hvor dispositionskorrektionen har at gøre med forholdet mellem 

rette indkomstmodtager og udgiftsbærer, som i dansk ret er reguleret af SL §§ 4- 6, mens vilkårs-

korrektionen typisk foretages som en værdikorrektion. Sidstnævnte kan opdeles i tre korrektioner, 

henholdsvis den primære, den sekundære og den korresponderende korrektion.  

Selskaberne har dels dokumentationspligt og oplysningspligt i forbindelse med transfer pricing. En 

skattepligtig kan vælge at udarbejde dokumentationen i overensstemmelse med dokumentationsbe-

kendtgørelsens §§ 4 – 8. Dokumentationen skal omfatte dokumentation for prisfastsættelsen af de 

kontrollerede transaktioner, som skal være fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

                                                 
38 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.9.3.1 
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Dokumentationen skal bl.a. indeholde en sammenlignelighedsanalyse og kan indeholde databaseun-

dersøgelser, som skattemyndighederne også kan benytte til en skatterevision på området. 

 

3 OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

I dette kapitel vil OECD’s Modeloverenskomst samt OECD’s Transfer Pricing Guidelines blive belyst 

og sat i en relevant kontekst for problemstillingen. Først vil OECD’s Modeloverenskomst kort blive be-

skrevet, hvorefter fokus vil være på OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Internationalt set har OECD 

løbende udviklet deres retningslinjer på transfer pricing området i deres guidelines, hvilket set fra et 

dansk retligt synspunkt er vigtigt, da den danske lovgivning læner sig meget op ad disse. 

 

3.1 OECD’s Modeloverenskomst 

OECD’s Modeloverenskomst fra 1963 fastsatte retningslinjer for, hvorledes dobbeltbeskatning kunne 

løses i internationalt regi samtidig med, at de økonomiske transaktioner skulle lettes. I modeloverens-

komsten findes flere artikler, som har relevans for den danske lovgivning på samme område, idet de 

danske dobbeltbeskatningsregler er udarbejdet efter OECD’s Modeloverenskomst. Modeloverenskomst-

en definerer de armslængdevilkår, under hvilke samhandelen mellem kontrollerende parter skal foregå. I 

artikel 9 defineres et regelsæt for beskatningen mellem både fysiske og juridiske personer, hvilket bety-

der, at korrektioner kan foretages, hvis der ikke er handlet på armslængdevilkår eller markedsvilkår. Ar-

tikel 9 slår fast, at hvis vilkårene afviger fra det, der ville være aftalt mellem uafhængige parter, kan en-

hver difference medregnes til dennes indkomst og beskattes i overensstemmelse hermed. Dette foregår 

ved den primære korrektion, hvorefter den anden part på anmodning kan få foretaget en korresponderen-

de korrektion, hvorved en dobbeltbeskatningssituation kan undgås. Dette er hvad der i dansk lovgivning 

er indført med først SEL § 12 og senere LL § 2. Princippet omfatter både transaktioner vedrørende varer 

og tjenesteydelser samt immaterielle og finansielle aktiver. Armslængdevilkårene fastlægges om muligt 

efter sammenlignelige transaktioner, selvom det kan være svært i praksis at finde lignende transaktioner 

at sammenligne med. 
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3.2 OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines er betegnelsen for et sæt retningslinjer på transfer pricing området, 

som er opstået for at harmonisere medlemslandenes transfer pricing politik som følge af et øget fokus på 

området. Det er op til de enkelte lande at implementere disse i deres respektive lovgivning, da det er 

frivilligt om OECD’s retningslinjer følges. Formålet er stadig at adressere dobbeltbeskatningsproble-

matikken vedrørende transfer pricing transaktioner.  

I 1979 udsendtes første udkast til transfer pricing retningslinjerne under titlen, ”Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises”, hvor disse regler indeholdt de internationale retningslinjer for området ved-

rørende skattemæssig regulering af transaktioner samt prisfastsættelsesmodeller. Senere i midt 80’erne 

blev dette præciseret med en rapport med titlen ”Transfer Pricing and Multinational Enterprises – 

Three Taxation Issues” som vedrørte multinationale selskaber. I 1995 udkom ”OECD’s Transfer Pri-

cing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, som bl.a. vedrørte armslæng-

deprincippet samt dokumentationskrav til selskaberne i sin ”endelige form”. 

Retningslinjerne blev til for at ensrette og harmonisere transfer pricing retningslinjerne på tværs af med-

lemslandene og for at skabe klarhed om emnet. Formålet var at lette den administrative praksis for sel-

skaberne såvel som de enkelte skattemyndigheder vedrørende dobbeltbeskatningsproblemer i forbindel-

se med beskatningen af de internationale koncerner. På internationalt niveau har OECD’s Guidelines 

haft stor betydning på transfer pricing området, og både den danske og andre landes lovgivning er for-

met efter OECD’s retningslinjer. I Danmark er dette sket med dokumentationsbekendtgørelsen, der 

gengiver OECD’s retningslinjer med hensyn til prisfastsættelsesmetoder. Den valgte metode skal være 

den, der giver den mest præcise beregning på værdien af de koncerninterne kontrollerede transaktioner. 

De første fem kapitler af OECD’s Guidelines indeholder bl.a. en definition af armslængdeprincippet, de 

forskellige mulige prisfastsættelsesmetoder, omkostningsfordelingsaftaler samt dokumentationskrav 

vedrørende transfer pricing. De tre følgende kapitler omhandler dels immaterielle aktiver, tjenesteydel-

ser samt omkostningsfordelingsaftaler. Nedenfor vil disse kapitler blive gennemgået med særlig vægt på 

prisfastsættelsesmetoderne.  

  

3.3 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet er tydelig veldefineret og velbeskrevet i OECD’s Transfer Pricing Guideli-

nes kapitel 1 og i OECD’s Modeloverenskomst fra 1963. Der er sket en løbende udvikling og opda-

tering af disse regelsæt med henblik på at styrke transfer pricing retningslinjerne. Armslængdeprin-
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cippet er den internationale standard for OECD landenes afregning af transfer pricing for koncerninterne 

transaktioner og er defineret således i artikel 9 af OECD’s Modeloverenskomst: 

 

”Såfremt der mellem de pågældende foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kom-

mercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uaf-

hængige foretagender, kan enhver indkomst, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være fal-

det et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette foretagende, med-

regnes til dette foretagendes indkomst og beskattes i overensstemmelse hermed”39 

 

Armslængdeprincippet dækker over, at afhængige, koncernforbundne eller interesseforbundne parter 

skal handle på markedsvilkår og altså på lige fod med uafhængige parter. Centralt for armslængdeprin-

cippet er, at den kontrollerede transaktion skal anerkendes sådan, som den rent faktisk er udformet. Det-

te er der i dansk og international retspraksis konsensus om. Myndighederne kan dog foretage dispositi-

onskorrektion, hvis de finder dette nødvendigt. Tilmed eksisterer et uafhængighedskrav, så en reference-

transaktion skal være afsluttet mellem to uafhængige selskaber. Ifølge guiden ”PwC’s International 

Transfer Pricing 2011” er armlængdeprincippet beskrevet som følger: 

 

”Under the arms length’s principle, related taxpayers must set transfer prices for any inter-company 

transaction as if they were unrelated entities but all other aspects of the relationship were unchanged. 

That is, the transfer price should equal a price determined by reference to the interaction of unrelated 

firms in the marketplace … Ideally arms-lenght compensation is determined by direct reference to the 

prices of “comparable products”. Comparable products are very similar, if not identical, products that 

are sold between unrelated parties under substantially similar economic circumstances (i.e. when the 

market conditions affecting the transactions are similar and when the functions performed, risk borne 

and intangible assets developed by the respective unrelated trading parties coinside with those of the 

related parties”40 

 

Der findes et sammenlignelighedskrav, der fordrer, at en referencetransaktion ideelt set skal være et 

perfekt spejlbillede af den kontrollerede transaktion med hensyn til alle de faktorer, som kan påvirke 

prisdannelsen. Sammenlignelighedstesten, hvor skattemyndighederne laver en komparativ analyse af 

markeds- og prisvilkår vedrørende en transaktion af varer og tjenesteydelser med priser på lignende 

transaktioner mellem uafhængige parter, lægger op til, at der findes et sammenligningsgrundlag, hvorpå 

                                                 
39 Hansen & Andersen - Transfer pricing i praksis, s. 20 
40 PwC International Transfer Pricing 2011, s. 20, 35 
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transaktionen kan vurderes. Denne test foretages på en række parametre og områder og indeholder en 

vurdering af transaktionens art og omfang, de økonomiske markedsvilkår, under hvilke transaktionen er 

foretaget, samt en belysning af selskabernes kontraktvilkår, forretningsstrategier samt en funktions- og 

risikoanalyse. Dette betyder, at armslængdeprincippet danner grund for en ex ante subjektiv værdiansæt-

telse, som er baseret på de faktuelle omstændigheder og med den information, der er tilgængelig på 

transaktionstidspunktet jf. artikel 9 i OECD’s Modeloverenskomst 41. OECD’s Guidelines læner sig op 

af dette ved at påpege at ex post information ikke må benyttes42. Værdifastsættelsen skal foretages ud 

fra begge parters synsvinkler, og kan evt. resultere i armslængdeintervaller grundet brugen af flere for-

skellige metoder. 

 

Skattemyndighederne har mulighed for at foretage korrektioner af virksomhedernes omsætning og ind-

komst, hvis de mener, at transaktionerne ikke er foretaget på de lovfæstede armslængdevilkår. I dansk 

lov er dette krav stadfæstet i LL § 2, hvorefter skattemyndighederne kan kontrollere, at priser og beting-

elser for disse transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. Hvis der på transaktionstidspunktet 

hersker betydelig usikkerhed, kan der anvendes samme fremgangsmåde som ved uafhængige parter, 

dvs. fx med prisjusteringsvilkår. 

Det kan være svært at fastlægge en præcis armslængdeværdi, hvorfor myndighederne ofte opererer med 

et interval, inden for hvilket armslængdeprisen fastlægges43. Derfor indeholder OECD’s Guidelines ret-

ningslinjer til forskellige prisfastsættelsesmodeller, der kan følges for at sikre, at transaktionens fastsatte 

værdi afspejler markedsværdien. Disse findes i OECD’s Guidelines kapitel 2 og 3.  

 

3. 4 Armslængdeintervaller 

Armlængdeprincippet er funderet på et markedsideal om perfekt konkurrence, hvor én armslængde-

pris kan findes. Hvis markedet er imperfekt, hvilket i praksis må antages at være tilfældet for de 

fleste kontrollerede transaktioner, kan forskellige metoder medføre forskellige armslængdepriser. 

Dette betyder en relativisering af markedsprisen, når armslængdeprincippet kan give flere forskelli-

ge resultater jf. OECD’s Guidelines pkt. 1.45 – 1.4844. Løsningen på denne problemstilling er arms-

længdeintervaller. I praksis kan dette ofte forekomme, enten hvor en direkte sammenlignelig trans-

aktion ikke kan findes, eller hvor der findes parametre i sammenligningsgrundlaget, der ikke er helt 

                                                 
41 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 892 
42 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 492, 809 
43 OECD Guidelines kapitel I, afsnit C, pkt. 1.48 
44 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 130 
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ens, hvor efterfølgende justeringer bliver udført45. Dette kan ofte være tilfældet, når der ikke er tale 

om den frie markedsprismetode. Størrelsen på intervallet vil have at gøre med den usikkerhedsmar-

gin, man er villig til at acceptere. Der er mange faktorer, man kan justere og stille på, hvis ikke en 

direkte sammenlignelig transaktion kan findes, hvor dette armslængdeinterval ofte vil skulle accep-

teres pga. usikkerheden. Hvis prisen befinder sig indenfor et accepteret armslængdeinterval, kan 

skattemyndighederne ikke foretage korrektion. Men hvis resultatet af den kontrollerede transaktion 

omvendt ikke er indenfor armslængdeintervallet, skal dette ifølge OECD Guidelines ikke automa-

tisk medføre en transfer pricing korrektion46. 

 

OECD’s Guidelines indeholder ikke retningslinjer for beregningen af disse intervaller, men tillader 

at der opstilles ét interval på grundlag af flere transfer pricing metoder. Disse armslængdeintervaller 

er ikke nødvendigvis udtryk for skattemæssigt eller i praksis acceptable løsninger, når armslængde-

testen giver forskellige resultater fx de implicerede lande imellem. I forbindelse med immaterielle 

aktiver kan en relativ armslængdeværdi ofte udgøre et problem, hvor armslængdetesten skal inddra-

ge begge selskabers synsvinkel og realistiske alternative muligheder47. OECD’s Guidelines berører 

kun armslængdeintervaller i forbindelse med en hypotetisk armslængdetest, som især er relevant i 

forbindelse med immaterielle aktiver48.  Ved tjenesteydelser skal der ved armslængdetesten tages 

højde for omkostninger for sælger og værdien for køber inklusive selskabernes alternative mulighe-

der. Der er i den danske skattelovgivning ikke fastsat regler for armslængdeintervaller. Dog inde-

holder dokumentationsvejledningen et afsnit vedrørende disse, som læner sig op af OECD’s ret-

ningslinjer på området49.  

 

3.5 Dokumentation ifølge OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

Retningslinjerne for udførelse af dokumentation for selskaberne findes i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines kapitel 5. Dokumentationen vedrører prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner, 

som skal afregnes til markedsvilkår, hvor udarbejdelsen af dokumentationen skal sikre, at skatte-

myndighederne kan vurdere de kontrollerede transaktioner ud fra et armslængdeprincip. Selskaber-

                                                 
45 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 602, 903 
46 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 131 - 132 
47 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 903 
48 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 912 
49 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 615 
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ne må selv udforme dokumentationen efter OECD’s Guidelines efter hvilken, de danske skattemyn-

digheder har udformet deres dokumentationsbekendtgørelse, som fastsætter bindende krav til 

oplysnings- og dokumentationspligten for selskaberne. De vigtigste punkter i denne er oplysninger 

om omfanget og arten af de kontrollerede transaktioner, en beskrivelse af koncernen og organisa-

tionsstrukturen samt interesseforbundne parter, geografisk placering, en sammenlignelighedsanaly-

se, valg af metode til at opsamle data, en funktions- samt risikoanalyse samt øvrige forretningsvil-

kår og prisforhold. Hvis risici i markedet er høje, vil der være en forventning om, at dette vil skulle 

afspejles i prisen på den kontrollerede transaktion. Transaktionerne kan beskrives selvstændigt eller 

summarisk ud fra en sammenligning af fx varens eller tjenesteydelsens prisforhold, funktion og risi-

ci samt kontraktvilkår.  

Disse retningslinjer skal lette arbejdsgangen for både selskaberne og skattemyndighederne med 

hensyn til de kontrollerede transaktioner. Fordelen for skattemyndighederne er, at de kan foretage 

en korrekt vurdering af, hvorvidt der er handlet på markedsvilkår eller ej, mens de pågældende sel-

skaber ved en fyldestgørende dokumentation kan undgå korrektioner eller bødestraf. Overordnet set 

mindsker dette risikoen for dobbeltbeskatning. Da skattemyndighederne skal løfte en eventuel be-

visbyrde, er det et krav, at dokumentationen er tilstrækkelig.  

 

3. 6 EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) og EU dokumentationen 

For at lette dokumentationen indenfor EU blev EU Joint Transfer Pricing Forum stiftet i 2002 af EU 

kommissionen med henblik på at skabe klarhed på transfer pricing området indenfor den kontekst, 

som allerede var formuleret af OECD med deres Transfer Pricing Guidelines. Dette var stadig den 

overordnede ramme, hvilket sikrede, at EU kravene var konsistente med OECD’s retningslinjer. 

Formålet var at udarbejde en fælles EU dokumentation, som skulle tjene det mål at skabe en stand-

ardisering og effektivisering og dermed være omkostningsbesparende i længden for både erhvervs-

livet og skattemyndighederne. Det standardiserede EU regelsæt skulle afløse de mange forskellige 

regelsæt i de enkelte lande og medvirke til at minimere dobbeltbeskatningsproblemer og omkost-

ninger vedrørende dokumentationen med hensyn til de kontrollerede transaktioner mellem forbund-

ne selskaber. Kvaliteten af dokumentationen søgtes styrket ved dette tiltag samtidig med, at de en-

kelte skattemyndigheder lettere ville kunne prisfastsætte de koncernforbundne kontrollerede trans-

aktioner. Den færdige dokumentation var klar i 2005 og udgør et alternativ til den danske dokumen-
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tationsvejledning og dokumentationsbekendtgørelse, hvorefter den skattepligtige jf. § 11 stk.1 kan 

vælge at udforme dokumentationen som en EU dokumentation.  

 

EU dokumentationen adskiller sig ved at kunne opdeles i to dele indeholdende dels en fælles doku-

mentation gældende for alle EU lande samlet set (kaldet ”master file”) og dels en landespecifik 

dokumentation. Fællesdokumentationen vil da være den del, der går igen i dokumentationen, mens 

den landespecifikke dokumentation skal udarbejdes for hvert medlemsland, hvor den skattepligtige 

har dokumentationspligt.  

Fællesdokumentationen skal indeholde oplysninger om koncernen samt de forbundne afhængige 

parter, dens kontrollerede transaktioner herunder transaktions- og fakturastrømme samt værdien af 

disse (aktiver, materielle og immaterielle, finansielle m.m.). Der skal oplyses om organisationens 

struktur, organisatorisk samt juridisk, forretningsstrategier, politikker vedrørende transfer pricing 

samt interne priser, eventuelle omkostningsfordelingsaftaler samt information om immaterielle ak-

tiver. Der skal udarbejdes en funktions- og risikoanalyse, og koncernens regnskabsmæssige forhold 

skal oplyses, ligesom dens transfer pricing politik og prisfastsættelsesmetoder, omkostningsforde-

lingsaftaler samt forhåndsprisgodkendelser skal dokumenteres. Derudover skal koncernen forpligte 

sig til at indlevere supplerende oplysninger50.  

Den landespecifikke dokumentation skal indeholde oplysning om omfanget og arten af de kontrolle-

rede transaktioner i det pågældende land (aktiver, materielle og immaterielle, finansielle m.m.), af-

regning og fakturering, oplysninger om koncernens aktiviteter og forretningsstrategi samt en sam-

menlignelighedsanalyse indeholdende de interne og eksterne transaktioner. Derudover skal den in-

deholde faktura- og transaktionsstrømme samt værdien af disse, koncernens prisfastsættelsesmeto-

der og en begrundelse herfor samt generelle transfer pricing politikker inklusiv implementeringen 

heraf. Dokumentationen kan udarbejdes samlet for koncernen eller for hvert selskab særskilt51. På 

denne baggrund vurderer skattemyndighederne om armslængdeprincippet vurderes overholdt og fø-

rer generel kontrol på området.  

 

Som ved OECD’s Guidelines er det ikke lovpligtigt at følge JTPF dokumentationen, der holdes ind-

enfor rammerne af OECD’s Guidelines, og de anbefaler medlemslandene at udarbejde retningslinjer 

i forbindelse hermed for at lette samarbejdet på tværs af EU landene til gavn for både erhvervsliv og 

de respektive skattemyndigheder. Dette sikrer, at selskaberne ikke overbebyrdes med administrative 
                                                 
50 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements pkt. 119 
51 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements pkt. 121 
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omkostninger som følge af dokumentationen, hvor mindre virksomheder delvist kan fritages fra at 

udarbejde denne. Medlemslandene opfordres til at aflægge rapport hvert år til EU Kommissionen, 

som overvåger processen. I Danmark har man således valgt at følge JTPF’s retningslinjer med do-

kumentationsbekendtgørelsen, samtidig med, at man har nedsat dokumentationskravene for de 

mindre selskaber.  

 

Fordelene ved EU dokumentationen er, at alle skattemyndigheder har adgang til den samme fælles-

dokumentation og information i ”master file”. De øvrige fordele er bl.a. konsistens i sammenligne-

lighedsanalysen og i funktions- og risiko-analysen, konsistens i ansøgningen vedrørende transfer 

pricing metoder, forøget gennemsigtighed i transfer pricing processen, øget likviditet fra tidligere 

arbejde, centraliseret materiale for at undgå misforståelser og sikring af regeloverholdelse og redu-

cering af ekspeditionen af den gensidige aftaleprocedure52. For den skattepligtige er fordelen ved en 

standardiseret dokumentation bl.a. en reducering af omkostninger pga. ens dokumentationskrav 

(”economies of scale”), en mindsket sandsynlighed for at blive revideret samt kortere skatterevisi-

oner foruden mindsket risici for dobbeltbeskatning53.  

 

3.7 Opsamling 

OECD’s Modeloverenskomst fastsætter retningslinjer for, hvorledes dobbeltbeskatning kan løses i inter-

nationalt regi. Armslængdeprincippet er den internationale standard for OECD landenes afregning af 

transfer pricing for koncerninterne transaktioner og er defineret i artikel 9 af modeloverenskomsten. I 

forbindelse med armslængdeprincippet findes en sammenlignelighedstest, hvor myndighederne kan lave 

en komparativ analyse af markeds- og prisvilkår vedrørende en transaktion af varer og tjenesteydelser 

sammenlignet med priser på lignende transaktioner mellem uafhængige parter. Hvis en præcis arms-

længdeværdi ikke kan fastlægges, kan myndighederne operere med et armslængdeinterval i stedet.  

OECD’s Transfer Pricing Guidelines er betegnelsen for et sæt retningslinjer vedrørende transfer pricing, 

som er opstået som følge af et øget fokus på området og for at harmonisere medlemslandenes transfer 

pricing politik. De indeholder bl.a. en definition af armslængdeprincippet samt forskellige prisfastsættel-

sesmetoder, omkostningsfordelingsaftaler samt dokumentationskrav vedrørende transfer pricing. De be-

handler også immaterielle aktiver, tjenesteydelser samt omkostningsfordelingsaftaler.  

                                                 
52 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements pkt. 99 
53 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements pkt. 
100, 102 
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For at lette dokumentationen indenfor EU blev EU Joint Transfer Pricing Forum stiftet i 2002 af EU 

kommissionen med henblik på at skabe klarhed på transfer pricing området indenfor den kontekst, 

som allerede var formuleret med OECD’s Guidelines. Formålet var at udarbejde en fælles EU doku-

mentation, som skulle skabe standardisering og effektivisering på området. Dokumentationen, som 

JTPF anbefaler, kan opdeles i to dele, som er dels en fælles dokumentation og dels en landespecifik 

dokumentation. 

 

4 Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver har altid spillet en rolle for værdiskabelsen i samfundet. Især med skiftet fra indu-

strisamfund til videnssamfund må det antages, at en stadigt større andel af de multinationale selskabers 

interne transaktioner vedrører disse immaterielle aktiver, hvor bl.a. forskning og udvikling, organisati-

onsformer, informationsteknologi og varemærker står centralt for værdiskabelsen54. 

De immaterielle aktiver vil i dette kapitel blive defineret og sat i en begrebsmæssig kontekst. Der vil bli-

ve fokuseret på en række af de særlige problematikker, som immaterielle aktiver indbyder til, hvilket 

bl.a. vil sige værdiansættelse og ejerskabsproblematikker. 

Begrebet dækker over et bredt spektrum lige fra kunst, kultur og litteratur til videnskab, patenter, vare-

mærker og forskning m.m. De immaterielle rettigheder er i dansk ret omfattet af immaterialretten, som 

består af en række forskellige love såsom varemærkeloven og patentloven, designloven m.fl. 55 Skatte-

retten opererer med immaterielle aktiver, som er omfattet af AL § 40 stk. 2. Disse omfatter bl.a. good-

will, knowhow, patentrettigheder, mønstre, varemærker, forfatter- og kunstnerrettigheder, udbyttekon-

trakter og lejeaftaler56. En præcis definition af immaterielle aktiver er svær at give, men beskriver typisk 

alle de aktiver, der hverken er fysiske eller finansielle.  

Samlet set kan disse immaterielle aktiver enten være oparbejdet eller anskaffet via overdragelse såsom 

køb og salg. Der er endvidere forskel på de regnskabsmæssige og skattemæssige immaterielle aktiver, 

hvor der bl.a. findes forskellige definitioner på begrebet goodwill. I regnskabsmæssig forstand betegner 

denne ofte en merpris, som køber er villig til at betale, mens begrebet i skatteretten defineres i overens-

stemmelse med AL § 40 stk. 2, som er den definition, jeg har valgt at benytte i denne afhandling. Her er 

immaterielle aktiver defineret:  

                                                 
54 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 724 
55 Eriksen, Beskatning af immaterielle aktiver, s. 30 - 32 
56 Eriksen, Beskatning af immaterielle aktiver, s. 32 
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”Ved erhvervelse af andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende know-

how, patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke eller ved erhvervelse af ret-

ten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt…” 

 

AL § 40 stk. 2 omhandler alle immaterielle aktiver, hvor de nævnte er eksempler herpå. Denne definiti-

on er den, der er gældende ifølge dansk skatteret, da der ikke i transfer pricing sammenhæng findes en 

bedre definition.  

OECD anvender følgende afgrænsning i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver: 

 

”… the term ”intangible property” includes rights to use industrial assets such as patents, trademarks, 

trade names, designs or models. It also includes literary and artistic property rights, and intellectual 

property such as know-how and trade secrets”57 

 

Disse aktiver er kendetegnet ved, at de kan separeres, hvorved de fremtidige økonomiske fordele for-

bundet hermed kan sælges, udlejes eller byttes, uden at der sker afståelse af andre aktiver. I OECD’s 

Guidelines findes et særskilt kapitel VI vedrørende immaterielle aktiver, hvilket indikerer, at der findes 

særlige problematikker vedrørende disse. Overordnet set kan de immaterielle aktiver opdeles i hen-

holdsvis intellektuelle rettigheder (ophavsrettigheder for kunstnere, forfattere m.m.) og kommercielle 

værdier. OECD’s Guidelines kapitel VI omfatter kun de kommercielle immaterielle aktiver58. De kom-

mercielle immaterielle aktiver kan igen inddeles i dels immaterielle produktionsrettigheder og imma-

terielle marketingsrettigheder eller aktiver59. I OECD’s Transfer Pricing Guidelines er de kommercielle 

immaterielle aktiver defineret som:  

 

”..  patents, know-how, designs, and models that are used for the production of a good or the provision 

of a service… trademarks and trade names that aid in the commercial exploitation of a product or ser-

                                                 
57 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 743 
58 Pedersen, Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning, s. 228 
59

OECD’s Guidelines, kapitel VI, afsnit B, pkt. 6.3 
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vice, customer lists, distribution channels, and unique names, symbols, or pictures that have and impor-

tant promotional value for the product concerned”60.  

 

I den omtalte dokumentationsvejledning skelnes der også mellem henholdsvis immaterielle produktions- 

og marketingsaktiver. De immaterielle aktiver er her defineret på lignende vis som:  

 

”… knowhow, patenter og designs, som anvendes ved produktionen af et produkt, og der kan være tale 

om deciderede markedsføringsrelaterede immaterielle aktiver såsom varemærker, kundekartotek og 

kunde-og leverandørrelationer”61.  

 

Disse definitioner er meget lig den skatteretlige definition af immaterielle aktiver, hvor goodwill netop 

defineres som bl.a. kundekreds samt forretnings- og kunderelationer for indehaveren.  

I OECD regi benyttes produktionsrettigheder ved produktion af varer og levering af tjenesteydelser og 

indeholder bl.a. patenter, opfindelser, formler, processer, knowhow, design, mønstre og modeller. Disse 

er som oftest behæftet med store risici. Marketingsrettigheder bruges ved kommerciel udnyttelse af var-

er og tjenesteydelser og omfatter bl.a. varemærker, varenavne, firmanavne, kundeinformation, markeds-

information, distributionskanaler samt unikke navne og symboler. Ejerskabet vil her afhænge af, hvilken 

type af immaterielt aktiv, der er tale om, da disse oparbejdes på forskellig måde. Immaterielle produkti-

onsaktiver vil ofte oparbejdes med henblik på et videresalg fx ved skabelsen af nye produkter mens im-

materielle marketingsaktiver typisk udvikles for at udbrede en viden om et produkt eller en tjenesteydel-

se. Her kan problemstillingen være, at en del af koncernen formelt ejer det pågældende marketingsaktiv, 

mens andre dele af koncernen hjælper og bidrager med opbygningen af dette, hvorfor de må antages at 

være berettiget til en del af den økonomiske gevinst vedrørende værditilvæksten.  

I forbindelse med immaterielle produktionsaktiver kan problemstillingen være, at disse udvikles til et 

punkt, hvor de ikke er i samme tilstand som oprindeligt antaget. Hvis der i forbindelse med dette ikke 

findes en forudgående aftale vedrørende ejerskab, kan problemet være, hvem der efterfølgende skal eje 

det videreudviklede immaterielle produktionsaktiv, som må antages nu at skulle ejes fælles af de pågæl-

dende enheder, der har bidraget til udviklingen.  

 

                                                 
60 OECD’s Guidelines kapitel VI, s. 192 
61 Dokumentationsvejledningen, afsnit 5.2.4 
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Ejerskabet af immaterielle aktiver er i denne sammenhæng vigtig for overdragelse af aktivet, da place-

ringen af ejerskabet til de immaterielle aktiver indenfor koncernen vil påvirke allokeringen af indtje-

ningen mellem selskaberne, når denne foregår på armslængdevilkår, og dermed den nationale skattebe-

taling62. Problemstillingen kan udvides til at omfatte et salg af de immaterielle aktiver, som let kan ud-

løse en dobbeltbeskatningsproblematik, hvis der optræder flere købere og sælgere i transaktionen, hvor 

indtjeningen må allokeres i overensstemmelse med, hvem der har afholdt omkostninger i forbindelse 

med udviklingen af det immaterielle aktiv.  

Varemærker er ifølge marketingsloven en del af marketingsaktiver i et selskab. Disse bidrager til at ud-

brede brands på markeder og dermed generere værdi til produktet eller tjenesteydelsen for virksomhed-

en. Dette skaber et kendskab til både produktet og virksomheden og genererer således værdi til det im-

materielle aktiv. Under varemærker, som er beskyttet af varemærkeloven, findes også bl.a. logoer, sym-

boler og virksomhedsnavne, som ejeren benytter til at identificere specielle produkter eller services. 

Ifølge varemærkeloven tilhører et varemærke den, der tager varemærket i brug, hvilket igen vil sige den 

juridiske enhed, der har ejendomsretten63.  

Patenter er en del af de immaterielle produktionsaktiver. Disse er forbundet med produktionen af et go-

de og giver ejeren en eksklusiv ret i en given periode. Disse kræver typisk både omkostningsfyldt udvik-

ling og forskning og er ofte forbundet med store omkostninger og risici at oparbejde og udvikle for virk-

somheden64. På lige fod og indenfor kategorien immaterielle produktionsaktiver findes også bl.a. op-

findelser og designs. Da udvikling af patenter er omkostningsfyldt, vil disse ofte være udviklet i samar-

bejde mellem flere parter, som i fællesskab vil eje rettighederne til patentet, hvis der ikke findes en spe-

cifik aftale mellem parterne.  

Knowhow er en tredje kategori, som er et mindre godt defineret begreb ved siden af varemærker og pa-

tenter. Knowhow dækker typisk over specialiseret oparbejdet viden, som virksomheden har tilegnet sig 

og er dermed information, som repræsenterer en økonomisk værdi for virksomheden.  

Fælles for de immaterielle aktiver er netop, at de repræsenterer en økonomisk værdi for ejeren. De 

repræsenterer derudover typisk en særret, som andre ikke har adgang til, og som derfor kan generere 

værdi til virksomheden. I det følgende afsnit vil jeg belyse problematikker vedrørende overdragelse af 

disse immaterielle aktiver. 

 

                                                 
62 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 724 
63 OECD’s Guidelines kapitel VI, s. 194 
64 OECD’s Guidelines kapitel VI, s. 194 
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4.1 Overdragelse af immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver kan overdrages mellem koncerninterne selskaber og udgør dermed en stor udfor-

dring i transfer pricing skatteretligt set. Værdiansættelsen forbundet med overdragelse medfører en ræk-

ke problemstillinger, som dels har at gøre med vanskeligheden i at finde sammenlignelige reference-

transaktioner mellem uafhængige parter, da aktiverne ofte er unikke, og dels kan immaterielle aktiver 

være i udviklingsfasen, hvor den forventede efterspørgsel ikke kan vurderes og hvor der er risiko for, at 

projektet ikke resulterer i kommercielle produkter. Et immaterielt aktiv har ofte en brugsværdi, som ud-

foldes over en længere periode og som afhænger af selskabets ressourcer. Der eksisterer samtidig en in-

formationsasymmetri mellem skatteydere og skattemyndigheder, idet værdiansættelsen vil bero på de-

taljeret information og viden om det pågældende aktiv samt selskabelige forhold som strategi, økono-

miske, juridiske og forretningsmæssige forhold65. Dette kræver en viden, som skattemyndighederne ofte 

ikke besidder eller råder over. Det er selskabet, der har til opgave at dokumentere disse forhold. 

De immaterielle aktiver kan samtidig være kostbare og repræsentere en stor del af selskabets værdibe-

holdning66. Samtidig kan de repræsentere betydelige ikke-bogførte værdier, hvis disse ikke er bogført til 

den til enhver tid gældende markedsværdi, samtidig med at de kan repræsentere en værdi, der kan være 

større end værdien af de fysiske aktiver, hvilket kan komplicere en værdiansættelse. De kan fx bestå af 

nye eller eksisterende rettigheder, selvopdyrkede rettigheder m.fl. Modsat dette vil der for varer og tje-

nesteydelser typisk kunne identificeres en markedspris, som ikke er forbundet med samme usikkerhed 

som værdifastsættelsen af de immaterielle aktiver.  

Immaterielle aktiver har stor betydning for værdiskabelsen og indkomstallokeringen ved koncernfor-

bundne selskaber. Indkomstallokeringen har både betydning ved overdragelse og ved løbende handel, 

hvor brugsretten udnyttes. Ved overdragelser er det imidlertid ikke nødvendigvis armslængdeprincippet, 

der er gældende, men er som forhold overladt til anvenderstatens skatteretlige forhold. Ved løbende 

samhandel må ejerskabet reguleres af den civilretlige ejendomsret, som er det kriterium, der anvendes 

ved normale markedstransaktioner67. Ved immaterielle aktiver, der skabes og udvikles i fællesskab, må 

afkastet i princippet allokeres til den skatteretlige ejer, som kan være ét selskab eller flere.  

 

Det er i den forbindelse, mener jeg, relevant at se på de forskellige former for transaktioner, som imma-

terielle aktiver kan overdrages på. Disse kan indgå i koncerninterne transaktioner, som igen kan være et 

salg, hvor det immaterielle aktiv indgår og ejerskabet skifter hænder. Dette er det mest centrale for den-

                                                 
65 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 795 
66 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 155 
67 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 896 
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ne afhandling. Den sælgende part har alle risici i forbindelse med aktivet, og dennes indkomst beskattes 

efter OECD’s Modeloverenskomst artikel 13 stk. 4, dvs. i sælgers hjemland med mindre sælger har fast 

driftssted i køberens land. Sælgers udgifter kan kapitaliseres og afskrives som driftsomkostning. 

Ud over dette kan et immaterielt aktiv overføres på licens, dvs. uden at ejendomsretten overgår mod be-

taling af en royalty, hvor ejeren modtager en sådan for udnyttelsesretten til det immaterielle aktiv som 

en slags ”lejebetaling”. Den skatteretlige retsstilling med hensyn til royalty er ikke klart defineret, hvor-

for man skal være opmærksom på, at den skattemæssige behandling vil afhænge af konteksten68. Licens 

er specielt for immaterielle aktiver. Royalty betales til ejeren for at dække finansieringen og udvik-

lingsomkostningerne, og karakteren af denne afhænger af de restriktioner, der kan være på den der-

af opnåede udnyttelsesret af aktivet i form af fx geografisk eller tidslig begrænsning. Licensen og 

royaltybetalingen skal dog for kontrollerede interne transaktioner være i overensstemmelse med 

markedsvilkår eller armslængdevilkår på samme måde som dette gælder for varer og tjenesteydel-

ser. Den skattemæssige virkning hænger sammen med tidspunktet for licensbetalingen ved afståelse 

af brugsretten69. Modtagerens betaling af royalty vil normalt være en almindelig driftsomkostning 

med dertilhørende fradragsret. Fradragsmulighederne kan dermed variere alt afhængig af, om der er 

tale om et salg eller en licens.  

Prisfastsættelsen kan kompliceres af den immaterielle karakter af transaktionen. Hvis det immateri-

elle aktiv omvendt overdrages, afstås eller sælges overgår de juridiske rettigheder vedrørende akti-

vet til modtageren. Dette kan gøres ud fra skattemæssige motiver, fx ved at udvikle og opbygge im-

materielle aktiver i den del af koncernen, der giver overskud, da de fleste opstartsfaser i forbindelse 

med et aktiv er forbundet med underskud. Derved kan skattebetalingen minimeres. Når disse begyn-

der at give overskud kan de overdrages til mindre overskudsgivende eller underskudsgivende sel-

skaber, hvor de kan få en gunstig skattemæssig virkning.  

En tredje kategori af de immaterielle aktiver er kontraktforskning, hvor et selskab i koncernen af-

holder udvikling og forskning for et andet selskab på kontrakt. Det selskab, der afholder udvikling-

en forestår også de omkostninger og risici, der måtte være forbundet hermed, men beholder om-

vendt ejendomsretten og opnår dermed ret til de efterfølgende indtjeningsmuligheder. Det selskab, 

der afholder omkostningerne, vil også normalt være det selskab, der derfor får den skattemæssige 

fradragsret.  Der skelnes mellem en tjenesteydelse på den ene side og et decideret økonomisk enga-

gement vedrørende modtageren på den anden side, alt efter dennes grad af engagement i foretagen-

                                                 
68 Eriksen - Beskatning af immaterielle aktiver, s. 176 
69 Wittendorff - Transfer pricing og immaterielle aktiver, s. 10- 12 
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det. Sidstnævnte vil minde om et egentligt omkostningsfællesskab som beskrevet under omkost-

ningsfordelingsaftaler. Grundet denne forskel i involveringsgraden er disse foretagender ofte gen-

stand for skattemæssige stridigheder. Foretagendet kan sædvanligvis benytte disse arrangementer til 

at afgøre inden selve forskningen, hvor den indtjening, der senere erhverves, skal placeres. Dette vil 

fortrinsvis arrangeres, så beskatningen sker i de lande, der har en lempeligere beskatning med efter-

følgende krav fra skattemyndighederne om mulige korrektioner af de involverede transaktioner.  

 

Ved immaterielle aktiver er der tale om, at enten brugsretten eller ejendomsretten overdrages ved en 

kontrolleret transaktion, hvilket igen vil sige, at der er skattemæssige konsekvenser forbundet her-

med. Dette gælder både færdigproducerede immaterielle aktiver og immaterielle aktiver under ud-

vikling. Her er det ofte vanskeligere at værdiansætte et immaterielt aktiv under udvikling end et 

færdigt produceret immaterielt aktiv. Værdiansættelsen er væsentlig, da det er efter denne, at de 

koncerninterne afregningspriser skal stemme overens med armslængdevilkår, og det er efter denne 

prisfastsættelse, at både indtjeningen og dermed også beskatningen skal foregå. Transaktionen pris-

fastsættes dermed efter et sammenligningsgrundlag, hvor denne estimeres efter det bedste skøn, da 

sammenligneligheden kan kompliceres af de immaterielle aktivers uhåndgribelige karakter.  

I OECD’s Guidelines kapitel I beskrives de forhold, der bør overvejes, når transaktioner med imma-

terielle aktiver skal sammenlignes. Ifølge denne skal sammenligningen foregå på fem parametre: 1) 

Sammenlignelighed vedrørende art og omfang af de kontrollerede transaktioner, 2) en funktionsana-

lyse, 3) kontraktvilkår for de pågældende varer eller tjenesteydelser, 4) sammenligning af økono-

miske forhold vedrørende produktion, markedsføring og salg, 5) sammenligning af forretningsstra-

tegier. Disse kriterier for sammenligning gælder både for materielle såvel som immaterielle aktiver. 

Dermed er det ligeledes et krav for immaterielle aktiver, at disse prisfastsættes korrekt i overens-

stemmelse med armslængdeprincippet. 

 

4.2 Ejerskabsproblematikker 

Det skatteretlige ejerskab til immaterielle aktiver har stor betydning for indkomstallokeringen mellem 

koncernforbundne selskaber. Dette gælder både vedrørende overdragelse og erhvervsmæssig udnyttelse. 

Der er ikke i dansk skattelovgivning regler for ejerskabet af immaterielle aktiver, hvorfor dette antages 
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at tilkomme den civilretlige indehaver. Skelnen mellem en brugsret og en ejendomsret må derfor baseres 

på aftalegrundlaget mellem parterne70. Civilretten får dermed en styrende funktion for skatteretten.  

Da et immaterielt aktiv både kan skabes, videreudvikles samt overdrages, er en særlig problemstilling 

ejerskabet af disse. I forbindelse med koncernforbundne transaktioner kan det være relevant at undersø-

ge, hvilke koncernforbundne selskaber, der har ejerskabet til aktivet. Allokeringen af indtjeningen på de 

immaterielle aktiver mellem selskaberne i en koncern har at gøre med den skattemæssige betaling, som 

hver især skal foretage. Indtjeningen allokeres i praksis først ud til de enkelte forretningsområder eller 

aktiver i koncernen, hvilket kan foregå via sammenligning med andre lignende selskaber. Den resteren-

de del af indtjeningen kan da allokeres ud på de enkelte immaterielle aktiver. Der findes på det skatteret-

lige område ikke særlige regler for immaterielle aktiver, hvorfor disse er omfattet af de almindelige ci-

vilretlige regler. Dermed skal de immaterielle aktiver handles på armslængdevilkår eller markedsvilkår 

ligesom andre aktiver.  

Problemstillingen kompliceres af, at der på området skelnes mellem det økonomiske og juridiske ejer-

skab af aktivet71. Placeringen af ejerskabet af immaterielle aktiver kan være 1) juridiske kriterier, 2) 

økonomiske kriterier, 3) kontrolkriterier eller 4) en kombination af disse72. Det økonomiske ejerskab 

defineres som tilhørende den, som har afholdt omkostninger i forbindelse med at opbygge og udvikle 

aktivet, dvs. baserer sig på økonomiske ressourcer og risici, mens det juridiske ejerskab vedrører den 

fysiske eller juridiske person, der har ejendomsretten til det pågældende aktiv ifølge immaterial- og 

civilretten73.  

 

Disse forskelligheder, der eksisterer de enkelte lande imellem i definitionen på ejerskabsforhold, kan 

skabe risiko for dobbeltbeskatning. LL § 2 er i dansk skatteret den hjemmel, der regulerer ejerskabsfor-

holdet også med hensyn til immaterielle aktiver, og finder således anvendelse ved overdragelse. Der 

skelnes også mellem såkaldt lovbestemte og ikke-lovbestemte immaterielle aktiver, hvor det civilretlige 

ejerskab ved de lovbestemte aktiver vedrører registrering af aktivet til selskabet. Dette er fx tilfældet ved 

et aktiv, der reguleres af et regelsæt eller en bestemt lovgivning, som fx varemærkeloven. Ved de ikke-

lovbestemte immaterielle aktiver er ejerskabet mere flydende, da flere forskellige virksomheder kan 

være involveret i skabelsen af det pågældende aktiv og der samtidig ikke finder nogen registrering sted. 

Dette kunne fx være knowhow, der ikke er reguleret af en bestemt lovgivning eller goodwill, hvor der 

                                                 
70 Eriksen - Beskatning af immaterielle aktiver, s. 177 
71 Hansen & Andersen - Transfer pricing i praksis, s. 155 - 157 
72 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 752 
73 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 156 
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typisk ikke finder registrering sted. Goodwill kan dog sælges og dermed værdifastsættes, hvor ejerska-

bet da vil fremgå ved overdragelse. Der er dog særlige problematikker forbundet med dette, da goodwill 

(i skatteretlig henseende) typisk overdrages i forbindelse med en erhvervsvirksomhed jf. AL § 40. Da 

det er det civilretlige ejendomsbegreb, der i dansk skatteret regulerer ejendomsretten til immaterielle 

aktiver, vil der som udgangspunkt ikke være et selvstændigt økonomisk ejendomsbegreb. Ejerskabet har 

at gøre med adgang til afskrivninger på det immaterielle aktiv, dog med undtagelse af goodwill, hvor 

ejerskabet defineres ud fra, hvem der råder over de pågældende kunderelationer og forretningsforbindel-

ser, som er den skatteretlige definition af goodwill. OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 regulerer 

ikke det skatteretlige ejerskab til immaterielle aktiver. Dette princip følges i OECD’s Guidelines, hvor 

der ikke er fastsat regler for ejerskabet. Dermed må den skatteretlige indkomstallokering foretages efter 

intern skatteret i det land, hvor overdragelsen finder sted. 

 

4.3 Omkostningsfordelingsaftaler og fællesudvikling af immaterielle aktiver 

Denne problemstilling, som vedrører fordelingen af omkostninger mellem koncernselskaber, har i 

de senere år fået større bevågenhed fra skattemyndighedernes side. At dele omkostninger kunne fx 

ske via omkostninger, som et moderselskab henfører til sit datterselskab74.  

Begrebet er beskrevet med OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 1995 og var et af de emner, der 

efterfølgende blev taget op i 1997 med udgivelsen af de sidste tre kapitler. I Kapitel VIII defineres 

principper i disse omkostningsfordelingsaftaler, også kaldet Cost Contribution Arrangements 

(CCA), bl.a. målemetoder, standarder for armslængdeprincippet m.m. Begrebet har at gøre med 

transfer pricing i henhold til armslængdeprincippet og dækker over en aftale, hvor flere koncernfor-

bundne selskaber samarbejder om fordeling af omkostninger ved områder, hvor det er fordelagtigt 

at de kan trække på de samme ressourcer. En sådan aftale mellem flere selskaber vedrører typisk 

fælles regning og risiko ved fx at udvikle, producere, erhverve eller investere i aktiver, tjenesteydel-

ser eller rettigheder for at styrke selskabernes rentabilitet jf. punkt 5.25 i dokumentationsvejledning-

en. En omkostningsfordelingsaftale kan fx være en retlig ramme for forskningsprojekter, hvor de in-

volverede koncernselskaber erhverver ret til at benytte de frembragte immaterielle aktiver75.  

OECD’s Guidelines og den danske vejledning fra 2006 nævner at både ”udvikling, produktion, er-

hvervelse af aktiver, serviceydelser eller rettigheder” kan være genstand for omkostningsfordelings-

                                                 
74 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 175 
75 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 674 
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aftaler76. Et typisk emne kan være forskning, hvor parterne ønsker at dele omkostninger og risici 

ved at dele ressourcer samtidig med, at hver part kan spare omkostninger.  

Selskabernes udbytte af en omkostningsfordelingsaftale vil være proportional med deres samlede 

omkostninger ved aftalen. Denne vil være defineret ved en fordelingsnøgle, som skal være indgået 

efter armslængdeprincippet, da indtjeningen på det immaterielle aktiv fordeles efter denne. Derfor 

kan denne være genstand for efterfølgende korrektion af skattemyndighederne, hvis de ikke mener, 

at fordelingsnøglen er fastlagt ud fra markedsværdier. En omkostningsfordelingsaftale kan fx være 

det tilfælde, at flere selskaber anvender omkostningsfordeling til fælles stabsfunktioner såsom mar-

keting, finans, jura eller it77. Dette kan fx også være omkostningstung forskningsaktivitet, udvik-

ling, producerende aktiver eller servicebetonede rettigheder, der kan udgøre en fælles omkostning 

for de koncernforbundne selskaber. Produktionsselskaber i en koncern kan fx benytte en omkost-

ningsfordelingsaftale til i fællesskab at købe immaterielle aktiver fra tredjemand78. 

På denne måde kan immaterielle aktiver være udarbejdet i et omkostningsfællesskab, fx via en sådan 

omkostningsfordelingsaftale, hvor alle deltagere dermed er økonomiske medejere. Der eksisterer også 

den mulighed, at de koncernforbundne selskaber i forening ejer de pågældende immaterielle aktiver. Der 

vil da ofte findes et specifikt aftale- eller kontraktgrundlag, hvor rettighederne for de enkelte selskaber 

er udspecificeret, ligesom virksomhederne afholder omkostningerne i fællesskab i henhold til aftalen. 

Ved fællesudvikling af immaterielle aktiver kan registreringen enten foretages for et enkelt eller flere af 

selskaberne i samejet.  

Ejendomsretten til de immaterielle aktiver kan enten være hos én eller flere af de involverede parter 

eller kan omfatte hele fællesskabet. Ejendomsretten til de indskudte aktiver i aftalen bliver på ejer-

ens hænder, hvor brugsretten overgår til de øvrige i fællesskabet. Ejerskabet betyder, at parterne kan 

udnytte deres område uden vederlag, men da brugsretten kan være begrænset, kan der i den forbind-

else forekomme tjenesteydelser parterne imellem og betalinger, som afhængig af konteksten vil bli-

ve klassificeret som en fradragsberettiget omkostning for den ene part og en indtjening for den and-

en. Det vil ofte være således, at et immaterielt aktiv, der vedligeholdes eller oparbejdes i et fællesskab 

som fx flere selskaber i samme koncern, kan give anledning til en problematik vedrørende ejerskabet af 

de pågældende immaterielle aktiver og dermed vanskeliggøre transaktioner med koncerninterne afreg-

ninger.  

                                                 
76 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 176 
77 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.8.3.1 
78 Bundgaard – Armslængdeprincippet og transfer pricing, s. 179 
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OECD Guidelines analyserer fællesudvikling af immaterielle marketingsaktiver, og det beskrives i pkt. 

6.39, hvordan markedsføringstiltag kan være vanskelig at allokere mellem selskaber grundet problemer 

med at opgøre graden af de enkeltes bidrag til indtægten. Dette kan komplicere de skattemæssige kon-

sekvenser af oparbejdede immaterielle aktiver i fællesskab, hvor det kan være svært at skelne mellem en 

eventuel medejendomsret kontra en økonomisk transaktion til en anden koncernforbundet part.  

Dansk skatteret har ikke fastsat armslængderegler for fællesudvikling af immaterielle aktiver, hvorfor 

afkastet af immaterielle aktiver må allokeres til den civilretlige ejer uagtet fællesskabet. Ved overdragel-

se må indkomstallokeringen ske internt i de enkelte lande, der vedrører denne79. Da flere parter kan have 

ejendomsretten til det immaterielle aktiv, har alle parter ret til at udnytte aktivet uden at betale for dette. 

Dermed vil der ofte ikke findes transaktioner mellem parterne, som i en transfer pricing sammenhæng 

skal prisfastsættes og efterfølgende korrigeres.  

Når der i dansk skatteret ikke findes særlige bestemmelser for omkostningsfordelingsaftaler må den 

skattemæssige kvalifikation afhænge af en konkret aftale80. Skattemyndighederne skal godkende en 

omkostningsfordelingsaftale, og i den forbindelse findes en række omfattende dokumentationskrav 

og oplysninger, som selskabet skal indberette til SKAT jf. dokumentationsvejledningen pkt. 5.2.581. 

Omfanget af oplysningerne vurderes at være ganske omfattende, og det er på dette grundlag, at 

SKAT vurderer vilkårene for omkostningsfordelingsaftalen og om denne kan godkendes. 

 

Ifølge OECD skal alle medlemslande anerkende, at omkostningsfordelingsaftaler kan indgås og ek-

sisterer i henhold til beskatningen jf. armslængdeprincippet, hvis de er oprettet i overensstemmelse 

hermed, dvs. hvis andre lignende uafhængige virksomheder ville have indgået en lignende aftale. 

Dette kan hjælpe skattemyndighederne med at korrigere de grænseoverskridende interne transaktio-

ner ud fra denne omkostningsfordelingsaftale, som virksomhederne forudsættes at følge og kan lette 

arbejde med at kortlægge de interne transaktioner, der med aftalen er lagt ud som fællesaftale. Det 

er dermed skattemyndighederne, der skal godkende aftalen, og der er således mange facetter, som 

virksomhederne skal overveje i forbindelse med indgåelsen af en sådan aftale.  

                                                 
79 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 770 
80 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 180 
81 Denne skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagere i aftalen og deres forholdsmæssige andele, aktiviteter og varig-
heden af fællesskabet, oversigt over forbundne parter, oplysning om indskud samt værdien heraf, fordeling og ansvar i 
fællesskabet, ind- og udtræden af aftalen for nye og nuværende medlemmer, oplysninger om udligning eller konsekven-
ser af ændringer i aftalen, ændringer i oplysningerne vedrørende aftalen, sammenligning af forventninger og resultat af 
aftalen, oplysninger om årlige udgifter ved aftalen og eventuelle indskud samt disses værdifastsættelse.(Kilde: Witten-
dorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.8.3.6) 
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Armslængdeprincippet skal overholdes og sikres ved, at de koncernforbundne deler det forventede 

overskud på disse aftaler proportionalt med omkostningsfordelingen. Alle deltagerne skal have ud-

sigt til at opnå en økonomisk nytteværdi ved at tiltræde aftalen, og alle skal bidrage til aftalen med 

aktiver, apportindskud, penge, tjenesteydelser eller lignende. Disse skal værdifastsættes på alminde-

lig vis efter transfer pricing reglerne, dvs. efter armslængdeprincippet. Herefter har alle adgang til 

brugsretten på de indskudte aktiver uden at betale fx royalty eller vederlag.  

OECD har i den forbindelse påtaget sig en overvågende rolle for at sikre, at disse aftaler er i over-

ensstemmelse med OECD’s Transfer Pricing Guidelines82. Reglerne for omkostningsfordelingsaf-

taler er her udtryk for en hypotetisk armslængdetest, hvor armslængdeprincippet formodes at pege 

på en omkostningsfordeling proportionelt med de forventede fremtidige fordele som følge af afta-

len83. En omkostningsfordelingsaftale kan vare i mange år, hvor der kan ske udskiftning i deltager-

kredsen fx ved køb og salg af selskaber i en koncern. Ved ophør har deltagerne ret til en andel af 

værdierne svarende til deres relative andel af bidragene84.  

 

4.4 Pakkeaftaler 

Ud over overdragelse af et enkelt immaterielt aktiv kan disse også indgå som delelementer i trans-

aktioner, hvor disse elementer i tjenesteydelsen ikke kan adskilles. Disse pakkeaftaler, som de kal-

des, kan indeholde rettigheder til patenter, varemærker, forretningshemmeligheder og knowhow. En 

kombineret transaktion kan fx være overdragelse af produktionsknowhow, leje af produktionsfacili-

teter samt bistand af teknisk og administrativ karakter eller salg af halvfabrika kombineret med pro-

duktionsknowhow85. Ifølge OECD er det ikke almindeligt, at pakkeaftaler indeholder varer. Et and-

et eksempel er en virksomhed, der samlet kan give en licens til al deres industrielle og intellektuelle 

ejendomsrettigheder86. Da indholdet af transaktionerne i pakkeaftalen vanskeligt kan adskilles, an-

erkender dokumentationsvejledningen, at disse skal prisfastsættes samlet og dermed undergives en 

samlet armslængdetest. Hvis der ikke findes sammenlignelige transaktioner som reference, kan den 

kombinerede transaktion dekomponeres og separate armlængdetests foretages87. Betalingerne for 

overdragelsen skal foretages på armslængdevilkår, hvad enten der er tale om en licens eller en sam-

                                                 
82 http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_33753_1843799_1_1_1_1,00.html 
83 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 679 
84 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.8.3.5 
85 OECD’s Guidelines, pkt. 1.43, 6.17, 6.18 og 7.26 
86 OECD’s Guidelines kapitel VI, s. 197 
87 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 529 
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let betaling for hele den pakke, hvori det immaterielle aktiv indgår. Hvis aktivet isoleret set skal 

prisfastsættes kræver det, at det kan adskilles fra resten af pakken. 

 

4.5 Opsamling 

Immaterielle aktiver samt overdragelse heraf indbyder til særlige problematikker, bl.a. i henhold til vær-

di- og prisfastsættelse samt ejerskab. I OECD’s Guidelines opdeles de kommercielle immaterielle akti-

ver i henholdsvis immaterielle produktions- og marketingsaktiver. Der skelnes i dansk ret mellem juri-

disk og økonomisk ejerskab og mellem lov-bestemte og ikke-lovbestemte immaterielle aktiver. Der 

skelnes også mellem en brugsret og en ejendomsret, hvor begge dele kan overdrages via transaktioner 

mellem koncernforbundne selskaber. Overdragelse af immaterielle aktiver mellem koncerninterne sel-

skaber udgør en stor udfordring i transfer pricing skatteretligt set. Vanskeligheden består bl.a. i at finde 

sammenlignelige referencetransaktioner mellem uafhængige parter, hvilket kan være umuligt i praksis, 

da aktiverne ofte er unikke. Immaterielle aktiver kan bl.a. overdrages ved salg, licens og kontraktforsk-

ning. Ud over overdragelse af et enkelt immaterielt aktiv kan disse også indgå som delelementer i 

såkaldte pakkeaftaler. Disse pakkeaftaler kan bl.a. indeholde rettigheder til patenter, varemærker, 

forretningshemmeligheder og knowhow. Da indholdet af transaktionerne vanskeligt kan adskilles, 

anerkender dokumentationsvejledningen, at disse kan prisfastsættes samlet set. Immaterielle aktiver 

kan også være udarbejdet i fællesskab, som det fx er tilfældet med omkostningsfordelingsaftaler, hvor 

alle deltagere er økonomiske medejere af aktivet. Dette kan komplicere de skattemæssige forhold, da en 

sådan aftale mellem flere selskaber typisk vedrører fælles regning og risiko til at udvikle, producere, 

erhverve eller investere i immaterielle aktiver, tjenesteydelser og rettigheder. Skattemyndighederne 

skal derfor godkende en omkostningsfordelingsaftale, og i den forbindelse findes en række doku-

mentationskrav og oplysninger, som selskabet skal indberette til SKAT. 

 

5 Værdiansættelse af immaterielle aktiver 

Ved overdragelse af immaterielle aktiver skal der foretages en værdiansættelse af disse. Det skatteretlige 

udgangspunkt er, at værdiansættelsen af både materielle og immaterielle aktiver skal sættes til markeds-

værdien eller foregå på armslængdevilkår. Dermed vil handelsværdien mellem uafhængige parter ligge 

til grund for værdiansættelsen. I den forbindelse foretages af immaterielle aktiver et skatteretligt værdi-

skøn, hvor handelsprisen søges afspejlet. Dette værdiskøn kan senere ligge til grund for de i teoriafsnit-
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tet omtalte skattemæssige korrektioner88. Immaterielle aktiver kan benyttes som grundlag for de ind-

komstskabende aktiviteter ved produktion, salg af varer og tjenesteydelser samt udvikling af nye imma-

terielle aktiver samt overdragelse af disse.  

OECD’s Guidelines indeholder ikke særlige armslængderegler vedrørende værdiansættelse af im-

materielle aktiver. Når disse immaterielle aktiver overdrages ved kontrollerede transaktioner, skal 

de i princippet værdiansættes på samme måde som øvrige aktiver, dvs. efter én af de fem beskrevne 

prisfastsættelsesmetoder efter OECD’s Guidelines. Disse prisfastsættelsesmetoder kan opdeles i hen-

holdsvis almindelige transaktionsbaserede metoder og avance- eller profitbaserede metoder og består af 

følgende fem metoder:  

 

1) Den frie markedsprismetode (Comparable uncontrolled price method (CUP)) 

2) Videresalgsmetoden (Resale price method) 

3) Kostpris plus avance metoden (Cost plus method)  

4) Avance fordelingsmetoden (Profit split method) 

5) Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (Transactional net margin method) 

 

De tre første metoder er almindelige transaktionsbaserede metoder, mens de to sidstnævnte er avan-

ce- eller profitbestemte metoder. Ud over dette nævner OECD’s Guidelines en nutidsværdi- eller 

indkomstbaseret metode, som senere vil blive beskrevet. De fem ovenstående metoder vil i det føl-

gende blive vurderet og analyseret med hensyn til, hvor godt de egner sig til at prisfastsætte imma-

terielle aktiver. 

 

5.1 De traditionelle transaktionsbaserede metoder 

Fælles for disse metoder er, at de er anbefalet af OECD, og at de tager udgangspunkt i markedspri-

ser, dvs. salgs- og produktionspriser for at opnå det bedste sammenligningsgrundlag for analysen. 

Sammenligningen kan enten foretages internt eller eksternt, hvor sammenligningen ved den interne 

transaktion foretages i forhold til de priser, et selskab ville tage for lignende transaktioner til en eks-

tern tredjepart. Den eksterne sammenligning foretages i forhold til priser fra andre sammenlignelige 

transaktioner, der er offentlig anerkendt som foretaget på armslængdevilkår89. Dette kunne typisk 

                                                 
88 Eriksen - Beskatning af immaterielle aktiver, s. 205 
89 Pedersen - Transfer pricing - i international skatteretlig belysning, s. 190 - 197 
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være transaktioner mellem to eksterne uafhængige parter. Ifølge OECD’s Guidelines findes der ikke 

én transfer pricing metode, der er anvendelig i alle situationer, jf. pkt. 1.68 - 1.70 i forhold til disse. 

Metoderne kan benyttes af selskaberne, men de kan også anvende andre principper, der giver et 

armslængderesultat. Metoden bør udvælges ud fra kriteriet om sammenlignelighed og for at have en 

direkte og tæt sammenhæng til den kontrollerede transaktion. Disse traditionelle transaktionsbasere-

de metoder har ifølge OECD forrang foran de transaktionsbaserede profitmetoder. Her foretrækkes 

den frie markedsmetode (CUP). Hvis denne ikke kan anvendes, må det undersøges, om videresalgs-

metoden eller kostpris plus avance metoden  kan anvendes. Videresalgsmetoden anvendes mest i re-

lation til salgsselskaber, mens kostpris plus avance metoden anvendes mest i relation til produkti-

ons- og serviceselskaber90.  

 

5.1.1 Den frie markedsprismetode (Comparable uncontrolled price method (CUP)) 

Dette er den foretrukne metode ifølge OECD til at sammenligne almindelige kontrollerede transak-

tioner, da sammenligningen foretages direkte. Denne metode er kendetegnet ved, at den benytter sig 

af en sammenligning af transaktionen mellem koncernforbundne parter med den markedspris for 

varen eller tjenesteydelsen, der handles til mellem uafhængige parter. Anvendelsen af denne metode 

forudsætter derfor, at en god direkte sammenlignelig transaktion mellem uafhængige parter eksiste-

rer (kaldet ekstern CUP). Den sammenlignelige transaktion kan også være en lignende transaktion, 

som handles mellem selskabet og en uafhængig tredjepart på markedsvilkår (kaldet intern CUP). 

Dvs. at varen eller tjenesteydelsen (eller en lignende) også handles mellem selskabet og uafhængige 

tredjeparter. Armslængdeprisen, der ikke skal beregnes, fremkommer direkte ved sammenligning 

med referencetransaktionen. Dermed søges med denne metode et direkte sammenligningsgrundlag 

med en uafhængig transaktion, hvilket igen stiller store krav til lighed i sammenligningsgrundlaget 

på en lang række analyseparametre såsom transaktionens vilkår, art og varen eller tjenesteydelsens 

kendetegn. Dette vil typisk kunne findes ved forholdsvise ensartede, homogene og standardiserede 

produkter eller tjenesteydelser, der ofte handles mellem uafhængige parter, hvor vilkår og betingel-

ser for transaktionen lader sig sammenligne og let korrigere for eventuelle forskelligheder. De væ-

sentligste kriterier er 1) produkterne, 2) kontraktvilkårene og 3) markedsforholdene. Da der er tale 

om lignende transaktioner, skal der foretages analyse af transaktionen. Hvis analysen giver anled-

ning dertil, skal der foretages justeringer som følge af eventuelle forskelle mellem transaktionerne i 

                                                 
90 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7 
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sammenligningsgrundlaget. Justeringer kan give anledning til stor usikkerhed og vil altid indeholde 

et element af skøn, hvorfor det ikke anbefales at lave for mange og store justeringer. I stedet anbefa-

les at finde direkte sammenlignelige transaktioner enten internt i selskabet (fx hvis samme vare sæl-

ges til tredjepart) eller eksternt mellem to uafhængige parter. 

Et plus ved denne metode er, at den direkte sammenligning til uafhængige parters markedspris vil 

kunne støtte armslængdeprincippet, mens en af de største begrænsninger i metoden er, at det korrek-

te sammenligningsgrundlag skal findes med hensyn til alle de relevante parametre91. I guiden 

“Pwc’s International Transfer Pricing 2011” defineres metoden således: 

 

”The Comparable uncontrolled price (CUP) method offers the most direct way of determining an 

arms lengths price. It compares the price charged for goods or services transferred in a controlled 

transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled 

transaction … OECD report states that, if it can be used, the “CUP method is preferable over all 

other methods ”
92

 

 

OECD anerkender, at det i praksis er usædvanligt for multinationale koncerner at have adgang til 

tilstrækkelige detaljer af sammenlignelige tredjeparts transaktioner. Interne benchmarks vil sjældent 

findes, da koncernens transaktioner med uafhængige parter ofte vedrører andre markeder end de 

kontrollerede transaktioner. CUP metoden kan derfor med fordel kombineres med andre metoder.  

 

Mens denne metode foretrækkes af OECD til kontrollerede transaktioner af varer og tjenesteydel-

ser, vurderes denne metode ikke at være meget anvendelig, når det handler om kontrollerede trans-

aktioner vedrørende immaterielle aktiver, da dette kræver stor sammenlignelighed med den transak-

tion, der sammenlignes direkte med. I princippet kan den anvendes ved immaterielle aktiver, hvis 

eksterne sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter eksisterer.93 Dette er ofte ikke 

muligt at fremskaffe vedrørende immaterielle transaktioner, da et sådant grundlag ofte ikke findes, 

hvilket skyldes disse aktivers unikke og ofte selvstændige ikke-fysiske præg. Kun hvis der internt i 

selskabet for nylig er overdraget et lignende immaterielt aktiv, vil en intern sammenligning kunne 

                                                 
91 OECD’s Guidelines, kapitel II 
92 PwC International Transfer Pricing 2011, s. 36 
93 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 164 
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foretages, hvor et eksternt sammenligningsgrundlag oftest vil være svært at fremskaffe. Den fri 

markedsmetode vil dog fx kunne anvendes, hvor en ejer af immaterielle rettigheder har indgået li-

censaftaler under sammenlignelige omstændigheder med uafhængige parter94. Software kan fx vide-

resælges på licens, hvor dette bliver en ”vare” på linje med andre varer, hvor et sammenligneligt 

grundlag derfor kan fremskaffes.    

 

5.1.2 Videresalgsmetoden (Resale price method) 

Videresalgsmetoden benyttes til at beregne den interne markedspris, hvor prisen på varen eller tje-

nesteydelsen til uafhængige parter er kendt. Videresalgsmetoden sammenligner bruttoavancen i de 

kontrollerede transaktioner med bruttoavancen i de sammenlignelige transaktioner mellem uafhæn-

gige virksomheder i overensstemmelse med armslængdevilkår. Dermed tager denne metode ud-

gangspunkt i den markedspris, som koncernen benytter sig af ved videresalg. Salgsprisen fratrækkes 

en bruttoavance for at finde den pris, der benyttes som armslængdepris. Den korrekte bruttoavance 

kan findes ved at sammenligne med tilsvarende varer eller tjenesteydelser hos en tredjepart, idet 

denne vil afhænge af de pågældende funktioner og risici vedrørende koncernen samt af de omkost-

ninger, koncernen har i forbindelse med at videresælge varen eller tjenesteydelsen. Funktioner og 

risici kan være alt vedrørende koncernens logistik og markedsforhold til andre forhold vedrørende 

koncernens omgivelser og markedsbetingelser. Funktioner og risici er dermed i centrum for vurde-

ringen snarere end en direkte sammenligning med en uafhængig tredjeparts salg af tilsvarende pro-

dukter.  

 

Videresalgsmetoden anvendes ved salgsselskaber, der køber varer fra andre koncern-selskaber uden 

at tilføre varerne væsentlig merværdi inden et videresalg frem for service- og produktionsselskaber, 

hvor metoden vil være mindre egnet. Varen eller tjenesteydelsen behøver ikke at have samme stan-

dardkarakteristika, som er kravet ved den frie markedsmetode. Til gengæld kræves en korrekt sam-

menligning og analyse af selskabets markedsvilkår, funktioner og risici for at den rette bruttoavance 

kan findes. Denne metode kræver derfor lighed mellem den kontrollerede transaktion og den sam-

menlignende referencetransaktion med hensyn til selskabernes forhold såsom funktioner, aktiver, 

risici og kontraktvilkår95. Disse funktioner og risici kan ligeledes være genstand for justeringer i 

                                                 
94 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 164 
95 Wittendorff – Armlængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 834 
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forhold til at kunne finde den rette bruttoavance, der skal fratrækkes. Denne metode benyttes meget 

i praksis til fastlæggelse af armslængdeprisen.  

At der ved denne metode kigges på markedsbetingelser og ikke foretages en direkte sammenligning 

af varer eller tjenesteydelser kan ses som et plus, mens metoden kan svækkes af forskelligheder i 

markedsvilkår, funktioner og risici mellem de koncernforbundne parter. Derfor virker metoden 

bedst ved selskaber, der ikke omformer varen eller tjenesteydelsen væsentligt før et videresalg. Det 

kan fx være tilfældet i rene salgsselskaber, der opererer under de samme markedsbetingelser. Op-

lysninger til brug for denne metode kan være 1) bruttoavancer oppebåret af koncernselskabet ved 

distribution af varer for tredjemand (intern benchmark), 2) tredjemands bruttoavancer ved distribu-

tion af koncernens produkter (ekstern benchmark) eller 3) tredjemands bruttoavancer ved distributi-

on af varer for tredjemand (ekstern benchmark). I disse tilfælde kan der, når armslængdeprisen ikke 

baseres på en direkte sammenligning, være behov for at benytte sig af armslængdeintervaller.  

Fordelene ved videresalgsmetoden er, at den er simpel og derfor kan give et præcist resultat samti-

dig med at den kræver mindre produktlighed end den frie markedsmetode. Derfor er den blandt de 

anbefalede metoder fra OECD. Ulemperne er bl.a., at det er svært at finde sammenlignelige data på 

bruttoavanceniveau, samt at den kun finder anvendelse på materielle aktiver. Metoden er endvidere 

ensidig og ser kun på den ene part i transaktionen. 

 

Denne metode vurderes ikke at være særlig anvendelig vedrørende kontrollerede transaktioner med 

immaterielle aktiver. At den ikke er anvendelig for immaterielle aktiver hænger sammen med, at det 

forekommer sjældent, at immaterielle aktiver anskaffes med videresalg for øje. Denne metode egner 

sig derfor typisk bedst til varer og tjenesteydelser, der overdrages uden skabelse af væsentlig ekstra 

merværdi, som oftest vanskeligt lader sig gøre vedrørende immaterielle aktiver. Der kan være und-

tagelser såsom software, programmer og lignende, der uden videre kan videresælges og ofte hand-

les, mens rettigheder, knowhow, patenter o. lign. ofte ikke handles og derfor vanskeligt lader sig 

prisfastsætte efter denne metode. Videresalgsmetoden vil dog fx kunne anvendes ved underlicens-

aftaler ved immaterielle rettigheder, hvor disse reelt videresælges96.  

 

 

                                                 
96 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 164 & Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og interna-

tional skatteret, s. 790 
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5.1.3 Kostpris plus avancemetoden (Cost plus method) 

Kostpris plus avancemetoden sammenligner bruttoavancen i de kontrollerede transaktioner med 

bruttoavancen i sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige virksomheder for at finde arms-

længdeprisen eller armslængdeavancen97. Metoden tager udgangspunkt i de produktionsomkost-

ninger, som selskabet har haft i forbindelse med en vare eller tjenesteydelse, hvortil lægges en pas-

sende bruttoavance, der er afledt af de funktioner, som findes i virksomheden. Varens eller tjeneste-

ydelsens kostpris tillægges normalt både de direkte og indirekte produktionsomkostninger, hvor den 

avance, der tillægges, skal være lig den avance, der ville være opnået mellem uafhængige parter. På 

denne måde bliver armslængdeprisen afhængig af den pågældende koncerns omkostninger. 

Metoden er grundet beregningsgrundlaget via omkostninger velegnet til produktions- og service-

virksomheder med samme produktionsforhold, der sælger varer og tjenesteydelser til andre kon-

cernselskaber, hvor produkt og tjenesteydelser afhænger direkte af omkostningsstrukturen. Metoden 

stiller krav til, at allokeringen og beregningen af selskabernes omkostninger skal være ens og kunne 

sammenlignes, da kostpriser kan opgøres på forskellige måder, samt at selskabernes funktioner, risi-

ci, kontraktvilkår og øvrige omgivelser er sammenlignelige. Ellers kan dette give anledning til jus-

teringer.  

Kostpris plus avancemetoden er derfor ligesom videresalgsmetoden mindre følsom overfor forskelle 

ved de sammenlignede varer og tjenesteydelser end den frie markedsmetode (CUP). Sammenlig-

ningsgrundlaget kan ved denne metode både være interne og eksterne transaktioner, hvorfor det er 

normalt at sammenligne med en uafhængig tredjepart. Oplysninger til brug for metoden kan være 1) 

bruttoavancer oppebåret af koncernselskabet ved salg af varer eller tjenesteydelser til tredjemand 

(intern benchmark) eller 2) bruttoavancer oppebåret af tredjemand ved salg af varer eller tjeneste-

ydelser til tredjemand eller et koncernselskab (ekstern benchmark)98.  

Beregningen af omkostninger for de uafhængige parter kan i praksis give anledning til problemer, 

da det kan være svært at få nøjagtig og præcis information om andre selskabers omkostninger og 

fordelinger. Sammenligningen kan styrkes ved at foretages mellem selskaber med samme omkost-

ningsforhold, hvilket typisk vil sige, at de opererer i samme marked.  

 

Styrken ved denne metode er, at den er let tilgængelig, hvis der er adgang til klar og præcis infor-

mation om selskabernes omkostningsforhold og beregninger. Svagheden er, hvis dette ikke er til-

                                                 
97Denne metode finder armslængde-avancen i stedet for armslængde-prisen. 
98Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7 
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gængeligt, samt hvis selskaberne ikke har de samme forhold, der gør, at deres bruttoavance kan sig-

es at være ens. Metoden hører blandt OECD’s anbefalede prisfastsættelsesmetoder, da en tæt pro-

duktlighed ikke er nødvendig som ved den frie markedsmetode, mens en ulempe er at finde en sam-

menlignelig transaktion på bruttoavanceniveau, samt at metoden er ensidig og kun belyser den ene 

part i transaktionen.  

 

I forhold til immaterielle aktiver vurderes metoden at være problematisk. Dette skyldes, at metoden 

vil prisfastsætte på baggrund af en funktions- og risikoanalyse, hvor kostprisen er kendt med sik-

kerhed og kan pålægges en bruttoavance uden problemer på omkostningssiden. Et kriterium for at 

metoden kan benyttes er derfor, at de afholdte omkostninger i forbindelse med det specifikke imma-

terielle aktiv er kendt, så prisfastsættelsen kan foregå på baggrund af disse historiske omkostninger. 

Dette vurderes kun af og til som tilfældet for immaterielle aktiver, da omkostninger ofte ikke direk-

te kan forbindes til den korrekte værdi af det immaterielle aktiv, der vil afhænge af helt andre para-

metre, såsom den værdi i form af pengestrømme, som aktivet forventes at ville kunne generere i 

fremtiden.  

Det kan også være forbundet med problemer at fastslå de korrekte medgåede omkostninger til at 

skabe et immaterielt aktiv. Disse kan være ukendte, da det er almindeligt, at flere immaterielle akti-

ver deler omkostninger i udviklingsfasen (og fx trækker på fælles ressourcer), hvilket kan betyde, at 

værdien af disse ikke kan opgøres på baggrund af pålidelig regnskabsinformation om omkostninger 

forbundet med udviklingen, fx pga. segmenteringen af denne eller pga. den anvendte regnskabs-

praksis.  

 

5.2 De transaktionsbestemte profitmetoder 

De indtil nu beskrevne metoder er transaktionsspecifikke, mens det i dette afsnits beskrevne meto-

der er avancen eller indtjeningen ved transaktionerne, der lægges til grund for beregningen. Disse 

kan benyttes, når der er mangel på empirisk data til en armslængdetest efter de traditionelle meto-

der99.  

                                                 
99 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 912 
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I OECD regi har de traditionelle transaktionsbestemte metoder forrang frem for de transaktionsbe-

stemte profitmetoder, der kun benyttes, hvis de øvrige transaktionsbaserede metoder ikke kan be-

nyttes grundet fx mangel på et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag100. 

Ifølge OECD findes to transaktionsbestemte profitmetoder, nemlig avancefordelingsmetoden (Pro-

fit split method (PSM)) og den transaktionsbestemte nettoavancemetode (Transactional net margin 

method (TNMM)). Her sker analysen på baggrund af ”nettoavancen”, som er baggrunden for, at dis-

se metoder kommer i anden række101. OECD nævner ikke, hvad denne specifikt er, men der er for-

modentlig tale om ”resultat af primær drift”. De to metoder vil her blive beskrevet, og deres anven-

delighed i forbindelse med prisfastsættelse af de immaterielle aktiver vil blive vurderet. 

 

5.2.1 Avancefordelingsmetoden (Profit split method) 

Avancefordelingsmetoden sammenligner koncernselskabernes fordeling af den samlede nettoavan-

ce i en transaktion med uafhængige virksomheders fordeling af nettoavancen i sammenlignelige 

transaktioner jf. OECD’s Guidelines pkt. 3.5 – 3.25102.  Når armslængdeværdien skal findes, tages 

der udgangspunkt i koncernens nettoresultat af de koncerninterne kontrollerede transaktioner samlet 

set. Her sker der en fordeling af det overskud, der er opstået som følge af de koncerninterne transak-

tioner, hvorved der ses på hvert enkelt transaktions bidrag til det samlede nettoresultat. Denne meto-

de benyttes i relation til varer, immaterielle aktiver, tjenesteydelser og finansielle transaktioner. For-

delen ved metoden er, at den ikke er direkte afhængig af tæt sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige virksomheder, hvorfor den kan benyttes, hvor der ikke findes sammenlignelige transak-

tioner mellem uafhængige parter103. Fordelingen af overskuddet foretages efter en nøgle, som ifølge 

OECD enten opgøres efter et bidrags- eller et residualprincip. 

 

Ved bidragsprincippet sker fordelingen af den samlede fortjeneste eller nettoresultatet af en kontrol-

leret transaktion mellem de involverede parter på grundlag af en identificering af den relative værdi 

af selskabernes bidrag til den kontrollerede transaktion. Allokeringen skal om muligt ske på bag-

grund af eksterne oplysninger om, hvorledes uafhængige parter ville værdiansætte nettoresultatet 

ved tilsvarende transaktioner til markedspriser.  

                                                 
100 Bundgaard – Armslængdeprincippet og transfer pricing, s. 149 – Man omtaler her disse profitmetoder som ”last 
resort”. 
101 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7 
102 Bundgaard – Armslængdeprincippet & transfer pricing, s. 155 
103 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7.4.1 
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Fordelingen foregår ikke på baggrund af en vare eller en tjenesteydelse, som ved de transaktionsba-

serede metoder, men derimod på baggrund af selskabernes relative bidrag med hensyn til funktion-

er, aktiver og risici, dvs. ved hjælp af en funktions- og risikoanalyse. Funktionsanalysen opdeler 

koncernens funktioner (salg, markedsføring, distribution m.v.) og disses forskellige bidrag til de 

kontrollerede transaktioner mellem de to involverede parter, som begge analyseres. Dette sammen-

lignes med de tilsvarende bidrag, der kunne være opnået mellem uafhængige parter for at fastlægge 

en armslængdepris.  

 

Ved residualprincippet fordeles de involverede parters overskud hovedsageligt efter, hvad uafhæng-

ige parter ville have opnået, hvis der var handlet til markedsvilkår, hvorefter restoverskuddet eller 

”residualoverskuddet” fordeles på baggrund af, hvor meget uafhængige selskaber ville fordele net-

toresultatet under lignende betingelser. Ifølge OECD’s Guidelines foregår dette dermed på grundlag 

af en analyse af de omstændigheder, under hvilke fordelingen ville være sket mellem uafhængige 

parter.  

Fordelingen af den samlede nettoavance sker her i to trin. Først fordeles den del af nettoresultatet, 

der svarer til den rutinemæssige del af armslængdeafkastet forbundet med den kontrollerede trans-

aktion, hvorefter residualafkastet allokeres i forhold til selskabernes ikke-rutinemæssige bidrag til 

den kontrollerede transaktion104. Fordelingen af nettoresultatet sker i henhold til selskabernes funk-

tioner, fx produktion, salg, markedsføring, administration m.m. Den resterende del af nettoavancen 

fordeles på armslængdevilkår, dvs. som den ville være fordelt mellem uafhængige virksomheder.  

 

Residualmetoden vurderes ofte at kunne anvendes i praksis i forbindelse med værdifastsættelse af 

immaterielle aktiver i forbindelse med omkostningsfordelingsaftaler. Der kan dog være risiko for, at 

resultatet ikke bliver en prisfastsættelse i overensstemmelse med armslængdeprincippet105. Avance-

fordelingsmetoden anvendes typisk, når der ikke er en direkte sammenlignelig transaktion, da pris-

fastsættelsen bygger på en fordeling af avancen samlet ved transaktionen. Lighed mellem selskaber-

ne med hensyn til funktioner, aktiver og risici forudsættes også her for et godt resultat. Denne meto-

de benyttes oftest, når de almindelige transaktionsbestemte metoder ikke kan anvendes.  

 

Fordelene ved denne metode er, at den ikke er afhængig af direkte sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, samt at alle de involverede selskaber i transaktionen vurderes. Ulemper-
                                                 
104 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 871 
105 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 871 
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ne er bl.a. at den er mere upræcis end andre metoder, samt at uafhængige parter ikke fastlægger de 

interne afregningspriser efter denne metode. Ved udenlandske forbundne parter kræves adgang til 

data fra disse, hvilket kan være kompliceret at fremskaffe106. I praksis kan fordelingen ved denne 

metode savne et reelt sammenligningsgrundlag, hvorfor metoden anvendes mere sjældent end de 

traditionelle transaktionsbaserede metoder. 

 

Overordnet set vurderes avancefordelingsmetoden som værende mere anvendelig til immaterielle 

aktiver end de traditionelle metoder. Metoden benytter ikke på samme måde sammenlignelige trans-

aktioner, men baseres dog på, at en pålidelig avance kan beregnes. Hvis en sådan kan beregnes, kan 

denne metode benyttes ved overdragelse af immaterielle aktiver, da disse netop er karakteriseret 

ved, at der oftest ikke findes en sammenlignelig referencetransaktion. I praksis vurderes metoden 

dermed at kunne anvendes på baggrund af en fordeling af værdien af de immaterielle aktiver, som 

virksomheden gør brug af i transaktionen107.  

Transaktioner med immaterielle aktiver kan ofte være forbundet i såkaldt pakkeaftaler eller andre 

arrangementer, hvor flere overdrages på samme tid, hvor disse vanskeligt lader sig udspecificere og 

dermed adskille fra de andre. Derved kan denne ”overordnede” metode, der benytter sig af en for-

deling af avancen, forudsat at denne er kendt, være én af de bedste metoder til at prisfastsætte im-

materielle aktiver. Denne metode benyttes dog oftest som en sidste udvej, hvis andre metoder ikke 

egner sig108. Selvom denne metode vurderes bedre end de traditionelle metoder i de fleste tilfælde, 

er den stadig forbundet med stor usikkerhed og fordrer, at den tilgængelige information, som pris-

fastsættelsen bygger på, kan fremskaffes. Den danske værdiansættelsesvejledning vil beskrive me-

toder, som mere præcist vurderes at kunne prisfastsætte netop immaterielle aktiver, og disse vil se-

nere blive behandlet.  

 

5.2.2 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (Transactional net margin method) 

Denne metode sammenligner nettoavancen for et koncernselskab med nettoavancen i en sammen-

lignelig referencetransaktion mellem uafhængige parter. Denne kan ses på baggrund af den funktion 

i selskabet, der udgør den bedste indikator for indkomsten ved transaktionen. Dette kan fx være om-

                                                 
106 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 421 
107 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7.4.1 
108 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 169 
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sætningen eller omkostningerne. Metoden baserer på en antagelse om, at sammenlignelige selskaber 

inden for samme branche på lang sigt tenderer at opnå omtrent den samme indtjening109.  

Metoden kan anvendes i relation til salgs-, produktions- og serviceselskaber110. Denne metode tager 

altså afsæt i en nettobetragtning af indtjeningen ved transaktioner mellem koncernforbundne parter. 

Ifølge guiden “PwC’s International Transfer Pricing 2011” beskrives metoden således: 

 

”The TNMM looks at the net profit margin relative to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) 

that a taxpayer makes from a controlled transaction”
111

 

 

Sammenligningsgrundlaget for at fastlægge en armslængdepris kan være den tilsvarende fortjeneste 

opnået ved et salg mellem uafhængige parter. Disse uafhængige parter vil skulle have samme para-

metre med hensyn til bl.a. funktioner, aktiver og risici som den pågældende koncern. Hvis der ikke 

kan opnås god overensstemmelse til uafhængige tredjeparters markedsbetingelser og risici, kan der 

også her foretages relevante justeringer.  

 

Metoden adskiller sig fra de andre metoder ved at operere med nettoavanceniveauet, mens de øvrige 

metoder benytter sig af en bruttoavancebetragtning. Princippet er her, at nettooverskuddet fordeles i 

forhold til givne parametre som fx omsætning eller relevante nøgletal, der kan påvise en sammen-

hæng mellem overskud og omsætningen, aktiverne eller omkostningerne112. Disse nøgletal kan væ-

re afkastningsgraden (velegnet til produktionsvirksomheder mere end salgs- og servicevirksomhe-

der pga. nøgletallets karakter, som måler afkast på baggrund af investeret kapital) eller overskuds-

graden (velegnet til salgsvirksomheder grundet nøgletallet, der måler indtjening på baggrund af om-

sætning). De vigtigste kriterier for indregning ved denne metode er 1) funktioner, 2) risici og 3) 

kontraktvilkår. Oplysninger til brug for TNMM kan være 1) koncernselskabets nettoavancer i trans-

aktioner med tredjemand (intern benchmark), 2) tredjemands nettoavancer i transaktioner med kon-

cernen (ekstern benchmark) eller 3) tredjemands nettoavancer i transaktioner med tredjemand (eks-

tern benchmark). I praksis vil den tredje løsning være mest relevant113.  

 

                                                 
109 Bundgaard – Armlængdeprincippet og transfer pricing, s. 158 
110 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7.4.1 
111 PwC’s International Transfer Pricing 2011, s. 43 
112 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7.4.1 – Disse kaldes “Profit Level Indicators”. 
113 Wittendorff & Bundgaard - Armslængdeprincippet, afsnit 21.7.4.2 
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Forskellen på denne metode og de traditionelle prisfastsættelsesmetoder er dermed, at denne metode 

danner basis ud fra nettofortjenesten og koncernens nøgletal, mens de andre metoder tager udgangs-

punkt i varens eller tjenesteydelsens pris eller en bruttoavance. Dette stiller krav til den anvendte 

metode for regnskabets udformning, så nøgletallene og dermed vilkårene er sammenlignelige på 

tværs af selskaber inklusive de uafhængige parters nøgletal. Ifølge guiden ”PwC’s International 

Transfer Pricing 2011” skrives samlet om metoderne: 

 

”Althought before 2010 such profitbased methods were described as “methods of last resort” under 

the OECD guidelines. In practice they were widely used largely because of the availability of com-

parable data at the net profit level based on the published financial statements of independent com-

panies”
114

 

 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode kræver, at der findes en markedsmæssig nettoavance, 

samt at der findes sammenlignelige selskaber med lignende transaktioner. Da denne metode fordrer 

et sammenligningsgrundlag, vurderes den overordnet set ikke at være egnet til immaterielle aktiver 

grundet deres unikke karakter. Der er dog elementer, der kan tale for metoden, hvis nettoavancen 

forventes at kunne findes i offentlige regnskaber. I praksis er det ikke sikkert, at der kan findes de 

eksakte regnskabsoplysninger, der vedrører det specifikke immaterielle aktiv, hvor en korrekt vær-

diansættelse også vil afhænge af den anvendte regnskabspraksis. Hvis pålidelig information kan 

skaffes og et tilsvarende selskab findes med samme funktioner og risici, vurderes metoden dog at 

være mulig at anvende i forbindelse med immaterielle aktiver. En fordel er her, at kun én af parter-

ne i transaktionen skal analyseres, hvilket gør det enklere, hvis oplysninger om modparten ikke kan 

fremskaffes115.  

 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode nævnes ikke af OECD som en metode, der egner sig 

godt til prisfastsættelse af immaterielle aktiver. Kun i de tilfælde hvor det er muligt at identificere 

og kvantificere en afgrænset funktionalitet, kan den benyttes. Fordelene er, at der ikke stilles samme 

krav til sammenlignelighed i forbindelse med produktegenskaber, funktioner, aktiver og risici som 

ved de traditionelle metoder, samt at omkostningerne ikke behøver at klassificeres. Disse informati-

oner om omkostninger kan være vanskelige at opgøre og fremskaffe vedrørende den sammenligne-

lige transaktion.  
                                                 
114 PwC International Transfer Pricing 2011, s. 44 
115 Hansen & Andersen – Transfer pricing i praksis, s. 424 
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5.3 Metoderne samlet set 

Mens OECD har anbefalet de første tre metoder og især den frie markedsmetode, hvor en direkte 

sammenlignelig transaktion kan findes, er der i dag ikke krav om, at selskaberne skal underbygge 

deres valg af metode, hvorfor de transaktionsbestemte profitmetoder ikke kun skal benyttes, såfremt 

de traditionelle transaktionsbaserede ikke kan anvendes. Dermed kan fx avancefordelingsmetoden 

med fordel anvendes til transaktioner med immaterielle aktiver frem for de transaktionsbaserede 

metoder, da denne vurderes at være den mest anvendelige til dette grundet de ofte manglende lig-

nende referencetransaktioner. Selv om et hierarki stadig forventes at eksistere med hensyn til varer 

og tjenesteydelser, hvor de transaktionsbaserede metoder med direkte sammenlignelige transaktion-

er vil være foretrukket, i særdeleshed den frie markedsmetode (CUP), så må dette ses som en blå-

stempling af, at der findes transaktioner, som fx indeholder immaterielle aktiver, hvor de profitbase-

rede metoder oftest vil være mere anvendelige116.  

 

At OECD i nyere tid har revideret hierarkiet i metoderne skal skabe større fleksibilitet, hvor OECD 

Guidelines nu anerkender brugen af uspecificerede metoder til at frembringe armslængderesultater. 

Dette kan også være indkomstmetoden som beskrevet i OECD’s Guidelines pkt. 3.22. Det skal 

nævnes, at der med hensyn til værdiansættelsen af de immaterielle aktiver bliver tale om en relativi-

sering af armslængdeprisen, som kan håndteres via OECD Guidelines’ armslængdeintervaller. Her 

er brugsværdien ofte referencerammen, hvor de indkomstbaserede metoder kan betyde en større 

beregnelighed samtidig med, at der kan foretages sammenligning via profitmetoderne117.  

 

5.4 OECD’s kapitel VI vedrørende prisfastsættelse af immaterielle aktiver 

OECD’s Guidelines kapitel VI anerkender, at der findes specielle forhold og kriterier vedrørende 

immaterielle aktiver. Jf. pkt. 6.20 skal der tages hensyn til en række faktorer med hensyn til bereg-

ningen af armslængdeværdien, når den kontrollerede transaktion skal sammenlignes med reference-

transaktionen. Disse faktorer er bl.a. de forventede fordele eller indtjening fra aktivet (som beregnes 

ud fra en nutidsværdibetragtning), begrænsninger i den geografiske beliggenhed, hvor rettighederne 

udfolder sig, eksportrestriktioner på varer baseret på rettigheder, kapitalomkostninger (vedrørende 

                                                 
116 Recommendations to OECD on Intangibles Transfer Pricing 
117 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 913 
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nye fabrikker eller maskiner), startomkostninger i forbindelse med aktivet, muligheden for licens til 

underudbydere m.m.118  

Værdiansættelsen for immaterielle aktiver fordrer, at arten og omfanget af transaktionen er kendt og 

kan opdeles i underkategorier vedrørende salg af immaterielle aktiver og rettigheder samt licenser 

og royalties, som er udtryk for, at ejendomsretten ikke overdrages. OECD’s Guidelines kapitel VI 

omtaler dermed også nutidsværdimetoder (eller den indkomstbaserede metode) som værende mere 

velegnet til en beregning af værdien af det immaterielle aktiv. Dette gøres ved at tilbagediskontere 

de fremtidige pengestrømme vedrørende det immaterielle aktiv til overdragelsestidspunktet, og er 

en metode, der kan anvendes grundet de immaterielle aktivers specielle særpræg. Hvilke metoder, 

der mere specifikt kunne være tale om, er ikke udspecificeret yderligere, blot kan man i OECD’s 

Guidelines kapitel VI se, at der er specielle betragtninger, der skal anvendes, når det drejer sig om 

en prisfastsættelse af de immaterielle aktiver på armslængdevilkår.  

Princippet i nutidsværdimetoden kan dog dermed siges at være eksplicit anbefalet i OECD’s Guide-

lines. Dette kræver, for at kunne anvendes i praksis, en uddybning, hvilket i dansk lovgivning fra 

SKATs side er indført med værdiansættelsesvejledningen af 21/8 2009, som nedenfor vil blive be-

skrevet. 

 

5.5 Værdiansættelsesvejledningen af 21/8 2009 

Den danske værdiansættelsesvejledning af 21/8 2009 er en vejledning til skatteydere og beskriver 

hvilke armslængdemetoder, SKAT anbefaler på området for koncerninterne transaktioner vedrøren-

de værdiansættelse af virksomheder, virksomhedsandele, goodwill og immaterielle rettigheder. Den 

skal sørge for, at der findes vejledning på området for virksomheder, hvor værdiansættelse efter 

prisfastsættelsesmetoderne i OECD’s Guidelines ikke er optimal fx grundet et manglende sam-

menligningsgrundlag. Værdiansættelsesvejledningen bygger oprindeligt på et værdiansættelsesnotat 

fra FSR119. Værdiansættelsesvejledningen er dermed et alternativ til OECD’s Guidelines, da anbefa-

lingen fortrinsvis benytter værdiansættelser baseret på skøn og nutidsværdimetoder120. Dette afspej-

ler samtidig, at de metoder, der er beskrevet i OECD’s Guidelines og dokumentationsbekendtgørel-

sen, hovedsageligt er beregnet på overdragelse af koncerninterne varer og tjenesteydelser og derfor 

                                                 
118 OECD’s Guidelines kapitel VI, s. 198 
119 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.4 
120 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 1  
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ikke egner sig godt til immaterielle aktiver, da der ved disse ikke eksisterer et egentligt sammenlig-

ningsgrundlag.  

 

Værdiansættelsesvejledningen beskriver tre værdiansættelsesmetoder, hvilket er dels de indkomst-

baserede, markedsbaserede og omkostningsbaserede metoder. Denne vejledning må formodes at 

være bindende for SKAT, hvis værdiansættelsen kan antages at være foretaget på markedsvilkår el-

ler til armslængdevilkår, hvilket er til fordel for skatteyderen. Hvis man stadig er i tvivl, kan man 

vedrørende immaterielle aktiver indhente bindende svar fra skattemyndighederne i form af opnåelse 

af en forhåndsbesked. Disse er i praksis ikke tilgængelige og eksisterer i et begrænset antal, hvorfor 

der ikke er offentliggjort meget information vedrørende disse afgørelser eller deres retspraksis. I de 

senere år har skattemyndighederne skærpet deres fokus på transfer pricing og særligt på de immate-

rielle aktiver, så man må formode, at der i fremtiden kommer øget fokus på de særlige aspekter af 

denne problematik og dermed flere afgørelser og offentlig tilgængelig information på området. 

 

5.5.1 Den indkomstbaserede metode 

Ud over de fem OECD prisfastsættelsesmetoder findes de indkomstbaserede prisfastsættelsesmeto-

der, som bl.a. kan anvendes for immaterielle aktiver. Dette er i en erkendelse af, at de traditionelle 

metoder, som anbefales i OECD’s Guidelines, ikke er de bedst egnede til at prisfastsætte immateri-

elle aktiver. Metoderne i OECD’s Guidelines er samtidig de metoder, som dokumentationsvejled-

ningen henviser til, hvor disse benytter sig enten af en form for sammenlignelig transaktion, hvilket 

kan være vanskeligt at fremskaffe, når det drejer sig om immaterielle aktiver eller af henholdsvis en 

bruttoavancebetragtning eller en fordeling af nettoresultatet. Den indkomstbaserede metode kan 

derfor være mere anvendelig, da det kan være mere kompliceret at værdifastsætte immaterielle akti-

ver grundet deres ikke fysiske og uhåndgribelige karakter, hvor en søgning efter sammenlignelige 

uafhængige transaktioner kan være kompliceret eller umulig121.  

Ved denne metode baseres prisfastsættelsen af det immaterielle aktiv på den fremtidige indtjening, 

så de forventede fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til en nutidig værdi. Denne værdi af-

hænger bl.a. af estimatet på de fremtidige pengestrømme, aktivets levetid samt den risiko, der er 

forbundet med den fremtidige indtjening. Værdien vil også afhænge af en diskonteringsfaktor, der 

                                                 
121 OECD’s Guidelines kapitel VI, s. 195 
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afspejler tidsfaktoren samt risici vedrørende aktivet. Den indkomstbaserede metode består i værdi-

ansættelsesvejledningen i virkeligheden af tre metoder, som er henholdsvis DFC- og EVA- samt 

relief-from-royalty-metoden. Disse indkomstbaserede metoder benytter sig alle af en tilbagediskon-

tering af et finansielt flow, dog findes der stadig samme krav til sammenlignelighed og prisfastsæt-

telse vedrørende de koncerninterne transaktioner på armslængdevilkår, dvs. prisfastsættelsen skal 

kunne begrundes og dokumenteres. 

 

DFC-metoden fremhæves som den bedste metode og er den mest benyttede i praksis til immateriel-

le aktiver. DFC står for ”Discounted cash flow”, og denne metode diskonterer de fremtidige penge-

strømme vedrørende aktivet, så en pålidelig nutidsværdi findes. Diskonteringsfaktoren, der skal be-

nyttes, afspejler tidsfaktoren i de forskellige pengestrømme samt de risici, der er forbundet her-

med122. Det kan være svært at identificere de fremtidige pengestrømme, der er forbundet med det 

immaterielle aktiv, hvorfor denne model benyttes aggregeret, hvis det er muligt, for at opnå en stør-

re nøjagtighed. Værdiansættelsens validitet afhænger af, at sikkerheden i inputs (dvs. pengestrømme 

og diskonteringsfaktor) kan fastlægges. De underfaktorer, der medvirker til de to nævnte faktorers 

resultat, har dermed afgørende betydning for det samlede resultat123.  

 

En anden metode er EVA-metoden, som står for ”Economic added method”, som benyttes til at fo-

retage en værdiansættelse samlet set for virksomheden samt på de enkelte forretningsenheder og af-

delinger. Her beregnes værdien af en virksomhed (eller transaktion) som afkastet af den investerede 

kapital (ROIC124) minus de vægtede omkostninger forbundet hermed (WACC125), hvor dette ganges 

med den investerede kapital for perioden. Disse periodiske værdier tilbagediskonteres med diskon-

teringsfaktoren (WACC) for at finde nutidsværdien. Denne tillægges til sidst den initialt investerede 

kapital126. EVA-metoden benyttes ifølge værdiansættelsesvejledningen ikke ofte til enkeltstående 

immaterielle aktiver. Metoden anvendes ofte ikke selvstændigt, men benyttes bl.a. som efterregning 

af DFC-metoden og til almindelig kontrol.  

 

                                                 
122 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.1 
123 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.1 
124 Return of invested capital 
125 Weighted average cost of capital 
126 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 4.2 
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Den tredje metode er relief-from-royalty metoden, som tager udgangspunkt i den værdi, som inde-

haveren af et immaterielt aktiv sparer ved at eje det pågældende aktiv frem for at skulle betale li-

cens for brugsretten. Værdien af det immaterielle aktiv fastsættes med udgangspunkt i de betalinger, 

som den, der erhverver aktivet, ellers skulle have betalt for udnyttelsen, hvis aktivet ikke var blevet 

erhvervet. Værdien er dermed den tilbagediskonterede værdi af de betalinger, der kan henføres til 

aktivet127. Denne værdi opgøres og beregnes på baggrund af de eksisterende foreliggende aftaler. 

Denne metode er en mellemting mellem en markedsbaseret og en indkomstbaseret værdiansættelse. 

Metoden er velegnet til immaterielle aktiver, dog kan der eksistere problemer vedrørende de be-

grænsninger i rettighederne over aktivet, som opnås ved en licens, hvorfor værdien af disse kan væ-

re svær at prisfastsætte korrekt.    

 

De indkomstbaserede metoder anbefales af SKAT, da styrken er, at disse ikke kræver et validt sam-

menligningsgrundlag, som ved immaterielle aktiver kan være svært at anskaffe128. De er samtidig 

de mest pålidelige metoder, hvor værdiansættelsesvejledningen anbefaler at benytte flere metoder 

samtidig. Her sættes DFC-metoden over de øvrige, da denne regnes for den mest valide og derfor er 

den mest brugte i praksis. Metoden er relativt simpel, hvor selv små udsving i pengestrømmene gi-

ver forskellige estimater af den tilbagediskonterede nutidsværdi. Metoden kræver, at de fremtidige 

pengestrømme kan findes, ligesom en relevant og korrekt diskonteringsfaktor skal identificeres. Da 

det kan være svært at forudsige pengestrømmene fra det enkelte immaterielle aktiv, lægger værdian-

sættelsesvejledningen op til, at metoden kan benyttes for selskabet på alle immaterielle aktiver over-

ordnet set.  

DFC- og EVA-metoderne foretrækkes samlet set af følgende grunde jf. værdiansættelsesvejledning-

en: 1) Modellerne er teoretisk korrekte, 2) DCF-metoden er den mest anvendte til værdiansættelse, 

3) andre kapitalbaserede metoder er typisk varianter af disse, 4) de kan benyttes til kontrolberegning 

og 5) EVA-modellen medregner forventninger til det fremtidige kapitalafkast i forhold til kapital-

omkostningerne129. Generelt benyttes disse kapitalbaserede metoder sammen med de relative 

metoder mest i praksis jf. det værdiansættelsesnotat fra FSR, som SKAT’s værdiansættelsesvejled-

ning bygger på130. 

                                                 
127 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 4.4 
128 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3 
129 Værdiansættelsesvejledningen, 3.3 
130 Værdiansættelsesvejledningen, 3.4 
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5.5.2 Den markedsbaserede metode 

Den markedsbaserede metode fastsætter aktivets værdi ved at benytte sig af et direkte sammenlig-

ningsgrundlag med lignende transaktioner fra uafhængige parter, dvs. foretaget på markedsvilkår. I 

værdiansættelsesvejledningen er sammenligningsgrundlaget ”lignende virksomheder”, da dette er 

fokus for vejledningen131. Dette svarer i store træk til den frie markedsmetode (CUP), som foretræk-

kes i OECD’s Guidelines og forudsætter, at der eksisterer et marked, hvor disse sammenlignelige 

referencetransaktioner mellem uafhængige parter på markedsvilkår kan findes132.  

Som før omtalt vil det som oftest være umuligt at finde en direkte sammenlignelig transaktion med 

hensyn til immaterielle aktiver grundet deres specielle unikke karakter, hvorfor denne metode i 

praksis ikke vurderes særlig anvendelig. Kun hvis aktivet handles ofte, vil man forvente at kunne 

finde et validt sammenligningsgrundlag, hvor markedsværdien kan findes uden skønsmæssige an-

sættelser.  

Immaterielle aktivers sammenligningsgrundlag afhænger bl.a. af faktorer i markedet, profitabilite-

ten, den teknologiske udvikling, adgangsbarrierer i markedet, aktivets forventede levetid, retslig be-

skyttelse m.m. Øget profitabilitet vil styrke det immaterielle aktivs værdi, hvor værdien i høj grad 

vil afhænge af den værdi, som aktivet forventes at kunne generere. Den teknologiske udvikling kan 

omvendt gøre aktivet mindre værd, hvis ny udvikling udhuler den eksisterende teknologi. Denne 

faktor kan være svær at ansætte skønsmæssigt. Høje adgangsbarrierer i markedet samt retslig be-

skyttelse kan omvendt forøge aktivets værdi betydeligt, da usikkerheden om konkurrerende produk-

ter da vil minimeres. Levetiden har stor betydning for værdien af det immaterielle aktiv, da det har 

betydning for den værdi, aktivet forventes at kunne generere. Disse mange faktorer gør det svært at 

matche en transaktion på samme betingelser, hvilket gør, at værdiansættelsen bliver forbundet med 

stor usikkerhed.  

 

Ved den markedsbaserede metode skelnes mellem en direkte og en relativ prisfastsættelse. Ved den 

relative anvendes regnskabsmæssige nøgletal (multiple) for sammenlignelige transaktioner. Her ba-

seres værdiansættelsen på fx omsætning, fortjeneste eller nøgletal. Sidstnævnte kan fx være price 

earnings ratio (P/E) eller enterprise value / earnings before interest and tax ratio (EV/EBIT) forbun-

                                                 
131 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.2 
132 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.2.1 
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det med det immaterielle aktiv133. Her vil et sammenlignende grundlag også skulle fremskaffes, 

hvorfor det i praksis kan være svært set i forhold til en værdiansættelse af de immaterielle aktiv-

er134. FSR’s værdiansættelsesnotat, som værdiansættelsesvejledningen bygger på, foreskriver, at de 

kapitalbaserede og relative værdiansættelsesmodeller i praksis må anses som værende de mest be-

nyttede135.  

 

5.5.3 Den omkostningsbaserede metode 

Den omkostningsbaserede metode værdiansætter det immaterielle aktivs værdi ud fra de omkost-

ninger, der er medgået til at fremskaffe og udvikle det immaterielle aktiv (historiske omkostninger). 

Alternativt kan prisfastsættelsen ske ud fra en vurdering af de omkostninger, der skal til for at ud-

vikle et lignende immaterielt aktiv med samme egenskaber, hvis et sådant eksisterer (erstatningsom-

kostninger)136.  

Metoden indregner ikke aktivets levetid og en eventuel fremtidig indtjening, som vil overstige om-

kostningerne til udvikling og forskning. For immaterielle aktiver kan disse, afhængig af tidsfakto-

ren, fx forældes eller miste sin beskyttelse som fx et patent, hvorfor værdien kan mindskes over tid, 

mens andre, fx visse stærke brands, kan fortsætte med at opretholde deres værdi.  

Et immaterielt aktiv kan også funktionelt falde i værdi, hvis andre mere effektive eller billigere sub-

stituerende produkter kommer på markedet. Problemet med disse metoder er, at markedsprisen på 

de pågældende aktiver ikke direkte kan forbindes med de medgåede historiske omkostninger til at 

generere det immaterielle aktiv, da markedsprisen og dermed armslængdeværdien i højere grad vil 

afhænge af den værdi og den fremtidige indkomst, som aktivet forventes at kunne generere137. Fx 

kan goodwill afhænge af selskabets succes i markedet, som ikke behøver at være proportionelt med 

de marketingsomkostninger, der er afholdt, da fx en lang række af andre faktorer vil influere på re-

sultatet.  

 

                                                 
133 Værdiansætttelsesvejledningen, afsnit 4.3.1 
134 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.2 
135 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.4 
136 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.3 
137 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.3 
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Generelt vurderes en værdifastsættelse ved de historiske omkostninger ikke at være velegnet til u-

nikke immaterielle aktiver, men mere velegnet til almindelige aktiver. Hvis aktivet ikke har et kom-

mercielt brug, vurderes disse omkostningsbaserede metoder dog ofte at kunne benyttes, da sådanne 

aktiver i større grad formodes at have en værdi tæt på de afholdte omkostninger forbundet hermed 

end de kommercielle aktiver, da aktivet ikke har ”handelsværdi”. Derfor antages de omkostnings-

baserede metoder at kunne ”benyttes når andre metoder ikke kan”.  

Denne metode afhænger af en lang række af faktorer, hvor disse estimater kan være fejlbehæftede. 

Den tager bl.a. ikke højde for, at den fremtidige indtjening ikke kan fastslås med sikkerhed, den 

økonomiske levetid af aktivet, de fremtidige ændringer i markedet, hvor efterspørgslen kan ændres, 

forældelse af aktivet og den benyttede teknologi m.m. En styrke ved metoden er, at data ofte vil væ-

re direkte tilgængeligt via det interne regnskab, men dette nytter samtidig ikke meget, hvis disse 

data ikke er relevante for en korrekt prisfastsættelse138. 

 

5.6 Værdiansættelsesvejledningen og OECD’s Guidelines 

Værdiansættelsesvejledningen har deres egne dokumentationskrav, som afviger fra OECD’s doku-

mentationskrav. Valget af armslængdemetode skal begrundes og dokumenteres. Disse indbefatter, 

at nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme skal dokumenteres via budgetter, og er således om-

fattende for mindre virksomheder at beregne.  

Der skal udarbejdes en del materiale til brug for dokumentationen, som kan være sværere at frem-

skaffe i praksis end i den teori, som er beskrevet i værdiansættelsesvejledningen. Dokumentations-

kravene kan dermed med værdiansættelsesvejledningen siges at være blevet større i forhold til både 

dokumentationsbekendtgørelsen og OECD’s Guidelines, hvilket dels kan påføre selskaberne større 

omkostninger, men samtidig styrke deres prisfastsættelse overfor skattemyndighederne. Den ekstra 

dokumentation kan gøre det sværere for skattemyndighederne at løfte bevisbyrden vedrørende ov-

erholdelse af armslængdeprincippet  

Det vurderes dermed, at skattemyndighederne, som skal løfte bevisbyrden, vil få sværere ved at an-

fægte budgetter, der omhandler fremtidige pengestrømme, når det gælder unikke immaterielle akti-

ver. Det vil ofte ved immaterielle aktiver være de indkomstbaserede værdiansættelsesmetoder, der 

anvendes, da disse bedst formodes at kunne matche armslængdeprisen i mange tilfælde. Selskabet 

                                                 
138 Værdiansættelsesvejledningen, afsnit 3.3 
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skal dokumentere, at de har valgt den prisfastsættelsesmetode, der giver den bedste værdi for arms-

længdeværdien, og helst foretage efterregning ved hjælp af en anden metode139. Dette står i kontrast 

til OECD’s Guidelines, hvor efterregning ikke kræves, og burde give en bedre sikkerhed for en kor-

rekt armslængdeværdi. Dermed kan den skattepligtige komme til at stå stærkere vedrørende pris-

fastsættelse på armslængdevilkår overfor skattemyndighederne, hvorved dobbeltberegningen vil 

kunne anvendes til at styrke dennes position (såfremt der er god konsistens i beregningerne).  

 

Værdiansættelsesvejledningen bygger på den opfattelse, at de indkomstbaserede metoder skal be-

nyttes, og at det skal dokumenteres, at en sådan ikke er velegnet, hvis den fravælges. Samtidig skal 

metoden efterregnes, hvilket stiller store krav til dokumentationskravene i henhold til værdiansæt-

telsesvejledningen. En svaghed ved værdiansættelsesvejledningen er dog, at denne ikke fokuserer 

specielt på immaterielle aktiver, og som sådan ikke giver svar på, hvordan markedsværdien af disse 

bedst kan estimeres. En faktor til vurderingen af de fremtidige pengestrømme vil være levetiden af 

de immaterielle aktiver, som kan være svær at vurdere i praksis. Disse specielle facetter vedrørende 

immaterielle aktiver er ikke beskrevet i værdiansættelsesvejledningen, men må tages i betragtning, 

hvis en korrekt værdifastsættelse skal foretages.  

Udviklet knowhow kan fx have en levetid, indtil den evt. vil blive overhalet af anden knowhow, 

hvilket ikke kan forudsiges eksakt, hvornår vil ske. Omvendt vil andre immaterielle aktiver, såsom 

en specifik immateriel rettighed fx kunne have en nøje afgrænset levetid. Værdiansættelsesvejled-

ningen anbefaler, at der findes en eksakt markedsværdi efter armslængdeprincippet, hvilket står i 

modsætning til OECD’s Guidelines, der anerkender, at et interval ofte vil være den løsning, der af-

spejler virkeligheden bedst. Dette kan stå i modstrid til det faktum, at SKAT anerkender, at en frem-

tidig pengestrøm, som skal estimeres ved de indkomstbaserede metoder i praksis kan være svær at 

forudsige. Dette modsvarer i virkeligheden OECD’s armslængdeintervaller, hvor en eksakt mar-

kedsværdi ikke formodes at kunne fremskaffes.  

 

Overordnet set følger værdiansættelsesvejledningen ikke som sådan OECD’s Guidelines, selvom 

formålet er at beskrive metoder til at estimere markedsværdier i overensstemmelse med armslæng-

deprincippet. Værdiansættelsesvejledningen kan ses som SKAT’s synspunkt på området og en kon-

kret vejledning til selskaberne med en klar prioritering af de enkelte værdiansættelsesmetoder, hvor 

                                                 
139 Disse kaldes populært Sanity Checks (Kilde: Værdiansættelsesvejledningen) 
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OECD som ”paraplyorganisation” har deres guidelines og retningslinjer, som landende anbefales at 

følge.  

Endelig er det problematisk, at værdiansættelsesvejledningen omhandler selskaber, selskabsandele 

med videre og ikke som sådan er målrettet mod immaterielle aktiver, hvor kapitel VI i OECD’s Gu-

idelines nævner, at en nutidsværdibaseret metode kan være mere anvendelig når det specifikt gælder 

immaterielle aktiver. Denne beskrives dog ikke yderligere, og SKAT’s værdiansættelsesvejledning 

er netop opstået som en konsekvens af, at de traditionelle prisfastsættelsesmetoder i OECD’s Guide-

lines ikke er anvendelige i forbindelse med værdifastsættelse af de immaterielle aktiver. Her giver 

værdiansættelsesvejledningen mulighed for at anvende et bredere spektrum af værdiansættelsesme-

toder, hvis OECD’s metoder ikke kan anvendes til at bestemme en korrekt armslængdeværdi, hvor 

SKAT, selvom de indkomstbaserede værdiansættelsesmetoder foretrækkes, anerkender at andre me-

toder kan være at foretrække i specifikke situationer.  

 

Det vurderes ikke at være optimalt, at der således er divergerende opfattelser mellem SKAT og OE-

CD på området med hensyn til værdifastsættelsesmetoder. SKAT forventes dog stadig at måtte føl-

ge den generelle udvikling på transfer pricing området, da OECD stadig er den toneangivende orga-

nisation på området med hensyn til prisfastsættelsesmetoder jf. armslængdeprincippet, selvom de 

ikke følger de gængse transaktionsbaserede metoder som beskrevet i OECD’s Guidelines, og der så-

ledes er væsentlige forskelle i de beskrevne værdiansættelsesmetoder.  

Der har i gældende dansk retspraksis ikke været foretaget korrektioner af kontrollerede transaktion-

er vedrørende immaterielle aktiver, hvor skattemyndighederne i mangel på et validt sammenlig-

ningsgrundlag er nødt til at basere deres vurderinger på skøn, hvilket bidrager til en større usikker-

hed vedrørende skatteansættelsen140. Dermed accepterer skattemyndighederne en vis afvigelse fra 

”en korrekt” prisfastsættelse, hvilket betyder, at der i praksis accepteres en tilnærmet værdi, hvor 

denne usikkerhed ved det skattemæssige skøn kan sammenlignes med de armslængdeintervaller, der 

er beskrevet i OECD’s Guidelines jf. afsnit 3.4 i denne afhandling. 

 

 

 

                                                 
140 Wittendorff  - Skat udland, s. 646  
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5.7 Vurdering af metoder til prisfastsættelse af immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver er grundet deres ikke fysiske natur vanskelige at prisfastsætte, hvilket ovenstå-

ende analyse peger i retning af. OECD’s Guidelines beskriver de traditionelle transaktionsbaserede 

metoder, som grundet deres sammenligningsgrundlag med en uafhængig transaktion normalt ikke 

egner sig til at prisfastsætte immaterielle aktiver, da et sammenligningsgrundlag ofte vil mangle. En 

stor fordel ved de indkomstbaserede metoder er netop, at disse ikke afhænger af et sammenlignings-

grundlag. Selvom OECD anbefaler de transaktionsbaserede metoder, vil det grundet de immateriel-

le aktivers specielle natur oftest være bedre at benytte en avance- eller profitbaseret metode, selvom 

disse ikke tager udgangspunkt i den enkelte transaktion, men ser på aktivernes samlede nettoavance. 

De avancebaserede metoder kritiseres ofte for ikke at bestemme en prisfastsættelse så præcist som 

de transaktionsbaserede metoder, da markedsprisen ikke forventes at afhænge af avancer så meget 

som af udbud og efterspørgsel i markedet. Hvis en pålidelig avance kan fordeles på de immaterielle 

aktiver, baseret på hvad de har genereret, vurderes denne metode at være bedre end de traditionelle 

metoder. Her vurderes metoder, der pålideligt kan opgøre nettoavancen, også at være mere anvend-

elige end metoder, der anvender bruttoavancen, da en sådan ikke vil angive den værdi, som det en-

kelte aktiv repræsenterer med stor nøjagtighed. Selvom disse nettoavancemetoder vurderes at være 

mere egnet til at prisfastsætte immaterielle aktiver end de transaktionsbaserede metoder, vurderes 

de indkomstbaserede metoder at være bedre, da de fokuserer på det enkelte aktiv og forventes via 

en analyse at tage højde for flere faktorer ved beregningen.  

 

En nutidsværdimetode vil ofte egne sig bedre til at værdifastsætte immaterielle aktiver, men samtid-

ig vil denne afhænge af en lang række faktorer, som kan være forbundet med usikkerhed at estime-

re, bl.a. de fremtidige pengestrømme, levetiden på aktivet, teknologisk udvikling på området, ad-

gangsbarrierer på markedet, retslig beskyttelse m.m. Den omkostningsbaserede metode vurderes 

ikke meget anvendelig, da den kun tager højde for de historiske omkostninger og ikke for de fakto-

rer, der formodes at føre til en korrekt prisfastsættelse, som mere har at gøre med den fremtidige 

indtjening, som det immaterielle aktiv kan generere. Her kan der dog være en forskel på, om det 

immaterielle aktiv er kommercielt eller ej, hvor et aktiv, der ikke er kommercielt, generelt bedre må 

forventes at kunne værdifastsættes ud fra de historisk medgåede omkostninger til at udvikle aktivet.  

På samme måde vil den markedsbaserede metode som oftest være uegnet grundet den direkte sam-

menligning med en anden uafhængig transaktion, hvor der formodes at skulle foretages en lang 
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række af justeringer grundet de immaterielle aktivers forskellige natur, hvilket vil være forbundet 

med stor usikkerhed, hvis en lignende markedstransaktion ikke kan findes.  

 

5.8 Fremtidige tiltag på området for immaterielle aktiver 

Som en perspektivering af de specielle problemstillinger vedrørende immaterielle aktiver med hen-

syn til en korrekt prisfastsættelse blev det den 2. juli 2010 annonceret, at ”The Committee of Fiscal 

Affairs (CFA)” og OECD overvejede et nyt projekt, der havde til hensigt at revidere transfer pricing 

aspekterne med hensyn til de immaterielle aktiver. Projektet skulle tage stilling til, om kapitel VI og 

VIII af OECD’s Transfer Pricing Guidelines skulle ændres. Disse vedrører netop immaterielle akti-

ver samt omkostningsfordelingsaftaler. Disse kapitler blev opdateret i marts 1996 for kapitel VI og i 

marts 1997 for kapitel VIII’s vedkommende. Dermed synes OECD at have erkendt, at der kan være 

problemer forbundet med prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver, og at de tilgængelige traditio-

nelle prisfastsættelsesmetoder ikke er tilstrækkelige.  

OECD har derfor nedsat en arbejdsgruppe for at se på opdateringer af de gældende regler på dette 

område, hvor det seneste dokument kom ud til offentligheden i starten af 2011, da CFA godkendte 

dokumentet den 25. januar 2011141. Arbejdet udføres af “Working Party No. 6 on The Taxation of 

Multinational Enterprises” (“WP6 TPI”). Dette dokument omhandler vigtige aspekter af transfer 

pricing og identificerer en række områder for det videre udviklingsarbejde på området, inklusive 

muligheden for at beskrive en overordnet ramme for at analysere og definere immaterielle aktiver, 

for at revidere retningslinjerne på området for udvikling og forskning, for at præcisere skellet mel-

lem immaterielle aktiver og tjenesteydelser samt for at revidere indholdet med hensyn til immateri-

elle marketingsaktiver.  

 

Dette dokument markerer også, at der er brug for at klarlægge meningen med økonomisk ejerskab, 

som i dag er inkonsistent beskrevet i OECD’s Guidelines. Arbejdsgruppen diskuterer bl.a., om man 

i fremtiden kan indføre en indkomstbaseret metode, som i dag i OECD’s Guidelines blot beskrives 

og anbefales implicit i kapitel VI i form af en nutidsværdibaseret metode, som ikke er udspecificeret 

yderligere. Derfor skal det undersøges, om man i fremtiden skal anvende og beskrive disse penge-

                                                 
141 OECD Project - Transfer pricing and intangibles: Scope of the OECD project & http://www.oecd.org/department/ 
0,3355,en_2649_33753_1_1_1_1_1,00.html  
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strømsbaserede værdiansættelsesmetoder, som bl.a. kunne være DFC-metoden142. Dette er de meto-

der, der allerede eksisterer i SKAT’s værdiansættelsesvejledning, og på sigt vil disse formentlig bli-

ve indlemmet i OECD regelsættet. Intentionen fra OECD er at udgive et diskussionsudkast i slut-

ningen af 2013143.  

 

At OECD vil have retningslinjer på dette område må anses som en fordel for medlemslandene, da 

OECD er en overordnet paraply-organisation, som medlemslandene retter sig efter, samtidig med at 

disse nutidsværdimetoder allerede i dag må formodes at eksistere i mange nationale vejledninger fra 

skattemyndighedernes side. Problemet er her, at disse kan behandle problemstillingen med hensyn 

til prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver forskelligt, hvorfor det uden en vejledende løsning fra 

OECD’s side på området ikke kan forventes, at der er enighed landene imellem vedrørende de an-

vendte metoder. Så længe OECD ikke har en klar retningslinje på området for prisfastsættelsen 

samt de anbefalede metoder til beregningen, kan der derfor ikke forventes at være enighed på områ-

det til skade for de internationale koncerner, der således skal forholde sig til flere forskellige regel-

sæt, når de overdrager immaterielle aktiver over landegrænser144. 

 

Den 21. – 23. marts 2011 var delegerede fra arbejdsgruppen sidst samlet for at diskutere dette emne 

med hensyn til at implementere indkomstbaserede metoder i OECD’s Guidelines. En kritik fra OE-

CD’s side er, at disse metoder er baseret på et sæt af antagelser og derfor ikke er ”eksakt viden-

skab”145. Holdningen fra OECD’s side er, at disse regelsæt frem for ”blot at være et sæt regler” skal 

kunne løse dobbeltbeskatningsproblematikken effektivt.  

 

5.9 Perspektiverende analyse - immaterielle aktiver og lovgivningen i USA146 

Da der i Europa eksisterer så stor usikkerhed omkring prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver, 

har jeg fundet det relevant at belyse prisfastsættelsesmetoderne og den manglende konsistens fra 

OECD’s side og de enkelte medlemslande imellem ved at foretage en perspektivering til USA, som 

grundet dets størrelse må formodes at have taget stilling til spørgsmålet. Derfor vil jeg i dette afsnit 

foretage en komparativ perspektiverende analyse af den amerikanske lovgivning set i forhold til 

                                                 
142 OECD Project - Transfer pricing and intangibles: Scope of the OECD project, afsnit 32. 
143 http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_33753_46988012_1_1_1_1,00.html 
144 Wittendorff - Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 897 - 899 
145 http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_33753_47445940_1_1_1_1,00.html 
146 Borkowski - Transfer pricing of intangible property -  harmony and discord across five countries 
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OECD’s Guidelines med hensyn til behandlingen af de immaterielle aktiver. Lovgivningen i USA 

er med hensyn til transfer pricing reglerne på området reguleret i ”Internal Revenue Code (IRC), 

Section 482” fra 1994.  

 

IRC section 482 finder anvendelse på alle former for overdragelse, dvs. både materielle, immateriel-

le og finansielle transaktioner, og har således til formål at hindre skatteunddragelse og at bestemme 

den korrekte indkomst. Dermed skal IRC section 482 sørge for, at den rette skattemæssige indkomst 

bliver beskattet korrekt ved kontrollerede transaktioner mellem forbundne selskaber, dvs. på arms-

længdevilkår, og at indkomsten allokeres korrekt til den rette skatteyder ved disse transaktioner147. 

Dette sker ved at finde det bedste estimat for denne armslængdepris for både materielle og immate-

rielle aktiver. Indkomstreduktioner og -forhøjelser foretages også efter IRC section 482 med tilhø-

rende korrektioner, som i amerikansk ret dækker den primære og sekundære korrektion. En korres-

ponderende korrektion er dog ikke krævet ifølge IRC section 482, når en udenlandsk skattemyndig-

hed har foretaget en primær korrektion vedrørende en amerikansk skatteyder148.  

Loven er revideret flere gange, og afsnittet om prisfastsættelsen af immaterielle aktiver er fra 2003. 

Immaterielle aktiver er her defineret som et aktiv med betydelig værdi uafhængig af tjenesteydelser 

fra noget individ. Armslængdeprincippet eksisterer også i amerikansk ret, selvom det ikke er define-

ret i lovteksten, og de immaterielle aktiver skal prisfastsættes i overensstemmelse hermed:  

 

”In determining the true taxable income of a controlled taxpayer, the standard to be applied in eve-

ry case is that of a taxpayer dealing at arm’s length with an uncontrolled taxpayer… in the case of 

any transfer (or license) of intangible property … the income with respect to such transfer or licen-

se shall be commensurate with the income attributable to the intangible, i.e. a subsidiary may earn 

the same return as a competitor who does not have the intangible”
149    

 

Ifølge Section 482 skal overdragelse og prisfastsættelse af et immaterielt aktiv “være i overensstem-

melse med indtjeningen forbundet med det immaterielle aktiv, hvor underenheden må indtjene det 

samme som en konkurrent (uafhængig tredjepart), der ikke besidder aktivet”. Dette krav benytter 

                                                 
147 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 99 
148 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 102 
149 Markham – The transfer pricing of intangibles, s. 20 & Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og 

international skatteret, s. 477  
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armslængdeprincippet i stedet for armslængdeprisen150. I amerikansk skatteret skelnes der også 

imellem immaterielle produktionsaktiver og immaterielle marketingsaktiver. Denne skelnen har be-

tydning for omkostningsallokeringen, idet et datterselskab fx kun er berettiget til afkast af immateri-

elle produktionsaktiver.  

 

De immaterielle aktiver kan i amerikansk ret opdeles i seks kategorier, som er betingelser for, at der 

er tale om et immaterielt aktiv. Aktivet kan enten være:  

 

1) Patenter, opfindelser, formler, processer, design, mønstre eller knowhow,  

2) Ophavsret og litterære, musiske eller kunstneriske værker,  

3) Varemærker, varenavne eller mærkenavne,  

4) Koncessioner, licensrettigheder eller kontrakter,  

5) Metoder, programmer, systemer, procedurer, kampagner, undersøgelser, studier, prognoser, 

estimater, kundelister og tekniske data eller  

6) Andre lignende fænomener, hvor aktivets værdi hidrører fra dets intellektuelle indhold og ikke 

fra fysiske attributter eller andre immaterielle karakteristika.  

 

Derudover skal aktivet som anden betingelse have en væsentlig værdi, som ikke er afhængig af per-

sonens ydelser. I retspraksis er en tredje betingelse, at aktivet skal kunne overdrages kommerci-

elt151. 

 

Ifølge IRC section 482 fra 1968 skulle armslængdeprisen for immaterielle aktiver prisfastsættes i 

overensstemmelse med prisen i sammenlignelige referencetransaktioner. I praksis blev der dog som 

oftest taget udgangspunkt i branchenormer i stedet152. Med IRC section 482 reguleringen fra 1994 

kan prisfastsættelsen ske efter armslængdeprincipperne ”The comparable uncontrolled transaction 

method” (CUT), ”The profit split method” (PSM), ”The comparable profits methods” (CPM) og 

andre metoder, der ikke er specificeret.  

”The comparable uncontrolled transaction method” (CUT) bestemmer direkte, om beløbet for en 

kontrolleret transaktion er i overensstemmelse med armslængdeprincippet i sammenligning med en 

                                                 
150 Borkowski - Transfer pricing of intangible property - harmony and discord across five countries 
151 Markham – The transfer pricing of intangibles, s. 38 & Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og internatio-
nal skatteret, s. 726 
152 Wittendorff – Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 776 
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referencetransaktion. Denne metode vurderes mest pålidelig og anvendelig, hvis en sammenlignelig 

transaktion overdrages under samme omstændigheder. Dette vurderes ved hjælp af en branche- og 

indtjeningstest. Denne metode minder om og svarer til den frie markedsmetode (CUP) i OECD’s 

Guidelines.  

Profitmetoderne anvendes i mangel af en sammenlignelig referencetransaktion. ”The comparable 

profits method (CPM)” sammenligner nettoavancen på det immaterielle aktiv med nettoavancen 

skabt for en lignende transaktion for at bestemme armslængdeprisen. Denne metode vurderer pro-

fitten snarere end transaktionen. Metoden er ikke afhængig af ens funktionalitet, da det er netto- og 

ikke bruttoavancen, der sammenlignes. Dette viser igen nettoavancemetoders anvendelighed frem 

for bruttoavancemetoder. CPM anvendes ved prisfastsættelsen af immaterielle aktiver, når det kø-

bende selskab kun foretager få og standardprægede bidrag til de transaktioner, hvor aktivet anven-

des. Metoden kan anvendes både ved overdragelse til eje og til brug153. Metoden er uegnet, hvis de 

immaterielle aktiver udvikles yderligere af køber, da dette ikke er rutineprægede bidrag.  

 

”The Profit split method” (PSM) sammenligner avancefordelingen for en uafhængig transaktion 

med avancefordelingen for den kontrollerede transaktion. Det kan være svært at fremskaffe infor-

mation vedrørende disse transaktioner, hvorfor metoden kan være vanskelig at anvende i praksis. 

Denne metode anvendes til værdiansættelse af immaterielle aktiver, hvis det købende selskab fore-

tager ikke standardprægede bidrag til de transaktioner, hvor aktivet anvendes. Metoden kan ligele-

des anvendes ved overdragelse til både eje og brug. Denne metode er dermed i konkurrence med 

CPM metoden154. Metoden eksisterer i OECD’s Guidelines under samme navn, på dansk avancefor-

delingsmetoden (PSM). Det skal bemærkes, at CUT metoden er baseret på det traditionelle arms-

længdeprincip, mens CPM og PSM metoderne benytter sig af et avanceprincip med armslængdeaf-

kastet155.  

 

De ”andre metoder”, som er nævnt i den amerikanske lovgivning, kan være uspecificerede metoder, 

som for immaterielle aktiver kunne inkludere andre avancefordelingsmetoder end de, der her er be-

skrevet. Disse kan være de mest anvendelige til prisfastsættelse af immaterielle aktiver. Ved anven-
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delse af disse metoder skal det fremgå, hvilken pris eller margin selskabet kunne opnå ved et realis-

tisk alternativ til den kontrollerede transaktion156.  

 

TNMM metoden, som beskrevet i OECD’s Guidelines, er ikke accepteret i det amerikanske skatte-

system. Dette stemmer meget godt overens med, at metoden ikke bliver anbefalet til brug for imma-

terielle aktiver af OECD. Dette kræver, at funktionaliteten af de specifikke aktiver kan findes, samt 

at der findes tilgængelig regnskabsinformation vedrørende de pågældende immaterielle aktiver. En 

kostprismetode vil måle de fremtidige fordele af det immaterielle aktiv set i forhold til de omkost-

ninger, der må påregnes til at erstatte eller genanskaffe aktivet. Da der ikke sædvanligvis er en sam-

menhæng mellem omkostnings- og armslængdepris for de immaterielle aktiver, anses kostprismeto-

der for det meste for uegnede til at frembringe armslængderesultater157.  

 

Der måles ifølge OECD på prisen på transaktionen, hvor der fx i amerikansk lovgivning med IRC sec-

tion 482 fokuseres på resultatet af transaktionen, som kan være enten pris, brutto- eller nettomarginer, 

og dermed afkastet af transaktionen. Ved OECD er der tale om armslængdepriser, hvor en konsek-

vens af armslængdeprincippet er, at der naturligt ses på begge parters synsvinkel i transaktionen. 

IRC section 482 deler dette synspunkt, da der ses på begge parter af en kontrolleret transaktion158. 

Enhver metode kan anvendes ifølge de amerikanske myndigheder, der således ikke angiver en ”best 

practice”, men skatteyderen må forsvare sit valg med behørig dokumentation, hvis myndighederne 

forlanger dette. Al information vedrørende den kontrollerende transaktion, dvs. både før og efter 

transaktionen, skal i USA afspejles i den beregnede armslængdepris, hvor OECD omvendt kun for-

drer, at information op til transaktionen skal medtages. Dermed baseres prisfastsættelsen i USA på 

den til enhver tid tilgængelige information, hvilket også kan ses som en erkendelse af, at området er 

vanskeligt, og en korrekt prisfastsættelse kan problematiseres. 

 

Før regulativet i 2003 blev indført ansås den forretningsenhed i koncernen, der havde udviklet eller 

ydet mest til udviklingen af det immaterielle aktiv, for at have det skattemæssige ejerskab over de 

pågældende aktiver. Efter regulativet er den retsmæssige ejer af det immaterielle aktiv den, der skat-

temæssigt såvel som civilretligt er ejer af det pågældende aktiv. Det skattemæssige ejerskab bygger 

på et princip, hvor skattemyndighederne kan kræve at gennemse kontraktvilkårene, efter hvilke en 
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licensaftale eller en salgsaftale er indgået. Dette minder om realitetsgrundsætningen, hvor kravet er, 

at der skal være overensstemmelse mellem de skattemæssige og realøkonomiske realiteter159.  

I den amerikanske lovgivning skelnes der som i den danske lovgivning mellem lovbestemte og ik-

ke-lovbestemte immaterielle aktiver, hvor ejerskabet af de lovbestemte er civilretligt bestemt. De 

ikke-lovbestemte vil derimod være bestemt af, hvilken forretningsenhed, der har kontrol med aktiv-

et, som dermed også bliver den skattemæssige ejer af det pågældende immaterielle aktiv.  

 

I USA opererer man ligeledes med omkostningsfordelingsaftaler, hvor de skattepligtige i fællesska-

bet deler omkostningerne i forbindelse med at udvikle et immaterielt aktiv, som skal foregå propor-

tionalt med de forventede fordele forbundet med dette aktiv. Dette svarer til OECD’s omkostnings-

fordelingsaftaler, der dog er bredere defineret end ved IRC section 482160. Section 482 tillader et al-

ternativ, hvor den enkelte underenhed i fællesskabet kan prisfastsætte selvudviklede immaterielle 

aktiver i stedet for at benytte licensaftaler, royalties eller regeloverholdelse jf. tidligere armslængde-

metoder til at prisfastsætte immaterielle aktiver. Disse IRC section 482 guidelines refererer dermed 

til muligheden for armslængdeprincippets anvendelse for hver af disse omkostningsallokeringer, 

hvor en underenhed i koncernen deltager i disse omkostningsfordelingsarrangementer161. Kravet om 

en proportionalitet mellem omkostninger og indtjening er dog ens ved begge regelsæt.  

Med hensyn til referencetransaktionen, som den kontrollerede transaktion sammenlignes med, er 

der både i OECD’s Guidelines samt i section 482 udfyldende regler vedrørende sammenlignelig-

hedsfaktorer, hvor de to regelsæt i al væsentlighed er identiske162. En forskel er dog, at IRC section 

482 beskriver en ligestilling mellem armslængdemetoderne, mens OECD’s Guidelines stadig synes 

at foretrække de traditionelle metoder, hvor profitmetoderne nedprioriteres. Begge regelsæt fore-

skriver dog, at den mest pålidelige metode skal anvendes, og begge har en principiel forrang for 

CUP-metoden med en direkte sammenlignelig referencetransaktion, hvis denne er mulig at anven-

de. 

 

Værdiansættelsen skal for de to regelsæt foretages ud fra begge parters synsvinkel, og begge benyt-

ter sig af armslængdeintervaller, hvis dette er nødvendigt. Selve regelsættet vedrørende disse diver-

gerer mellem IRC section 482 og OECD’s Guidelines163. IRC section 482 benytter sig af realiserede 

                                                 
159Markham – The transfer pricing of intangibles, s. 49 
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161 Lee - Section 482 and the integrated business enterprise 
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163 Forskellene ses bl.a. med brugen af statistiske metoder til afkortning af armslængdeintervaller. 
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tal, mens OECD’s Guidelines anerkender, at budgettal kan anvendes. Begge regelsæt foreskriver 

også, at en empirisk armslængdetest har forrang i forhold til en hypotetisk, som ellers kan være me-

re anvendelig til lige netop immaterielle aktiver grundet værdiansættelsen på baggrund af fremtidige 

prognoser164. Empiriske data kan være vanskelige at fremskaffe for disse aktiver, hvor fx tysk skat-

teret anerkender den hypotetiske armslængdetest i forbindelse hermed165. OECD og IRC section 

482 håndterer i dag manglen på empirisk data via profitmetoderne, hvor den sammenlignende refe-

rencetransaktion ikke på samme måde er relevant. 

 

5.10 Opsamling 

Ved overdragelse af immaterielle aktiver er udgangspunktet, at værdiansættelsen skal foregå til 

markedsværdien, dvs. på armslængdevilkår. OECD har dels traditionelle og profitbaserede metoder 

og anerkender i kapitel VI af deres guidelines, at der findes specielle forhold og kriterier ved imma-

terielle aktiver, hvor en nutidsværdibetragtning kan være mere hensigtsmæssig. 

Den frie markedsmetode har forrang, men kræver en direkte sammenlignelig transaktion, hvorfor 

denne metode ikke generelt og kun i særlige tilfælde vurderes anvendelig ved transaktioner med im-

materielle aktiver. Videresalgsmetoden og kostpris plus avancemetoden bygger på en sammenlig-

ning af bruttoavancen i de kontrollerede transaktioner, hvorfor disse metoder ikke vurderes at være 

særlig anvendelige vedrørende immaterielle aktiver, da det er sjældent, at immaterielle aktiver an-

skaffes med videresalg for øje. Avancefordelingsmetoden tager udgangspunkt i en fordeling af net-

toresultatet genereret af aktivet og vurderes i nogen grad at kunne benyttes ved prisfastsættelse af 

immaterielle aktiver, mens den transaktionsbestemte nettoavancemetode ikke vurderes at være vel-

egnet grundet sammenligningen med en uafhængig referencetransaktion.  

 

Værdiansættelsesvejledningen fra SKAT beskriver tre værdiansættelsesmetoder, hvor den ind-

komstbaserede metode baserer prisfastsættelsen af det immaterielle aktiv på den fremtidige indtje-

ning og tilbagediskonterer de forventede fremtidige pengestrømme til en nutidig værdi. Denne inde-

holder DFC-, EVA- og relief-from-royalty-metoden.  

Den markedsbaserede metode fastsætter aktivets værdi ved at benytte sig af et direkte sammenlig-

ningsgrundlag med lignende transaktioner fra uafhængige parter på markedsvilkår og kan kun be-
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nyttes, hvis aktivet handles ofte. Den omkostningsbaserede metode værdiansætter det immaterielle 

aktivs værdi ud fra de historiske omkostninger, der er medgået til at fremskaffe og udvikle det im-

materielle aktiv. De indkomstbaserede metoder vurderes at være bedre, da de fokuserer på det en-

kelte aktiv og tager højde for flere faktorer ved beregningen, hvor aktivets værdi afhænger af den 

fremtidige indkomst, som aktivet forventes at ville kunne generere. 

OECD har nedsat en arbejdsgruppe for at se på opdateringer af de gældende regler på dette område, 

hvor det seneste dokument kom ud til offentligheden i starten af 2011. 

 

I USA er lovgivningen vedrørende de immaterielle aktiver reguleret i IRC section 482, som har til 

formål at hindre skatteunddragelse og at bestemme den korrekte indkomst. Prisfastsættelse kan ske 

efter armslængdeprincipperne, som minder om OECD’s prisfastsættelsesmetoder, dog kan TNMM 

metoden ikke anvendes. OECD fokuserer på prisen på transaktionen, hvor der fx i amerikansk lovgiv-

ning med IRC section 482 fokuseres på resultatet eller afkastet af transaktionen, som kan være enten 

pris, brutto- eller nettomarginer. IRC section 482 beskriver i højere grad end OECD en ligestilling 

mellem armslængdemetoderne, mens OECD’s Guidelines stadig synes at foretrække de traditionelle 

metoder på bekostning af profitmetoderne. Begge regelsæt dikterer, at CUP metoden har en princi-

piel forrang grundet metodens brug af en direkte sammenlignelig referencetransaktion. IRC section 

482 benytter sig af realiserede tal, mens OECD’s Guidelines anerkender, at budgettal kan anvendes. 

Begge regelsæt håndterer manglen på empirisk data via profitmetoderne, hvor den sammenlignende 

referencetransaktion ikke på samme måde er relevant. 

 

6 Afsluttende opsamling og konklusion 

I denne afhandling har den danske og den europæiske lovgivning på transfer pricing området været 

i fokus med særlig vægt på de problemstillinger, der knytter sig til værdifastsættelse af de immateri-

elle aktiver.  

De danske regler på området består dels af SL §§ 4 – 6, hvor kravet om den rette modtager er hjem-

let, dels af LL § 2, der hjemler korrektioner, dels af Skattekontrolloven, i særdeleshed SKL § 3 B, 

der angiver oplysnings- og dokumentationspligten samt den danske dokumentationsbekendtgørelses 

§§ 4 - 8, der ligeledes beskriver oplysnings- og dokumentationspligten. Ifølge sidstnævnte er der 

omfattende krav til selskabernes oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende en lang række for-
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hold i forbindelse med de kontrollerede transaktioner for at give SKAT et så detaljeret grundlag 

som muligt at vurdere prisfastsættelsen på. 

EU dokumentationen er bl.a. beskrevet i dokumentationsbekendtgørelsen § 11, som selskabet kan 

vælge at følge. Denne udmærker sig ved dels at bestå af en fællesdokumentation, dels af en lande-

specifik dokumentation og er ment som en effektivisering af dokumentationen til gavn for selskab-

erne.    

 

De immaterielle aktiver er i dansk ret bl.a. defineret i forskellige love i immaterialretten samt i AL § 

40 stk. 2 i skatteretten. En præcis definition er derfor vanskelig at give, selvom der i praksis er no-

genlunde konsensus om begrebet samt de aktiver, der er omfattet skatteretligt set. 

Et vigtigt aspekt ved immaterielle aktiver er ejerskabsproblematikken, hvor der er særlige forhold, 

der gør sig gældende. Fx skelnes der mellem økonomisk og juridisk ejerskab, som kan komplicere 

ejerskabet og overdragelsen, ligesom der skelnes mellem lovbestemte og ikke-lovbestemte immate-

rielle aktiver, hvorfor grænserne for ejerskab kan være flydende. Ejerskabet kan også kompliceres 

af omkostningsfordelingsaftaler, hvor selskaber eller enheder i fællesskab kan dele ressourcer ved-

rørende fx en bestemt funktion eller et bestemt projekt, hvor indtjeningen da skal deles proportio-

nelt med de indskudte ressourcer, dvs. omkostningerne. Dette kan influere på prisfastsættelsen af de 

indbyrdes transaktioner og på hvilken part, der skal afregne skattebetalingen. 

 

Pakkeaftaler er en anden særlig anordning for immaterielle aktiver, hvor disse ikke kan adskilles el-

ler kun vanskeligt lader sig adskille. Her kan prisfastsættelsen derfor ske for pakkeaftalen som hel-

hed, fx ud fra et avancefordelingsprincip, da indtjeningen for aktiverne måske ikke er kendt i detal-

jeret grad, hvilket bl.a. vil afhænge af segmenteringen i regnskaberne m.m. Selve overdragelsen kan 

ske på særlige vilkår, idet enten en ejendomsret eller en brugsret kan overdrages. Dette giver anled-

ning til begreberne licens, royaltybetaling, salg og kontraktforskning, hvor disse forskellige over-

dragelsesmetoder er udtryk for, at ejerskabet er skilt fra den, der udnytter det immaterielle aktiv og 

typisk betaler herfor. Dette komplicerer prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver, når ejerskabet 

eller rettighederne til aktivet med tilhørende indtjening og omkostninger bliver flydende. Dette kan 

have konsekvenser for skattebetalingen i de enkelte lande, der ligeledes kan kompliceres, hvorfor 

der fx er omfattende oplysnings- og dokumentationskrav i forbindelse med omkostningsfordelings-

aftaler. Endeligt kan et immaterielt aktiv overdrages, mens det er under udvikling, hvilket også kan 

komplicere den tilhørende skattemæssige betaling grundet problemer med prisfastsættelsen af det 
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pågældende aktiv. Der kan dermed siges at eksistere specielle forhold for prisfastsættelsen af de im-

materielle aktiver og for overdragelsen af disse. 

 

De traditionelle prisfastsættelsesmetoder vil kun i nogen grad finde anvendelse ved immaterielle ak-

tiver grundet deres specielle og unikke karakter, hvor der som oftest, da disse typisk ikke handles så 

ofte som varer og tjenesteydelser, ikke findes gode sammenlignelige transaktioner mellem uafhæng-

ige parter til at fastlægge en pålidelig armslængdeværdi. Dermed vil de traditionelle metoder omtalt 

af OECD, den frie markedsmetode, videresalgsmetoden og kostpris plus avancemetoden normalt ik-

ke være velegnede til prisfastsættelse af immaterielle aktiver.  

I OECD regi vurderes de avance- eller profitbaserede metoder i nogen grad at kunne benyttes, men 

de er stadig forbundet med udfordringer og vanskeligheder, så de vurderes ikke at være tilstrækkeli-

ge uden muligheden for de nutidsværdibaserede metoder, herunder i særdeleshed de indkomstbase-

rede metoder. 

OECD nævner i kapitel VI af deres Guidelines disse nutidsværdibaserede metoder som mere egne-

de uden dog at udspecificere disse yderligere. Dette er baggrunden for, at SKAT har udsendt en 

værdiansættelsesvejledning af 21/8 2009 som en vejledning til skatteyderne på området for prisfast-

sættelse til armslængdevilkår af immaterielle aktiver. Her beskrives dels indkomstbaserede, mar-

kedsbaserede og omkostningsbaserede metoder, hvor især de indkomstbaserede metoder fremhæves 

som værende egnede til immaterielle aktiver. Denne ændrer markant på de foreslåede metoder i for-

hold til OECD’s Guidelines, idet de alle er nutidsværdibaserede, og som SKAT vurderer bedre eg-

ner sig til værdifastsættelse af virksomheder, virksomhedsandele, goodwill og immaterielle aktiver. 

De nutidsværdibaserede metoder er dels DFC-, EVA- og relief-from-royalty-metoderne, hvor især 

DFC-metoden fremhæves som velegnet. Ikke dermed sagt, at en prisfastsættelse bliver gjort let, da 

denne metode vil afhænge af bl.a. de fremtidige pengestrømme og en korrekt fastsat diskonterings-

faktor, som igen vil afhænge af en tids- og risikofaktor for at kunne foretage en korrekt prisfastsæt-

telse af aktivet. Den store fordel ved metoden er dog, at den ikke baserer sig på sammenlignelighed 

med en uafhængig referencetransaktion, som ofte vedrørende immaterielle aktiver vil være sjælden 

eller umulig at opnå.    

 

Den amerikanske lovgivning er for immaterielle aktivers vedkommende specificeret med IRC secti-

on 482. Der er mange ligheder med OECD’s Guidelines på nogle punkter, men store forskelle på 

andre områder, både i forbindelse med armslængdeprincippet og med anvendeligheden af de enkel-
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te prisfastsættelsesmetoder. Fx må information efter transaktionstidspunktet inddrages ifølge IRC 

section 482, mens der ikke anbefales et hierarki mellem metoderne, som OECD til dels gør ved at 

foretrække de traditionelle metoder over de profitbaserede metoder. CUP-metoden fremhæves dog 

som den mest anvendelige metode i begge lovgivninger, mens TNMM metoden ikke må benyttes i 

USA. IRC section 482 anvender kun realiserede tal, mens OECD tillader budgettal som grundlag 

for prisfastsættelsen. Der kan således konkluderes, at der findes både store lighedstræk, men også 

store forskelle mellem OECD’s prisfastsættelsesmetoder og de amerikanske regler på området. 

 

Det kan betegnes som en svaghed i OECD’s Guidelines, at de ikke har et stærkere regelsæt for at 

prisfastsætte immaterielle aktiver. Den arbejdsgruppe, der nu er nedsat, skal netop diskutere mulig-

heden for at være mere præcis i retningslinjerne vedrørende de nutidsværdibaserede metoder til 

prisfastsættelse af de immaterielle aktiver. Det er nu op til de enkelte medlemslandes skattemyndig-

heder at fastsætte retningslinjer på området, hvilket ikke bidrager til en ensretning til gavn for de 

multinationale koncerner, når regelsættene, der skal følges ved koncerninterne transaktioner, på den 

måde divergerer.  

 

Overdragelse og prisfastsættelse af de immaterielle aktiver skiller sig på den måde ud fra prisfast-

sættelse af både varer og tjenesteydelser, hvor OECD’s prisfastsættelsesmetoder er velegnede til va-

rer og tjenesteydelser, hvor en sammenlignelig referencetransaktion oftere vil kunne findes og der-

for vil foretrækkes. Derfor vurderes det, at de indkomstbaserede metoder som beskrevet i værdian-

sættelsesvejledningen lige nu er den mest præcise løsning til de fleste kommercielle immaterielle 

aktiver, ligesom det forventes, at OECD på sigt vil indføre disse metoder af mangel på passende 

prisfastsættelsesmetoder til formålet i dag.  
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