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1. Indledning 

1.1. Executive Summary  

This master thesis evolves around the subject of transfer pricing from a tax-

ation point of view. The concept of transfer pricing has been exposed to an 

increasing amount of attention the last couple of decades. This develop-

ment may be viewed as a natural consequence of globalization in which 

barriers dissolve, information becomes increasingly mobile and, in effect, 

multinational enterprises have flourished and transactions cross national 

borders at a previously unheard of frequency. When such transactions are 

performed between related parties other forces than the self-interest of the 

individual party may be at work. Recognition of this fact immediately gives 

rise to questions about what consequences such relations might have upon 

transferred values and general conditions of these transactions – in particu-

lar in relation to taxation of the individual parties in their respective coun-

tries of residence. This, of course, is the central problem of transfer pricing 

and constitutes the reason for the massive eruption of attentio from tax 

authorities, multinational enterprises, governments, politicians, and even 

consumers.  

In the midst of all this attention, effective communication about the subject 

matter is burdened severely by the multiple interests of numerous stake-

holders. It is the hypothesis of this master thesis, that the designation of 

“transfer pricing” is applied in several different discourses operating within 

mutually incompatible conceptual frameworks. In effect, the designation 

has no objective existence outside these discourses leading to the conclu-

sion that no common denominator for understanding can be provided.  

Wheras this may be the case it is certainly possible to analyse the most 

dominating discourses and identify the sources of conflict. While such an 

endeavour will by no means fuse the varying discourses into a single one, it 

will create an awareness of the divided nature of the subject matter and 

create a space for transdiscoursive reflection. To uncover the natures of 

such conflicting discourses, a sociological strategy of analysis known as 

discourse analysis will be applied. The purpose of this effort is to make the 
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structures of the discourses visible in order to identify the specific sources of 

conflict.   

1.2. Baggrund 

Transfer pricing er en betegnelse, der løbende dukker op i medierne – ofte 

i forbindelse med historier om, at store multinationale koncerner ikke be-

taler selskabsskat i Danmark. Vi hører om, hvordan SKAT indleder initiativer 

til at opkræve de potentielle milliardbeløb i såkaldte skattejagter, og, følge-

lig, hvordan koncernerne vrider sig for at finde nye fordækte måder at 

unddrage på. På det sidste har vi eksempelvis hørt om, hvordan den sven-

ske møbelgigant IKEA i løbet af de sidste 20 år har smuglet et trecifret mil-

liardbeløb til en hemmelig fond i skattelyet Lichtenstein, som ellers skulle 

have været beskattet i hjemlandet Sverige. 

Samtidig dukker betegnelsen op i den politiske debat. Politikerne positio-

nerer sig her i forhold til historierne i medierne og bruger dem ofte som 

omdrejningspunktet, omkring hvilket de profilerer deres internationale 

skattepolitik. I den ene lejr bruges ord som tuskhandel og plattenslageri, 

mens den anden lejr udtrykker en mere afdæmpet stemning omkring pro-

blemstillingen.  

Men hvori består denne problemstilling så? Ifølge loven, skal dispositioner 

blandt interesseforbundne parter, herunder multinationale koncerner, fo-

regå efter armslængdeprincippet. Det vil i teorien sige, at når selskaber i en 

multinational koncern handler, långiver eller, idet hele taget, disponerer 

internt, så skal det foregå på markedsvilkår. Den skattemæssige problem-

stilling opstår, når selskaberne fordrejer vilkårene i disse dispositioner med 

det for øje at smugle skattepligtig indkomst til et land med en mere lempe-

lig selskabsskat. Dette foregår i typeeksemplet ved, at et dansk selskab kø-

ber varer fra et udenlandsk koncernforbundet selskab til forhøjede priser, 

eller, omvendt, sælger varer til for lave priser – begge for at minimere ind-

komsten i det danske selskab. Samtidig dækker transfer pricing-

problematikken også en mere komplekse konstruktion, som ofte giver an-

ledning til sammenblanding i offentligheden. Der er tale om todelte trans-

aktioner, hvor immaterielle aktiver i første omgang overføres til selskaber i 

skattelylande og, i anden omgang, høster f.eks. royaltyindtægter fra kon-

cernforbundne selskaber i højskattelande. Grundet immaterielle aktivers 
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natur, kan det ved sådanne konstruktioner ofte være svært at tage stilling 

til, om afregningspriserne er genstand for manipulation. Herudover er det 

også problematisk at tage stilling til, hvilken af transaktionerne – overførs-

len til skattelylandet eller royaltyindtægten – der indeholder manipulatio-

nen. 

I praksis mener SKAT’s transfer pricing-afdeling, at multinationale koncer-

ner undervurderede deres indkomst i Danmark med 15,3 milliarder kroner i 

2009 med udgangspunkt i fordrejede vilkår i deres koncerninterne handel1, 

hvorfor problemstillingen har godt tag i offentlighedens øjne.  

Af mindre interesse for offentlighedens øjne findes en rigdom af lovgivning 

og retskilder, designet til at give SKAT bedre vilkår for at identificere og 

korrigere de ulovlige dispositioner. Af de mest fremtrædende retskilder 

finder vi LL § 2 samt SKL § 3B. Hvor disse sider af transfer pricing-

problematikken ikke nødvendigvis interesserer offentligheden, kan vi dog 

være forholdsvis sikre på, de interesserer selskaber, der disponerer i for-

hold til interesseforbundne parter. Disse pålægges nemlig i henhold til SKL 

§ 3B en omfattende dokumentationspligt for værdiansættelse af deres 

koncerninterne dispositioner – en opgave som hverken er simpel eller bil-

lig. Typisk må selskaberne i forbindelse med deres skattepolitik derfor be-

nytte sig af ekstern rådgivning, der har specialiseret sig i transfer pricing-

problematikken. Rådgiverne forholder sig til lovgivningen, men samtidig 

må de forholde sig til sine kunder, deres skattepolitik og deres risikoprofil. 

1.3. Problemfelt 

Fælles for alle de vinkler, man kan anlægge på transfer pricing-

problematikken, er, at der er tale om et komplekst emne, der er svært at 

tilegne sig og, dermed, kommunikere om. Det er nemlig en grundlæggende 

antagelse i dette speciale, at betegnelsen transfer pricing ikke kan gøres til 

genstand for viden som en isoleret størrelse, men må begribes ud fra den 

kontekst, den indgår i. Betegnelsen vil efter denne antagelse ikke kunne 

reduceres til en gennemgang af de relevante retskilder eller sine tekniske 

specifikationer. Den kan heller ikke reduceres til en politikers holdning eller 

sin rolle i en erhvervsskandale. Heller ikke en behandling af den multinati-

onale virksomheds praktiske omgang med koncerninterne dispositioner vil 

                                                      
1
 MetroXpress 26.05.2011: 20 
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være fyldestgørende.   Som det mest opsigtsvækkende kan transfer pricing-

betegnelsen heller ikke begribes som summen af de enkelte reference-

rammer, i hvilke den indgår. For hver referenceramme besidder særegne 

karakteristika, der opererer ud fra sine egne afgrænsede logikker, der ikke 

nødvendigvis er kompatible med de andre.  

Disse kontekster eller referencerammer vil herefter blive benævnt som 

diskurser. ”Diskurs” er et sociologisk begreb, der bruges til at betegne en 

sproglig praksis, der omgiver et fænomen – i dette tilfælde transfer pricing. 

Et givent fænomen udvinder sin begribelighed fra diskursen, fordi diskur-

sen indplacerer fænomenet i et netværk af betydninger og associationer 

omkring hvilke, der er social konsensus. Når Politiken for eksempel beskri-

ver IKEA som en et multinationalt selskab, er læseren ikke i tvivl om, at ”et 

multinationalt selskab” er noget, der udelukkede er egennytteoptimerende 

og forladt for moral – en parasit. Grunden til at læseren opfatter det sådan 

er, at vi er i en sproglig praksis – en diskurs – som vi er vant til og som ty-

pisk benyttes i den venstreorienterede presse.   

En anden grundlæggende antagelse i dette speciale er, at transfer pricing 

og den tilhørende problematik hører hjemme i, i hvert fald, tre forskellige 

diskurser, der opererer ud fra hver deres afgrænsede logikker. Disse dis-

kurser er: 

 Retskilderne 

 Medierne og politikerne 

 Rådgiverne og virksomhederne 

Med denne antagelse er det hensigten at påpege, at ytringer omkring 

transfer pricing må anskues i lyset af, i hvilken af disse tre diskurser de yt-

res. Ellers bliver betegnelsen offer for et meningstab, som besværliggør 

kommunikation og fører til misforståelser.  

Nu er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at knytte en ytring omkring transfer 

pricing til en diskurs – man må også forstå selve diskursens organiserende 

principper. Sagt på en anden måde må man forsøge at kortlægge de sam-

menhængsskabende regulariteter, der får diskursen til at ”virke”. Her får 

man brug får et analyseværktøj der synliggør diskursens opbygning. Dette 

værktøj kaldes undertiden diskursanalyse. 
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1.4. Problemformulering 

Min hensigt med dette speciale er at foretage en tværdisciplinær analyse, 

der stiller en skatteretlig problemstilling til skue i et sociologisk perspektiv. 

Jeg stiller som udgangspunkt spørgsmålet, hvordan transfer pricing i dag 

gøres til genstand for viden med det for øje at vise, hvordan en anderledes 

forståelse af problematikken vil kunne medvirke til at lette kommunikatio-

nen omkring emnet.  

Jeg vil i overensstemmelse med mine grundlæggende antagelser anskue 

transfer pricing og den tilhørende problematik som et opdelt og kontekst-

afhængigt fænomen. Jeg vil analysere det, jeg mener, er de fremherskende 

diskurser omkring fænomenet nemlig. 

 Retskilderne 

 Medierne og politikerne 

 Rådgiverne og virksomhederne 

Til dette formål vil jeg benytte mig af diskursanalyse, hvorved de enkelte 

diskursers opbygning vil blive synlige. Jeg vil herunder indsamle empiri, der 

er repræsentativt for de enkelte diskurser. For retskildernes tilfælde vil 

empirien ganske naturligt bestå af de relevante retskilder – herunder LL § 

2, SKL § 3B, OECD Transfer Pricing Guidelines samt den danske vejledning 

til fastlæggelse af armslængdevilkår. For medierne og politikernes tilfælde 

vil empirien bestå af en række artikler fra dagspressen. For rådgiverne og 

virksomhedernes tilfælde vil empirien endelig bestå af et semistruktureret 

interview med en rådgiver fra transfer pricing-afdelingen i et af de store 

revisionshuse.  

Diskursanalysen vil afsløre, at ytringer omkring transfer pricing til enhver 

tid refererer til forskellige subjekter, objekter, strategier og begreber, alt 

efter hvilken diskurs, vi befinder os inden for. Disse elementer ønskes iden-

tificerede, klarlagte og sammenlignede. 
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2. Metode 

Det er dette kapitels ærinde at redegøre, hvordan problemformuleringen 

søges besvaret. Således introduceres mit analyseværktøj, nemlig diskurs-

analysen, først og fremmest i sine hovedtræk.  I denne introduktion kom-

mer jeg ind på: 

 Teoretiske kilder til forståelse af diskursanalysens begrebsramme. 

 Diskursanalysens formåen som analyseinstrument. 

 Et illustrativt eksempel på, hvad en diskursanalyse kan bruges til. 

Efter denne introduktion skulle en grundlæggende forståelse af, hvad dis-

kursanalysen egentlig er, og hvad den kan bruges til, være opnået. Dernæst 

vil jeg foretage en afklaring af diskursanalysens enkelte begreber og deres 

indbyrdes sammenhænge.  

Således vil rammen være lagt for udformningen af min konkrete analyse-

strategi. Her vil jeg argumentere for, hvorfor diskursanalysen udgør et for-

nuftigt værktøj til at besvare min problemformulering. Jeg vil samtidig ar-

bejde med begreberne fra ovenstående begrebsafklaring og organisere 

dem på en sådan måde, at de udgør en overskuelig og operationaliserbar 

analysestrategi.  

Herefter vil jeg foretage en empirisk afgrænsing af datamateriele tilhøren-

de de enkelte diskurser. 

Slutteligt vil jeg i en disposition redegøre for, hvordan resten af specialet 

skal forløbe.  

2.1. Introduktion til diskursanalyse 

2.1.1. Hvad er diskursanalyse ikke? 

Videnskab er en bedrift, der har haft mange ansigter historien igennem.  

Hvis man borer ind i videnskabens kerne vil man erfare, at det eneste, der 

binder fænomenet sammen på tværs af forskellige traditioner, er, at der til 

enhver tid er tale om en bestræbelse på at tilegne sig en eller anden form 

for sandhed. Måden hvorpå denne bestræbelse organiseres, og hvordan 

man definerer sandhed, har dog absolut ingen vedholdende identitet igen-

nem historien.  
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Den moderne videnskabs fødsel kan spores tilbage til et afgørende brud i 

idehistorien, hvor erkendelse skred fra at være en logisk apriorisk øvelse til 

at være en empirisk aposteriorisk øvelse. Dette betyder med andre ord 

groft, at sand erkendelse om virkeligheden i den første halvdel af menne-

skets historie var noget, en veltrænet bevidsthed kun kunne få adgang til 

via benyttelse af den logiske og rene tanke. Al data, der havde oprindelse i 

vores sanseapparat var støj og måtte frasorteres i erkendelsesprocessen. 

Denne tradition har haft mange navne, hvoraf de mest fremtrædende er 

metafysik, ontologi eller rationalisme.  

Skredet med rationalismen forekom ikke fra den ene dag til den anden, 

men var resultat af en længere og gradvis proces. Resultatet var empiris-

mens fødsel. Empirismen udgør den grundlæggende ramme inden for hvil-

ken, vi i dag forstår videnskab. I modsætning til rationalisterne, som hæv-

dede at kunne opnå sand erkendelse om virkeligheden via den rene tanke, 

fæstede empiristerne deres lid sanseapparatet. Dermed ikke sagt, at de 

forkastede ideen om den rene tanke. Med filosoffen Descartes i ryggen 

hævdede de blot, at den logiske konsekvens af den rene tanke er, at den 

eneste deduktivt holdbare erkendelse mennesket kan håbe at tilegne sig 

er, at de er til. Frasortering af sanserne i erkendelsesprocessen var for em-

piristerne således ikke en mulighed.  

Det nye fokus omkring videnskaben var således ikke længere på den rene 

tankes forhold til virkeligheden, men, snarere forholdet mellem bevidsthe-

den, sanserne og virkeligheden og alle de problemer, der kan opstå imel-

lem et objekt, dets påvirkning af sanserne og sansernes levering af data til 

bevidstheden.  Man påbegyndte her en lang diskussion, som stadig i høj 

grad er til stede, når vi i dag benytter os af begreber i videnskaben, vi tager 

for givet. 

Den grundlæggende proces i vor tids videnskab kan kortfattet beskrives 

således: Vi har et subjekt - en ”videnskabsmand”. Videnskabsmanden for-

mulerer en hypotese, f.eks.: ”genstande med højere densitet end densite-

ten af sin omgivende atmosfære vil falde mod jorden”. Videnskabsmanden 

identificerer et miljø, der svarer til situationen i hypotesen – f.eks. et æble-

træ med masser af æbler på. Videnskabsmanden har således udvalgt sig et 

isoleret forskningsobjekt. Over tid iagttager videnskabsmanden, at alle æb-
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ler, der mister sit hold i æbletræet falder ned mod jorden snarere end op i 

himmelen. Efter et passende stykke tid vurderer videnskabsmanden, at han 

har observeret nok tilfælde af faldende æbler til at bekræfte sin hypotese. 

Han konkluderer, at hans hypotese udgør en sandsynlig, generel og ab-

strakt gengivelse af et fænomen, der udspiller sig i virkeligheden.        

Denne stiliserede situation viser hvordan, vi i dag bedriver videnskab på 

naturlige fænomener, der følger lovmæssigheder – i ovenstående tilfælde, 

tyngdeloven.  Erfaringsmæssigt opstår der imidlertid en hel række proble-

mer, når man applikerer denne videnskabsmodel i humanvidenskaberne. 

En grundlæggende forudsætning for, at en hypotese skal kunne sandsynlig-

gøres må jo være, at forskningsobjektet følger nogle lovmæssigheder. El-

lers vil det være umuligt at skabe sammenhæng i vores observationer for 

dernæst at hævde, at vores hypotese udgør en sandsynlig, generel og ab-

strakt gengivelse. Forskningsgenstande i humanvidenskaberne – i særde-

leshed menneskeskabte fænomener – følger imidlertid ingen lovmæssig-

heder og har ingen objektiv isolerbar natur. I og med, at de er menneske-

skabte må de altid forstås i forhold til sin kontekst, hvorved en isolation af 

objektet vil medføre et meningstab.  

I erkendelse af de væsentlige forskelle mellem naturvidenskabelige- og 

humanvidenskabelige forskningsobjekter, er der derfor i nyere tid – mere 

specifikt fra begyndelsen af det 20. århundrede – opstået en parallel måde 

at gøre sociale fænomener til genstand for viden på; en måde der på afgø-

rende punkter gør op med det generelle og har større fokus på det indivi-

duelle. Det er indenfor denne tradition, vi må begynde at forstå diskursana-

lysen og dens kvaliteter. 

2.1.2. Hvad er diskursanalyse 

 Vi så i afsnit 2.1.1, hvordan vi i samtidens videnskab gør et fænomen til 

genstand for viden ved at isolere vores forskningsgenstand, stille os over 

for den og iagttage den. Denne manøvre gør diskursanalysen op med, idet 

der her hævdes, at et fænomen er uadskilleligt fra sin iagttager. Såvel det 

iagttagede som iagttageren er del af en social struktur, inden for hvilken 

der findes anerkendte måder at iagttage på – eksplicitte såvel som usagte. 

Det er typisk de usagte iagttagelsesmåder, der udgør kilder til misforståel-

ser, idet to mennesker kan tro, de taler om det samme fænomen, fordi 
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fænomenet benævnes ved samme navn, skønt de i praksis taler om to vidt 

forskellige ting.  

Denne pointe er diskursanalysens udgangspunkt. Diskursanalysens ærinde 

er følgelig ikke at begribe et fænomens væsenstræk, men snarere at begri-

be et fænomen ud fra sin foranderlighed i forhold til sin kontekst, hvad 

enten der er tale om en forskydning i tid eller rum. På denne måde forstås 

et fænomens flertydighed, fordi man kortlægger forskellige måder at tale 

om fænomenet på fra forskellige vinkler til forskellige tider. Sandheden om 

fænomenet bliver således, at der ingen sandhed er, anden end den som 

tages i anvendelse på et givet tidspunkt i en given social struktur. Ærindet 

for diskursanalytikeren bliver altså at synliggøre sin egen iagttagelsesmåde 

for sig selv ved at undersøge alternative iagttagelsesmåder på deres egne 

præmisser for derved at begribe præmisserne for fænomenets fremtræ-

delsesformer.  

Når dette så er sagt, findes der desværre ingen diskursanalyse færdig og 

klar til brug, hvorfor denne analysestrategi så godt som aldrig benyttes på 

en stringent måde. Dette skyldes ikke mindst, at der er tale om en analyse-

strategi, der ”forkynder” at fænomenerne må forstås på deres egne præ-

misser. Ved at tage en færdig metode i brug, har man i princippet allerede 

taget et skridt væk fra denne målsætning, idet en metode i praksis går ud 

på, at organisere ting i foruddefinerede kasser. 

Den mest anvendte kilde til forståelse af diskursanalyse er filosoffen og 

sociologen Michel Foucault (1926-1984), der, ironisk nok, aldrig har brugt 

selve ordet ”diskursanalyse”. Foucault problematiseres ofte som en øvelse i 

sig selv2, men det er som bekendt langt fra formålet her. I nærværende 

speciale søger jeg at levere en operationaliserbar metode til at analysere 

transfer pricing-problematikken, hvilket, jf. ovenstående, på sin vis bryder 

med diskursanalysens målsætning. Omvendt lader jeg min interesse for 

analysegenstanden – altså transfer pricing-problemstillingen – have forrang 

frem for teoretisk pedanteri, hvilket som sådan er helt i diskursanalysens 

ånd.  

                                                      
2
 Zorde 2008 
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Foucaults forfatterskab giver vidnesbyrd for diskursanalysens mange facet-

ter. Hans undersøgelsesgenstande er mange og spænder bl.a. over fæno-

menerne galskab, seksualitet og straf. Det grundlæggende i alle undersø-

gelserne er, at de anlægger en historisk vinkel. For at forstå et samtidigt 

fænomen, dykker Foucault ned i dets tilblivelseshistorie for og viser, at fæ-

nomenet ingen fællesstræk har med det fænomen af samme navn tidligere 

i historien. På denne måde afsløres fænomenets grænser, dets endelighed 

og dets kontekstafhængighed. Foucault viser med andre ord, at forestillin-

ger blot er forestillinger, samt at det kan være konstruktivt at sætte 

spørgsmålstegn ved dem en gang imellem. Foucault kalder undertiden dis-

se undersøgelser for (videns)arkæologier og andre gange for genealogier – 

begge ord, der fanger den historiske dimension af øvelserne. Det hænger 

nok sammen med, at han kommer fra en tradition i hans samtids Frankrig, 

kaldet den historiske epistemologi, der på lignende vis forsøger ”at grave i 

videnskabens og hverdagens ubevidste for at fremdrage skjulte metafysi-

ske og ideologiske lag”.3 Hellere end at komme med yderligere teoretiske 

redegørelser af diskursanalyse vil jeg lade et eksempel tale sit klare sprog i 

form af Foucaults behandling af fænomenet straf.     

2.1.3. Fænomenet straf 

I et af sine hovedværker Overvågning og straf ønsker Foucault at blotlægge 

straffens virkemåde i det postmoderne samfund.  Dette eksempel illustre-

rer, hvordan diskursanalyse kan belyse et fænomen, der er indhyllet i for-

skellige betydninger ved at tydeliggøre forskelle i den sproglige omgang 

med fænomenet i tid og rum – netop bestræbelsen i dette speciale for 

hvad angår transfer pricing. 

Foucault spørger nærmere; hvilken målsætning er det egentlig en inde-

spærring af en krop skal opfylde, hvem er det, der indespærres, hvem inde-

spærrer og i hvilket retorisk netværk af begreber indhylles straffeformen? 

For at kunne besvare dette spørgsmål, må Foucault bryde ud af samtidens 

iagttagelsesmåde, så han kan iagttage den måde, samtiden iagttager på. 

Denne manøvre foretager han ved at dykke ned i straffens i historie og 

spørge; hvilken målsætning havde straffen i tidligere tider, hvem var gen-

                                                      
3
 Zorde 2008 
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stand for straf, hvem straffede og i hvilket retorisk netværk af begreber 

indhylledes straffeformen?  

Værket tager udgangspunkt i en rekonstruktion af en offentlig henrettelse 

af fadermorderen Damiens i 1757. Rekonstruktionen er meget grafisk og 

lægger vægt på en udførlig beskrivelse af, hvordan henrettelsen forløber 

igennem mange timer, idet den dømtes krop sønderslides gradvist via et 

udvalg af overgreb fra skarpretterens side.4 Af denne rekonstruktion ud-

trækker Foucault nogle væsentlige kendetegn ved straffeformen. For det 

første er straffens genstand den pinte menneskekrop. For det andet er 

denne pinestraf en forestilling med offentligheden som tilskuer. Selv efter 

den dømte er omkommet, foresætter forestillingen med yderligere sønder-

slidning af den døde krop. For det tredje er straffens formål at tjene som et 

offentligt lærestykke – forbryder man sig på kongens lov, forbryder man sig 

på kongen. En forbrydelse mod kongen straffes med hævn af den højeste 

kaliber. Den offentlige pinestraf er altså Kongens hævngerning mod forbry-

deren og tjener som en teknik til at opretholde magt- og retsforholdet. 

Foucault tager efterfølgende fat i flere eksempler på straffeteknikker op i 

løbet af historien og påviser ikke overraskende en gradvis men markant 

forskydning, hvoraf det fremmeste træk udgøres af pinestraffens forsvin-

den og institueringen af fængselsstraffen. Foucault føler, at det er for nemt 

at tilskrive denne forskydning en generel humanisering af den vestlige ver-

den, hvilket er den nemme og hurtige forklaring. Humanisering indebærer, 

at der, alt andet lige, må tale om en udelukkende positiv forskydning, hvil-

ket udelukker samtidens blik for en mere nuanceret forståelse af fængsels-

straffen og dens betydning. Jensen kommenterer: 

”Tanken bag det moderne fængsel […] er en udelukkelse gennem indeluk-

kelse, efter interneringens model, og en gennemgående bearbejdning af 

kroppen gennem disciplinering. Disciplinen er et blik og en teknologi, det er 

sansen for en eksakt kortlægning af, hvad der skal være hvor og hvornår. 

Den indskriver sig i legemet gennem eksercitsen og dressuren, og den sikrer 

den totale kontrol gennem en konstant overvågning. […]. Disciplinens opde-

                                                      
4
 Foucault 2005: 17-19 
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linger forbinder sig med hierarkiets indførelse af en norm eller en regel, 

som det belønnes at leve op til.”5  

Straffen er for det første gået fra at være offentligt til at være skjult – disci-

plinmagten praktiseres bag lukkede døre. For det andet er straffen gået fra 

at være en hævngerning til at være en teknik til at rehabilitere – dvs. nor-

malisere – samfundets udskud. For det tredje udføres straffen ikke længere 

af en synlig magthaver i form af kongen forlænget af skarpretterens pine-

grej. Straffen indsmugles uden fysisk påvirkning i legemet via fysisk be-

grænsning i en celle, nøjsomme tidsskemaer og udførlige reglementer.  

Foucault formår med sin analyse at opnå en mere nuanceret forståelse af 

fænomenet straf ved at stille to diskurser overfor hinanden – nemlig forti-

dens pinestraf og samtidens fængselsstraf. Ved at have fokus på pinestraf-

fens subjekter, objekter, begreber og strategier får han blik for kvaliteten af 

de forskydninger, der i dag har udmøntet sig i fængselsstraffens subjekter, 

objekter, begreber og strategier. Metoden: diskursanalyse. 

2.2.  Begrebsafklaring 

Med straffen som eksempel, har jeg illustreret, hvordan diskursanalyse kan 

anvendes til at opnå en mere nuanceret forståelse af et samtidigt fæno-

men. For at kunne formulere en helt konkret analysestrategi med ud-

gangspunkt i ovenstående, er det nu tid til at få organiseret diskursanaly-

sens begreber.  

2.2.1. Diskurs 

Det første begreb, der naturligvis må forklares er selve diskursbegrebet. Alt 

hvad vi som mennesker ved, taler om og forholder os til, er altid allerede 

indlejret i en totalitet af betydninger. En diskurs er en sådan betydningsto-

talitet og opleves i dagligdagen som ”selvfølgeligheder”6.  ”Selvfølgelig” er 

demokrati bedre end tyranni, ”selvfølgelig” skal kirke og stat være adskilt, 

”selvfølgelig” må man ikke slå sine børn. En diskurs har ingen selvstændig 

eksistens men virker i mellemmenneskelige relationer ved at instituere sine 

selvfølgeligheder. Man kunne kalde diskursen et usynligt apparat, der vir-

ker ved at angive en forståelsesramme for den talen og handlen, der ud-

                                                      
5
 Foucault 2005: 8 

6
 Andersen 1999: 31 



16 
 

spiller sig inden for dens radius af påvirkning. Området uden for denne ra-

dius er volapykkens domæne.  

Vi skal altså forstå diskursen der i en og samme bevægelse begrænser og 

muliggør vores forståelse af positiv viden. Diskursen begrænser, fordi en 

selvfølgelighed altid udelukker logikker, der bebor selvfølgelighedens skyg-

geside. Det er vel derfor mennesker en gang imellem anklager hinanden for 

at være ignorante, fordi de bebor hver deres side af en diskursiv grænse. 

Men omvendt muliggør diskursen også, idet at den, som sagt, angiver en 

forståelsesramme for hvad der udgør viden, og, dermed, hvad man kan tale 

om, og hvordan man taler om det. Uden disse implicit vedtagne selvfølge-

ligheder ville kommunikation være et uudholdeligt projekt, fordi der for 

hver informationsudveksling skulle etableres en fælles forståelsesramme.   

2.2.2. Ytring 

Ytringen, ville nogen sige, er diskursen atom, dens mindste enhed.7 Mere 

rammende kunne man måske sige, at ytringen er diskursen mindste regi-

strerbare partikel. For diskursen virker jo stadig, selv om der ikke er nogen 

der siger noget. Den kan bare ikke registreres. En diskurs måles ud fra dens 

samlede korpus af ytringer, idet det antages, at det man kan vide, det man 

kan tale om og den måde, man taler om det på, alt er data, der kan ud-

trækkes fra dette korpus. Ytringerne er således diskursanalytikerens gen-

stand.  

En ytring er ikke en hvilken som helst sætning – skrevet eller sagt – der 

forefindes i diskursen. Snarere skal den forstås i sammenhæng med den 

specifikke kapacitet, at den bringer diskursen fænomener til eksistens 

igennem italesættelse. At italesætte betyder at indlejre et fænomen i en 

diskurs gennem tale – og grunden til at der sættes lighedstegn mellem at 

italesætte og bringe fænomener til eksistens er, at diskursanalytikeren som 

nævnt arbejder ud fra den forudsætning, at fænomener ingen eksistens 

har uden for diskursen. 

2.2.3. Diskursiv formation 

 En diskursiv formation skal forstås som det regulerende princip, der skaber 

sammenhæng i ytringerne. Nok består en diskurs af den summen af dens 

                                                      
7
 Andersen 1999: 40 
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ytringer, men disse ytringer er ikke vilkårlige. Hvis dette var tilfældet, ville 

der ikke være tale om en diskurs overhovedet, idet vilkårlighed næppe er 

konstituerende for en fælles forståelsesramme. Det er diskursanalytikerens 

opgave at blotlægge det regulerende princip bagved ytringerne – altså at 

blotlægge den diskursive formation.  

Der er flere bud på, hvordan denne opgave kan løftes. Foucault anlægger 

som bekendt en historisk vinkel og sammenligner med tidligere tiders dis-

kurser. Samtidig formulerer han fire hypoteser, der hver for sig skal påvise 

en dimension af diskursformationens regulerende princip.8 Sagt på en an-

den måde kommer han med fire forslag til, hvad diskursanalytikeren skal 

lede efter i sit arbejde med diskursens ytringer for at dække dens formati-

on. Disse er: 

 Diskursens subjekter 

 Diskursens objekter 

 Diskursens strategier 

 Diskursens begreber 

Enhver ytring i diskursen italesætter altså fænomener under en implicit 

henvisning til disse fire dimensioner, som udgør diskursens formation, og 

hvis sum er et udtryk for naturen af diskursens selvfølgeligheder. 

Med ovenstående begrebsgennemgang, er vi nu beredte til at formulere 

specialets analysestrategi, i hvilken en nærmere redegørelse for de fire 

dimensioner vil indgå. 

2.3. Analysestrategi 

2.3.1. Analysestrategiens sammenligningsgrundlag 

Man ville, i dette speciale, vel kunne fortsætte ud af den sti, som Foucault 

benytter sig af – nemlig at tilrettelægge sin diskursanalyse således, at den 

udgør et historisk studium, altså, vise noget om samtiden ved at sammen-

ligne med fortiden. Transfer pricing-problematikken er naturligvis et resul-

tat af sin egen historie og er gennem sin levetid gjort til genstand for viden 

med henvisning til forskellige diskursive formationer. Dette er imidlertid 

ikke en optimal løsning.  

                                                      
8
 Foucault 2005: 85-123 
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Transfer pricing-problematikken er et postmoderne fænomen med en rela-

tiv kort historie. Man kan sige, at fænomenet er et resultat af postmoderni-

tetens særlige vilkår for hvad angår opløsning af grænser, mobilitet af data 

og det åbne marked. Postmodernitetens vilkår er således en forudsætning 

for overhovedet at tænke transfer pricing.  

Så bliver spørgsmålet, om man overhovedet kan foretage en diskursanalyse 

uden at anlægge en historisk vinkel. Spørgsmålet er åbent. Der bliver under 

alle omstændigheder ikke tale om en Foucault-diskursanalyse efter den 

almene forståelse. Men da dette ikke er en øvelse i at ”bedrive Foucault på 

Foucaults præmisser” men, derimod, at opnå en mere nuanceret forståelse 

af transfer pricing-problematikken, forbeholder jeg mig retten til at lade 

problemstillingen styre metoden og ikke omvendt.  

Denne historiske dimension tilsidesættes altså som det styrende princip for 

denne analyse. Hvad er så tilbage? Med henvisning til afsnit 2.1.2 husker vi, 

at ærindet for diskursanalytikeren er at synliggøre sin egen iagttagelses-

måde for sig selv ved at undersøge alternative iagttagelsesmåder på deres 

egne præmisser for derved at begribe præmisserne for fænomenets frem-

trædelsesformer. Der ligger ingen nødvendighed i, at disse alternative iagt-

tagelsesmåder er ældre versioner af undersøgelsesgenstanden, og i dette 

speciale ville dette oven i købet være af meget begrænset udbytte.  

Svaret, for hvad der så skal udgøre de alternative iagttagelsesmåder, giver 

nærmest sig selv ved specialets problemformulering. Problemet er jo net-

op, ifølge specialets anden grundlæggende antagelse, at ordet ”transfer 

pricing” i samtiden refererer til ikke én, men i hvert fald tre forskellige dis-

kurser med hver deres formationer bestående af alternative sammensæt-

ninger af begreber, strategier, subjekter og objekter. Diskursanalysen skal 

således udfolde sig som en komparativ analyse mellem disse tre alternative 

diskurser, der alle menes at omhandle det samme fænomen, men, som ved 

nærmere eftersyn, skal vise sig at besidde ganske forskellige karakteristika.  

2.3.2. Analysestrategiens arbejdsbegreber 

Diskursformationens fire dimensioner blev tidligere opregnet til at udgøre 

objekter, subjekter, begreber og strategier. Disse dimensioner implemen-

teres som arbejdsbegreber i specialets analysestrategi. Når der således 

foretages en komparativ analyse mellem de tre alternative diskurser, gøres 
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det med udgangspunkt i en blotlæggelse og sammenligning af disse ar-

bejdsbegreber. Figur 2-1 viser sammenhængen mellem diskursens formati-

on, diskursens ytringer og arbejdsbegreberne.  

 

Figur 2-1 

Ytringer fremkommer som illustreret i krydsfeltet af diskursformationen og 

er således aldrig nøgne. Altid vil de indgå i en henvisningssammenhæng til 

formationens fire dimensioner - mine arbejdsbegreber. Gennem analyse af 

et afgrænset korpus af ytringer som hører sig de tre transfer pricing-

diskurser til, er det som beskrevet min intention at kunne redegøre for dis-

kursformationernes dimensioner. Når disse dimensioner skal bruges i en 

praktisk analysesammenhæng i form af arbejdsbegreber må en kort rede-

gørelse af, hvordan de skal forstås være på sin plads. 

2.3.2.1. Diskursformationens objekter 

En ytring i en diskursformation refererer til objekter. Der er her ikke tale 

om objekter forstået som en masse, der udstrækker sig i rum ude i den 

virkelige verden. Der er tale om konstruerede ”diskurs-objekter”, der vin-

der deres status som et socialt og sprogligt faktum gennem deres italesæt-

telse.9  De eksisterer altså udelukkende som socialt konstruerede koncep-

ter med udtryk i ytringerne.  

Objekter har en tendens til at blive oplevet som den mest konstante del af 

diskursen og er derfor bærer af diskursens mest indgroede selvfølgelighe-

der – dette gør samtidig objekterne til den mest væsentlige kilde til forvir-

                                                      
9
 Andersen 1999: 44 
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ring imellem diskurserne. Det er med udspring i en reference til objekterne, 

vi tror, vi taler om det samme, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet. 

Dette skyldes, at betegnelsen på det fænomen, vi italesætter i diskursen, 

typisk knytter sig til objektet. Der vil således være andre diskurser, hvis 

objekt har samme betegnelse uden, at objekterne dermed er identiske. Vi 

så tidligere, hvordan der findes et fænomen med betegnelsen ”straf”, men 

hvor der var tale om to forskellige diskurser, hvor ytringerne henviste til to 

forskellige objekter – nemlig offentlig henrettelse henholdsvis indespær-

ring. Denne tendens skal vi have særligt for øje i arbejdet med transfer pri-

cing-problematikken. 

2.3.2.2. Diskursformationens subjekter 

En ytring i en diskursformation refererer til subjekter. Et subjekt ytrer sig 

om diskursens objekt. Dermed kunne man fristes til at slutte, at kilden til 

diskurssammenhæng er at finde iblandt ”diskursive magthavere”, med sær-

ligt synlige og respekterede talepositioner. Virkeligheden er nok snarere, at 

en given diskurs stiller subjektpositioner til rådighed, som villige individer 

så kan besætte.10 Idet en sådan position optages af et individ, er ytringen 

allerede givet inden for diskursens rammer med de muligheder og be-

grænsninger, som dette indebærer.  

2.3.2.3. Diskursformationens begreber 

En ytring i en diskursformation refererer til begreber. Det er i begreberne, 

at diskursen opnår liv. En diskurs sammenfatter i form af dens ytringer en 

mangfoldighed af begreber, der indadtil henviser til hinanden på kryds og 

tværs. Begreberne udgør et associationsfelt, hvor diskursens subjekter 

formulerer ytringer, der forholder sig til hinanden og reproducerer diskur-

sens grundlæggende spørgsmål og måder besvare dem på.  

2.3.2.4. Diskursformationens strategier 

En ytring i en diskursformation refererer til strategier. Som beskrevet, vil 

det typisk være et fænomens betegnelse – dets navn – der typisk opleves 

som bærer af fænomenets identitet. Betegnelsen opleves endvidere som i 

en ubrydelig sammenhæng med objektet. Hvis vi endelig skal tale om dis-

kursens identitet er realiteten nok snarere den, at en sådan er at finde i 

den dagsorden hvormed ytringerne kommer for dagen – deres strategi. For 
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at vende tilbage til eksemplet omkring fænomenet straf, så vi hvordan, 

straffen i et tilfælde havde som målsætning at instituere kongens magt 

som et offentligt lærestykke, hvor den i det andet tilfælde havde som mål-

sætning at rehabilitere samfundets udskud. 

2.3.3. Analysestrategien sammenfattet 

Vi har nu tre diskurser (som kvalificeres mere udførligt i følgende afsnit), 

samt fire arbejdsbegreber og en overordnet analytisk begrebsramme. Ana-

lysestrategien, altså metoden til at besvare min problemformulering, kan 

kort sagt beskrives som følger: 

Transfer pricing-problematikken er en betegnelse, der knytter sig til tre 

forskellige samtidige diskurser. Via empirisk afgrænsning skal der findes et 

korpus af repræsentative ytringer fra hver af de tre diskurser. Disse skal 

analyseres hver for sig med det for øje at tydeliggøre deres respektive dis-

kursive formationer bestående af objekter, subjekter, begreber og strate-

gier. Endelig skal deres indbyrdes konfliktpunkter fremhæves.  

2.4. Empirisk ramme 

Forskningsgenstanden i dette speciale er det skattemæssige transfer pri-

cing-fænomen som det fremtræder i Danmark. Der er egentlig tale om tre 

forskellige forskningsgenstande, idet at det i praksis er de tre udvalgte dis-

kurser, der undersøges. Det der binder dem sammen, og gør at alligevel 

man kan tale om en enkelt forskningsgenstand er, at man almindeligvis 

antager, at transfer pricing-fænomenet, som alle andre socialt konstruere-

de fænomener, har en selvstændig eksistens uden for diskurs. Her mister 

man dog synet for, at transfer pricing-fænomenet har vidt forskellige frem-

trædelsesformer afhængig af den diskursive kontekst, hvilket som bekendt 

er specialets ærinde at kaste lys på. 

Det er således umuligt at lave en klassisk empirisk afgrænsning, hvor man 

f.eks. på forhånd tilkendegiver, at der af hensyn til opgavens formål og 

rammer kun behandles dette eller hint aspekt af transfer pricing. I en dis-

kursanalyse stilles et spørgsmål, hvorefter man lader ytringerne tale deres 

egne ord. Hertil stilles så nye spørgsmål – en fænomenologisk spørgs-

mål/svar-dialektik. I denne proces er det hensigten, at diskurserne bliver 

tydeligere og tydeligere, hvorved man endelig kan give et kvalificeret bud 

på deres formationer. Når der så alligevel foretages en empirisk afgræns-
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ning er det i forhold til, hvilke ytringer der udvælges som udgangspunkt på 

analyserne. Pointen er, at vi afgrænser et korpus af ytringer, som vi efter 

bedste evne – og med en smule intuition – har udvalgt i en forventning om, 

at de kan give os svar på vores spørgsmål. Vi kan dog ikke på forhånd tilla-

de os at sige, at hvis vi støder på anliggender, som vi ikke forventede hørte 

sig til den respektive diskurs, behandler vi dem ikke som følge af vores em-

piriske afgrænsning.  

De enkelte ytringer, der analyseres inden for de respektive diskurser, rede-

gøres for individuelt i anledning til hvert analyseafsnit. Således vil de frem-

stå friskere i hukommelsen og ikke blive genstand for sammenblanding 

med de øvrige. Det bemærkes, at al dataindsamling er afsluttet senest ul-

timo juni 2012. 

2.5. Disposition 

Specialets opbygning er redegjort for på figur 2.2 nedenfor. Som det frem-

går er vi nu ved udgangen af kapitel 2, som efterfølges af specialets hoved-

kapitel bestående af selve diskursanalysen. Kapitlet er opdelt således, at 

der først gives en ”generel” fremstilling af transfer pricing-problematikken. 

Ordet generel er naturligvis i anførselstegn, idet vi i en diskursanalyse net-

op jo ønsker at blotlægge det specifikke, i det man før antog var generelt. 

Dernæst behandles de tre diskurser en efter en. Først behandles retskilde-

diskursen, så medie-/politikerdiskursen og endelig rådgiver-

/virksomhedsdiskursen. Rækkefølgen er vilkårlig og må ikke anskues som 

en hierarkisk inddeling af nogen art. I kapitel 4 stilles de blotlagte diskurs-

formationer over for hinanden og kommenteres kort. Kapitlet er sparsomt 

på ord, fordi grundarbejdet allerede er foretaget i kapitel 3, hvorved kapitel 

4 primært har til formål at sammendrage de udvundne pointer. Kapitlet 4 

runder af med specialets konklusion. 
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3. Diskursanalyse af transfer pricing problematikken 

Dette kapitel er det centrale og mest vægtige i specialet. Her leveres speci-

alets analytiske indsats – fundamentet for besvarelsen af problemformule-

ringen. I overensstemmelse med ovenstående disposition foretages kort-

læggelsen af de tre diskurser parallelt, hvorefter de opsamles til sammen-

ligning, refleksion og konklusion i kapitel 4. Førend der analyseres på de 

individuelle diskurser gives dog en mere generel fremstilling af transfer 

pricing-problematikken.  

3.1. Introduktion til transfer pricing-problematikken 

Nu er det naturligvis en smule selvmodsigende at give en generel fremstil-

ling af et fænomen, der, ifølge specialets egen antagelse, ikke kan gøres til 

genstand for viden som en isoleret størrelse, men må begribes ud fra den 

kontekst, den indgår i. For hvordan kan man trække generelle kvaliteter ud 

af et opsplittet fænomen? Svaret er, det kan man heller ikke. Min mening 

med denne introduktion er således i virkeligheden at præsentere det re-

servoir af koncepter og sondringer, de tre diskurser benytter sig af men 

italesætter på hver deres måde. Jeg hævder absolut ikke, at denne frem-

stilling er fri for diskurs, idet et sådant udsagn ville undergrave hele min 

analysestrategi. Snarere trækker jeg bare ureflekteret på de forskellige dis-

kurser, hvorved introduktionen vil fremstå som generel.  

3.1.1. Problemets omfang: Vismandsrapporten fra 2001 

”Spørgsmålet om, hvordan det danske skattesystem mest hensigtsmæssigt 

kan indrettes, er af overordentlig stor samfundsøkonomisk betydning. Det 

er da også et spørgsmål, som løbende er genstand for en betydelig offentlig 

interesse.”11  

Sådan fanges kapitel to om udfordringer til skattesystemet an i det, der i 

daglig tale henvises til som Vismandsrapporten fra 2001. Det der gør denne 

vismandsrapport interessant i et transfer pricing-øjemed er, at den, adskil-

lelige gange, er citeret i forskellige sammenhænge for at have sat et krone-

og-øre beløb på, hvor stor en skatteindtægt, den danske stat mister som 

følge af manipulation med koncerninterne afregningspriser. Kapitlet fort-

                                                      
11

 Dansk Økonomi, forår 2001: 91 
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sætter med at identificere to grundlæggende udfordringer for skattesy-

stemets indretning i den umiddelbare fremtid.  

Den første udfordring beror på den demografiske udvikling, hvor forholdet 

mellem personer i den arbejdsdygtige alder og ældre forskydes yderligere i 

retning mod de ældre. Hvor betydningen af denne udfordring næppe kan 

underkendes, er den uden relevans for dette speciales problemstilling. Det 

er derimod den anden udfordring, som har sit ophav i den stigende interna-

tionalisering, hvor der i voksende grad opleves politiske initiativer imod 

større økonomisk integration på tværs af landegrænser. I kølvandet på det-

te, hævder rapporten, bliver nogle af de hidtidige skattekilder mere mobi-

le.  

Rapporten kommer ind på en kategori af skatteunddragelse, den benævner 

som indkomsttransformation – en, ifølge rapporten, på daværende tids-

punkt, ofte overset kanal til at manipulere med skattepligtig indkomst.12 

Qua brugen af ordet ”skatteunddragelse” må man vi anslå, at rapporten 

anskuer fænomenet i alle sine former som værende i strid med loven – jf. 

nedenstående afsnit om forholdet mellem skatteunddragelse og skatte-

planlægning. Indkomsttransformation har to underkategorier – nemlig in-

denlandsk og udenlandsk. Indenlandsk indkomsttransformation beror pri-

mært på omdeklarering af en indkomsttype til en anden, hvor typeeksem-

plet er en hovedaktionær i et hovedaktionærselskab, der optimerer på sin 

skat ved at lade løn udbetale som udbytte. Udviklingen i skattelovgivningen 

har siden 2001 ændret sig således, at der ikke længere er målbart incita-

ment til at foretage en sådan type indkomsttransformation, idet man har 

tilstræbt at opfylde et neutralitetsprincip, hvorefter den samme beskatning 

bør udløses, uanset om et virksomhedsafkast konstateres som aktieudbyt-

te, aktieavance, overskud fra personligt drevet virksomhed eller lønudbeta-

ling mm.13 

Af større interesse er imidlertid kategorien udenlandsk indkomsttransfor-

mation, inden for hvilken transfer pricing-problematikken udfolder sig. Ind-

komsttransformation er her et fænomen, der finder sted når, f.eks., en 

dansk virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser ”meget” billigt til et 

                                                      
12

 Dansk Økonomi, forår 2001: 157 
13

 Skatteretten 2 2009: 314,  432 
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udenlandsk datterselskab, hvor konsekvensen så er, at potentiel dansk ind-

komst kommer til beskatning i datterselskabets hjemland. Rapporten bru-

ger ordet ”meget” til at beskrive graden af ”billighed”, hvilket virker lidt 

vagt i betragtning af, at den opererer inden for en forståelsesramme, hvor 

indkomsttransformation er ulovlig. Det centrale er imidlertid, at den med 

eksemplet rammer typeeksemplet på transfer pricing-problemstillingen. Og 

her kommer vi så til det punkt i rapporten, hvor problemets omfang kvanti-

ficeres.  

Først og fremmest anslås det, at mellem 30 og 50 pct. af verdenshandlen 

foregår mellem koncernforbundne selskaber.14 Med disse tal erfarer vi, 

hvis informationen er retvisende, at op imod halvdelen af verdenshandlen 

foregår som koncerninterne transaktioner, hvilket netop er risikoområdet 

for udenlandsk indkomsttransformation. Dernæst fremlægger rapporten 

de tal, som har haft stor indflydelse på formationerne af eftertidens diskur-

ser om transfer pricing-problematikken – nemlig at det i årene 1995-1997 

anslås, at omfanget af indkomsttransformation fra Danmark til udlandet 

udgjorde mellem 20 og 40 mia. kr., hvilket med den daværende selskabs-

skatteprocent på 30 pct. betød, at Danmark gik glip af ca. 7-14 mia. kroner i 

skatteindtægter hvert år. Disse tal kommer med en masse forbehold og er 

efterfølgende blevet korrigeret, men det er typisk de 7-14 mia. kroner, der 

henvises til, når vismandsrapporten bringes i tale. Men hvem er så denne 

hovedaktør – koncernen – som står for så stor en del af verdenshandlen? 

Det skal vi se nærmere på nu. 

3.1.2. Problemets hovedaktør: koncernen  

Som vi allerede er klar over efter at have anlagt en diskursiv analysestrate-

gi, er det en langt fra simpel opgave at udpege én hovedaktør ved navn i 

problematikken. Det er derfor ikke uden problemer, at vi nu taler om ”kon-

cernen” i denne rolle. Vi kunne også have talt om afhængige parter eller 

multinationale selskaber uden at nogle af disse betegnelser nødvendigvis 

dækker over det samme. Jeg vælger her at henholde mig til retskildernes 

udlægning, idet man her opnår den mest entydige fremstilling med højest 

detaljerigdom.  

                                                      
14

 Dansk Økonomi, forår 2001: 157; bekræftes senere af Gam 2007: 95 
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I skattelovgivningen forholder man ikke overraskende til transfer pricing-

problematikken via regulering. Spørgsmålet er så, hvem det der, man øn-

sker at regulere? Svaret på dette fremgår bl.a. af LL § 2. Nu forholder vi os 

kun til paragraffens ”hvem” og ikke dens ”hvad”, idet dette behandles i 

selve diskursanalysen. Efter LL  § 2 stk. 1 ønsker man at regulere skatteplig-

tige,  

1. ”hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende 

indflydelse, 

2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3. der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast drifts-

sted i Danmark.”15 

Hertil kommer i stk. 2 præciseringer af betegnelserne a) bestemmende ind-

flydelse og b) koncernforbundne juridiske personer.  

Ad. a) Bestemmende indflydelse kan udøves direkte såvel som indirekte. 

Indirekte indflydelse udøves via omvej af en juridisk person eller, alterna-

tivt, af en fysisk person som er nærtstående16 til den skattepligtige person. 

Herunder medregnes også den nærtståendes indirekte indflydelse – dog 

kun via omvej af juridiske personer. Dette er i praksis ensbetydende med, 

at koncernrelationen, som vi f.eks. kender den fra selskabslovens §§ 6-7 

udvides dramatisk, hvor en fysisk person og, følgelig, dennes nærstående 

ikke kan indgå i koncernforhold. LL § 2 kommer som konsekvens til at dæk-

ke en meget bred kategori af relationer. For at indflydelsen kan karakteri-

seres som bestemmende, fastslås det videre, at der skal være tale om ejer-

skab af- eller rådighed over mere end 50 pct. af aktiekapitalen henholdsvis 

stemmerettighederne. 

Ad. b) Paragraffen rammer ligeledes koncernforbundne juridiske personer, 

hvorved forstås ”juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltage-

                                                      
15

 LL § 2 stk. 1 
16

 Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre 
samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. 
Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. (LL § 2 stk. 2.) 
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re har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse.”17 Regule-

ring, der tager udgangspunkt i LL § 2 stk. 1, gælder med andre ord også 

imellem datterselskaber, der, ifølge ovenstående definition, er koncernfor-

bundne. 

Der er sandsynligvis ikke sammenfald mellem det der i Vismandsrapporten 

betegnes som koncernforbundne selskaber og den kategori af relationer 

som afdækkes i LL § 2. LL § 2 rammer givetvis bredere, hvorved betegnel-

sen fra Vismandsrapporten kan indeholdes i LL. Dette betyder, at 30 – 50 % 

af verdenshandlen foregår som transaktioner imellem parter, der på en 

eller anden måde rummes i definitionen i LL § 2. Hvor regulering med afsæt 

i LL § 2 dog også rammer indenlandske relationer, må vi anslå, at Vis-

mandsrapporten med problematiseringen af udenlandsk indkomsttrans-

formation specifikt vedrører relationer på tværs af landegrænser.  

Med en præcisering af problematikkens omfang og hovedaktør, skal vi nu 

se nærmere på de hovedkategorier af transaktioner, hvor afregningspriser-

ne kan benyttes til udenlandsk indkomsttransformation.  

3.1.3. Typer af koncerninterne transaktioner 

Typerne af transaktioner mellem virksomheder, der kan benyttes til uden-

landsk indkomsttransformation kan deles ind i nogle hovedgrupper, der 

giver anledning til hver deres kompleks af transfer pricing-

problematikken18: 

1. Omsætning af varer 

2. Omsætning af immaterielle goder 

3. Omsætning af tjenesteydelser 

4. Finansieringsvilkår 

Disse hovedgrupper berøres følgelig ganske kort.  

Ad. 1) Omsætning af varer til koncerninterne afregningspriser er typeek-

semplet på en transfer pricing-transaktion, der kan gøres til genstand for 

manipulation. Her vil der være tale om indkomsttransformation fra et 

højskatteland til et lavskatteland ved a) koncerninternt indkøb fra lavskat-

                                                      
17

 LL § 2 stk. 2 
18

 Skatteretten 2 2009: 406-416 
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telandet til højskattelandet til forhøjede priser eller b) koncerninternt salg 

fra højskattelandet til lavskattelandet til nedsatte priser. Et fremstående 

eksempel på indkomsttransformation via denne type transaktion findes i 

TfS 1987.60 Ø – en af de såkaldte oliedomme, hvor skattemyndighederne 

mente, at Texacos i skatteåret 1977/78 havde købt olie og benzin fra kon-

cernforbundne selskaber til forhøjede priser. Således blev Texacos skatte-

pligtige indkomst for nævnte skatteår forhøjet skønsmæssigt med 123 mio. 

kr. Østre landsret frifandt imidlertid Texaco med den udtalelse, at betingel-

serne for indkomstforhøjelse i den dagældende lovgivning ikke var op-

fyldt.19   

Ad. 2) Omsætning af immaterielle goder defineres i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines, som vi senere kommer mere ind på, som patenter, varemær-

ker, ophavsrettigheder, licenser og forskellige typer af nærmere definerba-

re videnaktiver.20 Grundet immaterielle goders uhåndgribelige og mange-

artede natur er værdiansættelsen – og i det hele taget eksistensen – heraf 

forbundet med betydelige problemstillinger. Typeeksemplet på manipula-

tion med koncerninterne afregningspriser på denne type transaktion kan 

findes i TfS 1984, 176 LSR, hvor et dansk selskab afholdt royaltyudgifter til 

et selskab i Jersey. Udgifterne blev ikke anerkendt. 

Ad. 3) Også omsætning af tjenesteydelser er forbundet med betydelige 

vanskeligheder – både for hvad angår værdiansættelse og mangeartede 

træk men i særdeleshed også på grund af den mobile natur af en service. 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines opremser nogle eksempler, herunder en 

koncerns centralisering af en kreditor factoring funktion, en koncerns sam-

arbejde om en entreprisekontrakt eller forskning og udvikling eller en hvil-

ken som helts form for centraliseret administrations- eller support funkti-

on.21 Transaktionen kan involvere et servicegebyr, hvis værdi og realitet 

kan gøres til genstand for manipulation. 

Ad. 4) Endelig har vi den fjerde hovedkategori – finansieringsvilkår – som 

hører til i den mindre komplekse ende af transaktioner, der kan give anled-

ning til spørgsmål om indkomsttransformation. Denne kategori af transak-

                                                      
19

 Pedersen 1998: 221 
20

 Pedersen 1998: 229; OECD 2010: 296 
21

 OECD 2010: 216-217 
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tioner indbefatter eksempelvis almindeligt kreditsalg, egentlige lån, udgif-

ter til etablering og forskellige former for finansiering.22 Den centrale 

transaktion i finansieringsvilkår er renteudgiften, hvor der står forholdsvis 

entydige redskaber til rådighed til vurderingen af, om satsen er rimelig. 

 I løbet af denne korte fremstilling af de fire hovedkategorier har vi betjent 

os af udtryk som ”for høje”, ”for lave” eller ”rimelige” afregningspriser, 

gebyrer eller satser. Dette indbyder til spørgsmålet om, hvilken målestok 

disse udtryk må forstås i forhold til? I det følgende vil jeg besvare dette 

spørgsmål samt tre andre. Der er tale om det, jeg vil kalde transfer pricing-

problematikkens fire store spørgsmål, som på en eller anden måde ofte 

dukker op i de forskellige diskurser: 

 Spørgsmålet om værdiansættelse 

 Spørgsmålet om bevisbyrde 

 Spørgsmålet om skatteunddragelse kontra planlægning 

 Spørgsmålet om sanktion 

Dermed ikke sagt, at der ikke er andre store spørgsmål inden for temaet, 

men min vurdering er, at disse spørgsmål ofte er til stede i ytringerne un-

der forskellige fremtrædelsesformer. Fremstillingen af disse fire spørgsmål 

udgør afslutningen af introduktionen til transfer pricing-problematikken, 

hvorefter jeg vil påbegynde selve diskursanalysen. 

3.1.4. Transfer pricing-problematikkens fire store spørgsmål 

3.1.4.1. Spørgsmålet om værdiansættelse 

Spørgsmålet om værdiansættelse vedrører den standard efter hvilken, man 

bedømmer rimeligheden af en koncernintern afregningspris.  Vismands-

rapporten fra 2001 påviser en risiko for, at dansk skattepligtig indkomst 

kommer til beskatning uden for landets grænser grundet koncerninternt 

salg eller køb af varer og tjenesteydelser til ”meget” billige eller ”meget” 

dyre afregningspriser – alt afhængig af transaktionens retning. Lige imellem 

de billige og de dyre afregningspriser forefindes så de rimelige, som, hvis 

handlet til dette beløb, skulle give det korrekte beskatningsgrundlag.   

                                                      
22

 Skatteretten 2 2009: 414 
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Den mest almindelige kilde til forståelse af dette rimeligheds-princip er 

OECD’s modeloverenskomst artikel 9, der omhandler kommercielle eller 

finansielle forbindelser mellem interesseforbundne foretagender. Her op-

stilles den grundlæggende konstruktion, der i daglig tale benævnes som 

armslængde-princippet. Armslængdeprincippet skal forstås på den måde, 

at hvis man ansætter værdien af transaktioner mellem interesseforbundne 

foretager under iagttagelse af dette, så er værdien rimelig. Armslængde-

princippet kan efter artikel 9 defineres som de vilkår, vedrørende interes-

seforbundne foretagenders kommercielle eller finansielle forbindelser, der 

ville være blevet fastlagt, hvis interesseforbindelsen ikke var til stede. Den 

rimelige afregningspris – dvs. den pris, der er fastsat under iagttagelse af 

armslængdeprincippet – afspejler med andre ord markedsprisen. Udfor-

dringen er så i de mange tilfælde, hvor der ikke forefindes en direkte sam-

menlignelig markedspris – hvordan etableres armslængdeprincippet så?  

Dette spørgsmål vender jeg tilbage til i særdeleshed i afsnit 3.2., men 

spørgsmålet gør sig gældende i alle tre diskurser.  

3.1.4.2. Spørgsmålet om bevisbyrde 

Spørgsmålet om bevisbyrde vedrører den rapporteringsfunktion, der findes 

mellem den skattepligtige og skattevæsnet og kan kortfattet udtales såle-

des – bør, eller bør ikke, en skattepligtig til skattemyndighederne redegøre 

for, at armslængdeprincippet er iagttaget ved værdiansættelsen af transak-

tioner med interesseforbudne parter? Sagt på en anden måde – bør en 

skattepligtig demonstrere sin uskyld i manipulation med afregningspriser 

førend, der overhovedet foreligger beviser for det modsatte?  

Spørgsmålet er ideologisk og dukker op i forskellige skikkelser i alle tre dis-

kurser.  

3.1.4.3. Spørgsmålet om sanktion 

Spørgsmålet om sanktion vedrører, hvordan den lovgivende, udøvende og 

dømmende magt bør forholde sig i forhold til transfer pricing problematik-

ken. Hvad og hvem skal lovgivningen forsøge at regulere, og hvordan skal 

myndighederne forholde sig i tilfælde af, at reguleringen ikke efterkom-

mes? Samtidig vedrører spørgsmålet i høj grad også de skattepligtige og 

rådgiverne, hvor man her må forholde sig strategisk til de risikomomenter, 
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der opstår med ophav i sanktionsmulighederne og den måde, de håndhæ-

ves på.  

Også dette spørgsmål aflejrer sig i alle tre diskurser.   

3.1.4.4. Spørgsmålet om skatteunddragelse kontra planlægning 

Med endnu en henvisning til Vismandsrapporten fra 2001, kan vi tematise-

re spørgsmålet om unddragelse kontra planlægning. Som vi så i 3.1.1 be-

tegnedes nemlig indkomsttransformation som skatteunddragelse, men 

som vi netop har erfaret er armslængde-princippet ikke en entydig størrel-

se. Dette betyder grænsen for, hvornår der er tale om indkomsttransfor-

mation ikke er knivskarp – en pointe der ytrer sig på meget forskellige må-

der i de tre diskurser. Opstillingen mellem unddragelse og planlægning skal 

forstås sådan, at der, blandt skattepligtige, findes et område for skatte-

mæssig optimering – dette område kaldes planlægning er per definition 

ganske lovligt. Modsat har vi også et område, hvor der udtænkes strategi-

er, der ikke er forretningsmæssigt betingede, der alene handler om at und-

gå at betale skat – dette område kaldes unddragelse eller svig og er per 

definition ulovligt.  

Transfer pricing-problematikken italesættes på meget forskellige måder i 

forhold til dette sidste store spørgsmål i de tre diskurser, hvilket i øvrigt er 

en tendens vi nu kan konstatere er gældende for alle hovedspørgsmålene. 

Det vil dermed være hensigtsmæssigt at have dem in mente som et ret-

ningsvejledende princip igennem de utallige ytringer, hvis sum udgøres af 

de tre diskurser. 

3.2. Første diskurs – Retskilderne 

Diskursen behandles således, at der først redegøres for hovedindholdet af 

ytringerne. Herefter udtrækkes bestanddelene, der skønnes at udgøre dis-

kursformationen. 

3.2.1. Ytringerne 

Den danske regulering af transfer pricing består grundlæggende af tre yt-

ringer. Der er tale om ytringer vedrørende: 

 hvem reguleringen omfatter, hvad der reguleres og efter hvilken 

standard. Denne ytring består af LL § 2 stk. 1. Vi har allerede kigget 

på denne paragraf tidligere og gjort os bekendt med, hvem regule-
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ringen omfatter. Vi har også set på den standard, efter hvilken regu-

leringen foretages under navnet armslængdeprincippet. Nedenfor 

skal vi se nærmere på disse to forhold samt interessere os for, hvad 

det er, der reguleres. 

 hvordan reguleringen praktiseres mht. oplysningspligt. Denne ytring 

består af en lovhjemlet oplysningspligt fundet i SKL § 3 B stk. 1 samt 

i en vejledning fra SKAT gående under navnet. Oplysningspligten 

skal forstås i nær sammenhæng med LL § 2 stk. 1, idet den vedrører 

”det der reguleres”. 

 hvordan reguleringen praktiseres mht. dokumentationspligt. Denne 

ytring består af en lovhjemlet dokumentationspligt fundet i SKL § 3 

B stk. 5. Ytringen er imidlertid udspecificeret med en væsentlig de-

taljerigdom i bekendtgørelse nr. 42 af 24/01/2011 (Dokumentati-

onsbekendtgørelsen), herefter kaldet DOKBEK, samt i en vejledning 

fra SKAT gående under navnet Transfer pricing; Kontrollerede 

transaktioner; Dokumentationspligt, herefter kaldet DOKVEJ. Do-

kumentationspligten skal ligeledes forstås i nær sammenhæng med 

LL § 2 stk. 1, idet den også vedrører ”det der reguleres”.    

Armslængdeprincippet

Oplysningspligt Dokumentationspligt

OECD

 

Figur 3-1
23

 

Den trebenede natur af reguleringen er søgt illustreret i Figur 3-1. Figuren 

viser den gensidige afhængighed og indbyrdes sammenhæng mellem de 

tre ytringer. Samtidig viser den også, at OECD står i centrum for regulerin-
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gen, forstået på den måde, at den danske lovgivning på området i vidt om-

fang er bygget op omkring OECD’s Transfer Pricing Guidelines og OECD’s 

Modeloverenskomt. Vi skal i nærværende analyse arbejde med disse tre 

ytringer i et forsøg på at blotlægge diskursens formation. 

3.2.2. Hvem omfatter reguleringen, hvad reguleres og efter hvilken 

standard? 

Vi så i 3.1.2, at LL § 2. stk. 1 udlægger reguleringens ”hvem”. Der blev tale 

om afhængige parter, hvoraf mindst en af parterne var skattepligtig i Dan-

mark. Afhængigheden kunne udløses direkte eller indirekte af en juridisk 

eller fysisk person igennem bestemmende indflydelse via ejerandele eller 

stemmerettigheder, når indflydelsen lod sig udøve på en juridisk person. 

Alternativt kunne afhængigheden udløses direkte eller indirekte af den 

retlige standard ”nærtstående parter”.  Endelig kunne afhængigheden også 

udløses af en koncernrelation mellem juridiske personer, der var påvirket 

af bestemmende indflydelse fra den samme kilde.    

Paragraffen dækker også reguleringens ”hvad”, idet de omfattede afhæn-

gige parter:  

”[…] ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst [skal] 

anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktio-

ner med ovennævnte parter […](kontrollerede transaktioner) i overens-

stemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var af-

sluttet mellem uafhængige parter.”24 

Reguleringen omfatter med andre ord økonomiske transaktioner, der, som 

resultat af, at de foretages mellem afhængige parter, kaldes kontrollerede 

transaktioner. Vi noterede i 3.1.2 ligeledes, at afhængige parter alle kan 

være situeret inden for landets grænser uden, at de af den grund falder 

uden for reguleringens anvendelsesområde. Dette er ensbetydende med, 

at kontrollerede transaktioner ikke nødvendigvis er grænseoverskridende.  

Skal dette betyde, at transfer pricing-problematikken i nærværende diskurs 

slet ikke omhandler sikring af, at dansk skattepligtig indkomst beskattes i 

Danmark? Nej, dette er ikke tilfældet. Det betyder blot, at reguleringen 

ikke er afgrænset til denne problematik.     
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Reguleringen omfatter imidlertid også situationer, der er fremmede for 

den gennemsnitlige danskers forståelse af problematikken, som antagelig-

vis primært henter ressourcer fra medie- og politikerdiskursen.   Der kan 

være tale eksempelvis være tale om en far der udlejer en ejendom til sin 

søn. Faderen og sønnen er efter LL § 2 stk. 1 afhængige parter, hvorfor 

transaktioner imellem disse per definition er kontrollerede. Denne situati-

on falder altså også inden for reguleringens anvendelsesområde, hvormed 

der i de kontrollerede transaktioner skal tages højde for, at anvendte priser 

og vilkår er afstemte i forhold til standarden, reguleringen udøves i forhold 

til.  

Dette bringer os videre til armslængdeprincippet, som jo netop udgør den-

ne standard – jf. ordlyden i ovenstående citat samt gennemgangen i 

3.1.4.1. Priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner skal herefter 

være enslydende med, hvad der kunne være opnået på det frie marked. 

Hvad der kan betinge denne principielle overensstemmelse – altså hvordan 

armslængde-princippet etableres – falder imidlertid uden for LL § 2 stk. 1’s 

område, men er genstand for refleksion i andre dele af lovgivningen. Pro-

blemet behandles følgelig senere. 

3.2.3. Hvordan praktiseres reguleringen - oplysningspligt   

I første omgang søges reguleringen i LL § 2 stk. 1 håndhævet via selvangi-

velsen, som er hovedtemaet for skattekontrolloven. SKL 3 B stk. 1 anfører 

således, at afhængige parter – defineret på akkurat samme måde, som det 

er tilfældet i LL § 2 stk. 1. – i selvangivelsen [skal] afgive oplysninger om art 

og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med [af-

hængige] parter (kontrollerede transaktioner).”25 

Oplysningspligten er nærmere redegjort for i Oplysningspligtvejledningen 

fra SKAT. Vejledningen er fra 2000 og lider dermed af ukurans på visse om-

råder. Som det mest iøjnefaldende fremgår det af indledningen, at regule-

ringen kun vedrører grænseoverskridende transaktioner, hvilket vi netop 

har redegjort for, ikke er tilfældet i gældende lovgivning. Udover denne 

uoverensstemmelse tjener dokumentet som et væsentligt led i ytringen om 

oplysningspligt. Det angives herefter, at oplysningspligten overholdes ved 
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at udfylde et supplerende skema til selvangivelsen, i hvilket man så oplyser 

de påkrævede informationer.  

Formålet med oplysningspligten er at give skattemyndighederne bedre 

mulighed for at undersøge, om kontrollerede transaktioner opfylder arms-

længde-bestemmelsen. Dette er ensbetydende med, at den skattepligtige 

ved lov er forpligtet til at stille beviser til rådighed for myndighederne, som 

kan benyttes til at rejse tvivl om transaktionernes efterlevelse af loven.  

Den administrative byrde mht. til opfyldelse af oplysningspligten er for den 

skattepligtige relativt beskeden. Set ud fra et administrativt belastnings-

synspunkt går reguleringens tredje ben – dokumentationspligten – et skridt 

videre både i omfang og kompleksitet. Dette er temaet for det følgende.     

3.2.4. Hvordan praktiseres reguleringen – dokumentationspligt 

Dokumentationspligten er som nævnt hjemlet ved lov i SKL § 3 B stk. 5. 

Spørgsmålet om bevisbyrde og sanktionsmulighed er direkte overførbar på 

dette område, idet dokumentationspligten tjener til samme formål som 

oplysningspligten - altså at give skattemyndighederne bedre mulighed for 

at undersøge, om kontrollerede transaktioner opfylder armslængde-

princippet. Hvor oplysningspligten skal levere information om art og om-

fang af kontrollerede transaktioner, er det det imidlertid dokumentations-

pligten funktion at levere en beskrivelse af de afhængige parter, en beskri-

velse af de kontrollerede transaktioner og, endelig, en beskrivelse af hvor-

dan armslængde-princippet efterleves.26 Således fremgår det af SKL § 3 B 

stk. 5: 

”De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumenta-

tion for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transakti-

oner […]. 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 overensstem-

melse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet 

mellem uafhængige parter […]” 

Ytringen taler sit klare sprog og virker ved første øjekast ikke opsigtsvæk-

kende. Det viser sig dog, at den udspringer af- og giver anledning til overve-
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jelser af en mere kompleks natur, hvilket, i bestræbelsen på efterlevelse, 

pålægger den skattepligtige en opgave, der ofte påkalder sig ekspertviden. 

Som anerkendelse af dette forhold er der indlagt to lempelser i loven. SKL § 

3 B stk. 5 forsætter således med at indsnævre dokumentationen til ikke at 

inkludere kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæ-

sentlige. Herudover indsnævres dokumentationspligten i omfang SKL § 3 B 

stk. 6 ved skattepligtige, der, på koncernniveau, har under 250 heltidsbe-

skæftigede og enten har en årlig samlet balance på under DKK 125 mio. 

eller en årlig omsætning på under DKK 250 mio.  

SKL § 3 B har ophav i OECD’s Transfer Pricing Guidelines og udmønter sig i 

dansk lov i DOKBEK samt DOKVEJ. Disse tre ytringer er nært beslægtede og 

bliver efterfølgende genstand for en overordnet redegørelse.   

3.2.4.1. OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

“The OECD [Organization for Economic Cooperation and Development] is a 

unique forum where governments work together to address the economic, 

social and environmental challenges of globalization. […]. OECD publishing 

disseminates widely the results of the Organization’s statistics gathering 

and research on economic, social and environmental issues, as well as con-

ventions, guidelines, and standards agreed by its members”27 

Således lyder et uddrag af de introducerende bemærkninger til OECD’s 

transfer pricing-vejledning. Som det fremgår af citatet er der med OECD 

tale om en international interesseorganisation, som skal skikke sine med-

lemmer til bedre økonomisk samarbejde samt imødekommelse af de ud-

fordringer, der opstår i kølvandet på en globaliseret og industrialiseret ver-

den. Denne opgave varetages bl.a. gennem udgivelse af vejledninger, hvor-

fra den omtalte Transfer Pricing Guideline altså har sin oprindelse.  

Vejledningen retter sig mod såvel skattemyndigheder som multinationale 

virksomheder. For multinationale virksomheder er vejledningens rolle at 

lette den administrative byrde, der opstår ved at agere inden for mere end 

én enkelt skattemyndighed. For skattemyndigheder er vejledningens rolle 

at bidrage til at undgå konflikter imellem landes krav på inddrivelse af skat 

fra multinationale virksomheder. Begge målsætninger søges løftet ved at 
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stille en standard til rådighed for værdiansættelse af kontrollerede transak-

tioner samt en detaljeret redegørelse for, hvordan den applikeres i praksis.  

Målsætning kan også formuleres på et overordnet niveau i form af at sikre 

et frugtbart økonomisk klima ved at undgå, at virksomheder beskattes for 

den samme indkomst i to forskellige lande og at undgå omkostningsfulde 

søgsmål opstået på baggrund af konflikter henholdsvis skattemyndighe-

derne imellem samt imellem skattemyndigheder og virksomheder. 

Det fremgår eksplicit, at vejledningen er rettet mod grænseoverskridende 

kontrollerede transaktioner – et forhold der med et adskiller den fra den 

danske lovgivning, som jo finder anvendelse på såvel indenlandske som 

grænseoverskridende kontrollerede transaktioner.28 Dermed har vejled-

ning et bredere fokus for hvad angår målgruppe, men et snævrere fokus 

for hvad angår transaktionstyper. 

Opbygningsmæssigt tager vejledning udgangspunkt i en generel beskrivelse 

af armslængde-princippet, idet dette fremstår helt centralt for at forstå 

transfer pricing-problematikken. Beskrivelsen henter naturligt nok sin defi-

nition fra OECD Modeloverenskomst artikel 9, som er behandlet i 3.1.4.1. 

Dernæst beskriver vejledningen de to grundlæggende metodekategorier, 

der kan lægges til grund for etablering af armslængdeprincippet, nemlig 

transaktionsbaserede- og profitbaserede metode. Herefter beskrives også 

sammenlignelighedsmetoden, som skal forstås i sammenhæng med de to 

grundlæggende metodekategorier. Endelig behandler vejledningen også:  

 administrative metoder til proaktivt at undgå transfer pricing-

problemer, 

 en vejleding til dokumentation af, hvordan armslængde-princippet 

er etableret, 

 en redegørelse over særlige hensyn, der bør foretages i forhold til 

immaterielle aktiver og 

 en redegørelse over særlige hensyn, der bør foretages i forhold til 

koncerninterne serviceydelser. 

OECD’s vejledning har ikke nogen formel bindende retlig status iblandt 

medlemslandende, men som hovedregel tager de nationale lovgivninger i 
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vidt omfang udgangspunkt i OECD’s anbefalinger. I Danmarks tilfælde har 

vejledningen imidlertid fået direkte retskildekraft, idet LL § 2 og SKL § 3 B 

er udarbejdet i overensstemmelse hermed.29 DOKBEK udspecificerer do-

kumentationspligten i SKL § 3 B stk. 5. Her bliver sammenhængen med 

OECD’s vejledning åbenlys via ordlyden i de respektive paragraffer. Endelig 

udspecificeres DOKBEK i DOKVEJ, hvor referencen til OECD’s vejledning er 

fuldstændig eksplicit.30 Sammenhængen er illustreret i Figur 3-2. 

 

 

Figur 3-2 

 

Af hensyn til specialets problemstilling er det ikke nødvendigt at tilegne sig 

en nuanceret forståelse af OECD’s vejledning, idet denne er yderst om-

fangsrig og detaljeret. Det vurderes i øvrigt med udgangspunkt i ovenstå-

ende sammenhæng, at den diskursive formation, på baggrund af hvilken 

OECD’s vejledning italesættes, har aflejret sig repræsentativt i såvel DOK-

BEK som DOKVEJ. Efterfølgende redegørelse tager derfor afsæt i disse.  

3.2.4.2. Dokumentationsbekendtgørelsen og Dokumentationsvejled-

ningen 

 DOKBEK og DOKVEJ har fælles omdrejningspunkt bestående af DOKBEK §§ 

4-8. Disse paragraffer indeholder fem overordnede indholdskrav til doku-

mentationens beskaffenhed: 

1. (DOKBEK § 4) Beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige 

aktiviteter 

2. (DOKBEK § 5) Beskrivelse af de kontrollerede transaktioner 
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3. (DOKBEK § 6) Sammenlignelighedsanalyse 

4. (DOKBEK § 7) Implementering af prisfastsættelsen 

5. (DOKBEK § 8) Skriftlige aftaler 

Uddybning af disse punkter optager langt størstedelen af DOKVEJ og vil 

ikke blive gennemgået i detalje her. Dog følger en kort beskrivelse af punkt 

3 til 5, idet disse ikke er nær så selvforklarende som punkt 1 og 2.  

Ad. 3.  I sammenlignelighedsanalysen beskrives prisfastsættelsen af de kon-

trollerede transaktioner, som netop er blevet beskrevet i punkt 2. Endvide-

re skal der argumenteres for, hvorfor prisfastsættelsen af de kontrollerede 

transaktioner vurderes at være i overensstemmelse med armslængde-

princippet. OECD stiller godkendte prisfastsættelsesmetoder til rådighed 

for etablering af armslængde-princippet. Den nyeste udgave af DOKVEJ 

gennemgår disse i bilag 4, men i øvrigt henviser blot til OECD’s udlægning. 

Valg af metode skal begrundes med udgangspunkt i beskrivelsen af de kon-

trollerede transaktioner og, i øvrigt, beskrivelsen af koncernen og de for-

retningsmæssige aktiviteter. Korrekt anvendelse af en godkendt metode er 

derfor i sig selv ikke tilstrækkelig til at hævde etablering af armslængde-

princippet, idet visse metoder er bedre skikkede til visse typer af transakti-

oner end andre. DOKVEJ opgør på skemaform i sit bilag 3 som vejledning 

hertil, hvilke typer transaktioner, de forskellige metoder egner sig til. Me-

toderne gennemgås overordnet i næste afsnit. Sammenlignelighedsanaly-

sen skal i øvrigt redegøre for anvendte sammenlignelige transaktioner, som 

er foretaget med- og mellem uafhængige parter.    

Ad. 4. Under dette punkt redegøres for, hvordan principperne i prisfastsæt-

telsen er implementeret. Der redegøres også for efterfølgende regulering 

af priserne, og hvordan sådanne måtte påvirke etablering af armslængde-

princippet. Ved ”implementering” forstås ifølge DOKVEJ ”det arbejde, der 

ofte vil være i relation til at fastsætte afregningsprisen på de enkelte trans-

aktioner på en måde, der er i overensstemmelse med den valgte transfer 

pricing-politik”31. Hvor det i sammenlignelighedsanalysen handler om at 

beskrive og begrunde metodevalget, handler det i punkt 4 altså om at re-

degøre for, hvordan metoden er benyttet i praksis på transaktionerne. 
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Ad. 5. Punktet vedrører to typer aftaler. For det første vedrører punktet 

skriftlige aftaler med afhængige parter omhandlende priser og vilkår for de 

kontrollerede transaktioner. Dokumentationen skal indeholde en liste over 

sådanne aftaler, som skal udleveres til SKAT på forlangende. For det andet 

vedrører punktet skriftlige aftaler opnået med myndigheder i andre lande 

vedrørende kontrollerede transaktioner – såkaldte APA’er (advance pricing 

arrangements). En APA er i OECD vejledningen defineret som en aftale der, 

forud for gennemførslen af kontrollerede transaktioner, fastlægger pas-

sende kriterier (f.eks. metode og sammenligningsgrundlag), som, i egen-

skab af APA’ens overholdelse, imødekommer armslængde-princippet for 

disse transaktioner i en bestemt tidsperiode.32 Der skal til dokumentatio-

nen vedlægges kopi af unilaterale APA’er, dvs. APA’er som kun er indgået 

med én skattemyndighed (som i dette tilfælde ikke er Danmark).  

Dette er kort fortalt de overordnede krav til dokumentationen. En af de 

store vanskeligheder er efterlevelsen af punkt 3 og 4, idet valg og imple-

mentering af prisfastsættelsesmetode udgør en videnskabelig disciplin i sig 

selv – ofte kun praktiserbar af eksperter på området. De grundlæggende 

prisfastsættelsesmetoder gennemgås kort nedenfor. 

3.2.4.3. OECD’s godkendte prisfastsættelsesmetoder 

Som tidligere nævnt arbejdes i OECD vejledningen med to kategorier af 

prisfastsættelsesmetoder (se 3.2.4.1). Der er tale om henholdsvis transak-

tionsbaserede og profitbaserede metoder. Den afgørende forskel på det to 

metodetyper er at finde i den grundlæggende strategi for etablering af 

armslængdeprincippet – nemlig om transaktionens efterlevelse af arms-

længdeprincippet vurderes på baggrund af omsætningen den genererer 

(transaktionsbaseret) eller nettoavancen (profitbaseret), den kaster af sig.  

Til de anerkendte transaktionsbaserede metoder hører: 

 Den fri markedsprismetode: 

Prisfastsættelse foregår på baggrund af markedsprisen af sammen-

lignelige produkter eller tjenesteydelser under sammenlignelige 

omstændigheder mellem uafhængige parter.33 Den fri markeds-
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prismetode lægger sig meget tæt op af selve definitionen af arms-

længde-princippet og er i tilfælde af tilstrækkelig rådig information 

således den absolut foretrukne.  

 

 Videresalgsmetoden: 

Her tænkes en konstruktion, hvor en virksomhed afsætter varer til 

en afhængig part, der afsætter den samme vare til en uafhængig 

tredjepart. Den koncerninterne afregningspris fastsættes herefter 

ved at fratrække bruttoavancen fra markedsprisen, som den af-

hængige part opnår i forhold til den uafhængige tredjepart. Det der 

således gøres egentlig til genstand for vurdering er bruttoavancen. 

Metoden er almindeligvis mest brugbar for salgsvirksomheder.34 

 

 Kostpris plus avancemetoden: 

Metoden tilnærmer sig en omvendt videresalgsmetode. I stedet for 

at fratrække bruttoavancen fra salgsprisen til en uafhængig tredje-

part tillægges  såvel produktionsomkostninger samt bruttoavancen 

til kostprisen opnået fra en uafhængig tredjepart. Da produktions-

omkostninger kan opgøres forholdsvis pålideligt er det igen egentlig 

bruttoavancen, der gøres til genstand for vurdering. Metoden er i 

særdeleshed meningsfuld for produktionsvirksomheder, men også 

ydelser antages at kunne værdiansættes pålideligt herudfra.35  

Til de anerkendte profitbaserede metoder hører: 

 Avancefordelingsmetoden: 

Metoden er unik i forhold til de resterende, idet den ikke foretager 

en rimelighedsvurdering med udgangspunkt i en sammenligning 

med uafhængige parter. Avancefordelingsmetoden er samtidig den 

mest overordnede af de anerkendte metoder og har samtidig væ-

sentlige usikkerhedsmomenter som følge af skønsmæssigt ind-

hold.36 Overordnet går metoden ud på at fordele koncernens sam-

lede nettoavance37 hidrørende fra kontrollerede transaktioner efter 
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en fordelingsnøgle. Det er selve denne fordelingsnøgle, der er gen-

stand for vurdering. Metodens mål er, ifølge DOKVEJ, at ”finde den 

relative værdi af parternes bidrag til den samlede nettoavance for 

en kontrolleret transaktion ud fra, hvad parterne bidrager med til 

transaktionen, og disse værdier skal anvendes ved fordelingen af 

avancen for de kontrollerede transaktioner mellem de forbundne 

parter”.38 Fordelingsnøglen er således et udtryk for parternes relati-

ve bidrag, og perternes relative bidrag er, i tilgift, summen af en 

række variable. Disse variable kan eksempelvis omfatte antal ansat-

te, forekomst af immaterielle aktiver og knowhow.39 Antallet af va-

riable og kvantificering af deres relative bidrag til nettoavancen ud-

gør udfordringerne i denne metode, hvilket gør applikationen af 

den yderst kompleks. Den benyttes derfor i særdeleshed med fordel 

i tilfælde, hvor de kontrollerede transaktioner er så komplekse, at 

en af de transaktionsbaserede metoder vil blive for abstrakt.  

 

 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode: 

Denne metode er som avancefordelingsmetoden baseret på rime-

ligheden af nettoavancen, men i stedet for at retfærdiggøre rime-

ligheden ud fra de afhængige parters relative bidrag foretages en 

sammenligning med nettoavancer for sammenlignelige uafhængige 

transaktioner foretaget mellem uafhængige parter. Udfordringen er 

her, at sammenligningsfaktoren, som er nettoavancen, er adskilt fra 

toplinjen af såvel variable som faste omkostninger. Da det i princip-

pet er toplinjen som armslængdeprincippet definitorisk læner sig op 

ad, er metoden oprindeligt mødt med nogen skepsis.40 Vi har jo 

med en sammenligningsfaktor at gøre, der er højest afhængig af 

virksomhedens interne evne til at omsætte toplinie til bundlinje, 

hvilket er genstand for stor variation fra virksomhed til virksomhed. 

Fordelen er, som ved avancefordelingsmetoden, at den bliver mere 

effektiv end transaktionsbaserede metoder i tilfælde af komplekse 

kontrollerede transaktioner grundet dens overordnede udgangs-

punkt.  

                                                      
38

 DOKVEJ 2006: 113 
39

 Skatteretten 2 2009: 409 
40

 Skatteretten 2 2009: 408 
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Denne korte gennemgang af OECD’s anerkendte prisfastsættelsesmetoder 

udgør det sidste led i gennemgangen af retskildediskursens  ytringer. Vi er 

således blevet bekendte diskursens hovedytringer og er nu skikkede til at 

levere et udkast til diskursformationen.  

3.2.5. Diskursformation - fairhed og selvkontrol 

Foucault spurgte omkring fænomenet straf; hvilken målsætning er det 

egentlig en indespærring af en krop skal opfylde, hvem er det, der inde-

spærres, hvem indespærrer og i hvilket retorisk netværk af begreber ind-

hylles straffeformen? Foucault spørger i virkeligheden ind til diskursens 

bestanddele, og det samme skal vi nu gøre i kontekst af retskildediskursen.  

Vi konstaterer først og fremmest, at retskilderne, i sagens natur, besidder 

en systematisk kvalitet og stringent retorik. Når det kommer til blotlægning 

af diskursens objekter, kan der derfor ikke være meget tvivl om, at svaret 

er at finde LL § 2. Diskursen objekter er således todelt og består af afhæn-

gige parter samt kontrollerede transaktioner. Betegnelsen afhængige par-

ter er ikke bredt formuleret som sådan, men den rammer alligevel mange 

typer af relationer. Fællesnævneren for disse relationer er: 

 Det antages at alle typerne af relationer, der indeholdes i betegnel-

sen, består af aktører, der ikke i alle tilfælde kan antages at handle, 

som de ville have gjort, hvis de var uafhængige af hinanden. 

 Mindst en af aktørerne i en given relation er skattepligtigt i Dan-

mark.  

 Aktørerne disponerer hinanden imellem under definitionen kontrol-

lerede transaktioner. En transaktion er kontrolleret hvis og kun hvis, 

den foretages mellem to afhængige parter.  

Udover disse fællestræk, kan vi, ud fra de udvalgte ytringer, ikke tillade os 

mange øvrige antagelser om diskursens objekter og disse natur. For i ud-

trækket af fællestrækkene ses at objekterne beskrives ved hjælpe af selvre-

ferencer og negative definitioner. Selvfølgelig giver LL § 2 en teknisk frem-

stilling af, hvilke parter, der anses for afhængige, men dette er ikke ensbe-

tydende med, vi forstår, hvorudfra risikoen ved afhængighed udspringer, 

eller hvad den medfører. Skulle man dog alligevel gøre et forsøg på beskri-

ve risikoen ud fra ovenstående, kunne man sige, at risikoen består deri, at 

afhængige parter ikke disponerer over for hinanden som de ville have gjort, 
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hvis de var uafhængige – en negativ definition. Grunden hertil er, at de 

indbyrdes transaktioner er kontrollerede – altså at de foretages mellem 

afhængige parter – en selvreference. Med disse præmisser er det eneste vi 

med deduktiv sikkerhed kan konkludere om diskursens objekter, at afhæn-

gige parter ikke handler som uafhængige parter.  En redegørelse for diskur-

sens objekter alene giver derfor ikke meget indsigt i dens formation. 

En mere nuanceret forståelse for objekterne får vi imidlertid ved at blot-

lægge diskursens subjekter – altså ved at identificere hvem der optager 

positioner ud fra hvilke, de centrale ytringer materialiseres. Vi blev i afsnit 

3.2.1 bekendtgjort med reguleringens trebenede natur bestående af arms-

længdeprincippet, dokumentationspligten og oplysningspligten. I centrum 

for det hele fandt vi OECD, som ikke skal opfattes som oprindelsespunkt for 

diskursen fødsel, men som en entitet, der har påtaget sig at udfylde rollen 

som formidler af retskildediskursens reproduktion. Resultatet af dette er 

bl.a. den omtalte Transfer Pricing Guideline og Modeloverenskomst. Vi blev 

ligeledes bekendt med OECD’s selvforståelse i form af det vigtige citat:   

“The OECD [Organization for Economic Cooperation and Development] is a 

unique forum where governments work together to address the economic, 

social and environmental challenges of globalization. […].  

Med et subjekt som OECD i centrum begriber vi diskursens globale per-

spektiv og, endvidere, at dets strategier skal ses i lyset af et internationalt 

interessefællesskab, der sigter mod at imødekomme udfordringer tilveje-

bragt af globaliseringen. De danske retskilder må forstås som en tilpasset 

forgrening af denne ambition på lokalt plan. Vores forståelse af diskursob-

jektet udvides. Diskursobjektet er et internationalt væsen, kaldet en kon-

cern, sat sammen af bestanddele, vi kalder afhængige parter, imellem hvil-

ke der foretages transaktioner, vi kalder kontrollerede. Udfordringen for 

dette væsen er nu, at det pålægges et retligt krav om, at det skal forstå 

sine bestanddele som egennytteoptimerende aktører i neoklassisk økono-

misk forstand. Dette krav udspringer af, at de skattemyndigheder, koncer-

nen opererer i, har et legitimt krav på opkrævning af skat hos den enkelte 

aktør, og at denne skat opgøres på baggrund af den opgjorte skattepligtige 

indkomst. Forudsætningen for, at den skattepligtige indkomst opfattes som 

opgjort korrekt, udover korrekt ligning, er tilsyneladende at den skatteplig-
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tige aktør har handlet ud fra devisen om egennytteoptimering. Da den 

skattepligtige indkomst for den enkelte aktør er et resultat af dens transak-

tioner med omverdenen – herunder transaktioner med afhængige parter – 

brydes antagelsen om egennytteoptimering hos den isolerede aktør, idet 

den tjener som led i en større sammenhæng.  

Retskildediskursens mål er altså at tilstræbe sig korrekt opgjort skatteplig-

tig indkomst – efter ovenstående definition – hos enkeltaktørerne i en kon-

cern, hvorom der kan herske enighed blandt de involverede skattemyndig-

heder. Hertil stilles et antal redskaber og begreber til rådighed, der har til 

rolle at  

a) give koncernerne bedre forudsætninger for at disponere internt på 

en måde, der simulerer egennytteoptimering for de isolerede aktø-

rer, og 

b) give skattemyndighederne bedre forudsætninger for at afprøve, om 

disse simulationer er tilfredsstillende. 

Det centrale begreb er her armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet 

anerkendes i diskursen som standarden efter hvilken, værdiansættelse af 

afhængige transaktioner bør foretages.  For at bruge terminologien fra af-

snit fra 3.1.4, besvares spørgsmålet om værdiansættelse i retskildediskur-

sen ved hjælp af begrebet armslængdeprincippet, som altså, ifølge nærvæ-

rende analyse, i praksis dækker over en simulation af egennytteoptimering. 

Kun efter korrekt iagttagelse af armslængdeprincippet bliver den skatte-

pligtige indkomst hidrørende fra kontrollerede transaktioner retvisende, 

hvorefter indkomstfordelingen blandt de involverede skattemyndigheder 

bliver fair.  Vi har berørt kravene i DOKVEJ og erfaret at simulation af egen-

nytteoptimering er alt andet end lige til. Anvendelse af de anerkendte me-

toder til simulationen afhænger af virksomhedens karakter, transaktionens 

karakter og herunder en række yderligere variable. Der er altså ikke tale 

om eksakt videnskab, hvilket diskursstrategien heller ikke lægger op til.   

Det centrale redskab er oplysnings- og dokumentationspligten, hvilket be-

svarer spørgsmålet om bevisbyrde. Spørgsmålet om bevisbyrde problema-

tiseres ikke eksplicit i retskildediskursen men ytres som en selvfølgelighed.  

Alle skattepligtige selvangiver sin indkomst. Denne handling vedrører ikke 

bevisførelse for efterlevelse af loven men, derimod, at give myndighederne 
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et grundlag for at undersøge det angivne udeståendes retvisende. Doku-

mentationspligten tjener imidlertid ikke samme formål. Her er hensigten, 

at den skattepligtige deltager proaktivt i at demonstrere korrekt simulering 

af egennytteoptimering. Dokumentationspligten instituerer altså en om-

vendt bevisbyrde på overholdelsen af armslængde-princippet i form af en 

selvfølgelighed på linje med selvangivelsespligten.  

Vi støder i Oplysningsvejledningen også ind i indhold, der omtaler spørgs-

målet om sanktion. Sanktionsmuligheden består af skattetillæg og dagsbø-

der. Formålet med sanktionen er at give den skattepligtige incitament at 

opfylde oplysningspligten og dokumentationspligten fyldestgørende og 

rettidigt. Sanktionen handler altså ikke beskaffenheden af de kontrollerede 

transaktioner men, derimod, manglende efterlevelse af myndighedernes 

kontrolmekanisme.   

Oplysningspligten/dokumentationspligten og sanktionsmuligheden kan 

anskues som en toleddet kontrolproces. Gennem selve oplysningsplig-

ten/dokumentationspligten praktiseres en type af kontrol, der i virkelighe-

den er en form for selvkontrol. Om SKAT rent faktisk efterprøver eksisten-

sen af dokumentationen og rigtigheden af oplysningerne foreligger kun 

som mulighed. ”Truslen” om at denne mulighed aktualiseres, påvirker an-

tageligvis den skattepligtiges beslutninger og udgør således en form for 

kontrol uden kontrollering – altså, som nævnt, en selvkontrol. Det andet 

led i kontrolprocessen er så selve sanktionsmuligheden, hvilket må anskues 

som et middel til at tilskynde den skattepligtige til at overholde bestem-

melsen. 

Hjemlen til at sanktionere manglende opfyldelse af ovenstående forhold 

findes i SKL §§ 14, 1741. Det bemærkes, at det strafbare forhold vel at mær-

ke ikke vedrører manglende overholdelse af LL § 2 stk. 1 – altså iagttagelse 

af armslængdeprincippet – men manglende overholdelse af oplysnings- og 

dokumentationspligten. Man forbinder altså ikke direkte en kritisabel simu-

                                                      
41

 Bemærk dog ændringer til SKL som følge af lovforslag 173, som blev vedtaget af Folke-
tinget ved 3. behandling den 13. juni 2012. Her tilføjes via § 8 en bestemmelse vedrørende 
nul-skatteselskaber, der kan afkræves revisorerklæring med sikkerhed på dokumentatio-
nens retvisende. Der institueres yderligere mulighed for forhøjet bødestraf i relation til 
SKL §§ 14, 17, som udløses via den skærpende omstændighed, at der skulle være tale om 
overtrædelser af systematisk karakter i forhold til skattelovgivningen.  
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lering af egennytteoptimering med manipulation eller ilde intentioner – 

noget der kan eller bør straffes. Dette fremgår tydeligt af OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines:  

“Tax administrations should not automatically assume that associated en-

terprises have sought to manipulate their profits. There may be a genuine 

difficulty in accurately determining a market price in the absence of market 

forces or when adopting a particular commercial strategy.”42   

Det er altså ikke mistroen, der dirigerer strategien i retskildediskursen. 

Strategien skal nærmere forstås i en pragmatisk global kontekst, hvor såvel 

skattemyndigheder som koncerner står over for udfordringer hidrørende 

fra en implicit antagelse om, at ”korrekt” opgørelse af skattepligtigt ind-

komst forudsætter, at alle aktører er lokalt set er egennytteoptimerende.  

Vi opgør diskursformationen på skemaform: 

 Objekter  Afhængige parter 

 Koncerner 

 Kontrollerede transaktioner 

Subjekter  OECD, repræsenteret i lokal lovgivning. 

Begreber  Arsmlængdeprincippet forstået som en anerkendt 

standard for simulering af egennytteoptimering. 

 Oplysningspligt – et tillæg til selvangivelsespligten. 

 Dokumentationspligt – dokumentation for præmisser-

ne bag simuleringen af egennytteoptimering.  

Strategier  At sikre korrekt fordeling af skattepligtig indkomst i 

koncerner blandt de enkelte aktører og de skattemyn-

digheder, de er skattepligtige til. Strategien er formu-

leret med udgangspunkt i en anerkendelse af de ud-

fordringer, der afstedkommes af en globaliseret øko-

nomi for såvel skattemyndigheder som skattepligtige. 

Strategien søges implementeret via en form for kon-

trol, der nærmere kan betegnes som selvkontrol – jf. 

den omvendte bevisbyrde. 

 

                                                      
42

 OECD 2010: 31 
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Således udlægges retskildediskursen og dens formation. På denne form vil 

den kunne gøres til genstand for diskursiv sammenligning med de øvrige to 

diskurser, hvorved vi skikkes til at besvare specialets problemformulering.   
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3.3. Anden diskurs – Medierne og politikerne 

3.3.1. Ytringerne 

Det giver sig selv, at ytringerne i medie/politik-diskursen (herefter benævnt 

som mediediskursen af hensyn til læsbarhed) åbenbarer sig på en væsent-

lig mindre systematisk og stringent form end retskilderne. Derfor vil gen-

nemgangen af diskursens ytringer også fremstå mindre systematisk. Data-

massen for nærværende diskursgennemgang udgøres af artikler fra dags-

pressen fra to år med udgangspunkt i søgeordene ”multinationale”, ”sel-

skaber” og ”skat”. Den resulterede datamasse er via intensiv gennemgang 

herefter gjort til genstand for en tematisk sortering, hvorefter seks over-

ordnede temaer præsenter sig: 

1) Tidligere skatteministre Troels Lund Poulsens og Peter Christensens 

indsats over for multinationale selskaber 

2) De store multinationale syndere – Nestlé og Q8 

3) Spørgsmålet om bevisbyrde 

4) Nuværende skatteminister Thor Möger Pedersen og offentlighe-

dens gabestok 

5) ISS, gennemstrømning og indsatsen mod kapitalfondene 

6) Den nye bølge af CSR inden for skat     

Vi skal i dette kapitel gennemgå disse temaer og vil opleve en multitude af 

objekter, subjekter, begreber og strategier, der i sidste instans vil gøre det 

svært at kortlægge diskursens formation. Gennemgangen vil ud fra diskur-

sens egne præmisser derfor ikke forholde sig til et stringent begrebsappa-

rat. Erfaringen bliver dog, at diskursen netop vinder sin enhed via opstilling 

af dualiteter, strid og, i det hele taget, manipulation med diskursens be-

standdele.  

3.3.2. Tema 1: Tidligere skatteministre Troels Lund Poulsens og 

Peter Christensens indsats over for multinationale selskaber 

Det første tema fanges an i artiklen ”Politisk enighed om skattejagt” fra 

vinteren 2010, hvor tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen lægger op 

til en forhøjet indsats over for multinationales betaling af skat til Dan-

mark.43 Initiativet kommer på foranledning af et spørgsmål fra Enhedsli-
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 Business DK: Politisk enighed om skattejagt, 2010 
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stens Frank Aaen, der undrer sig over nogle tal, der eftersigende viser, at 

multinationale selskaber betaler overraskende lidt i skat. Og hermed er et 

”overtema” i diskursen slået an: de multinationale selskabers skatteund-

dragelse. Til Frank Aaens spørgsmål svarer Troels Lund Poulsen: 

”Vi skal blive bedre til at få de penge, som vi har krav på, fra de store sel-

skaber , herunder også multinationale selskaber . Det er en erkendelse af, 

at der er selskaber , der i en periode gennem mange, mange år ikke har 

været i stand til at præstere et overskud, og havde det været den lille hånd-

værksmester, så var han nok blevet lukket. Vi må se på, om der er nogle 

usunde ting, og det tror jeg, at der kan være. […]»Når der indledes politiske 

forhandlinger om selskabsskattedelen og transfer pricing i begyndelsen af 

2011, så vil jeg præsentere et katalog over, hvad jeg mener, der skal til. Der 

skal mere til end i dag, men hvordan medicinen skal se ud, har jeg ikke det 

endelige bud på endnu.”44    

Snart efter Troels Lund Poulsens udmelding foretages ministerrokade, hvor 

han erstattes som skatteminister af Peter Christensen. Peter Christensen 

viderefører ikke sin forgængers planer i uformateret stand, hvorfor der i 

foråret SF i foråret 2011 kalder til handling i artiklen ”Ny skatteminister 

lader de internationale ål slippe”45. Med henvisning til Vismandsrapporten 

fra 2001, kobler SF de milliarder af kroner i skatteprovenu, som Danmark 

går glip af med Peter Christensens manglende skriden til handling. Samtidig 

begynder DF’s Christian Thulesen Dahl at presse skatteministeren til at 

genoptage forgængerens skrinlagte planer. I mellemtiden bruges begrebet 

transfer pricing i flæng. Eksempelvis via definitionerne: 

 Virksomheders flytning af overskud til udlandet for at undgå be-

skatning 

 Multinationale selskabers interne handel til forhøjede priser 

 Virksomheders salg af varer til sig selv for kunstigt lave priser for at 

flytte overskud ud af landet 
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Endelig svarer Peter Christensen igen i artiklen ”MYTEDANNELSER: Skat har 

allerede oprustet indsatsen mod multinationale nulskatteydere”46. Peter 

Christensen hævder, at kritikernes holdninger er politisk motiverede, og at 

deres udsagn omkring de multinationale selskaber er unøjagtigt, forudind-

tagede og decideret misvisende. Hans strategi består i at afmystificere 

transfer pricing-fænomenet gennem en mere saglig redegørelse af pro-

blemstillingen. Herved forsøger han at vise, at regeringen ikke er blind over 

for udfordringen samtidig med, at han skaber autoritet omkring sine ud-

sagn via en mere tekniske fremstilling. Endelig er det hans ærinde at vise, 

hvordan regeringen allerede benytter sig af gældende lovgivning til at sikre 

Danmarks skatteprovenu fra multinationale selskaber.    

Skønt temaet optager en god del af foråret 2011 synes medieinteressen for 

Peter Christensen at ebbe ud i løbet af juni, hvor dagspressen rapporterer, 

at SKAT har vundet en stor sejr over de multinationale selskaber omhand-

lende et kapitalfondsejet selskab, der fører pengestrømme ubeskattet ud 

af Danmark vi et såkaldt gennemstrømningsselskab med destination i et 

lavskatteland – også betegnet et skattely. Denne form for gennemstrøm-

ning bliver herefter i dagspressen mere eller mindre synonym med transfer 

pricing – blot endnu et middel for de multinationale selskaber til at und-

drage sig betaling af skat.  

3.3.3. Tema 2: De store multinationale syndere – Nestlé og Q8 

I det andet tema ses, at skønt mange multinationale selskaber udpeges 

som syndere i diskursen – herunder Ikea, McDonald's, SAS, Legoland, Ma-

ersk, DONG og ISS – er det gentagne gange Nestlé og Q8 der eksemplifice-

res i dagspressen. Rationalet for netop disse to multinationale selskaber 

udpeges ligger deri, at de er nul-skatteselskaber – dvs. at de i et eller flere 

år ikke har betalt selskabsskat til Danmark. Selskaberne italesættes i Politi-

ken som multinationale nasserøve og bliver nærmest synonyme med skat-

teunddragelse via transfer pricing. 

I en artikel fra sensommeren 2011 ”Q8 sender milliarder af kroner i skatte-

ly” afsløres det, at Q8 eftersigende ikke skal have betalt selskabsskat i 

samtlige 29 år, selskabet har været aktivt i Danmark: 
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”Når bilister tanker benzin på en af Q8' s 272 danske tankstationer, tager 

pengene en tur omkring et par eksotiske skattelyselskaber, før de havner i 

lommerne på den stenrige kuwaitiske kongefamilie.”47 

Med dette ladede udsagn fanges artiklen an og fortsætter så med at be-

skrive, hvordan Q8’s danske driftsoverskud i årevis er blevet ført ud af lan-

det via renteomkostninger på store koncerninterne lån. Uden at være sy-

stematisk i sin udlægning rettes i artiklen både kritik af de interne finansie-

ringsforhold samt skattefri udbetaling af udbytte til et skattely via et gen-

nemstrømningsselskab – et tilsyneladende gennemgående træk i diskur-

sen.   

Q8 og Nestlé dukker forsat løbende op i dagspressen ind i efteråret – og 

Danmark undergår i mellemtiden et regeringsskifte, hvorved Thor Möger 

Pedersen tiltræder embedet som skatteminister. Skytsene mod de multina-

tionale nassere skærper til, og ord som oprustning, skattejagt, og korstog 

opleves hyppigere i medierne. Nestlé svarer i oktober igen mod den gen-

tagne udstilling i dagspressen, og i artiklen ”Thor vil jagte de store firmaer” 

er Nestlés nordiske direktør Carsten Fredholm citeret for at have udtalt: 

”[J]eg er træt af mistænkeliggørelsen af de multinationale selskaber. Nestlé 

er en virksomhed med en høj moral, og vi følger reglerne: Hvis du har haft 

et stort underskud, så kan du afskrive det. Det har vi haft fra ejerskabet af 

Premier Is. Vi følger reglerne til punkt og prikke […]. Vi har vores nordiske 

hovedkvarter i Danmark, men hvis vi skal udstilles på den måde, så kan vi 

da lige så godt flytte til Sverige. Så er der ingen grund til at være i Køben-

havn. Vi vil gerne være her, men vi vil ikke udstilles, når vi bare følger reg-

lerne.”48 

Med denne udtalelse opstår en ny strategisk vinkel i diskursen – er de mul-

tinationale selskaber ofre? Og hvad vil konsekvensen være, hvis multinati-

onale forlader Danmark? Således udtaler Tine Roed, direktør i DI: 
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”Det vil være en bremse for kommende investeringer og kan skade lysten til 

at være og virke i Danmark og kan komme til at betyde, at vi mister ar-

bejdspladser”49 

Den skarpe udtalelse fra Nestlé har dog samtidig vakt en vis forbrugerhar-

me, hvor andre multinationale selskaber, såsom Novo Nordisk, har benyt-

tet diskursen til at profilere sig ud fra en slags skatte-CSR (corporate social 

responsibility). Denne tendens berøres i senere. 

3.3.4. Tema 3: Spørgsmålet om bevisbyrde 

Det tredje tema optager en mindre del i diskursen men medtages, fordi det 

berører et af vores fire store spørgsmål om transfer pricing – nemlig 

spørgsmålet om bevisbyrde. Christen Amby, rådgivende skatterevisor, op-

lyser senere at temaet udfoldede sig på nogle gamle forestillinger, idet de-

battørerne ikke havde opdaget, at der var kommet dokumentationspligt på 

interne afregningspriser. På denne måde kan det hævdes, at temaet ikke er 

relevant, men dette vil stride imod den diskursive analysestrategi. Temaet 

har en plads i diskursen hvilket gør problemstillingen legitim, idet den re-

producerer diskursens bestanddele lige gyldigt hvilke antagelser, der ligger 

til grund. Således citeres Villy Søvndal, formand for SF og, på daværende 

tidspunkt, i opposition til regeringen, i foråret 2011 på SF’s hjemmeside: 

”Adskillige virksomheder undgår hvert år at betale skat ved at handle med 

sig selv til for høje priser og derved sikre, at der ikke er noget overskud i 

Danmark – det såkaldte transfer pricing. Dermed går det danske samfund 

glip af milliarder af kroner i statskassen hvert år. Multinationale virksom-

heders brug af transfer pricing får S og SF til at ville stramme grebet om 

multinationale selskaber som Nestlé og Q8 ved at indføre omvendt bevis-

byrde. Det betyder, at virksomhederne fremover selv skal bevise, at deres 

interne handler foregår til markedspris.”50 

Snart efter optages en modposition af Christian T. Ingemann fra Dansk Er-

hverv: 

”Selve idéen om omvendt bevisbyrde ved Transfer Pricing strider mod 

grundprincipperne i det danske retssamfund. Samtidig er ideen i bund og 
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grund elendig, administrativt byrdefuld og vil have negativ effekt på den i 

forvejen alt for lave vækst og økonomiske aktivitet i Danmark”51 

Således er de to hovedpositioner i temaet fastlagt, men igennem temaets 

relativt korte levetid bliver det lidt uvist, hvad det egentlig handler om. 

Eksempelvis tilslutter Peter Christensen sig ikke overraskende Christian T. 

Ingemanns position og udtrykker bekymring om kompromitteringen af helt 

basale retsgarantier, men samtidig er Christensen bevidst om de, ”i forve-

jen strenge dokumentationskrav”52. På dette tidspunkt virker det ikke som 

om, der ved omvendt bevisbyrde forstås et krav om, at multinationale sel-

skaber skal dokumentere, at de handler internt til de ”rigtige” priser, som 

der lægges på til fra Villy Søvndals side. Helt opklaret bliver forholdet al-

drig, men temaet har under alle omstændigheder forplantet sig i diskursen. 

3.3.5. Tema 4: Nuværende skatteminister Thor Möger Pedersen og 

den offentlige gabestok 

I forbindelse med tiltrædelsen af nuværende skatteminister Thor Möger 

Pedersen begynder vi sent i efteråret 2011 at høre om et tiltag mod de 

multinationale selskaber som i dagspressen hurtigt får betegnelsen ”offent-

lig gabestok”. Thor Möger Pedersens udspil går ud på, at alle, på SKAT’s 

hjemmeside, skal have adgang til information om, hvor meget de multina-

tionale betaler i skat. Der er tale om en gennemsigtighedsstrategi, hvis ita-

lesættelse ligeledes bidrager til den føromtalte opblomstring af skatte-CSR 

fænomenet. Tanken synes at være, at offentlig eksponering vil tvinge mul-

tinationale til at inkorporere markedsføringshensyn i deres skattepolitik. 

Den offentlige gabestok udgør et af hovedpunkterne i et oprustning, der, 

efter skatteministerens prognose, ”vil give statskassen en ekstra indtægt 

på 625 millioner kroner i 2013”53.  

Udspillet giver anledning til bekymring fra industriens repræsentanter. De 

tidligere udmeldinger fra Tine Roed (DI) og Carsten Fredholm (Nestlé) ved-

rørende multinationale selskabers flugt fra Danmark med tilhørende tab af 
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arbejdspladser er eksempelvis direkte forbundet til skatteministerens ud-

spil.  

Omvendt reager McDonald’s positivt over for udspillet, der ellers også har 

udsat i medierne på linje med Nestlé af bl.a. Özlem Cekic. McDonald’s posi-

tive reaktion skyldes givetvis, at de prøver at aflive den dårlige medieomta-

le, der har udgangspunkt i selskabets første mange år i Danmark, hvor de 

ikke betalte selskabsskat. Igen anes omridset af en skatte-CSR, der kan bru-

ges i et markedsføringsøjemed.   

Lovforslaget, som skal gøre det muligt for skattemyndighederne at offent-

liggøre, hvor meget multinationale selskaber betaler i selskabsskat blev 

vedtaget den 13. juni 201254 og forventes institueret inden årets udgang. 

Dette vil, ifølge Business.dk formentlig medføre et modtræk fra erhvervsli-

vets repræsentanter, hvor man vil forsøge sig med en skattemæssig oplys-

ningskampagne, der har til rolle at demonstrere over for den gennemsnitli-

ge dansker, at skat er mere end bare selskabsskat – herunder personskat-

ter, moms og afgifter.55 Et sådant tiltag vil teoretisk set kunne have den 

diskursive sideeffekt, at skatteministerens strategi slår fejl, idet den kan 

føre til en oplysningskampagne, der skaber sympati over for  de multinati-

onale virksomheder. Denne overvejelse er dog i spekulationens område og 

vil ikke forfølges yderligere. 

3.3.6. Tema 5: ISS, gennemstrømning og indsatsen mod kapital-

fondene 

Allerede i foråret 2011 forsøger daværende skatteminister Peter Christen-

sen at gøre opmærksom på indsatsen mod de såkaldte gennemstrømnings-

selskaber i et forsøg på at drage fokus væk fra de tidligere omtalte rejste 

anklager fra oppositionen.56 I en senere artikel i MetroXpress forsøger man 

at afgrænse gennemstrømningsfænomenet fra transfer pricing-

fænomenet, hvorved gennemstrømning defineres ved ”at en dansk afde-

ling i en koncern – ad omveje – overfører sit overskud til en afdeling i et 
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såkaldt skatteparadis”57. Denne afgrænsning synes dog aldrig rigtig at for-

plante sig stabilt i diskursen ensbetydende med, at begge fænomener op-

fattes som redskaber, de multinationale benytter sig af i deres forsøg på at 

unddrage sig betaling af skat. Derfor føres der også kampagne mod dem 

under det forende banner ”skattejagt”.  

Temaet udfolder sig løbende, og det bliver efterhånden klart, at der er tale 

om en række sager ”SKAT gik til angreb på i 2007-2008”58. Sagerne om-

handler skattefri udlodning af udbytte eller fradrag taget for betaling af 

renter til et holdingselskab situeret typisk i Holland eller Luxembourg. Disse 

transaktioner skal i sig selv ikke have noget dubiøst indhold og er foretaget 

inden for lovgivningens rammer. Problemet opstår, idet holdingselskabet 

får karakter af blot at tjene til at ”skubbe” transaktionen videre til et skat-

telyland, hvorved den aldrig bliver genstand for beskatning. I disse tilfælde 

kaldes holdingselskabet et gennemstrømningsselskab, idet den retmæssige 

ejer, ikke er selve holdingselskabet men, typisk, en bagvedliggende kapital-

fond, der, i tilgift, kan have mange hundrede kapitalindskydere. Vi møder 

ikke udtrykket ”retmæssig ejer” i diskursen, idet der er tale om et begreb, 

der hører mere hjemme i retskildediskursen. Grunden til begrebet ikke er 

gennemgået i afsnit 3.2 er, at transfer pricing og gennemstrømning udfol-

der sig inden for hver deres respektive diskurser på retskildeniveauet. 

En af de første af gennemstrømningssagerne vedrører opkøbet af danske 

ISS – de bagvedliggende kapitalfonde være sig EQT og Goldman Sachs. Sa-

gen omtales periodisk i medierne og tjener således ved eksemplets magt 

som hovedrolleindehaver i temaet.  I den specifikke sag hævder SKAT, at 

ISS skal indeholde kildeskat af udbytte udloddet til et moderselskab i Lu-

xembourg på DKK 1,6 mia., idet moderselskabet, ifølge SKAT, tjener som 

gennemstrømningsselskab. I første omgang taber SKAT sagen i Landsskat-

teretten og senere i Københavns Byret. Endelig bringes sagen for Østre 

Landsret. Sagen er sat på en spids i det sene efterår 2011, hvor medierne, i 

opløbet til domsafsigelsen, ridser sagsforløbet op. Ord som ”tæskehold” 

bruges her i heroisk forstand om SKAT’s indsats mod de udenlandske kapi-

talfonde, der, på linje med de multinationale selskaber, driver rov på den 
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danske velfærdsstat. SKAT taber imidlertid sagen igen59, som herefter ikke 

ankes.  

3.3.7. Tema 6: Den nye bølge af CSR inden for skat     

Endelig skal vi berøre opblomstringen af skatterelateret CSR. Der er her 

tale om en bevidstgørelsesproces blandt privatforbrugere, der medvirker til 

skabelsen af et folkekrav, om at markedet handler moralsk forsvarligt. 

Markedet bliver altså stillet til regnskab i forhold til en moralsk målestok, 

hvis måleenhed kan antage adskillelige former. Vi har tidligere hørt om fair 

trade, økologi og sustainability og nu også moralsk skatteplanlægning. CSR 

forstås som fænomenet, hvor markedet offentliggør, at de efter bedste 

evne forsøger at opretholde disse folkekrav som et strategisk led i deres 

markedsføring. De kan selvfølgelig ikke udelukkes, at markedets aktører 

rent faktist forsøger at opretholde en moralsk standard for moralens egen 

skyld, hvor PR-værdien blot er en utilsigtet bieffekt. Igen havner vi en spe-

kulation, der falder uden for specialets område, hvorfor anliggendet ikke 

behandles yderligere.  

Temaet vinder for alvor indpas i vinteren 2011, idet Vibe Hyltoft, journalist 

for Berlingske Tidende, får publiceret en række artikler som omhandler, 

hvordan olieindustrien via avanceret skattespekulation hvert år snyder 

ulande for hundrede af milliarder af dollars.60 Hyltoft præsenterer os i den-

ne sammenhæng for Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), en 

frivillig ordning, hvor multinationale selskaber kan offentliggøre, hvad de 

betaler i skat i de enkelte lande i stedet for at vise det i én samlet opgørel-

se. Vi får et nyt offer på banen, som ikke er den danske velfærdsstat – nem-

lig ulande. At snyde ulande for hårdt tiltrængte skatteindtægter er umo-

ralsk, og italesættelsen af dette stiller en moralsk målestok til rådighed for 

markedet og, samtidig, i form af EITI, et redskab til at opnå syndernes for-

ladelse. Således skriver Hyltoft i en senere artikel: 

”Globalt kommer der krav om langt større åbenhed om virksomhedernes 

skattebetalinger, og store danske virksomheder kan lige så godt begynde at 

forberede sig. For det bliver en realitet før eller siden, at danske virksomhe-
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der skal kunne stå på mål for deres skattepolitik og rapportere land for 

land, hvad de har af omsætning, indtjening, og hvad de betaler i skat.”61   

At der kan være tale om et folkekrav på baggrund af hvilken, der kan byg-

ges en CSR, eksemplificeres i et debatindlæg i Ekstrabladet fra foråret 

2012: 

”Hvordan kan vi forbrugere/danskere inspirere de multinationale selskaber 

til at betale skat i Danmark? Forbrugerorganisationer, fagforeninger, græs-

rodsbevægelser mv. burde analysere, hvilke disse selskaber der er skurke i 

denne skattetænkning. En boykot på få dage af deres produkter vil omgå-

ende skabe panik, og værdien af firmaets aktiebeholdning vil falde. Vi skal 

ikke finde os i, at de ikke betaler skat i Danmark. Forbrugerne er en af de 

stærkeste magtfaktorer, lad os bruge denne magt til at tvinge selskaberne 

til at betale skat til fællesskabet.”62 

Alle elementerne til en skatte-CSR er således på plads. Begreberne folke-

krav, åbenhed, troværdighed og gennemsigtighed kommer højt på dagsor-

denen. Thor Möger Pedersens gabestok er et allerede omtalt eksempel på 

det, og vi så tidligere hvordan McDonald's hurtigt tilpassede sig klimaet, 

hvorimod Nestlé i stedet var med til at skabe antipati i folkestemningen. 

Udover McDonald’s er Novo Nordisk også hurtigt med på trenden, hvilket 

kommer til udtryk i en artikel i Jyllands-Posten fra vinteren 2012 med den 

sigende overskrift: ”Novo: Vi betaler 2,3 mia.kr. i skat”63. 

Med behandlingen af skattemæssig CSR har vi nu behandlet de gennemgå-

ende temaer i mediediskursens ytringer. Vi er således blevet bekendte dis-

kursens hovedytringer og er nu skikkede til at levere et udkast til diskurs-

formationen.  

3.3.8. Diskursformation: ven eller fjende? 

I arbejdet med at kortlægge mediediskursen har vi erfaret den omskiftelige 

og, til tider, flygtige natur af diskursformationen. I samme øjeblik man 

identificerer en sammenhængende og stabil begrebsdannelse, rystes rafle-

bægeret, og nye begreber ser dagens lys. Der er tale om en konstant varie-
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rende diskurs, hvortil man kan sætte spørgsmålstegn ved, om der overho-

vedet er nok konstanter til, at et kortlægningsarbejde giver mening. 

Svaret er ja. Nøglen til diskursens kortlægning ligger i den strategiske be-

standdel. Resten af diskurselementerne – objekter, subjekter, begreber – 

er funktioner af strategien. Strategien reproducerer med andre ord kon-

stant de øvrige elementer. Strategiens fremstående rolle i diskursen er ikke 

overraskende set i lyset af, at politik i moderne forstand vel ofte forstås 

som et magtens skakspil.   

Det konstante i mediediskursens strategi er, at den altid udgør et offensivt 

udspil fra hvem end, der optager rollen som diskurssubjekt – altså hvem 

der tager talerstolen. Den tjener til at skabe en ”ven/fjende”-distinktion,  

hvilket, ifølge sociologen Zygmunt Bauman,  er selve politikkens væsen – at 

skabe enhed via afstandstagen fra ”de andre” eller ”det andet”: 

”The friends/enemies opposition sets apart truth from falsity, good from 

evil, beauty from ugliness. It also sets apart proper and improper, right and 

wrong, tasteful and unbecoming. It makes the world readable and thereby 

instructive. It dispels doubt. It enables one to go on. It assures that one goes 

where one should. It makes the choice look like nature made necessity 

[...].”64 

 I indeværende diskurs skabes denne distinktion ved at italesætte fjenden 

som noget der, i folkets navn, skal oprustes imod, jages og udstilles – alle 

termer der er trukkede direkte fra diskursens ytringer. Dette er selve stra-

tegiens essens, og det er i dennes tjeneste, at resten af diskurselementer 

må tilpasse sig.  

 Diskursens objekter er at finde i strategiens fjende-definition. Her er der 

oftest tale om fællesbetegnelsen multinationale selskaber, men vi hører 

også om kapitalfondene. Disse diskursobjekter tilknyttes hyppigt alternati-

ve betegnelser såsom internationale ål, parasitter, nasserøve og forbryde-

re, og disse alternative betegnelser tilknyttes endvidere prædikater såsom 

umoralske og grådige. Forbrydelsen består i at snyde den danske velfærds-

stat – og senere ulande – for retmæssigt tilkomne skatteindtægter via så-

kaldt transfer pricing. Transfer pricing er her forstået som redskab, de mul-
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tinationale benytter sig af hvorved de hvert år ”undgår […] at betale skat 

ved at handle med sig selv til for høje priser og derved sikre, at der ikke er 

noget overskud i Danmark”65. Transfer pricing er altså noget fordækt og 

umoralsk – et instrument i en forbrydelse. Vi bemærker også, at vi, i denne 

diskurs, ikke kommer nærmere på at besvare spørgsmålet om værdiansæt-

telse, end at der er tale om ”for høje” eller ”for lave” priser. I det hele taget 

har spørgsmålet om værdiansættelse ikke en fremtrædende rolle i diskur-

sen, idet der er fokus på selve forbrydelsens hensigt – nemlig at snyde os 

for egen vindings skyld – snarere end midlet. Til gengæld er vi ikke i tvivl, 

hvor vi ligger i spørgsmålet omkring planlægning vs. unddragelse. Der fin-

des i mediediskursen intet begreb, der dækker legitim skatteplanlægning. 

Vi så hvordan, Frank Aaen i første omgang benytter ”ven/fjende”-

distinktionen politisk, ved at presse Troels Lund Poulsen til at tage stilling 

til, hvilket hold han holder med – folket eller de multinationale? Senere 

bruges distinktionen mod Peter Christensen, som prøver at skrive sig ud af 

diskursen ved ikke at acceptere dens præmisser. Denne modstand medvir-

ker til en lettere modifikation af diskurselementerne, hvor Peter Christen-

sen formår at komme over på ”ven”-siden af distinktionen. Samtidig med-

virker det også til en begrebsrokade, hvor transfer pricing i videre omfang 

må vige for det tilsyneladende lige så fordækte fænomen – gennemstrøm-

ning. Endelig forskydes fokus en smule fra diskursobjektet multinationale 

selskaber til kapitalfonde. Thor Möger Pedersen indordner sig i forhold til 

denne forskydning og kridter linjen mellem ven og fjende yderligere ved 

institueringen af det, der i diskursen bliver kendt som en offentlig gabe-

stok. Med denne eksponering er distinktionen trukket ud i sin yderste kon-

sekvens – en politisk set magtfuld konstruktion – idet den, med Baumans 

ord, gør verden ”readable” og ”instructive”.  

Til sidst ser vi, hvordan virksomhederne indordner sig i forhold til diskursen 

præmisser, ved at forsøge sig med en skatte-CSR for komme over på den 

rigtige side af distinktionen – for at blive folkets ven snarere end samfunds-

fjende. Det bliver spændende at se, hvordan dette påvirker diskursen i 

fremtiden, da den sammenhængsskabende kraft i diskursstrategien netop 
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er at finde i den kraftige distinktion – vi kan med andre ord ikke alle være 

folkets venner. 

Vi er førstehåndsvidner til den flygtige natur af diskursens objekter og be-

greber – ja, selv subjekterne er genstand for hyppig variation. Er vi overho-

vedet i samme diskurs længere? Dette er et definitionsspørgsmål, idet man 

sagtens ville kunne argumentere for, at vi med en dataindsamling, der 

strækker sig over to år, har formået at indfange en diskurs i transformati-

on. Således kommer vi tættere på den oprindelige analysestrategi, iværksat 

af Foucault, hvor samtidige fænomener belyses ud fra deres egen konstitu-

tionshistorie – altså ud fra diskursive øjebliksbilleder i historien og påvis-

ning af transformationer. Dette var som bekendt ikke tanken med nærvæ-

rende speciale, idet de behandlede diskurser udfolder sig parallelt i samti-

den. Omvendt kan man også argumentere for, at vi netop har indfanget 

diskursens essens ved at påvise dens flygtige natur og dens tendens til at 

operere med vage begreber men strategisk magtfulde distinktioner. For er 

det ikke diskurssubjekternes anvendelse af- og manipulation med 

”ven/fjende”-distinktionen, der skaber sammenhæng i diskursformation?  

Er det ikke med ophav i den socialt konstruerede nødvendighed, at begre-

ber og objekter bliver usammenhængende og variable? Det vil være denne 

fortolkning specialet læner sig op ad, hvormed det anses for legitimt at 

iagttage to års ytringer med hertil knyttede transformationer som et øje-

bliksbillede. 

Vi opgør diskursformationen på skemaform: 
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 Objekter  Multinationale selskaber 

 Kapitalfonde 

 Snyltere  

 Nasserøve 

 Forbrydere 

Subjekter  Politikere 

 Medierne  

 Øvrige interessenter 

Begreber   Transfer pricing 

 Gennemstrømning 

 Manipulation  

 Skatteunddragelse 

 Snyd 

Strategier  Ven/fjende distinktion  

 Skattejagt 

 Oprustning 

 Gabestok 

 Folkekrav 

 CSR 

 Tvang til åbenhed 

 

Således udlægges mediediskursen og dens formation. På denne form vil 

den kunne gøres til genstand for diskursiv sammenligning med de øvrige to 

diskurser, hvorved vi skikkes til at besvare specialets problemformulering.   
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3.4. Tredje diskurs – Rådgiverne og virksomhederne  

3.4.1. Ytringerne 

Ytringerne i rådgiver-/virksomhedsdiskursen (herefter kaldet virksomheds-

diskursen af hensym til læsbarhed)adskiller sig væsentligt fra de to foregå-

ende diskurser. Vi erindrer, at retskildediskursen har et formelt, strukture-

ret og kohærent udtryk, som ytrer sig i lovgrundlaget. Vi erindrer videre, at 

mediediskursen har en flygtigt og omskiftelig natur præget af strid og mod-

sætninger, og den ytrer sig i medierne. Skønt der er tale om to meget for-

skellige diskurser, har de det til fælles, at ytringerne er eksplicitte og for-

holdsvis let tilgængelige.  

Anderledes forholder det sig med ytringerne i virksomhedsdiskursen. Ytrin-

gerne her opstår og forgår i relationen mellem de mennesker, der på den 

ene eller anden måde er beskæftiget inden for diskursens rammer og re-

producerer dens bestanddele hver dag. Ytringerne har således hverken et 

formaliseret udtryk eller en umiddelbar tilgængelig, arkiverbar kilde, i hvil-

ken der kan graves. Der er i et vist omfang tale om tavs viden og selvfølge-

ligheder iblandt indforståede. Tilegnelsen foregår således, som redegjort 

for i afsnit 2.4, via interview med en i diskursen deltagende aktør. Aktørens 

ytringer forstås som kilde til og repræsentativ for diskursens ytringer. In-

terviewet foreligger som bilag på transskriberet form, jf. bilag. 1.   

Afsnittet er som de to foregående struktureret således, at ytringerne først 

redegøres for i, hvad der skønnes at være, en meningsfuld sammenhæng. 

Dette foregår således, at interviewet er blevet gennembehandlet og kate-

goriseret i forhold til de hovedproblematikker, ytringerne synes at behand-

le. Redegørelsen tager altså udgangspunkt i disse hovedproblematikker. 

Herefter kortlægges diskursformationen og opsummeres på skemaform.  

3.4.2. Oprids af scenen 

Interviewets respondent er af forretningshensyn anonymiseret og refere-

res herefter til som respondenten. Respondenten, hvis uddannelsesmæssig 

baggrund er cand.merc. jur., er senior consultant i et af de store revi-

sionshuse og arbejder til daglig i virksomhedens nordiske transfer pricing-

gruppe. Respondenten har praktisk erfaring med samtlige af de opgaver, 

der udføres i revisionshusets transfer pricing-gruppe herunder udarbejdel-

se af transfer pricing-dokumentation, assistance i forbindelse med skatte-
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sager, gensiddige aftaleprocedurer (mutual agreement procedures), APA’er 

(se afsnit 3.2.4.2), klager til landsskatteretten, salgsinterviews mm. Re-

spondentens udsagn vurderes derfor at være repræsentative for afdelin-

gens arbejdsområder. 

En profil af respondentens kundeportefølje viser, at de berørte virksomhe-

der ikke er afgrænset til store multinationale børsnoterede selskaber. Stør-

relsesmæssigt er der kunder over hele spektret, idet fællesnævneren blot 

er, at der er tale om koncerner, nationale såvel som multinationale, der 

overstiger minimumskravene for at blive berørt af reglerne omkring udar-

bejdelse af dokumentation.   

Definitionen af transfer pricing synes at læne sig op af, noget man vil kunne 

finde i retskildediskursen. Forventligt nok er en umiddelbar redegørelse 

dog af mindre formel karakter og lægger vægt på den praktiske dimension: 

”Selve ordet TP er jo simpelthen bare et begreb der dækker over, at man 

handler noget mellem koncerner. Der foregår en eller anden form for inter-

agering. Inden for skatteretten er TP et begreb der dækker koncernintern 

handel af både varer og serviceydelser. Man kan sige, at for at der skal væ-

re en korrekt skattemæssig behandling af de her koncerninterne handler, så 

skal de foregå som om de var mellem uafhængige parter og ikke mellem 

koncerninterne parter, der kan have sammenstødende interesser i eksem-

pelvis at flytte overskud fra et land til et andet land inden for koncernen. 

F.eks. hvis land A sælger en vare til et koncerninternt selskab i land B, hvor 

skattesatsen er lavere, så har man jo så på koncernniveau en interesse i at 

minimere den samlede effektive skatteprocent , og så kan man så vælge at 

sætte en pris når man sælger varen fra land A til land B, der er lavere en 

hvad uafhængige parter ville have gjort for at flytte så meget af profitten 

over i det selskab, der ligger i landet med den laveste skatteprocent. Det er 

der så regler for, og det er det man inden for skatteretten kalder TP, hvor 

man skal dokumentere og retfærdiggøre at man handler til armslængdevil-

kår, altså som om der var tale om to uafhængige parter der handlede 

sammen.”66 
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Citatet består af tre dele. Første del vedrører definitionen af transfer pri-

cing. Herved forstås koncernintern interagering – nærmere betegnet som 

handel af både varer og serviceydelser. At respondenten ikke også nævner 

handel af immaterielle aktiver samt finansielle transaktioner skønnes at 

være af et fremstillingsmæssigt pædagogisk hensyn. Dernæst består citatet 

af en redegørelse af transfer pricing-problematikken fra et samfundsmæs-

sigt perspektiv – nemlig at koncernintern handel giver den egennytteopti-

merende koncern mulighed for at minimere den samlede effektive skatte-

procent via dertil indrettet prisfastsættelse af transaktionerne. Endelig be-

står citatet af en redegørelse af transfer pricing-problematikken fra virk-

somhedens perspektiv – nemlig at samfundet ikke accepterer en sådan 

praksis og således kræver af virksomheden, at den handler koncerninternt 

som om, der var tale om handel med en uafhængig part og, videre, at den 

dokumenterer og retfærdiggør, at dette er tilfældet. Det er den tredje del, 

transfer pricing-problematikken fra virksomhedens perspektiv, der er ho-

vedtemaet i virksomhedsdiskursen. Respondenten rådgiver virksomheder-

ne i dette regi: 

”Der kan være en masse komplekse problemstillinger involveret inden for 

TP. Det er et område som danske skattemyndigheder og skattemyndighe-

der rundt omkring i udlandet også har meget stort fokus på i øjeblikket, 

hvor de virkeligt prøver at få provenu hjem. Man kan rådgive virksomhe-

derne om, hvordan de kan sætte deres koncerninterne system, deres supply 

chain, op på en måde, så det overholder reglerne – ikke bare i DK, men også 

i andre lande. Derved undgår man jo selvfølgelig nogle skattesager, som 

kan se rigtigt dårlige ud fra et PR-mæssigt perspektiv. Såfremt man bliver 

dømt i en TP sag, uanset om man har laver noget forkert med vilje eller ikke 

har, så er der jo også nogle bøder. Så er der jo også en meromkostning for-

bundet med ikke at overholde de her regler.”67 

Citatet henleder opmærksomheden på, at en virksomhed, uagtet dens in-

tentioner, er udfordret af at efterleve reglerne i et sådant omfang, at situa-

tionen påkalder sig ekspertbistand. Dette skyldes bl.a., som vi senere skal 

finde ud af, lovgivningens formelle karakter.  
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3.4.3. Hvornår er reglerne overholdt?  

Reglerne vedrørende transfer pricing, som vi erindrer fra analysen af rets-

kildediskursen, er principielt set overholdt, når de involverede afhængige 

parter har udarbejdet og opbevarer dokumentation for, at de kontrollere-

de transaktioner er foretaget under iagttagelse af armslængdeprincippet. 

Armslængdeprincippet rammer ifølge vores respondent ikke blot prisen af 

de handlede varer eller serviceydelser mm., men også kontraktvilkår for 

aftaleindgåelse eller, med andre ord, at der er symmetri mellem rettighe-

der og forpligtelser mellem de involverede parter.68  

I praksis er efterlevelsen af disse regler ifølge vores respondent i tiltagende 

grad blevet en udfordring for virksomhederne, idet kravene i de senere år 

er blevet skærpet. Dette skyldes ikke voldsomme ændringer i den formelle 

lovgivning men, derimod, hvordan den fortolkes af en af diskursen helt 

store aktører, SKAT:  

”Der er sket et drastisk skift inden for de sidste halvandet år med hensyn til 

den måde SKAT fortolker reglerne på og hvor aggressive de er med at på-

lægge bøder og foretage indkomstforhøjelser, når de reviderer selskaber-

nes TP forhold. Dvs. de formelle regler har ikke ændret sig, men SKATs må-

de at fortolke reglerne på har ændret sig i forhold til hvornår TP dokumen-

tationsbekendtgørelsen [jf. afsnit 3.2] er overholdt.”69 

Ifølge vores respondent er det i praksis SKAT, der har definitionsmagt i for-

hold til, om reglerne materielt set er overholdt - dog med mulighed for at 

klage til landsskatteretten. SKAT opleves i denne sammenhæng ikke så me-

get som en organisme, men mere som en sum af individer med egne forud-

sætninger, ambitioner, holdninger, værdier og varierende temperamenter. 

En rådgivende praksis fordrer således ikke så meget krakilsk kendskab til 

alle facetter af lovgivningens enkelte paragraffer, men også indsigt i hvor-

dan SKAT fortolker diverse regler og, i bedste fald, et kendskab til de enkel-

te sagsbehandlere. Dette er da også tilfældet for vores respondent, der 

hævder, at man i hans afdeling er på fornavn med flere af SKATs medar-

bejdere. SKAT behandler, som en institution bestående af individer, de en-

kelte sager ud fra sagsbehandlernes egne forudsætninger, hvorved rådgi-
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verens – og dermed kundens – efterlevelse af reglerne bliver afhængig af 

en ekstra variabel i ligningen. Ud over den formelle lovgivning og SKAT’s 

retningslinjer afhænger regelefterlevelse på det mest materielle niveau 

altså af sagsbehandleren. Dette kan både være en fordel og ulempe for 

rådgiverne/virksomhederne: 

”Det kommer an på, hvem det er. Det er meget personafhængigt. Der er så 

stor forskel, at vi er begyndt at advare nogle kunder, når vi kan se – ok, det 

er ham eller hende der kører denne sag, så skal I lige vide, vedkommende 

har en tendens til at gøre sådan og sådan. Nogle er mere retfærdige – nog-

le kan vi stole mere på og indgå en god handel med og sige – kan vi ikke 

lige komme til en fornuftig løsning? Andre er meget krakilske og prøver 

simpelthen at få så meget provenu som muligt og bøjer reglerne til SKATs 

egen fordel så meget som overhovedet muligt. […]. Der kan både være no-

get politisk pres, pres fra overordnede [eller] noget personligt.”70 

Under disse præmisser bliver regelefterlevelse og korrekt ligning ofte et 

spørgsmål om forhandling mellem virksomhederne/rådgiverne og den en-

kelte sagsbehandler i SKAT.  

3.4.4. Praksis for forhandling med SKAT 

Det skal i forhold til ovenstående afsnit nævnes, at værdiansættelse af 

transaktioner mellem afhængige parter ikke er nogen eksakt videnskab, 

hvilket er en medvirkende faktor til, at spørgsmålet om ”rigtig” og ”forkert” 

netop bliver genstand for fortolkning. Denne usikkerhed og denne praksis 

for forhandling om ”rigtig” og ”forkert” redegøres for i dette afsnit. Om 

usikkerhedsmomentet i værdiansættelsesprocessen benytter vores re-

spondent betegnelsen ratslør. Med henvisning til en værdiansættelsesme-

tode, respondenten kalder et ”benchmark-studie”, udtrykker han, at selve 

værdiansættelsen er følsom over for de forudsætninger og antagelser, man 

gør sig under vejs.71 Ved benchmark-studie forstås selve den praktiske ap-

plikation af den transaktionsbestemte nettoavancemetode (se afsnit 

3.2.4.3) – altså arbejdet med at identificere uafhængige virksomheder med 

tilsvarende funktioner og risici for dernæst at sammenligne det gennem-
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snitlige nettooverskud over en årrække.72 Ifølge vores respondent er et 

sådant benchmark-studie den hyppigst anvendte metode til at retfærdig-

gøre, at koncerninterne transaktioner er foregået på armslængdevilkår og 

påpeger i samme bevægelse, altså, at metoden er genstand for et vist rat-

slør. Som et fremstående eksempel bruges transaktioner vedrørende im-

materielle rettigheder: 

”Hvis man spørger et konsulenthus, vil de sige en ting, og hvis man spørger 

et andet, vil de sige en anden ting, og hvis man så spørger SKAT, vil de sige 

noget helt tredje. Så det er klart at, f.eks. patentrettigheder inden for medi-

cinalindustrien er meget disponerede for forskellige opfattelser af, hvad 

værdien skal være i forbindelse med, hvis man f.eks. overdrager dem fra et 

dansk selskab til et udenlandsk selskab. Eller hvis man har en licens på at 

distribuere en eller andet form for produkt, som en anden har opfundet. Det 

er noget, som myndighederne har meget stort fokus på – mere fordi der jo 

kan være så mange forskellige opfattelser af, hvad den retfærdige værdi 

skal være.”73 

Der opereres altså med begrebet retfærdighed for angår værdiansættelse. 

Samtidig anerkendes dog, at retfærdighed ikke er en objektiv størrelse 

men, derimod, et spørgsmål om subjektive opfattelser. Som omtalt indby-

der dette ratslør til en forhandlingspraksis mellem virksomhederne og 

SKAT, hvor rådgiveren ofte agerer mægler: 

”[Det er] tit, det ender i sådan et slags forlig i nogen sager, hvor vi ligesom 

siger – vi mener I [SKAT] går lidt for langt her. Og så nogen gange får vi et 

mandat af kunden til at forhandle på deres vegne. Det er noget hestehan-

del. Der er noget kræmmermarked over det. Sådan kan det godt gå hen og 

blive. Hvor man så finder ud af, SKAT også har en eller anden smertegræn-

se, fordi de vil, af en eller anden grund, have en indkomstforhøjelse på det 

her. […]. Så står vi en eller anden situation, hvor vi siger – ok, vi mener ikke, 

vi har overtrådt nogle regler her, men omkostningerne ved at føre denne 

her sag og den tid, vi bruger på det, overstiger langt det beløb vi skulle be-

tale, hvis vi kan nøjes med en forhøjelse på det her. SKAT sidder så på den 

anden side og siger, jo, det lyder egentlig fint nok for os. Og så lukker vi den 
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der. Det er meget som en hestehandel. Men det kræver altid et klart man-

dat fra kunden.”74 

Hestehandel og kræmmermarked er begreber, der løbende dukker op 

igennem interviewet og dækker altså over en forhandlingspraksis, hvor en 

eller anden form for retfærdighed etableres. Retfærdigheden er dog i sær-

deleshed kendetegnet ved, at den er resultatet af en forhandling snarere 

end som en selvstændig granskbar størrelse. Vi havner altså ifølge vores 

respondent i en situation, hvor veludarbejdet transfer pricing dokumenta-

tion, såvel formelt som materielt, ikke er tilstrækkeligt til at sikre sig SKAT’s 

accept. 

3.4.5. Profil af de omfattede virksomheder 

Dette sidste afsnit i gennemgangen af rådgiver-/virksomhedsdiskursen, før 

udlægningen af diskursformationen, benyttes til at tegne en profil af dis-

kursens anden store hovedaktør foruden SKAT, nemlig virksomhederne. 

For at åbne op for ytringer vedrørende denne del af diskursen benyttes i 

interviewet brudstykker af ytringer fra de øvrige diskurser for at frempro-

vokere en reaktion. I første omgang bliver respondenten dog blot bedt om 

at forholde sig til, om transfer pricing udgør en mulighed eller en udfor-

dring for virksomhederne: 

”Primært, som miljøet har udviklet sig de senere år med alle de krav, der er 

til dokumentation, så vil jeg sige, det er mere en udfordring. Der bruges 

mange ressourcer på at sørge for at deres dokumentation er på plads. Det 

kan have nogle ret grelle konsekvenser, hvis den ikke er det.”75 

Ifølge respondenten er svaret endvidere ikke afhængigt af den respektive 

virksomheds størrelse, idet der blot bliver tale om en skallering af udfor-

dringen. Respondenten udtrykker sågar, at der i hans afdeling ofte spøges 

med, at SKAT er deres største kunde. Det erkendes dog, at der er mulighe-

der i at strukturere sin transfer pricing-supply chain på en sådan måde, at 

man betaler mindst muligt i skat, i hvilket tilfælde transfer pricing bruges 

proaktivt som en mulighed for at minimere den samlede skatteomkostning. 

Men som altovervejende hovedregel anskuer vores respondent transfer 
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pricing som en udfordring – især i et land som Danmark, der eftersigende 

har nogle af verdens skrappeste regler inden for dokumentation, og hvis 

skattemyndigheder, ydermere, er yderst aggressive.76  Men kan virksom-

hederne ikke også være aggressive i deres interne skattepolitik? Hertil be-

kræfter respondenten, at der findes såvel aggressive som konservative 

virksomheder, hvoraf de aggressive af dem på koncernniveau sigter efter at 

minimere deres effektive skatteprocent så meget som overhovedet muligt. 

Givet at transfer pricing ikke er nogen eksakt videnskab, findes der kunde-

typer der, såvel som SKAT, ”presser citronen” for at lande i ekstremum af 

det føromtalte ratslør.77 Omvendt findes der andre mere konservative 

kundetyper, der ”går med livrem og seler”, hvis primære formål er regelef-

terlevelse, således at de minimerer risikoen for at få deres dokumentation 

anfægtet af skattemyndighederne.78  

Vi kommer nu ind spørgsmålet om skatteunddragelse, hvortil responden-

ten kommenterer, at transfer pricing på ingen måde kan forstås som en 

ulovlig praksis, som der lægges op til i medierne. Der er blot tale om en 

betegnelse, der dækker over koncerninterne transaktioner. Begrebet ”ma-

nipulation” smugles ind i interviewet, idet problematikken, i overensstem-

melse med mediediskursen, vedrører manipulation med interne afreg-

ningspriser, hvorefter manipulation opleves som en vidt spredt sygdom 

iblandt multinationale selskaber. Men er dette tilfældet ifølge vores re-

spondent? ”På ingen måde. Jeg har ikke oplevet andet, end at kunder ger-

ne vil have man overholder reglerne. Sådan er det” – lyder svaret.79 Re-

spondenten præsenteres i denne sammenhæng for udsagnet fra OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines, som vi kender fra afsnit 3.2.5: 

”Tax administrations should not automatically assume that associated en-

terprises have sought to manipulate their profits. There may be a genuine 

difficulty in accurately determining a market price in the absence of market 

forces or when adopting a particular commercial strategy.” 

Respondenten præsenteres efterfølgende for prædikaterne snyltere, nas-

serøve, og forbrydere, som alle anvendes i mediediskursen til at karakteri-
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sere multinationale selskaber. Der er tale om udsagn, der står i skarp mod-

sætning til hinanden og som begge delvist vedrører et udsnit af responden-

tens kundeportefølje. Respondenten bedes om at kommentere på mod-

sætningen: 

”[OECD’s citat] er også et, vi henviser til direkte i vores skrivelser til SKAT, 

hvor vi lige beder dem om at klappe hesten en gang. Bare fordi, der er no-

get her, der ikke se helt ud som det skal, så er det ikke nødvendigvis fordi 

virksomhederne har prøvet at snyde. Der er et vist slør, ikke, og nogen gan-

ge går tingene også bare galt med noget økonomistyring [….]. [Hvis kun-

derne var snyltere, nasserøve eller forbrydere], så ville vi slet ikke antage 

dem som kunder her i huset, og jeg er ret sikker på, de andre store revi-

sionshuse har de samme procedurer.”80 

De fremmede diskurselementer manipulation, snyltere, nasserøve og for-

brydere bundfælder sig på ingen måde i interviewet. De medvirker dog som 

intenderet til at tydeliggøre den anskuelsesform, man har på virksomhe-

derne virksomhedsdiskursen – nemlig som en form for ofre i en kompleks 

postmoderne virkelighed af undertiden grådige skattemyndigheder, hvor 

man pålægges voldsomme administrative byrder, der påkræver sig om-

kostningsfuld ekspertbistand for at navigere overhovedet. 

De ytringsmæssige hovedpointer rådgiver-/virksomhedsdiskursen er nu 

udlagt. Vi er således skikkede til at levere et udkast til diskursformationen.  

3.4.6. Diskursformation: ratslør og hestehandel 

Vi har interageret direkte med et subjekt for at blotlægge den implicitte og 

udokumenterede natur af diskursen. Vi vurderer at subjektet, vores re-

spondent, har leveret ytringerne, der er repræsentative for diskursens sub-

jekter generelt – her forstået som virksomheder, der er berørt af de skat-

temæssige transfer pricing-regler og disses rådgivere. Hertil kan vi dog til-

føje en underopdeling mellem aggressive- og konservative virksomheder, 

hvor det meldes klart ud, at de fleste virksomheder er at finde i den kon-

servative del af spektret. Betegnelsen aggressiv/konservativ skal ses i for-

hold til deres skattepolitik. 

                                                      
80

 Bilag 1, side 9 



73 
 

Vi konstaterer ikke overraskende, at vi får udlagt diskursen med en kohæ-

rent retorik på samme niveau som retskildediskursen om end væsentlig 

mindre systematisk. Den kohærente retorik skyldes naturligvis i væsentlig 

grad, at vores ytringer har oprindelse i det selvsamme subjekt, men om-

vendt har vi allerede vurderet, at subjektet er repræsentativt for diskurs-

subjekterne generelt. Derfor kan denne kohærens tilskrives diskursen som 

et generelt kendetegn inden for en acceptabel margin. 

Diskursens objekter, det man taler om i diskursen, er koncerninterne 

transaktioner og udfærdigelse af transfer pricing-dokumentation i forhold 

til SKATs retningslinjer og de enkelte sagsbehandlere. Vi erfarer, at SKAT 

ikke italesættes som en uigennemtrængelig institution med faste procedu-

rer for transformation af input til output men, derimod, som en forretning 

bestående af individer med egne motiver, ambitioner, forudsætninger og 

temperamenter. Man agerer rigtignok inden for reglernes rammer, men 

reglernes formelle karakter tillader et anseeligt fortolkningsrum, hvor SKAT 

som udgangspunkt påberåber sig definitionsmagt. Hertil føjes, at SKAT, de 

senere år er blevet mere aggressive for hvad angår dette fortolkningsrum 

forstået på den måde, at der stilles højere krav til virksomhedernes transfer 

pricing-dokumentation, samt at udarbejdelse af dokumentation efter alle 

kunstens regler ikke er nok til sikre sig SKATs accept af årets ligning. Der 

kan spille andre faktorer ind, der har sit ophav i den enkelte sagsbehandler 

eller, om ikke andet, så i hvert fald formidles via denne. Her kan der ek-

sempelvis være tale om pres oppefra, politisk pres, personlige ambitioner 

eller andre usikre og umålbare faktorer.  Der bliver aldrig tale om en egent-

lig afsky til SKAT i diskursen, men omvendt bliver der absolut heller ikke 

tale om et respektfuldt og ærefrygtigt forhold. Uden at ordene bruges di-

rekte får man indtrykket af, at, i særdeleshed rådgiverne, betragter SKAT 

som en grådig, egennytteoptimerende og kortsigtet samling af individer 

med gruppementalitet, der gemmer sig bag et statssanktioneret mandat 

for udøvelse af sin virke. Hertil vil der så også være nogle sagsbehandlere, 

der er retfærdige og til at tale med. som sagt tale om en mere nuanceret 

udlægning af SKAT end, hvad man kan kalde en institutionel udlægning.  

Diskursens strategi afhænger til en grad af, om der er tale om aggressive 

eller konservative virksomheder på subjektsiden. Spørgsmålet om værdian-

sættelse kommer nemlig til udtryk via begrebet ratslør, som af den konser-
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vative virksomhed anskues som en risiko men af den aggressive- som en 

mulighed.  Undtagelsen udgøres af de aggressive virksomheder, som altså 

anskuer ratsløret som en mulighed i forhold til at minimere den samlede 

skatteomkostning så meget som overhovedet muligt. Det skal i denne 

sammenhæng tydeliggøres, at denne praksis anskues som en optimering. 

Den tilknyttes i diskursen aldrig begreber i familie med unddragelse, mani-

pulation, snyd eller andre begreber, der associeres med et moralsk tvivl-

somt indhold. På den anden side har vi så de konservative virksomheder, 

som udgør langt størstedelen. Denne type virksomheds strategiske ud-

gangspunkt er efterlevelse af regler. Man oplever her ratsløret som en ud-

fordring. Kombinationen af en formel lovgivning og en tiltagende aggressiv 

skatteforvaltning uden tilregnelige procedurer for sagsbehandling gør re-

gelefterlevelse til en disciplin for eksperter og pålægger virksomheden en 

vægtig administrativ byrde.  

Om man tilhører den ene eller anden kategori af virksomheder, faciliteres 

diskursstrategien typisk af en rådgiver, der, via et nuanceret indblik i SKAT 

– undertiden i form af personligt kendskab til sagsbehandleren – formår at 

spille et spil, hvor korrekt eller retfærdig ligning bliver til et spørgsmål om 

forhandling. Diskursbegrebet retfærdighed forstås altså som resultatet af 

to andre diskursbegreber, nemlig hestehandel eller kræmmermarked. 

Vi opgør diskursformationen på skemaform: 
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Objekter  SKAT, forstået på individ-niveau (ikke institutionelt ni-

veau) 

 Krav omkring udfærdigelse- og opbevaring af doku-

mentation 

 Koncerninterne transaktioner 

Subjekter  Vi har benyttet os af et konkret diskurssubjekt i form 

af vores respondent. Generelt betragtes virksomhe-

der, der berøres af transfer pricing-lovgivning og dis-

ses rådgivere, som diskurssubjekter. Kan dog under-

opdeles mellem aggressive og konservative virksom-

heder, hvor de konservative udgør hovedreglen og de 

aggressive- undtagelsen. 

Begreber  Ratslør 

 Hestehandel 

 Kræmmermarked 

 Retfærdighed 

 Formel lovgivning 

Strategier  Aggressive virksomheder (undtagelsen): absolut mi-

nimering af den effektive skatteprocent  

 Konservative virksomheder (hovedreglen): efterlevelse 

af regler 

 

Således udlægges rådgiver-/virksomhedsdiskursen og dens formation. På 

denne form vil den kunne gøres til genstand for diskursiv sammenligning 

med de øvrige to diskurser, hvorved vi skikkes til at besvare specialets pro-

blemformulering.   
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4. Analyse af indbyrdes sammenhænge 

Vi har nu analyseret alle tre diskurser og givet et bud på deres formationer 

– se hertil nedenstående skema for et overblik over alle tre udlægninger. 

Med dette overblik er vi nu skikkede til at udtale os om diskursernes ind-

byrdes sammenhænge eller måske snarere mangel på samme. Et diskurs-

element er ubrydeligt fra den samlede formation, så selv hvis et objekt, 

f.eks., optræder i flere forskellige diskurser, henviser det til andre subjek-

ter, begreber og strategier, hvorved isolation og sammenligning på forhånd 

er umulig. Derfor bliver dette kapitels ærinde, trods kapitlets titel, ikke at 

påvise sammenhænge men, nemlig, at vise, at sammenligning udelukkende 

vil føre til påvisning af forskelle. Pointen er at vi, gennem påvisning af for-

skelle, opnår en højere indsigt i de enkelte diskurser, deres begrænsninger, 

deres mulighedsrum. Overordnet opnår vi først og fremmest en forståelse 

af, at før transfer pricing-problematikken bliver til en problematik i de en-

kelte diskurser, er det en problematik, der vedrører kommunikation på 

tværs af diskurser, hvor hver diskurs reproducerer hver sin virkelighed med 

egne grænser for, hvad man kan vide, tage for sandt og hvilke spørgsmål, 

man overhovedet kan formulere. 

4.1. Det formelle, det stærkt normative og det pragmatiske 

4.1.1. Objekter 

Diskurserne opererer med forskellige objekter. I retskildediskursen taler 

man om kontrollerede transaktioner defineret som transaktioner, der er 

foretaget mellem afhængige parter – eksempelvis selskaber i samme kon-

cern. Som følge af retskildediskursens systematiske og stringente indgang 

til retorik forekommer objektdefinitionen utvetydig og skarp. På samme tid 

bevirker retorikken dog, at ytringerne får en meget formel karakter kende-

tegnede ved selvreferencer og negative definitioner. For at opsummere – vi 

har at gøre med et meget formelt objekt.  

Som modsætning hertil finder vi mediediskursens objekter. Her taler man 

om multinationale selskaber eller kapitalfonde synonymt med forbrydere, 

nasserøve og snyltere. Retorikken i mediediskursen er kraftigt ladet af 

holdninger men er i øvrigt smidig og omskiftelig, hvorfor en formel definiti-

on af diskursobjektet udestår. Hvor det materielle synes at vige for det 

formelle i retskildediskursen, synes det omvendte at være tilfældet i me-
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diediskursen. Hermed dog ikke sagt, at retskildediskursen er forladt for 

holdninger. Vi erindrer igen OECD’s udsagn i Transfer Pricing Guidelines, 

der tilskynder til en opfattelse af multinationale selskaber, hvor det ofte 

ikke er den gode vilje der mangler, i forhold til efterlevelse af regler, men 

snarere sagsforholdets komplekse natur i en globaliseret verden. Medie-

diskursen kan dog opfattes som mere end bare holdninger – der bliver tale 

om ideologi. Vi har at gøre med stærkt normativt objekt. 

Endelig har vi virksomhedsdiskursen, hvor man taler om konkret transfer 

pricing-dokumentation på et materielt niveau som enten kan eller ikke kan 

accepteres af SKAT, hvor SKAT, snarere end at opfattes som en uigennem-

trængelig institution, betragtes ud fra den hverdagslige omgang med de 

enkelte sagsbehandlere og disses individuelle forudsætninger. 

Som nævnt i 3.4.6 anskuer man SKAT som en aggressiv forhandlingspart-

ner, som har kortsigtet egennytteoptimering for øje og bruger den formelle 

struktur af reglerne til selv at definere det materielle indhold. Da virksom-

hedsdiskursen definerer sine objekter ud fra en nyttekalkule – accept/ikke 

accept – kan vi konstatere, at vi har at gøre med pragmatiske objekter. 

Som vi kan se refererer transfer problematikken altså til vidt forskellige 

objekter afhængig af diskursiv kontekst. Vi har at gøre med et meget for-

melt objekt i retskildediskursen, et stærkt normativt men flydende objekt i 

mediediskursen og, endelig, et pragmatisk objekt i virksomhedsdiskursen. 

Denne karakteristik skal i øvrigt ses i sammenhæng med de øvrige be-

standdele i diskurserne. 
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 Retskilderne Medierne og politikerne Rådgiverne og virksomhederne 

Objekter  

 Afhængige parter 

 Koncerner 

 Kontrollerede transaktioner 

 Multinationale selskaber 

 Kapitalfonde 

 Snyltere  

 Nasserøve 

 Forbrydere 

 SKAT, forstået på individ-niveau (ikke institutionelt 

niveau) 

 Krav omkring udfærdigelse- og opbevaring af do-

kumentation 

 Koncerninterne transaktioner 

Subjekter  

 OECD, repræsenteret i lokal lovgivning.  Politikere 

 Medierne  

 Øvrige interessenter 

 Vi har benyttet os af et konkret diskurssubjekt i 

form af vores respondent. Generelt betragtes virk-

somheder, der berøres af transfer pricing-

lovgivning og disses rådgivere, som diskurssubjek-

ter. Kan dog underopdeles mellem aggressive og 

konservative virksomheder, hvor de konservative 

udgør hovedreglen og de aggressive- undtagelsen. 

Begreber 

 Arsmlængdeprincippet forstået som en anerkendt 

standard for simulering af egennytteoptimering. 

 Oplysningspligt – et tillæg til selvangivelsespligten. 

 Dokumentationspligt – dokumentation for præ-

misserne bag simuleringen af egennytteoptime-

ring.  

  Transfer pricing 

 Gennemstrømning 

 Manipulation  

 Skatteunddragelse 

 Snyd  

  

 Ratslør 

 Hestehandel 

 Kræmmermarked 

 Retfærdighed 

 Formel lovgivning 

Strategier 

 At sikre korrekt fordeling af skattepligtig indkomst 

i koncerner blandt de enkelte aktører og de skat-

temyndigheder, de er skattepligtige til. Strategien 

er formuleret med udgangspunkt i en anerkendel-

se af de udfordringer, der afstedkommes af en 

globaliseret økonomi for såvel skattemyndigheder 

som skattepligtige. Strategien søges implemente-

ret via en form for kontrol, der nærmere kan be-

tegnes som selvkontrol – jf. den omvendte bevis-

byrde. 

 Skattejagt 

 Oprustning 

 Gabestok 

 Folkekrav 

 CSR 

 Tvang til åbenhed  

 Ven/fjende distinktion  

 

 Aggressive virksomheder (undtagelsen): absolut 

minimering af den effektive skatteprocent  

 Konservative virksomheder (hovedreglen): efterle-

velse af regler 
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4.1.2. Subjekter 

Subjekterne er diskursernes italesættere. Hvis vi skal begribe, hvorfor dis-

kurserne refererer til henholdsvis formelle, stærkt normative eller pragma-

tiske objekter, må vi ”forhøre” os hos subjekterne.  

I retskildediskursen bliver subjektet udlagt som værende OECD repræsen-

teret i lokal lovgivning. OECD er en som bekendt efter egen udtale et inter-

nationalt forum, hvis eksistensberettigelse ligger i at adressere økonomi-

ske, sociale og miljømæssige udfordringer opstået i kølvandet på globalise-

ringen (se afsnit 3.2.4.1). OECD er med andre ord en entitet, hvis virke be-

står i at reducere kompleksitet i en kontingent verden – som sociologen 

Nicklas Luhmann ville sige det – og stille redskaber til rådighed for at gøre 

den håndterbar. Kontingens forstås i denne optik som et alt-om-sig-

gribende fænomen, hvis udgangspunkt er, at intet er rigtigt eller forkert – 

en pointe der netop går hånd i hånd med globaliseringen, hvor værdier, 

systemer og interesser eksponeres for hinanden og koliderer. Her finder vi 

så en entitet som OECD, der forsøger at gøre denne overproduktion af ind-

tryk læsbar, hvorefter der kan handles ud fra et reduceret kompleksitetsni-

veau. Men det udsnit af verden, OECD, i vores tilfælde, forsøger at gøre 

læsbart, involverer en multitude af nationer og, herunder, såvel skatte-

myndigheder som multinationale selskaber – en smeltedigel af modstri-

dende værdier, systemer og interesser. At levere guidelines og standarder 

omkring hvilke, der kan opnås konsensus, betyder at de skal formuleres på 

et tilpas generelt og abstrakt niveau til, at alle involverede parter kan til-

slutte sig. Diskursen får med andre ord en formel karakter.  

I mediediskursen, hvor det er de stærkt normative ytringer, der hersker, 

kommer imidlertid en anden tendens til udtryk. Subjekterne er her medi-

erne og, i særdeleshed, politikerne, der benytter sig hyppigt af disse. Politik 

karakteriseres undertiden som værende magtens arena, og politisk magt er 

i vores del af verden vel et spørgsmål om vælgertilslutning. Vælgertilslut-

ning er endvidere et spørgsmål om vælgeridentifikation, hvilket, endelig, 

igen handler om at skildre verden på en læsbar og begribelig måde. Hvor 

retskildediskursen reducerer kompleksitet ud fra et pluralistisk udgangs-

punkt, har mediediskursen subjektets egen magt som mål. Et velegnet 

middel til at gøre verden læsbar på bliver således gennem ven/fjende dis-

tinktionen, fordi afstandstaget fra noget andet har en tendens til at skabe 
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enhed (se afsnit 3.3.8). Således bliver subjektet i mediediskursen ”den 

skarpe opdelings subjekt”, hvor det sorte stilles over for det hvide, det go-

de over for det onde, det retfærdige over for det uretfærdige. Diskursen får 

med andre ord en stærk normativ karakter. 

I virksomhedsdiskursen er det virksomhederne og rådgiverne, der optager 

subjektpositionerne. Her handler det, i kontrast til de to andre diskurser, 

ikke om at gøre verden læsbar, men om at forholde sig til nogle uomgæn-

gelige udfordringer i relation til at overleve og vækste. Subjekterne interes-

ser sig ikke for det almene eller det globale, med mindre det kan operatio-

naliseres i en strategisk sammenhæng. Diskursen får altså en pragmatisk 

karakter. 

4.1.3. Strategier og begreber 

Diskurserne opererer med forskellige strategier. Strategierne er, som vi 

husker, at finde i den dagsorden hvormed ytringerne kommer for dagen. 

Det er endvidere en stærk sammenhængsskabende bestanddel i den enkel-

te diskursformation, hvorfor det for alvor er her, vi får afgrænset diskur-

serne fra hinanden. Strategierne kommenteres her sammen med begre-

berne, idet separat gennemgang blot vil lede til gentagelse. 

For at citere vores skematiske udlægning direkte, er strategien i retskilde-

diskursen at sikre korrekt fordeling af skattepligtig indkomst i koncerner 

blandt de enkelte aktører og de skattemyndigheder, de er skattepligtige til. 

Strategien er formuleret med udgangspunkt i en anerkendelse af de udfor-

dringer, der afstedkommes af en globaliseret økonomi for såvel skatte-

myndigheder som skattepligtige og skal ses i lyset af OECD’s udlagte eksi-

stensberettigelse. Vi betegnede strategien som en form for søgen efter 

fairhed  for de involverede parter. Denne fairhed praktiseres gennem stan-

darder, guidelines og lokal lovgivning med et formelt indhold. Det centrale 

begreb for facilitering af strategien er armslængdeprincippet. At opnå fair-

hed bliver i diskursen et spørgsmål om, at alle involverede parter anerken-

der og efterlever dette princip i fastlæggelse af priser og vilkår for kontrol-

lerede transaktioner.  Vi kaldte øvelsen for simulering af egennytteoptime-

ring. Dokumentationspligt og oplysningspligt udgør to øvrige afgørende 

begreber, idet de instituerer en selvkontrolsmekanik, der faciliterer strate-

gien yderligere. 
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Diskursformationen i mediediskursen er som bekendt sammensat af flygti-

ge og omskiftelige bestanddele. Man kunne således godt argumentere for, 

at rykke frem og tilbage på nogle af bestanddelene kategoriseret under 

strategier og begreber i skemaudlægningen. Det centrale er dog at aner-

kende, at der er tale om en overordnet strategi, der hedder politisk magt. 

Denne handler om at fortrænge andre aktører fra subjektpositionen ved at 

overtage og definere nye begreber og objekter, der passer til ens sag. Stra-

tegien faciliteres undertiden via en dæmonisering af begrebet transfer pri-

cing, men i lige så vid udstrækning benyttes afstandstagen fra begreber 

som gennemstrømning, manipulation, snyd og skatteunddragelse. Skønt 

vores udgangspunkt er transfer pricing-problematikken, findes denne pro-

blematik slet ikke på isoleret form i mediediskursen. Den optager en birolle 

i et bredere tema vedrørende multinationale selskaber, der bør bekæmpes, 

udstilles, oprustes imod og jages, fordi de ikke betaler skat. Strategien faci-

literes kort sagt via en ven/fjende-distinktion og en stærkt normativ reto-

rik.  

Endelig har vi strategien i virksomhedsdiskursen, som skal ses i lyset af be-

grebet ratslør – et fænomen der dækker over, at transfer pricing ikke er en 

eksakt videnskab. Fænomenet benyttes proaktivt af virksomheder med en 

aggressiv skattepolitik til at minimere den samlede skatteprocent så meget 

som overhovedet muligt. Imens anskues det som en anledning til udfor-

dringer for virksomheder med en konservativ skattepolitik, idet der ikke 

findes én korrekt ligning, hvortil man kan vide sig sikker på at modtage 

SKAT’s accept. De konservative virksomheder, som eftersigende udgør reg-

len snarere end undtagelsen, genererer en diskursstrategi, der hedder re-

gelefterlevelse. Skønt man i virksomhedsdiskursen forholder sig til retskil-

derne, henviser diskursen i langt højere grad til begreber såsom hestehan-

del og kræmmermarked i stedet for armslængdeprincippet i etableringen 

af den retfærdige ligning. Dette skyldes, at diskursen udfolder sig i kølvan-

det af virksomhedsdiskursens vakuumgenerende formalisme.  

4.2. Konklusion 

Transfer pricing omtales ofte i medierne som de multinationale selskabers 

manipulation med interne afregningspriser i en vedvarende bestræbelse på 

at unddrage sig betaling af skat. Denne udlægning af transfer pricing er 
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sandsynligvis den, der har bundfældet sig bredest i befolkningen, men den 

viser sig at være unuanceret.   

Jeg antager i dette speciale indledningsvis, at betegnelsen transfer pricing 

ikke kan gøres til genstand for viden som en isoleret størrelse, men må 

begribes ud fra den diskurs, den indgår i. Herefter identificer jeg tre diskur-

ser, der benytter transfer pricing-betegnelsen med vidt forskellige konse-

kvenser – henholdsvis retskildediskursen, mediediskursen og virksomheds-

diskursen. Jeg betoner, at den opsplittede natur af transfer pricing-

betegnelsen må give anledning til kommunikationsproblemer, idet diskur-

serne opererer med hver deres underliggende selvfølgeligheder, som ofte 

står i kontrast til hinanden.  

Sidstnævnte postulat stilles for prøve, idet jeg anlægger en diskursiv analy-

sestrategi for at kortlægge de enkelte diskurser – en opgave, hvis besvarel-

se i sig selv skal tjene til at udrede de mest almindelige kilder til misforstå-

else.  

Transfer pricing, viser det sig, kan altså ikke reduceres til eksempelvis mul-

tinationale selskabers manipulation med interne afregningspriser – en po-

inte der korroboreres i løbet af min analyse, idet 

a) at betegnelsen transfer pricing-betegnelsen reproduceres i væsens-

forskellige netværk af objekter, subjekter, begreber og strategier, 

og 

 

b)  at transfer pricing-problematikkens fire store spørgsmål vedrøren-

de værdiansættelse, bevisbyrde, unddragelse vs. planlægning og 

sanktion kan besvares på vidt forskellige måder afhængig af diskur-

siv kontekst.  

Med anlægningen af en diskursiv analysestrategi har jeg altså kortlagt de 

diskursive formationer af hhv. retskildediskursen, mediediskursen og virk-

somhedsdiskursen. Jeg har således synliggjort diskursernes grænser og 

muligheder. Grænserne er blevet desto tydeligere via analyse af diskurser-

nes indbyrdes sammenhænge – en øvelse der i særdeleshed har udmøntet 

sig i en dybere forståelse af deres forskelle. Disse forskelle er ikke blot do-

kumenterede i mine skematiske udlægninger af diskursformationerne men 
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også i min afsluttende karakteristik af diskurserne som værende af hen-

holdsvis formel, stærkt normativ eller pragmatisk karakter. Dette har skabt 

en platform for transdiskursiv refleksion, hvor kilder til misforståelse om-

kring transfer pricing-fænomenet hurtigt kan identificeres og, i bedste fald, 

give anledning til mere effektiv kommunikation.   

Det skal afslutningsvis bemærkes, at skønt de respektive diskurser er funk-

tionelt adskilte, er de i praksis stærkt påvirkede af hinanden. Helt kort er-

kender vi eksempelvis intuitivt, at hvad der ytres iblandt medier og politi-

kere, forplanter sig i retskilderne, som, videre, berører virksomhedernes og 

rådgivernes virkerum. Denne sammenhæng kan antageligvis sættes i per-

spektiv til vores karakteristik af de tre diskurser som værende af henholds-

vis stærk normativ, formel eller pragmatisk karakter. Overvejelsen falder 

imidlertid uden for specialets problemfelt men synes at udgøre et interes-

sant udgangspunkt for fremtidige projekter.  
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and Tax Administrations 2010, OECD 2010 

5.3. Retskilder 

LL: Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (lig-

ningsloven) 

SKL: Bekendtgørelse af skattekontrolloven 

L 173: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, 

skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love 

DOKBEK: Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kon-

trollerede transaktioner (dokumentationsbekendtgørelsen) 

SKM2012.121.ØLR 

5.4. Artikler 

Business DK: Politisk enighed om skattejagt, 01.12.2012 

Politiken DK: Ny skatteminister lader multinationale skatteål slippe, 

25.03.2011 

Politiken: MYTEDANNELSER: Skat har allerede oprustet indsatsen mod mul-

tinationale nulskatteydere, 15.04.2011 

Politiken: Q8 sender milliarder af kroner i skattely, 07.09.2011 

B.T.: Thor vil jagte store firmaer, 30.10.2011 

Politiken: Industrien advarer mod skattejagt, 31.10.2011 

SF.dk: S-SF vil stramme grebet om virksomhedssnyd med skat, 29.03.2011, 

http://www.sf.dk/parti/sf-lejre/velkommen/2011/03/29/s-sf-vil-

stramme-grebet-om-virksomhedssnyd-med-skat 

DanskErhverv.dk: SF-idé i strid med retspraksis og almindelig sund fornuft, 

http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/SF-ide-i-strid-med-

retspraksis.aspx 
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Business.dk: Skat lægger virksomheders skattetal på nettet, 2012, 

http://m.business.dk/touch/article.pml;jsessionid=B4FAB6755095FD0

7ECC40931B6F016B6.uw-portal3?guid=20593919 

MetroXpress: Milliardskat på vej til store selskaber, 26.05.2011 

Politiken: Skat klar til kamp om milliarder, 11.11.2011 

Berlingske Tidende: EU vil tvinge Mærsk og DONG til større åbenhed, 

11.11.2011 

Berlingske Tidende: Firmaer tvinges til åbenhed om skat, 10.01.2012 

Ekstrabladet: Debat: Boykot de multinationale, 11.06.2012 

Jyllands-Posten: Novo: Vi betaler 2,3 mia.kr. i skat, 03.02.2012 
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6. Bilag 1:  

Interview ikke vedlagt i offentlig version 


