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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The main objective of this thesis is to analyze the documentation requirements for Danish 

corporations operating in multinational Enterprises. The secondary objective is to analyze the 

existing guidelines on transfer pricing issues on the EU level. 

 

Transfer pricing is defined by pricing of controlled transactions. During the past years, transfer 

pricing has become one of the most important topics in the field of international taxation. This 

is due to an increased globalization and an increased number of cross-border controlled 

transactions, especially within the EU internal market. This is especially interesting for tax 

authorities as multinational enterprises might be tempted to relocate their income to the 

country with the lowest tax on company income. 

 

The Danish tax authorities has made a very detailed guideline, containing the requirements for 

transfer pricing documentation. The guideline describes in detail, the 5 topics that must be 

documented, if the tax authorities should decide to perform a transfer pricing audit. 

 

On an EU level, the EU Joint Transfer Pricing Forum has issued guidelines on several transfer 

pricing issues, including a guideline on documentation requirements and a guideline for best 

practice regarding Advance Pricing Agreements (APA’s). The opinion of the forum is that the 

documentation requirements should be made more standardized and transparent across 

Europe, hereby reducing compliance costs for corporations and also making the tax audits 

easier for tax authorities.  The forum considers APA’s as the best tool available today, for 

avoiding double taxation issues between European tax authorities, and the guideline issued by 

the forum contains detailed information on best practice regarding APA’s.  
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1.1 INDLEDNING 

 

Transfer pricing betyder på dansk ”koncerninterne afregningspriser”, og vedrører fordelingen 

af multinationale koncerners indtægter mellem de pågældende lande hvor koncernen er 

repræsenteret. 

 

Var det op til selskaberne selv, ville de sandsynligvis flytte indtjeningen til de lande med den 

mest lempelige beskatning, da selskaber sædvanligvis ønsker at maksimere deres indtjening. 

Der er store forskelle på selskabsbeskatning, rundt omkring i verden og alene inden for EU er 

der væsentlige forskelle. 

 

Der er derfor en række krav fra myndighedernes side, om at koncernerne skal dokumentere at 

al handel foregår på armslængdevilkår. Dette medfører store krav til virksomheder og 

skattemyndigheder. Disse krav er delt i tre dele, nemlig armslængdeprincippet, 

oplysningspligten og dokumentationspligten. 

 

Armslængdeprincippet indebærer at al handel mellem afhængige parter, som for eksempel to 

selskaber inden for en koncern, skal foregå på samme vilkår som mellem uafhængige parter. 

Koncerner med intern handel kan derfor ikke frit fastsætte de interne afregningspriser, som de 

måtte have lyst til. 

 

Oplysningspligten fortæller skattemyndighederne om størrelsen af virksomhedens 

transaktioner med kontrollerede parter, samt om virksomheden er omfattet af 

dokumentationspligten. I praksis oplysningspligten består af et felt på selvangivelsen, samt et 

bilag hertil, hvor virksomhederne skal angive hvor store kontrollerede transaktioner de har 

haft, om nogen. 
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Dokumentationspligten forpligter koncerner med intern handel til at dokumentere over for 

skattemyndighederne at prisfastsættelsen på disse interne transaktioner sker i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

På baggrund af denne problemstilling har OECD udarbejdet en guideline, som er alment 

accepteret og anvendt i forbindelse med transfer pricing lovgivning og dokumentationskrav. 

Guidelinen indeholder en række metoder til fastsættelsen af prisen på koncerninterne 

transaktioner. 

 

Da transfer pricing problemstillingen typisk vedrører mindst to eller flere lande, ville det være 

ideelt, hvis der fandtes internationale regler på området. Men på trods af OECD’s guideline er 

der stadig store nationale forskelle på reglerne vedrørende transfer pricing, ikke mindst 

vedrørende dokumentationskravene. 

 

Der kan være forskelle på hvad der kræves af indholdet af dokumentationen, men også på 

hvem der er omfattet af reglerne om dokumentationspligt. Alene i de nordiske lande er der 

væsentlige forskelle. I Sverige er indenlandske transaktioner eksempelvis ikke inkluderet i 

dokumentationskravet, mens dette er tilfældet i både Danmark, Norge og Finland. 

 

Derfor har man på EU plan nedsat det såkaldte EU Joint Transfer Pricing forum, som blandt 

andet har udarbejdet en code of conduct for dokumentationskravene i EU landene. Derudover 

har forummet udarbejdet en guideline for best practice vedrørende henholdsvis EU-

voldgiftskonventionen og Advance Pricing Agreements.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING  

 

Transfer pricing er et område der involverer flere lande og det er derfor interessant at kigge på 

de danske regler på området i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med. Det vil sige 

de nordiske lande, samt de øvrige EU lande. 

 

Problemformulering: 

- Hvad er de danske krav til transfer pricing dokumentation og hvem er omfattet af 

dokumentationspligten? 

 

- Hvordan er dokumentationskravene og transfer pricing forholdende generelt i norden 

og det øvrige EU? 

 

- Hvilke regler eller guidelines findes der på transfer pricing området på EU plan? 
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1.3 METODE  

 

Denne opgave er som udgangspunkt delt i tre dele; nemlig en del om transfer pricing begrebet, 

en del om dokumentationspligten i Danmark, samt en del om EU Transfer Pricing, herunder EU 

dokumentation og guideline for Advance Pricing Agreements. 

 

Første del vil give en introduktion til begrebet transfer pricing, herunder armslængdeprincippet 

mm. Herudover vil de danske lovkrav til transfer pricing dokumentation, samt OECD’s 

guidelines blive gennemgået, samt begreber som EF-voldgiftkonventionen, advance pricing 

agreements samt gensidig aftaleprocedure. 

 

Anden del omhandler de danske regler for dokumentationsmaterialet, herunder indholdet af 

dokumentationsmaterialet, som er fastlagt i bekendtgørelsen om dokumentationspligten og 

beskrevet i detaljer i SKAT’s vejledning om dokumentationspligten. 

 

Tredje del indeholder en beskrivelse af EU Transfer Pricing dokumentationen. Herudover er der 

en gennemgang af forholdene på transfer pricing området i norden samt i udvalgte EU lande. 

Desuden er der i denne del en gennemgang af Advance Pricing Agreements, herunder 

beskrivelse af best practice på området. 
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1.4 AFGRÆNSNING 

 

Denne afhandling vil behandle den danske lovgivning på transfer pricing området. Den danske 

lovgivning er baseret på OECD’s transfer pricing guidelines, hvorfor disse også vil blive 

beskrevet i forbindelse med beskrivelsen af de nationale regler. 

 

På EU området vil EU joint transfer pricing forums guidelines vedrørende 

dokumentationsmateriale, samt guidelinen om Advance Pricing Agreements blive behandlet. 

JTPF’s øvrige arbejde vil kun blive omtalt kort.  

 

Som nævnt i problemformuleringen, vil opgaven primært fokusere på dokumentationspligten, 

samt Advance Pricing Agreements. De andre dele af transfer pricing problematikken, vil 

således kun blive behandlet hvor det føles relevant. 

 

Der vil kun blive behandlet danske selskaber, der indgår i internationale koncerner, med 

mindre andet specifikt er angivet. Det vil sige at fysiske personer og faste driftssteder, generelt 

ikke vil være omfattet. 
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2 TRANSFER PRICING GENERELT/BAGGRUND 

 

Betegnelsen transfer pricing dækker over prisfastsættelsen ved koncerninterne transaktioner, 

både nationalt og internationalt. Koncerninterne transaktioner kaldes også kontrollerede 

transaktioner og omfatter i princippet alle transaktioner, både materielle og immaterielle, 

mellem det kontrollerende selskab og det kontrollerede selskab. 

 

Internationale koncerner kan have interesse i at minimere beskatningen i lande med en høj 

selskabsskatteprocent. Dette kan gøres ved at justere de interne afregningspriser på 

eksempelvis varer, aktiver eller tjenesteydelser, sådan at indtjeningen forskydes til de lavt 

beskattede lande. Derfor er der indført regler om at koncernerne skal dokumentere at intern 

handel foregår efter armslængdeprincippet. 

 

2.1 ARMSLÆNGDEPRINCIPPET 

 

Et af de vigtigste elementer inden for transfer pricing, må siges at være armslængdeprincippet. 

Begrebet dækker over at koncerninterne transaktioner, skal foregå på samme vilkår, som var 

de indgået mellem uafhængige parter, det vil sige markedsvilkår. Baggrunden for dette er at 

skattemyndighederne vil undgå at virksomheder, der indgår i internationale koncerner, flytter 

indtjeningen, og dermed beskatningen, fra en virksomhed til en anden og dermed måske også 

fra et land til et andet. 

 

I OECD’s modeloverenskomst art. 9 er armslængdeprincippet defineret som følger: 

 

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

kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt 
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mellem uafhængige foretagender, kan enhver indkomst, som, hvis disse vilkår ikke havde 

foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er 

tilfaldet dette foretagende, medregnes til dette foretagendes indkomst og beskattes i 

overensstemmelse hermed.” 

 

Armslængdeprincippet gælder alle transaktioner mellem interesseforbundne parter. Det vil 

sige at både køb og salg af varer og tjenesteydelser, materielle og immaterielle aktiver samt 

finansielle transaktioner. Desuden skal både indenlandske og grænseoverskridende 

transaktioner foregå efter armslængdeprincippet. Koncernforbundne parter har ikke, i 

modsætning til uafhængige parter på et frit marked, incitament til at finde den mest optimale 

afregningspris for begge involverede parter, da man som oftest betragter hele koncernen som 

en helhed og ikke hver koncernselskab for sig selv. 

 

At al samhandel med interesseforbundne parter skal ske på markedsvilkår, vil altså sige at 

priserne skal fastsættes som var handelen foregået mellem uafhængige parter. Det er derfor 

ofte nødvendigt at have sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter for at 

vurdere hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt. Er der ikke direkte sammenlignelige 

transaktioner, er der mulighed for at foretage korrektioner, sådan at transaktionerne bliver 

sammenlignelige. 

 

Typisk vil der ikke være tale om en præcist defineret armslængdepris, da dette ville være 

næsten umuligt at fastlægge i praksis. Man bruger derfor intervaller for armslængdeprisen, 

sådan at hvis den fastlagte pris ligger i det acceptable interval, vil prisen hermed kunne 

accepteres som værende en armslængdepris. 

 

Det er dog ikke i alle tilfælde helt enkelt at foretage prisfastsættelsen i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Det kan være svært at fremskaffe de nødvendige informationer til brug 

herfor, da verdenshandelen er meget kompleks, samt at multinationale koncerner kan være 
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organiseret på mange forskellige måder. Desuden kan det administrativt være en stor 

belastning for en koncern at skulle følge armslængdeprincippet og de lovmæssige krav. 

 

2.2 OECD’S GUIDELINE 

 

Internationalt set er det OECD’s guideline der er toneangivende inden for Transfer Pricing 

området.  Også lande som ikke er medlem af OECD anvender denne guideline og den må 

derfor betragtes som internationalt anerkendt. Den danske lovgivning er således også 

opbygget efter denne og der henvises også direkte til guidelinen i bemærkningerne til loven 

om indførelse af LL § 2. Der er kun tale om en guideline, og de enkelte lande er altså ikke pålagt 

at følge disse retningslinjer. 

 

OECD har ligeledes udarbejdet en modeloverenskomst, efter hvilken de danske 

dobbeltbeskatningsoverenskomster er udarbejdet efter. En dobbeltbeskatningsoverenskomst 

vil sige at hvis en udenlandsk skattemyndighed forhøjer et selskabs indkomst, og selskabet har 

en interesseforbunden part i Danmark, skal den danske skattemyndighed nedsætte selskabets 

skattepligtige indkomst tilsvarende. Dette er en del af baggrunden for at der skal handles til 

armslængdepriser internt i koncerner, da man fra myndighedernes side ikke er interesseret i at 

gå glip af potentielle skatteindtægter. 

 

Guidelinen henvender sig både til skatteydere og til skattemyndighederne, hvilket bevirker at 

chancen for dobbeltbeskatning minimeres. 

 

Guidelinen indeholder 8 kapitler som kort vil blive beskrevet her: 
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Kapitel I indeholder en gennemgang af transfer pricing begrebet og armslængdeprincippet. Der 

henvises herunder til OECD’s MDO art 9. Her gives mulighed for at myndighederne kan 

korrigere en virksomheds indkomstopgørelse over en internomsætning, hvis denne vurderes at 

være i strid med hvad uafhængige parter ville have opnået. Desuden foreskriver kapitel I, at 

der skal udarbejdes et grundlag for sammenligning af vilkår mellem forbundne parter og 

uafhængige parter. Dette gøres ud fra en sammenlignelighedstest, der blandt andet skal 

indeholde en sammenligning af de udvekslede varer og tjenesteydelser, kontraktvilkårene, de 

økonomiske omstændigheder i form af markedsvilkår, parternes forretningsstrategi og en 

funktionsanalyse. 

 

Kapitel II og III indeholder beskrivelse af forskellige metoder til fastsættelse af de interne 

afregningspriser i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Kapitel IV omhandler procedurer til at undgå uenigheder omkring transfer pricing vilkår, og 

dermed undgå eventuelle dobbeltbeskatninger. 

 

Kapitel V omhandler dokumentationskravene, med generel information herom. Desuden 

opfordres der til at der skabes et samarbejde mellem skatteyder og skattemyndighed, da 

dialog kan være med til at undgå eventuelle strider i forbindelse med en skatteforespørgsel. 

 

Kapitel VI omhandler immaterielle rettigheder. Dette indebærer blandt andet selve 

identifikationen af en immateriel rettighed, overførsel af immaterielle rettigheder mellem 

interesseforbundne parter, fastlæggelse af vilkår og priser for immaterielle rettigheder under 

hensyntagen til armslængdeprincippet. Desuden omtales marketingsaktiviteter foretaget på 

immaterielle rettigheder, som ikke er ejet af virksomheden selv. 
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Kapitel VII omhandler koncerninterne tjenesteydelser. Dette inkluderer beskrivelse af 

mulighederne for identifikation af koncerninterne tjenesteydelser, fastlæggelse af pris og vilkår 

under hensyntagen til armslængdeprincippet samt eksempler op koncerninterne 

tjenesteydelser med tilhørende forslag til prisfastsættelsesmetode. 

 

Kapitel VIII beskriver en generel definition og giver overblik over principperne i 

omkostningsfordelingsaftaler og standarder for identifikation af overholdelse af 

armslængdeprincippet, herunder anbefalinger til måling af omkostningsfordelingsaftalerne, 

forslag omkring udlignende betalinger og lignende. 

 

2.3 GENSIDIG AFTALEPROCEDURE 

 

Den gensidige aftaleprocedure kan anvendes i tilfælde hvor en transfer pricing sag ikke kan 

løses ved at den primære korrektion ophæves, eller ved at der opnås en korresponderende 

korrektion. I denne situation kan koncernen anmode skattemyndighederne i de to lande om i 

fællesskab at finde en løsning. Dette kræver dog at landende har indgået en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at aftalen indeholder en bestemmelse svarende til 

OECD’s modeloverenskomst artikel 25 stk. 1 og 2. 

 

Sagen skal indbringes for skattemyndighederne i det land hvor selskabet er hjemhørende, eller 

i transfer pricing sager kan sagen indbringes for skattemyndighederne i begge involverede 

lande. Sagen skal være indbragt senest 3 år efter første meddelelse om den primære 

korrektion. 

 

Der er dog den mulige ulempe at de involverede lande ikke når til enighed. Landende er nemlig 

kun forpligtede til at forhandle. Man kan dermed risikere at aftaleproceduren bliver en 

langsommelig proces, der ikke medfører noget resultat. 
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I Danmark er SKAT bemyndiget til at træffe afgørelser efter de af Danmark indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

 

2.4 EF-VOLDGIFTSKONVENTIONEN 

 

Et alternativ til den gensidige aftaleprocedure er EF-voldgiftskonventionen. Her er der, i 

modsætning til den gensidige aftaleprocedure, sikkerhed for at dobbeltbeskatningen undgås, 

idet landene er forpligtede til at opnå en forhandlingsløsning inden for 2 år. 

 

EF-voldgiftskonventionen omfatter foretagender og faste driftssteder, hvilket i praksis 

medfører at langt de fleste situationer vil være dækket. Dog omfatter konventionen ikke 

fysiske personer, hvilket betyder at eksempelvis en hovedaktionær der har udlån til et selskab i 

udlandet, ikke vil være omfattet, på trods af at han er omfattet af SKL § 3 B. 

 

Det følger af konventionen at landene er forpligtede til at forsøge at undgå dobbeltbeskatning 

ved gensidig aftaleprocedure. Sker dette ikke inden for to år, vil der blive nedsat et rådgivende 

udvalg, hvilken i realiteten tager beslutningskompetencen fra skattemyndighederne i de 

pågældende lande. Dette er derfor ikke den foretrukne løsning for skattemyndighederne, 

hvorfor der i praksis ikke er mange sager der bliver behandlet af et rådgivende udvalg. 

 

Bliver der nedsat et rådgivende udvalg vil der foreligge en udtalelse senest seks måneder, fra 

den dag hvor sagen blev forelagt udvalget. Udtalelsen vil indeholde en fordeling af indtægterne 

for de pågældende koncernforbundne selskaber og de involverede skattemyndigheder vil 

herefter have seks måneder til at træffe en afgørelse der ophæver dobbeltbeskatningen. 
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2.5 ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA) 

 

En advance pricing agreement kaldes også et bindende svar, som på forhånd godkender de 

principper der anvendes for at beregne priserne på de kontrollerede transaktioner. Advance 

Pricing Agreement kan enten indgås med skattemyndighederne i to eller flere lande, eller med 

skattemyndighederne i et enkelt land. Aftalerne benævnes så henholdsvis bilateral og 

unilateral. 

 

Advance Pricing Agreements er typisk afgrænset til bestemte dele eller typer af de 

kontrollerede transaktioner, mellem de enkelte koncernforbundne selskaber. Dette kan være 

meget ressourcekrævende både for virksomhederne og for skattemyndighederne, og det har 

derfor været mest udbredt blandt større virksomheder. 

 

Fordelene ved en advance pricing agreement er, at risikoen for dobbeltbeskatning og 

eventuelle sanktioner minimeres, da virksomheden opnår en høj sikkerhed for den 

skattemæssige behandling af de kontrollerede transaktioner. 

 

2.6 OECD’S PRISFASTSÆTTELSESMETODER 

 

Der findes ifølge OECD’s guideline 5 prisfastsætningsmetoder, som er et meget vigtigt element 

i hele transfer pricing problematikken. Disse metoder anvendes i praksis til at bestemme 

armslængdeprisen. Metoderne beskrives kort herunder: 
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2.6.1 Den fri markedsprismetode (Comparable Uncontrolled Price method) 

 

Denne metode bygger på en direkte sammenligning af prisen på varen/tjenesteydelsen mellem 

den koncerninterne transaktion og hvad der eksisterer af transaktioner mellem uafhængige 

parter. Denne metode bør så vidt muligt anvendes da den er den mest direkte metode og den 

anbefales ligeledes af OECD. 

 

Desuden er metoden relativt simpel at benytte. Der skal blot tages udgangspunkt i de 

transaktioner der findes mellem uafhængige parter. Det er dog et krav at der foretages en 

analyse af transaktionen, sådan at der er tale om sammenligning af identiske transaktioner. Er 

der ikke tale om identiske transaktioner kan der foretages justeringer, sådan at 

sammenligneligheden øges. 

 

Den sammenlignelige transaktion kan både være intern og ekstern. Den interne 

sammenligningspris er mellem et af de koncernforbundne selskaber (interne) og et uafhængigt 

selskab. Salget fra koncernen til den eksterne part, vil da være på armslængdevilkår og vil 

kunne danne grundlag for transfer pricing prisen. 

 

Ofte vil den fri markedsprismetode være lettest at benytte, såfremt koncernen også har 

transaktioner med uafhængige parter. Så vil der ikke skulle findes sammenlignelige 

transaktioner hos uafhængige parter, hvilket i praksis kan være svært. 

 

2.6.2 Videresalgsprismetoden (Resale Price method) 

 

Videresalgsprismetoden tager udgangspunkt i koncernens salg til koncernens kunder. Prisen på 

denne transaktion fratrækkes en bruttoavance, som findes ved at sammenligne med en 
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lignende vare hos en uafhængig sælger med tilsvarende funktioner og risici. Efter fradrag af 

bruttoavancen, kan det resterende beløb anvendes som armslængdepris. Bruttoavancen hos 

salgsselskabet skal anvendes til salgs, administrationsomkostninger samt til at opnå et 

overskud. Størrelsen af denne avance afhænger af selskabets funktionalitet og påtagne risici.  

Her kan eksempelvis være tale om logistik, markedsføring, opsøgende salg, lagerrisici, 

kreditrisici samt markedsrisici. 

 

Med hensyn til sammenlignelighed med uafhængige transaktioner, fokuserer 

videresalgsprismetoden mere på funktionalitet end på produktsammenlignelighed. 

Baggrunden for dette er at det antages at det vil give nogenlunde samme bruttoavance, 

såfremt der udføres de samme funktioner. Dog er det vigtigt at der ikke er store 

brancheforskelle, da der kan være stor forskel på overskudsgraderne brancherne imellem. 

Udfører salgsselskabet funktioner, der øger produktets værdi væsentligt, skal der foretages 

justeringer ved anvendelsen af videresalgsprismetoden. 

 

De typiske anvendelsesområder for videresalgsprismetoden er salg, markedsføring og 

distribution og metoden anvendes typisk hvor et selskab i koncernen videresælger produktet 

til en ekstern part. 

 

Videresalgsprismetoden er let anvendelig i praksis, også i forhold til den fri 

markedsprismetode, og er en af de foretrukne prisfastsættelsesmetoder. 

 

Som ved Den fri Markedsprismetode kan der anvendes både interne og eksterne transaktioner 

ved fastsættelsen af armslængdeprisen. 
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2.6.3 Kostpris plus avancemetoden (The Cost Plus method) 

 

Metoden bygger på at en leverandør af varer eller tjenesteydelser, har omkostninger af en hvis 

størrelse i forbindelse med de koncerninterne transaktioner. Disse omkostninger tillægges en 

passende procentdel, som så tilsammen udgør armslængdeprisen. Omkostningerne udgøres 

typisk af direkte og indirekte produktionsomkostninger. 

 

Sammenligningsgrundlaget kan, som ved de tidligere nævnte metoder, både være interne og 

eksterne transaktioner. Det mest nøjagtige vil typisk være at benytte egne transaktioner med 

tredjepart som sammenligningsgrundlag. Dette er dog ikke altid en mulighed da det langt fra er 

alle koncerner der både har interne og eksterne transaktioner. Med hensyn til eksterne 

transaktioner som sammenligningsgrundlag, kan der også opstå vanskeligheder, idet det 

sjældent er muligt at fremskaffe informationer om konkurrerende selskabers 

omkostningsstruktur. Det kan også være et problem hvis omkostningsregistrering og fordeling 

af eksempelvis indirekte omkostninger foregår efter forskellige principper. 

 

2.6.4 Avancefordelingsmetoden (Profit Split method) 

 

Avancefordelingsmetoden er en såkaldt resultatbaseret prisfastsættelsesmetode, i 

modsætning til de ovennævnte metoder, som alle er transaktionsbaserede. De 

resultatbaserede metoder bør kun benyttes såfremt det ikke er muligt at benytte de 

transaktionsbaserede metoder på en pålidelig måde. Grunden til at de transaktionsbaserede 

metoder ikke altid kan anvendes vil typisk være manglen på et pålideligt 

sammenligningsgrundlag. 

 

Denne metode finder armslængdeprisen, ved at fordele det samlede overskud af de 

kontrollerede transaktioner mellem produktionsselskabet og distributionsselskabet. Parternes 
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funktionalitet vil være vigtige faktorer i vurderingen af de forbundne parters relative bidrag til 

værdien af den kontrollerede transaktion. Metoden kræver at begge selskaber i transaktionen 

analyseres. 

 

Der findes 2 metoder, henholdsvis bidragsanalysen og residualanalysen, til at opgøre 

fordelingen af overskuddet. 

 

2.6.5 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (Transactional Net Margin Method) 

 

I modsætning til de andre metoder anvendes den transaktionsbestemte nettoavancemetode 

på nettoavanceniveau, hvor de øvrige anvendes på bruttoavanceniveau. Dette gør at metoden 

er let anvendelig i praksis og derfor ofte ses anvendt.  

 

Princippet for metoden er at nettoavancen fordeles i forhold til en relevant basis, eksempelvis 

omsætning, omkostninger eller aktiver. 

 

En praktisk udfordring ved den transaktionsbestemte nettoavancemetode er at alle irrelevante 

indtægter og omkostninger der ikke vedrører den konkrete transaktion skal elimineres. Dette 

kan især være et problem på omkostningssiden.   
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3. NATIONAL LOVGIVNING  

 

I Danmark reguleres reglerne på transfer pricing området efter Ligningsloven § 2 og 

Skattekontrolloven § 3B. Princippet om at al handel skal foregå på armslængdevilkår, blev 

indført ved Lov nr. 432 af 26/6 1998 ved indførslen af den oprindelige ligningslov § 2. 

 

I Ligningsloven § 2 defineres de omfattede skatteydere sådan: 

”Skattepligtige,  

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

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,  

3) der er koncernforbundet med en juridisk person,  

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

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

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

for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske 

personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der 

kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Med 

juridiske personer i 1. pkt., nr. 1, sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske 

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

selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.” 

 

Det vil sige at hvis armslængdeprincippet ikke overholdes, har skattemyndighederne hermed 

hjemmel til at foretage en primær korrektion. Dette bevirker at den skattepligtiges indkomst 

forhøjes, sådan at der sker beskatning af indkomsten, som hvis der var handlet til 

armslængdepriser. 
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SKL § 3B foreskriver: 

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

priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner, jf. dog stk. 6. Den skriftlige 

dokumentation skal på told- og skatteforvaltningens begæring forelægges denne og skal være 

af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i 

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

mellem uafhængige parter.” 

 

Virksomhederne skal altså på den ene side udfærdige en dokumentation over alle 

kontrollerede transaktioner, mens SKAT på den anden side skal vurdere ud fra 

dokumentationen om armslængdeprincippet er overholdt. 

 

Dokumentationskravet har været gældende fra og med indkomståret 1999. Indholdet af 

dokumentationen er fastlagt i dokumentationsbekendtgørelsen, som blev vedtaget d. 6. januar 

2006. Bekendtgørelsen indeholder detaljerede krav til indholdet af dokumentationen. 

 

Der er ikke i lovgivningen nærmere krav til hvordan dokumentationen skal udarbejdes og 

hvilken form den skal tage. Det er blot et krav at selskabet dokumenterer at 

armslængdeprincippet følges. I praksis vil det dog være det sikreste at følge 

dokumentationsvejledningen. Dokumentationen skal udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller 

engelsk. 

 

Dokumentationsmaterialet er omfattet af bogføringslovens begreb ”regnskabsmateriale”. 

Dermed skal dokumentationen jf. bogføringsloven § 10, opbevares i 5 år efter det indkomstår, 

som dokumentationen vedrører.   
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Der er i skattekontrollovens § 17 hjemmel til bødestraf, såfremt der ikke er udarbejdet 

dokumentation, eller dokumentationen har en sådan karakter at der reelt ikke foreligger 

dokumentation. 

 

Er der ikke udarbejdet dokumentation, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæssig 

ansættelse, jf. § 3B stk. 8, 1. Pkt. Hvis der er udarbejdet en dokumentation kan der dog ikke 

foretages skønsmæssig ansættelse, selvom skattemyndighederne måtte vurdere 

dokumentationen som ufyldestgørende eller priserne for at være ukorrekte.1 

 

3.1 OPLYSNINGSPLIGTEN 

 

Oplysningspligten indebærer at selskaber der er omfattet af bestemmelsen, skal give 

oplysninger vedrørende art og omfang af de kontrollerede transaktioner, samt oplysninger om 

koncernrelationer og faste driftssteder, til skattemyndighederne. 

 

Rent praktisk medfører oplysningspligten at selskaberne skal aflevere blanket 05.021 sammen 

med selvangivelsen. Blanketten skal udfyldes for hver skattepligtig enhed, hvilket betyder at 

både moderselskab og de kontrollerede selskaber skal udfylde og aflevere blanketten. 

 

Det har for selvangivelserne for indkomstårene til og med 2007, været nødvendigt at udfylde 

blanket 05.021, såfremt man var omfattet af oplysningspligten, uanset om man havde haft 

transaktioner med de forbundne parter. Dog skulle kun dele af skemaet udfyldes, såfremt 

selskabets kontrollerede transaktioner ikke oversteg 5 mio. kr. 

 

                                                      
1
 Armslængdeprincippet & Transfer Pricing s. 221 
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Fra og med indkomståret 2008 er der på side 1 på selvangivelsen for selskaber indført en 

minimumsgrænse for hvilke selskaber der skal udfylde blanket 05.021. Har selskabet samlede 

kontrollerede transaktioner for mindre end 5 mio. kr., er selskabet undtaget fra at udfylde 

blanketten. 

 

På blankettens side 1 skal angives forhold omkring koncernen, eksempelvis om selskabet er 

moder eller datterselskab til et udenlandsk selskab. Desuden angives selskabets 

hovedaktivitetsområde, samt antallet af enheder med hvem selskabet har haft kontrollerede 

transaktioner og om disse enheder befinder sig inden for EU/EØS eller ikke. 

 

Opfyldes oplysningspligten ikke kan skattemyndighederne pålægge selskabet skattetillæg og 

daglige bøder. Sanktionerne svarer til situationen, hvor et selskab ikke har indsendt 

selvangivelse, da blanket 05.021 betragtes som en integreret del af selvangivelsen. 

 

Side 3 i blanketten indeholder en oversigt over forskellige regnskabsposter, delt op i hhv. 

resultatopgørelse og balance. Her skal selskabet angive for hver post, ved afkrydsning inden for 

3 kategorier, hvor store de samlede kontrollerede transaktioner har været. Kategorierne er 

hhv. under 10 mio. kr., 10-100 mio. kr. og over 100 mio. kr. Herudover skal angives om den 

enkelte post udgør over 25 % af de samlede kontrollerede transaktioner, samt hvor 

modparterne til de kontrollerede transaktioner er hjemmehørende. Her skelnes mellem 

Danmark, EU/EØS, stater uden for EU/EØS som Danmark har en Transfer Pricing relevant 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med, samt stater uden for EU/EØS som Danmark Ikke har en 

Transfer Pricing Relevant dobbeltbeskatningsoverenskomst med. 
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3.2 KORREKTIONSSYSTEMET 

 

Mener skattemyndighederne ikke at armslængdeprincippet er overholdt kan der ske 

korrektioner af den skattepligtige indkomst for de kontrollerede selskaber, således at 

indkomsten til hvad der ville være opnået på markedsvilkår og der dermed sker beskatning 

efter armslængdeprincippet. 

 

Der findes 3 typer af korrektioner til brug af omfordeling af indkomsten mellem parterne i de 

kontrollerede transaktioner. De 3 typer af korrektioner kaldes henholdsvis, den primære, den 

sekundære og den korresponderende transaktion. 

 

Den primære korrektion er en indkomstforhøjelse. Dette sker ved at skattemyndighederne 

forhøjer den skattepligtiges indkomst, med det beløb, som vurderes at være afvigelsen fra 

armslængdeprisen. Hjemlen hertil findes i LL § 2 stk. 1. 

 

Korresponderende korrektioner modsvarer de primære korrektioner hos den anden part i den 

pågældende transaktion. Det vil altså være en indkomstnedsættelse, med øget fradragsret til 

følge. Er en vare eksempelvis overdraget til underpris til et andet selskab, bevirker den 

korresponderende korrektion, at selskabets fradragsret forøges til varens pris, som altså vil 

være en korrekt armslængdepris. 

 

Sekundære korrektioner forekommer når der er sket primære og korresponderende 

korrektioner og den skattemæssige indkomst er bragt i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. De underliggende betalingsstrømme er dog stadig uændrede og det er 

her den sekundære korrektion kommer ind i billedet. Der vil derfor ske en beskatning af denne 

overbetaling i form af udbytte, lån, tilskud eller lignende. 
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4 DE OMFATTEDE AF DOKUMENTATIONSPLIGTEN  

 

4.1 KONCERNDEFINITION 

 

Som tidligere nævnt kræves der at, et selskab er underlagt bestemmende indflydelse, eller selv 

udøver bestemmende indflydelse over et andet selskab, for at være omfattet af 

dokumentationspligten. Det er derfor vigtigt at fastslå hvornår der foreligger en 

koncernforbindelse og dermed foretages kontrollerede transaktioner, da det som tidligere 

nævnt er disse transaktioner der er omfattet af dokumentationspligten. De omfattede af 

dokumentationspligten er som tidligere nævnt defineret i SKL § 3 B. 

 

For at to eller flere selskaber kan betragtes som en koncern, kræves at det ene selskab ejer 

over 50 % af aktierne eller af stemmerettighederne i det/de andre selskab(er). Dette kan ske 

både direkte og indirekte. 

 

Mere præcist kan bestemmende indflydelse defineres som: 

- Direkte eller indirekte ejerskab over mere end 50 % af aktiekapitalen, eller 

- Direkte eller indirekte ejerskab over mere end 50 % af stemmerne 

Heraf skal blot den ene betingelse være opfyldt. 

 

Ved bedømmelsen af om der er tale om bestemmende indflydelse, skal medregnes 

koncernforbundne selskaber som defineret i KGL § 4, personlige aktionærer og deres 

nærstående som defineret i LL § 16H, samt fonde eller trusts stiftet af selskabet, personen eller 

deres nærstående. 
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Som det fremgår af nedenstående figur, skal også aktier ejet af den skattepligtiges 

nærtstående medtages ved vurderingen af om der foreligger bestemmende indflydelse. Ved 

nærtstående forstås den skattepligtiges ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn og 

børnebørn og disses ægtefæller, samt dødsboer efter ovennævnte personer. Desuden skal 

aktier ejet af fonde eller trusts stiftet af den skattepligtige selv eller dennes nærtstående 

medtages ved vurderingen af bestemmende indflydelse.  

 

 

Kilde: SKAT’s vejledning om dokumentationspligten 

 

Direkte ejerskab finder sted gennem egne aktier og tager form som det traditionelle 

moderselskab/datterselskab forhold. Der kan også være tale om personejede selskaber. Her 

kræves blot at moderselskabet ejer over 50 % af datterselskabet, før der er tale om 

bestemmende indflydelse. Er der tale om bestemmende indflydelse gennem stemmeandele, 

og ikke gennem aktieandel, er det vigtigt at være opmærksom på at det er de effektive 

stemmerettigheder der skal danne grundlaget for vurderingen. 

 

 Derfor er det vigtigt at undersøge hvorvidt der findes begrænsninger i de øvrige 

selskabsdeltageres stemmerettigheder. Desuden kan det have betydning, såfremt et selskab 
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ejer en andel af sine egne aktier. Ejer selskabet eksempelvis 5 % af sine egne aktier, kræves der 

kun en andel på over 47,5 %, for at opnå bestemmende indflydelse. 

 

 

 

 

A udøver bestemmende indflydelse over B via direkte ejerskab 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Indirekte ejerskab finder sted hvor et eller flere personer eller selskaber har bestemmende 

indflydelse i et selskab via et tredje selskab. Her ganges ejerandelene sammen for at 

bestemme A’s ejerandel i C. Det vil i nedenstående eksempel sige 0,75 x 0,75 = 0,5625. A har 

dermed bestemmende indflydelse over både B og C. 

 

Er der derimod tale om stemmeandele, kræves blot at der ejes over 50 % af stemmeandelene i 

hvert selskab. Det vil sige at hvis A ejer 51 % af stemmerne i B, som så igen ejer 51 % af 

stemmerne i C, vil der være tale om bestemmende indflydelse. 

   

 

 

 

 

 

 

A 

B 

51 % 
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Ejerandele:  Stemmer: 

 

 

 

 

 

 

A udøver bestemmende indflydelse over C via indirekte ejerskab 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

En tredje mulighed er en kombination af direkte og indirekte ejerskab. Det kan ske ved at A 

ejer en andel af både B og C, hvor B så igen ejer en andel af C. I nedenstående eksempel ejer A 

60 % gange 75 % af C, som er lig 45 %. Hertil lægges så de 10 % der ejes direkte. A har med sine 

55 % altså bestemmende indflydelse over C. 

 

 

 

 

 

 

 

A udøver bestemmende indflydelse over C via en kombination af direkte og indirekte ejerskab 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2 BEGRÆNSNING I DOKUMENTATIONSPLIGTEN 

 

Der findes visse begrænsninger i dokumentationspligten. Kontrollerede transaktioner som i 

omfang og hyppighed anses for uvæsentlige er undtaget fra dokumentationspligten. Desuden 

er der visse undtagelser for mindre virksomheder. 

 

Uvæsentlige transaktioner defineres i SKL § 3, stk. 2, som enkeltstående transaktioner af 

beskedent økonomisk omfang. Disse kriterier skal vurderes i hver enkelt tilfælde, da der ikke 

findes nogle fastsatte grænser for hvornår en transaktion er af et beskedent omfang.  At en 

transaktion er enkeltstående, betyder ikke nødvendigvis at den kun forekommer en enkelt 

gang. Det er blot et krav at der ikke er tale om løbende og regelmæssige transaktioner. 

Uvæsentlige transaktioner vil typisk, men dog ikke altid, være transaktioner der ikke vedrører 

virksomhedens primære drift. 

 

Mindre virksomheder defineres i denne sammenhæng på følgende måde2: 

Under 250 beskæftigede, samt enten 

- Har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr., eller 

- En årlig omsætning på under 250 mio. kr. 

 

Det vil sige at punkt 1 og enten punkt 2a eller 2b skal være opfyldt. Det er altså ikke nok at 

eksempelvis 2a og 2b er opfyldt, hvis virksomheden har over 250 ansatte.  Med antal 

beskæftigede menes her det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på årsbasis.  Balance 

og regnskabstal skal tages fra de nyeste officielle regnskaber. Ved balancesum skal forstås de 

samlede aktiver, som er anført i balancen. Den årlige omsætning skal forstås som 

nettoomsætningen, der defineres som salget af varer og tjenesteydelser m.v., der henhører 

under selskabets ordinære drift med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der 

                                                      
2
 Transfer Pricing I praksis, s. 42 
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er direkte forbundet med salgsbeløbet. Opgørelsen af disse kriterier, skal ske på konsolideret 

basis, det vil sige at alle koncernforbundne selskaber skal medregnes. 

 

Det skal vurderes for det pågældende år om kriterierne er opfyldt. Man kan således ikke ultimo 

hvert år afgøre om man er omfattet af disse begrænsninger i dokumentationspligten. Er 

betingelserne ikke opfyldt for et år, er virksomheden omfattet af de almindelige regler om 

dokumentation. 

 

De mindre virksomheder skal alene udfærdige og opbevare dokumentation for, hvorledes 

priser og vilkår er fastsat for: 

- Kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i 

en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og 

som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS, 

- kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i en fremmed stat, 

der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke 

er medlem af EU eller EØS, og  

- kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, 

forudsat at den skattepligtige er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU 

eller EØS.3 

 

Grunden til at de mindre virksomheder ikke er fuldstændig fritaget for at udarbejde 

dokumentation, er at der er en risiko for at lande der ikke er medlem af EU eller EØS og 

samtidig ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, er såkaldte skattely 

lande. Det vil derfor være svært eller næsten umuligt, for de danske skattemyndigheder at 

fremskaffe oplysninger om eventuelle kontrollerede transaktioner til eller fra disse lande. 

                                                      
3
 Transfer Pricing i Praksis s. 43 
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5 DOKUMENTATIONSMATERIALET 

 

Dokumentationspligten omfatter, som tidligere nævnt, dokumentation for prisfastsættelsen af 

kontrollerede transaktioner. Der er ikke nogen krav til det præcise indhold af 

dokumentationsmaterialet, det kræves blot at det dokumenteres at prisfastsættelsen er sket i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, sådan at skattemyndighederne kan sikre at der 

er sket korrekt skattebetaling. 

 

Som en hjælp til virksomhederne og for at opnå et mere ensartet og sammenligneligt 

dokumentationsmateriale, er der udarbejdet en dokumentationsbekendtgørelse 4 , som 

præciserer hvilke elementer dokumentationen skal indeholde. 

 

Ifølge SKAT’s vejledning, som er baseret på dokumentationsbekendgørelsen, bør 

dokumentationsmaterialet indeholde følgende 5 hovedpunkter: 

 

- Beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter 

- Beskrivelse af de kontrollerede transaktioner 

- Sammenlignelighedsanalyse 

- Implementering af prisfastsættelsen 

- Skriftlige aftaler 

 

Disse punkter svarer til §§ 4-8 i dokumentationsbekendtgørelsen. Det er dog ikke noget krav at 

denne opbygning af dokumentationen følges. Det er blot et krav at overholdelse af 

armslængdeprincippet dokumenteres. Det vil dog som hovedregel være en fordel for 

virksomhederne at følge denne opbygning af dokumentationen, ikke mindst i tilfælde af 

uenigheder med SKAT. 

                                                      
4
 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 
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Dokumentationen skal tjene det formål for skattemyndighederne, at sætte dem i stand til at 

vurdere hvorvidt der handles til markedspriser, det vil sige om armslængdeprincippet er 

overholdt, og dermed sikre korrekt skattebetaling. 

 

Formålet med dokumentationen er desuden at skabe et overblik over koncernen, og især de 

koncernforbundne udenlandske selskaber, som virksomheden har transaktioner med5. 

 

Fra virksomhedernes side tjener en god og fyldestgørende dokumentation det formål at 

skattemyndighederne, ikke blot i Danmark men også andre lande, vil være mindre tilbøjelige til 

at foretage en indkomstkorrektion. Hermed reduceres risikoen for dobbeltbeskatning 

væsentligt. Herudover vil en god dokumentation oftest resultere i at en eventuel skatterevision 

forløber hurtigere. 

 

Herunder vil de 5 hovedpunkter i dokumentationen blive gennemgået: 

  

                                                      
5
 Transfer Pricing i Praksis. 74 
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5.1 BESKRIVELSE AF KONCERNEN OG DE FORRETNINGSMÆSSIGE AKTIVITETER 

 

Dokumentationen skal jf. dokumentationsbekendtgørelsen § 4, indeholde en beskrivelse af 

koncernen, med henblik på at give SKAT et overblik over den organisatoriske struktur og de 

forretningsmæssige aktiviteter. 

 

Første punkt i dokumentationsbekendtgørelsen er en beskrivelse af den juridiske struktur. Det 

vil her være hensigtsmæssigt at inkludere et koncerndiagram for overskuelighedens skyld. 

Desuden skal der findes oplysninger om koncernens geografiske placering. Hvis der i årets løb 

er sket ændringer i den juridiske struktur, skal der redegøres for disse. 

 

Dernæst følger en beskrivelse af den organisatoriske struktur, som har til formål at give et 

overblik over de forskellige aktiviteter og/eller funktioner. Også her kan det være fordelagtigt 

at inkludere et koncerndiagram. Det vil typisk være hensigtsmæssigt at inkludere hele 

koncernen i beskrivelsen, selv om det vil være tilstrækkeligt at inkludere de forbundne parter, 

man har haft kontrollerede transaktioner med. 

 

Desuden skal der under dette punkt være beskrivelser af virksomhedens økonomiske 

resultater, herunder forklaring på eventuelle underskud. Der skal angives omsætning og 

driftsresultat for de seneste tre år for virksomheden og for de forbundne parter med hvem 

virksomheden har haft kontrollerede transaktioner. Det er valgfrit om man benytter det 

interne eller eksterne regnskab som baggrund for oplysningerne. Dog skal oplysningerne 

opgøres efter samme regnskabsprincipper for de forbundne parter, såfremt dette er muligt. 

 

En beskrivelse af den historiske udvikling for virksomheden og koncernen skal også inkluderes i 

denne del af dokumentationsmaterialet. Det skal forklares om virksomheden er ny-etableret, 
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eller om der er tale om en veletableret virksomhed eller lignende. Dette kan være 

medvirkende til at forklare virksomhedens strategier m.v. 

 

Er der sket omstruktureringer i dokumentationsperioden, skal dette også oplyses. Dette kan 

have betydning for armslængdevurderingen, da der kan ske skift i funktioner og risici. Er der 

afstået immaterielle aktiver i forbindelse med omstruktureringen, skal der også redegøres for 

dette. 

 

Endelig skal der, som en del af beskrivelsen, være en forklaring på eventuelle underskud. I en 

koncern er det vigtigt at det er det selskab der rent faktisk bærer underskuddet, som også har 

det med i sit regnskab. Der kan f.eks. være tale om en virksomhed i en koncern, der ikke ville 

kunne give overskud på egen hånd, men fordi virksomheden har en værdi for resten af 

virksomhederne i koncernen, opretholdes virksomhedens aktivitet. Der kan også være tale om 

underskud, som følge af opstartsomkostninger, der ofte er forventelige. 

 

Som sidste del af beskrivelsen af koncernen, skal der inkluderes en branchebeskrivelse. Der 

skal angives konkurrence situationen i branchen, herunder de væsentligste konkurrenter, samt 

koncernens egen placering i forhold til disse. 
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5.2 BESKRIVELSE AF DE KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER 

 

De kontrollerede transaktioner er defineret som transaktioner med forbundne selskaber og 

mellem hovedkontor og faste driftssteder. Dette er en vigtig del af vurderingen af om 

armslængdeprincippet er overholdt og skal naturligvis også medtages i 

dokumentationsmaterialet jf. dokumentationsbekendtgørelsen § 5. 

 

Ifølge OECD’s guideline findes der fem sammenlignelighedsfaktorer: 

 

- Produkters egenskaber 

- En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

- Kontraktsvilkår 

- Økonomiske omstændigheder 

- Forretningsstrategier 

 

Disse fem faktorer bruges til at hvorvidt uafhængige transaktioner er sammenlignelige med de 

kontrollerede transaktioner og dermed kan bruges til at vurdere om armslængdeprincippet er 

overholdt. 

 

Ifølge SKAT’s vejledning skal der oplysninger om følgende typer af transaktioner, for hhv. 

virksomhedens resultatopgørelse og balance. 

 

Resultatopgørelse: 

- Køb/salg/overdragelse af varer og andre omsætningsaktiver 

- Indtægter og udgifter ved serviceydelser, herunder management fees, og fordelte 

omkostninger 



36 
 

- Leje- og leasingindtægter og –udgifter 

- Indtægter og udgifter (royalties, licenser osv.) vedrørende immaterielle aktiver 

- Finansieringsindtægter og udgifter 

- Modtagne og ydede tilskud, herunder som eftergivelse af lån 

 

Balance 

- Køb/salg/overdragelse af immaterielle aktiver 

- Køb/salg/overdragelse af materielle anlægsaktiver 

- Køb/salg/overdragelse af kapitalandele i tilknyttede selskaber 

- Køb/salg/overdragelse af andre finansielle aktiver 

- Modtagne og ydede lån 

 

Disse oplysninger skal opgives til SKAT i forbindelse med selvangivelsen, ved hjælp af et særligt 

skema. Det er de omfattede af oplysningspligten der skal udfylde dette skema. SKAT’s 

vejledning foreslår desuden at virksomheden kan udarbejde et diagram, som illustrerer 

transaktionerne med virksomhedens forbundne parter. 

 

Kilde: SKAT’s Vejledning om dokumentationspligten 
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Selvom at OECD’s guideline foreskriver at de kontrollerede transaktioner skal beskrives på 

transaktionsniveau, er det muligt at beskrive ensartede transaktioner under et, dvs. 

aggregeret, jf. dokumentationsbekendtgørelsen § 5 stk. 2.  Der skal en konkret vurdering til i 

hvert tilfælde, da der ikke er konkrete regler for hvornår man kan beskrive transaktioner 

aggregeret. Vurderingen skal ske ud fra ovennævnte sammenlignelighedskriterier. Det er dog 

et krav at SKAT stadig skal kunne vurdere hvorvidt armslængdeprincippet er opfyldt, selvom 

transaktioner beskrives aggregeret.6 

 

Der skal for hver transaktion, eller aggregering af transaktioner, oplyses omfang, det vil sige 

hvor meget er overdraget, og fordeling, altså hvem er der overdraget til. 

 

5.2.1 Funktionsanalyse 

Denne analyse skal beskrive hvilke funktioner de involverede parter udfører, hvilke aktiver der 

anvendes, samt hvilken risiko parterne har pådraget sig. 

 

Værdien af den vare/ydelse som transaktionen vedrører, bliver skabt af funktioner udført af de 

involverede parter. Der kan eksempelvis være tale om produktion, montering, forskning og 

udvikling, design, serviceydelser, køb, distribution, marketing, reklame, transport, finansiering 

og ledelse7. Alle disse funktioner indgår altså i værdiskabelsen og skal derfor beskrives og 

dokumenteres. 

 

Der kan være store forskelle fra branche til branche, hvilke funktioner der er de væsentligste. 

De funktioner der bidrager mest til værdiskabelsen, skal beskrives mere detaljeret end de 

mindre væsentlige. 

 

                                                      
6
 SKAT’s vejledning om dokumentationspligten 5.2.2 

7
 SKAT’s vejledning om dokumentationspligten 5.2.4 
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5.2.2 Aktiver 

 

Her beskrives de anvendte aktiver i forbindelse med transaktionen. Det kan f.eks. være 

produktionsudstyr, men også immaterielle aktiver. Der er som regel en sammenhæng mellem 

de aktiver der bidrager til værdiskabelsen, samt den forventede fortjeneste. Det vil sige at hvis 

der indgår store anlægsaktiver i værdiskabelsen, vil dette være meget kapitalkrævende for den 

bidragende part, og der vil derfor forventes en højere og mere langsigtet fortjeneste. 

 

Med hensyn til immaterielle aktiver er der typisk tale om knowhow, patenter, designs eller 

mere markedsføringsrelaterede aktiver, såsom varemærker, kundekartotek og 

kunde/leverandørrelationer. Det er her vigtigt at dokumentere, hvem der har udviklet aktivet, 

da det er dette selskab der skal have den økonomiske fordel, samt hvem der har det juridiske 

ejerskab og hvem der benytter aktivet.  

 

5.2.3 Risici 

 

Ved normal samhandel mellem uafhængige parter, vil det typisk være sådan at, jo højere risiko 

man påtager sig, jo højere afkast er der mulighed for at opnå. Denne sammenhæng bør der 

derfor også være mellem afhængige parter, for at bevare muligheden for at sammenligne de 

kontrollerede transaktioner med de uafhængige. 

 

Derfor skal der i dokumentationsmaterialet indgå beskrivelser af de væsentligste risici, som 

hver af parterne har påtaget sig. 
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5.3 SAMMENLIGNELIGHEDSANALYSE 

 

Dokumentationsbekendtgørelsen kræver desuden jf. § 6, at dokumentationen skal indeholde 

en sammenlignelighedsanalyse. Denne analyse skal vise SKAT at armslængdeprincippet er 

overholdt, ved at redegøre for at der findes andre sammenlignelige transaktioner, mellem 

uafhængige parter. Det er den skattepligtiges pligt at udarbejde denne analyse og dermed søge 

transaktioner som er sammenlignelige med virksomhedens egne. 

 

Analysen skal jf. dokumentationsbekendtgørelsen omfatte en beskrivelse af prisfastsættelsen 

af de kontrollerede transaktioner samt en redegørelse for at prisfastsættelsen er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, herunder en sammenligning med uafhængige 

transaktioner. Store koncerner kan have en decideret Transfer Pricing politik, og de bør her 

beskrive hvorledes prisfastsættelsen sker for de forskellige selskaber og transaktionstyper. 

 

Redegørelsen for at prisfastsættelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet kan 

dokumenteres med et sammenligningsgrundlag af uafhængige transaktioner, samt en 

beskrivelse af den anvendte prisfastsættelsesmetode. Er det ikke muligt at finde et 

tilstrækkelig godt sammenligningsgrundlag, må den skattepligtige på anden vis dokumentere 

hvorfor armslængdeprincippet vurderes at være overholdt. 

 

Der findes tre typer af transaktioner som kan anvendes som dokumentation som 

sammenligningsgrundlag. Den første type er uafhængige transaktioner som selskabet selv har 

med uafhængige parter, også kaldet interne sammenlignelige transaktioner. Disse 

transaktioner bør undersøges som det første for sammenlignelighed. Er de ikke umiddelbart 

sammenlignelige, bør det undersøges om transaktionerne kan gøres sammenlignelige ved 

hjælp af rimelig nøjagtige justeringer. Justeringerne kan eksempelvis være vedrørende 

produkter, funktioner, risici, leveringsbetingelser, markedsforskelle og arbejdskapital. 
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Den anden type af sammenlignelige transaktioner er transaktioner som andre 

koncernforbundne selskaber end den skattepligtige, har med uafhængige parter. Køber et 

datterselskab eksempelvis varer af et moderselskab, skal det undersøges om moderselskabet 

også sælger samme typer varer til uafhængige parter. Er dette tilfældet skal det vurderes om 

transaktionerne kan bruges som sammenligningsgrundlag, eller ved hjælp af justeringer kan 

blive sammenlignelige. Det gælder uanset hvor i koncernen den skattepligtige organisatorisk er 

placeret, altså uanset om der er tale om datter, søster eller moderselskab. 

 

Den tredje transaktionstype er transaktioner mellem uafhængige parter som ikke er en del af 

koncernen. Der kan være tale om konkurrenter og der kan eksempelvis søges informationer via 

internettet og i tidsskrifter. For mange varer og tjenesteydelser kan det være særdeles 

vanskeligt at tilvejebringe disse informationer, mens det for andre varer, såsom olie og 

råstoffer, eksisterer kendte verdensmarkedspriser. 

 

5.3.2 Søgning efter sammenligningsgrundlag 

 

Første trin ved søgning efter sammenligningsgrundlag, bør altid være at undersøge om der 

findes et brugbart internt sammenligningsgrundlag, enten hos selskabet selv eller hos et af de 

forbundne selskaber. Har den pågældende koncern ingen sammenlignelige transaktioner, må 

der søges blandt uafhængige parter, det vil sige et eksternt sammenligningsgrundlag. 

 

Hvis der er tale om salg af en vare eller produkt, skal sammenligningsgrundlaget typisk være 

nøjagtig samme produkt. Selv små forskelle kan resultere i at sammenligningsgrundlaget må 

forkastes. Det er meget vigtigt for sammenligneligheden at produktet der benyttes til 

sammenligning, handles på samme vilkår og på samme markeder, som det oprindelige 

produkt. Søgning efter eksternt sammenligningsgrundlag i disse situationer, vil derfor typisk 

kun være muligt i til fælde hvor der eksisterer et åbent marked eller en børs med handel med 

det pågældende produkt. Her vil man i praksis anvende den fri markedsmetode til 

prisfastsættelsen. 
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Kan der ikke findes sammenlignelige produkter, hverken internt eller eksternt, kan man 

anvende andre transaktioner mellem uafhængige parter, som sammenligningsgrundlag. Her 

lægges mere vægt på funktionsanalysen, end på om selve produktet er sammenligneligt. Det 

vil sige at funktioner, aktiver og risici skal være sammenlignelige. I disse situationer, vil man 

typisk anvende de øvrige prisfastsættelsesmetoder.  

 

Man vil tage udgangspunkt i en af de mest simple parter i en kontrolleret transaktion, med 

udgangspunkt i funktionsanalysen. Det vil sige den part som har færrest funktioner, aktiver og 

risici. Denne part kaldes den testede part. Herefter vil man søge i lignende brancher, da 

chancen for at finde et sammenligningsgrundlag typisk vil være størst her. Giver dette ikke 

resultat vil man kunne søge i andre brancher. 

 

Det kan i visse tilfælde være en god ide at undersøge data, fra en flerårig periode. Dette kan 

eksempelvis indebære produktlivscykluser, analyser af udvikling i omsætning, omkostninger 

eller avancer for selskabet selv, samt for sammenligningsgrundlaget. 

 

 

5.3.3 Justeringer 

 

Kan man ikke umiddelbart finde sammenlignelige transaktioner, kan der foretages justeringer 

af de mest sammenlignelige transaktioner. Formålet med justeringen er at udligne den 

økonomiske effekt af de forskelle der er på den uafhængige og den kontrollerede transaktion, 

sådan at den uafhængige transaktion kan benyttes som sammenligningsgrundlag i forbindelse 

med prisfastsættelsen. 

 

Det er ikke nok kun at fokusere på de primære sammenlignelighedsfaktorer ved vurderingen 

om eventuelle justeringer skal foretages. Andre faktorer kan også have betydning. 

Generelt kan man sige at sammenligningsgrundlaget bliver mere usikkert, jo flere justeringer 

man vælger at foretage. Derfor bør man som udgangspunkt foretage så få som muligt, eller 

forsøge at finde et mere passende sammenligningsgrundlag. 
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Eksempler på justeringer kan være på forskelle i funktioner, produkter, risici, 

leveringsbetingelser, markedsforskelle eller arbejdskapital. Nedenfor vises et eksempel på 

justeringer som følge af forskelle i funktioner, samt efterfølgende en dom der illustrerer 

vigtigheden af at foretage en sammenlignelighedsanalyse. 

 

5.3.4 Eksempel: 

 

En distributør indkøber varer fra et moderselskab og videresælger disse. Distributøren har 

begrænsede funktioner, aktiver og risici. Salgsprisen til uafhængige kunder er 200 kr. pr. stk. og 

der forventes et årligt salg på 750.000 enheder hvilket resulterer i en omsætning på 150 mio. 

kr. 

 

Den mest sammenlignelige virksomhed, har salg af samme type vare, blot med den forskel at 

varerne ikke er pakket på forhånd. Dette medfører at distributøren har omkostninger til 

pakning og emballage, i modsætning til sammenligningsgrundlaget. 

 

Distributørens investering i en pakkemaskine beløber sig til 10 mio. kr., der ved en 

amortisering på 25 % om året i 5 år udgør 2 mio. kr. pr. år. Dette medfører en omkostning pr. 

stk. på 2,67 kr. Desuden forventes der yderligere kapacitetsomkostninger på 1 mio. kr. om året 

i forbindelse med disse funktioner, samt yderligere variable omkostninger på 5 kr. pr. stk. i 

forbindelse med emballage mv. 

 

Det antages at forholdet mellem bruttoavanceprocenten og kapacitetsomkostningerne viser at 

kapacitetsomkostningerne dækkes med 130 %, med en bruttoavance på 45 %. Dermed vil den 

ekstra kapacitetsomkostning på 1 mio. kr. medføre en kompensation på 1,3 mio. kr. 

Omkostningerne pr. stk. bliver hermed 1,73 kr. Hermed kommer de samlede justering til at 

udgøre de 1,73 kr., de variable omkostninger på 5 kr., samt de 2,67 kr. i forbindelse med 

investeringen. 

 

Justeringen kan nu foretages ved anvendelse af videresalgsprismetoden: 
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Salgspris pr. stk.     200,00 kr. 

Vareforbrug uden justeringer    110,00 kr. 

 

Markedsmæssig bruttoavance pr. stk. uden forskel i funktioner: 

200 kr. x markedsmæssig bruttoavance 45 %     90,00 kr. 

 

Justering for yderligere funktioner: 

Investering i pakkemaskine 2,67 kr. 

Omkostninger til pakning 1,73 kr.        4,40 kr. 

 

Justeret bruttoavance pr. stk. (90 kr. + 4,40 kr.)     94,40 kr. 

 

Justeret bruttoavanceprocent: (94,40 kr./200 kr. x 100)    47,20 % 

 

Justeret vareforbrug pr. stk. (200 kr. – 94,40 kr.)   105,60 kr. 

 

Koncerneksternt vareforbrug         5,00 kr. 

 

Koncerninternt vareforbrug (intern afregningspris) pr. stk.  100,60 kr. 

 

 

Kompensationen og den dermed øgede bruttoavanceprocent gives på grund af at distributøren 

påtager sig ekstra funktioner og risici og dermed under normale forhold vil kunne opnå en 

større fortjeneste. 

 

Man må til sidst vurdere hvorvidt justeringerne virker rimelige og om der eventuelt skal 

arbejdes videre med sammenlignelighedsanalysen.  
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5.2.5 LSR af 9.9.2008 j.o4-03830 

 

Denne afgørelse fra landskatteretten viser hvorledes en skatterevision kan resultere i at den 

skattepligtige indkomst forhøjes, på baggrund af sammenligninger af de koncerninterne 

transaktioner med de uafhængige transaktioner med samme type varer fra samme selskab. 

 

Det danske koncernselskab, som er en del af en koncern som er repræsenteret i 135 lande, er 

et olieselskab der driver udvinding, fabrikation og servicestationer. 

 

De interne transfer pricing priser fastsættes ud fra hvilken afdeling der sælges fra, enten 

henholdsvis supplyafdeling, der sælger til andre koncernselskaber, og marketingafdelingen, der 

hovedsageligt sælger til slutbrugere. Bruttoavancerne kan ikke sammenlignes direkte mellem 

de 2 afdelinger, da der er visse forskelle i kostprisen. Derimod kan der sammenlignes 

bruttoavancer i den enkelte afdeling. 

 

På baggrund af en sammenligning af bruttoavancerne for henholdsvis interne og eksterne 

transaktioner over den samme periode, kunne skatterevisorerne konstatere at 

armslængdeprincippet ikke var overholdt, da bruttoavancen på de eksterne transaktioner var 

betydeligt højere end på de interne transaktioner. Dette resulterede i en indkomstforhøjelse 

på 23 mio. kr. 
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5.4 IMPLEMENTERING AF PRISFASTSÆTTELSEN 

 

Det skal jf. bekendtgørelsen § 7 redegøres, hvordan man har implementeret principperne for 

prisfastsættelsen. Dette vil hjælpe SKAT med at vurdere om metoderne er anvendt korrekt og 

dermed om prisfastsættelsen er sket på armslængdevilkår. 

 

Redegørelsen skal blandt andet indeholde dokumentation for at man rent faktisk har anvendt 

de angivne prisfastsættelsesmetoder, sammenligningsgrundlag, samt at den eller de priser 

man er kommet frem til som værende armslængdeprisen, rent faktisk er anvendt ved 

transaktionerne. 

 

Er der på prisfastsættelsestidspunktet, faktorer som ikke er kendt, kan disse baseres på 

skønsmæssige bedømmelser. Dette er vigtigt at inkludere i dokumentationen, således at 

skattemyndighederne kan vurdere om der er foretaget korrekte skøn. 

 

Der kan være situationer, hvor det efterfølgende har været nødvendigt at justere tidligere 

fastsatte priser for kontrollerede transaktioner. Dette skal ligeledes dokumenteres, således at 

skattemyndighederne kan se mellem hvilke parter der er foretaget justeringer samt om de nye 

priser er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 
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5.5 SKRIFTLIGE AFTALER 

 

Skriftlige aftaler mellem de involverede parter i de kontrollerede transaktioner, skal også indgå 

i dokumentationsmaterialet, jf. bekendtgørelsen § 8. Aftalerne kan eksempelvis fastlægge 

vilkårene for transaktionerne, prisfastsættelsesmetoder samt eventuelle aftaler om ændring af 

betingelserne. 

 

Aftaler, som eksempelvis unilaterale eller bilaterale APA’er indgået med udenlandske 

skattemyndigheder skal inkluderes i dokumentationen, såfremt de danske skattemyndigheder 

ikke har part i aftalen. 
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6. UKLARHEDER I DE DANSKE KRAV 8 

 

På trods af at der har eksisteret danske regler og lovgivning på Transfer Pricing området i over 

9 år og at der findes udførlig vejledning fra SKAT’s side, hersker der stadig uklarheder på flere 

områder. Uklarhederne vedrører begrebsfastlæggelse, rækkevidden og anvendelsen af 

reglerne samt hvorledes virksomhederne i praksis skal udarbejde dokumentationsmaterialet. 

 

6.1 DE DANSKE REGLER VS. OECD 

Danske virksomheder der indgår i internationale koncerner, vil som regel have gavn af at 

udarbejde en ensartet dokumentation for de lande koncernen er repræsenteret i. Dette kan 

dog vise sig at være en vanskelig opgave. Da de danske dokumentationskrav er forholdsvis 

detaljerede kan der hurtigt opstå konflikter mellem de danske krav og OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines og EU’s Code of Conduct, på trods af at de danske krav er baseret på disse 

guidelines. 

 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines indeholder en række forslag til hvorledes Transfer Pricing 

dokumentation kan opbygges, hvorimod de danske krav indeholder fem ufravigelige punkter, 

hvorved en del af fleksibiliteten og friheden forsvinder.  

 

Anvender en virksomhed en OECD model og dokumenterer at armslængdeprincippet er 

overholdt, uden at følge de obligatoriske punkter i den danske bekendtgørelse, risikerer man 

sanktioner i form af bødestraf. Formålet med dokumentationen er ifølge OECD’s Guidelines at 

anskueliggøre at armslængdeprincippet er overholdt og det er dermed op til virksomhederne 

selv at afgøre hvordan dette i praksis dokumenteres på bedste vis. 

 

                                                      
8
 Artikel: TP-dokumentation – uklarheder i de danske krav, SR-skat 6, 2006 
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Af denne grund vil det være sikrere for virksomhederne at indrette dokumentationsprocessen 

efter de formelle krav i den danske lovgivning9, da myndighederne ofte vil tillægge de formelle 

krav større vægt, end at armslængdeprisen er dokumenteret. 

 

6.2 DOKUMENTATIONSNIVEAUET 

 

Som tidligere nævnt er der flere forskellige dokumentationsniveauer, eksempelvis 

transaktionstype, produkttype eller enkeltstående transaktioner. Ifølge OECD’s Guidelines skal 

dokumentationen foregå på transaktionsniveau, men der tillades i praksis at ensartede 

transaktioner grupperes. 

 

Dette giver dog i praksis ofte det problem at virksomhederne ikke anvender samme 

prissætning indenfor samme gruppering. Dette resulterer ofte i at der opstår mange 

undergrupper inden for hver gruppering, hvilket har den effekt at dokumentationen bliver 

uoverskuelig, hvilket er modstridende med selve formålet med dokumentationen. 

 

Et andet problem er at der kan være flere profitcentre inden for samme juridiske enhed. 

Dermed kan der være avancer ved de interne salg inden for samme juridiske enhed, hvilket gør 

det svært at dokumentere priserne ind og ud af selskabet. 

 

Transaktionstype er det mest almindelige dokumentationsniveau i praksis, eventuelt suppleret 

med dokumentation på produktniveau for visse produkter. 

 

Problemerne vedrørende dokumentationsniveau opstår i tilfælde af en skatterevision. 

Skattemyndighederne vil typisk tage udgangspunkt i de enkelte transaktioner og dermed kan 

                                                      
9
 Artikel: TP-dokumentation – uklarheder i de danske krav, SR-skat 6, 2006 
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det være svært for virksomhederne at retfærdiggøre deres dokumentation, hvis denne tager et 

andet udgangspunkt. 

 

Ifølge OECD’s Guidelines bør skattemyndighederne respektere virksomhedens valgte 

dokumentationsniveau, såfremt det er det mest retvisende for den pågældende 

transaktionstype. 

 

Der er ikke noget entydigt svar på hvordan dette kan undgås i tilfælde af en skatterevision. Der 

er ikke nogen facitliste til den korrekte dokumentation, der kan undgå alle uddybende 

spørgsmål fra skattemyndighederne. 

 

Man kan ikke altid vurdere de samlede kontrollerede transaktioner enkeltvis, og opnå samme 

resultat som ved uafhængige transaktioner. Hvis dette er tilfældet ville man se helt bort fra 

synergier og stordriftsfordele, samt omkostninger til for eksempel administration i en stor 

koncern. 

 

Endelig er det vigtigt at huske på at der ifølge OECD’s Guideline ikke er en eksakt 

armslængdepris, men et interval af priser der alle er acceptable armslængdepriser. 

 

6.3 REGELHÅNDHÆVELSE 

 

Myndighedernes anvendelse af reglerne giver også anledning til visse uklarheder. Det er uklart 

hvornår en virksomhed kan idømmes bødestraf. Ifølge bekendtgørelsen § 2, stk. 1 er det 

tilstrækkeligt at virksomheden dokumenterer at armslængdeprincippet er overholdt, hvilket 

må siges at være i overensstemmelse med OECD’s Guidelines. Modsat er der dog i §§ 4-8 

anvendt en formulering, hvor ordet ”skal” indgår og der er dermed mulighed for at 
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myndighederne kan tillægge den formelle udformningen af dokumentationsmaterialet større 

vægt end selve indholdet. 

 

Endvidere er det uklart hvorvidt §§ 9-10 i bekendtgørelsen er omfattet af den egentlige 

dokumentationspligt. Denne del af bekendtgørelsen omhandler supplerende materiale og 

databaseundersøgelser. 
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7. EU TRANSFER PRICING DOKUMENTATION 

 

Som alternativ til den danske transfer pricing dokumentation, er det efter bekendtgørelsen 

også muligt at udarbejde en såkaldt EU transfer pricing dokumentation. Reglerne om EU 

transfer pricing dokumentation er udarbejdet af EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF). JTPF 

blev stiftet i 2002 af EU kommissionen, men EU transfer pricing dokumentationen blev ikke 

vedtaget før 21. juni 2005. Dokumentationskravene er udarbejdet som et kompromis mellem 

de europæiske skattemyndigheder og erhvervslivet, idet JTPF har, ligesom EU, 27 

medlemslande, samt repræsentanter fra erhvervslivet. 

 

EU transfer pricing dokumentationen skal indeholde to dele; en ”master file” eller 

fællesdokumentation og en landespecifik dokumentation. Vælger et dansk selskab at 

udarbejde en EU dokumentation, skal dokumentationen stadig opfylde alle kravene fra 

bekendtgørelsen. 

 

7.1 FORMÅLET MED EU TRANSFER PRICING DOKUMENTATIONEN 

 

Der har i de senere år foregået en øget globalisering, hvilket har medført en øget handel på 

tværs af landegrænser. På trods af dette har der ikke eksisteret en fælles standard for transfer 

pricing dokumentation. Dette har for virksomhederne medført øgede compliance 

omkostninger, samt en risiko for dobbeltbeskatning, for virksomhederne. Omkostningerne 

opstår primært i forbindelse med søgningen efter sammenligningsgrundlag og med at 

forberede selve dokumentationen.  

 

Også repræsentanter fra det europæiske erhvervsliv har givet udtryk for at compliance 

omkostningerne for at leve op til dokumentationskravene i EU er for høje. Desuden gives der 

udtryk for at visse medlemslande ikke konsekvent følger OECD guidelinen.  
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Omvendt er det et problem for skattemyndighederne hvis virksomhederne flytter deres 

indkomst til andre lande, ved at justere de interne afregningspriser, ligesom det er et problem 

hvis virksomhederne ikke kan leve op til det enkelte lands krav. 

 

Alene inden for EU er der store forskelle i selskabsbeskatningen. Selskabsskatteprocenten 

varierer mellem 0 og 35 % (i 2005), hvilket giver virksomhederne et naturligt incitament til at 

flytte indkomsten, såfremt dette er muligt.  

 

Derfor må det ses som et reelt og signifikant problem at europæiske koncerner skal efterleve 

flere regelsæt. Faktisk vurderes transfer pricing problemstillingen at være det vigtigste 

skattemæssige problem for selskaber. Problemet vurderes af Joint Transfer Pricing Forum at 

kunne løses ved at indføre mere ensartede dokumentationskrav i de enkelte medlemslande 

inden for rammerne af OECD’s guideline. Grunden til at EU dokumentationskravene skal være i 

overensstemmelse med OECD’s guideline, er at mange multinationale koncerner også opererer 

i OECD lande uden for EU. 

 

Formålet med EU transfer pricing dokumentationen er således at reducere omkostningerne for 

både virksomheder og skattemyndigheder10, da det hurtigt kan blive en bekostelig affære at 

opfylde dokumentationskravene i de respektive lande hvor koncernen er repræsenteret. 

Desuden vil en mere standardiseret og ensartet dokumentation øge gennemsigtigheden, 

kvaliteten og niveauet af dokumentationen på EU plan. 

 

Ved at dele dokumentationen op i en fællesdokumentation, som så vil kunne anvendes i alle de 

EU lande hvor koncernen opererer, og en landespecifik del, vil man kunne effektivisere 

processen med udarbejdelse af dokumentationen og dermed spare både tid og penge. Det er 

således kun den landespecifikke dokumentation, der skal udarbejdes for hvert land, hvorimod 

                                                      
10

 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements 
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alle de centrale dele af dokumentationen, som er fælles for de fleste medlemslande, vil være 

indeholdt i fællesdokumentationen der så kun skal udarbejdes en gang. 

 

Det er frivilligt for selskaberne at følge EU dokumentationskravene, men vælger man dette bør 

kravene følges i samtlige EU lande hvor koncernen er dokumentationspligtig. Desuden bør 

dokumentation tilvælges for en årrække, sådan at der kommer en hvis kontinuitet i 

koncernens dokumentation. 

 

EU-dokumentationskravene er ikke udfærdiget med henblik på at udelukke de nationale 

skattemyndigheder fra at stille yderligere krav, end de angivne i dokumentationen. Desuden 

bør kravene ikke hæmme skatterevisionsprocessen. 

 

Det kan være til fordel for skattemyndighederne at det ved EU TPD, ofte vil være mere erfarne 

medarbejdere i virksomhederne, som vil udarbejde dokumentationen. 

 

JTPF anbefaler medlemslande, der endnu ikke har regler vedrørende transfer pricing 

dokumentation, at udarbejde krav, der er i overensstemmelse med EU transfer pricing 

dokumentationskravene. 

 

7.2 FORMÅLET MED TRANSFER PRICING DOKUMENTATIONEN IFØLGE JTPF 

 

God og effektiv dokumentation har den fordel for skatteyderne at man sparer tid og 

omkostninger på at forberede dokumentationen, samt at man reducerer chancen for 

indkomstforhøjelser og bøder. Fra skattemyndighedernes synspunkt, har god og effektiv 

dokumentation den fordel at transfer pricing revisionerne bliver mindre komplicerede og 

mindre tidskrævende. Dette skyldes at man nemmere kan identificere de koncerninterne 
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transaktioner, samt foretage vurderingen om disse er foretaget i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

 

7.3 INDHOLD AF GOD OG EFFEKTIV DOKUMENTATION IFØLGE JTPF 

 

Hovedindholdet i dokumentationen skal være at fungere som bevis for, at 

armslængdeprincippet er overholdt for enhver koncernintern transaktion. Der findes ikke 

nogen facitliste på hvordan denne dokumentation skal se ud eller indeholde og 

skattemyndighederne kan derfor forespørge dokumenter eller lignede som man normalt ikke 

ville anvende i en skattesag. 

 

Mange lande anvender sammenlignelige uafhængige transaktioner, som et bevis på at 

armslængdeprincippet er overholdt. Her foretrækkes generelt interne transaktioner, da disse 

alt andet lige vil være mere sammenlignelige end eksterne transaktioner.  

 

OECD’s guideline fastslår at omfanget af dokumentationen bør være i overensstemmelse med 

de omkostninger og administrative byrde som virksomheden pådrager sig i forbindelse 

hermed, sådan at små og mellemstore virksomheder ikke pådrager sig store omkostninger der 

ikke er proportionale med størrelsen og mængden af kontrollerede transaktioner. 

 

7.4 FORDELE VED EU DOKUMENTATIONEN 

 

Hovedfordelen ved EU Transfer Pricing Dokumentationen er at alle skattemyndigheder, hvor 

en koncern er repræsenteret, nu vil have adgang til de samme informationer via 

fællesdokumentationen11. Dette vil ligeledes give selskaberne mulighed for at samle mere 
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 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements 
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detaljeret information om koncernen som helhed, da informationerne nu kan anvendes i 

samtlige EU-lande hvor koncernen er repræsenteret. 

 

For skatteyderne vil der herudover være fordele i form af lavere risiko for at blive udsat for 

skatterevision, lavere risiko for dobbeltbeskatning, samt kortere skatterevisioner. 

 

For skattemyndighederne kan nævnes fordele som flere informationer om koncerninterne 

transaktioner, mere effektive risikovurderinger, reducerede administrative omkostninger, samt 

at vurdere/beskatte de koncerninterne transaktioner. 

 

Herudover kan nævnes af fordele: 

- Større ensartethed i sammenlignelighedsanalyserne 

- Større ensartethed i anvendelsen af prisfastsættelsesmetoderne 

- Forbedret gennemsigtighed i hele transfer pricing processen 

- Centralisering af gennemgang af materialer 

- Lettelse af regeloverholdelse (compliance) 

- Reduktion, lettelse og hurtigere behandling af gensidige aftale procedurer 

 

7.5 INDHOLDET AF EU DOKUMENTATIONEN 

 

EU transfer pricing dokumentationen bygger på et princip om at dokumentationen være opdelt 

i en fællesdokumentation og en landespecifik dokumentation. Fællesdokumentationen skal 

være relevant for alle medlemslande hvor koncernen selskaberne er til stede, og skal således 
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kun udarbejdes én gang. Derudover skal der udarbejdes en landespecifik dokumentation for 

hvert land koncernen er repræsenteret i12. 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over EU transfer pricing dokumentationen 

Kilde: Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of 

Documentation Requirements 

 

7.5.1 Indhold af fællesdokumentationen 

 

Fællesdokumentationen bør indeholde de overordnede informationer om koncernens transfer 

pricing forhold, således at det er relevant for samtlige lande. 

 

Dokumentationen skal indeholde følgende punkter: 

- En generel beskrivelse af virksomheden og forretningsstrategien 

- En generel beskrivelse af koncernens organisatoriske, juridiske og operationelle struktur, 

inklusive organisationsdiagram og en beskrivelse af moderselskabets deltagelse i 

datterselskaberne 
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 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements 

Fællesdokumentation 

Standardiserede informationer, relevant for alle EU koncern-selskaber 

Standardiseret  

landespecifik dokumentation 

Land A 

 

Standardiseret  

landespecifik dokumentation 

Land B 

 

Standardiseret  

landespecifik dokumentation 

Land C 
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- Identifikation af kontrollerede selskaber som har kontrollerede transaktioner med 

selskaber i EU 

- En generel beskrivelse af de kontrollerede transaktioner inden for EU, herunder: 

o Transaktionsstrømme 

o Fakturastrømme 

o Værdien af transaktionsstrømme 

- En beskrivelse af funktioner og risici, herunder også ændringer i forhold til forrige 

indkomstår 

- Ejerskab af immaterielle aktiver 

- Koncernens interne transfer pricing politik, samt en forklaring på at koncernen overholder 

armslængdeprincippet 

- En liste over omkostningsfordelingsaftaler, APA’er og domme vedrørende transfer pricing 

- Et løfte om at indlevere eventuelt supplementerende materiale, som 

skattemyndighederne måtte have brug for 

 

7.5.2 Indhold af landespecifik dokumentation 

Den landespecifikke dokumentation bør indeholde følgende punkter13: 

- Detaljerede beskrivelser af virksomheden og forretningsstrategien, herunder eventuelle 

ændringer fra forrige år 

- Information vedrørende landespecifikke kontrollerede transaktioner, inklusive: 

o Transaktionsstrømme 

o Fakturastrømme 

o Værdien af transaktionsstrømme 

- En sammenlignelighedsanalyse 

o Karakteristika 

o Funktionsanalyse 

o Juridiske forhold 

o Økonomiske forhold 

o Specifikke forretningsstrategier 
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 Report on the Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation Requirements 
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- En forklaring på valg af prisfastsættelsesmetode og implementering heraf 

- Relevante informationer om interne og eksterne sammenligningsgrundlag, såfremt disse er 

til stede 

- En beskrivelse af implementeringen og anvendelsen af koncernens interne transfer pricing 

politik 

 

For at øge fleksibiliteten for de multinationale koncerner, er det muligt at rykke udvalgte 

punkter fra den landespecifikke dokumentation til fællesdokumentationen. Dog skal 

detaljegraden bibeholdes. 
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8. JTPF ’S  GUIDELINE FOR ADVANCE PRICING AGREEMENTS 

 

JTPF har, udover sit arbejde med code of conduct for dokumentationskravene, også udarbejdet 

en guideline for Advance Pricing Agreements (APA) 14 . I modsætning til den gensidige 

aftaleprocedure og EF voldgiftskonventionen, der forsøger at løse eventuelle stridigheder og 

dobbeltbeskatninger, undgår man ved brug af APA’er i stort omfang stridigheder og 

virksomhederne vil dermed have en meget større sikkerhed for prisfastsættelsen. 

 

Stridighederne opstår typisk når der foretages en skatterevision af et multinationalt 

koncernselskab. I tilfælde af at skattemyndighederne ikke er enige i selskabets prisfastsættelse, 

vil skattemyndighederne typisk ændre prisfastsættelsen med en indkomstforhøjelse til følge. 

Dette kan føre til dobbeltbeskatning for selskabet og dermed kan der opstå en stridighed 

mellem skattemyndighederne i de respektive lande, vedrørende hvem der har ret til 

skattebetalingen.  

 

Typisk vil disse dobbeltbeskatnings stridigheder blive forsøgt løst ved hjælp af den gensidige 

aftaleprocedure, hvilket ikke altid fører til en løsning på stridigheden. Inden for EU er det 

endvidere muligt at få løst stridigheden ved EF voldgiftskonventionen. Hvis der efter to år 

stadig er strid om dobbeltbeskatningen, er man garanteret en løsning via 

voldgiftskonventionen. Gensidig aftaleprocedure og EF voldgiftskonventionen har dermed til 

formål at løse stridigheder vedrørende dobbeltbeskatning efter at de er opstået. 

 

En mere optimal løsning er ifølge JTPF at benytte APA’er, hvilket kan forhindre at mange af 

disse stridheder overhovedet opstår. En APA er ifølge OECD’s guideline; ”en aftale, som på 

forhånd fastlægger et passende antal kriterier for prisfastsættelsen af kontrollerede 

transaktioner over en bestemt periode”. En APA er dermed et af de bedste redskaber for både 

                                                      
14

 Report on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of dispute avoidance and resolution 
procedures and on Guidelines for Advance Pricing Agreements within the EU 
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selskaber og skattemyndigheder, til at undgå disse stridigheder omkring 

dobbeltbeskatningssager. 

 

Udover APA’er er der en række andre metoder til at forsøge at undgå stridigheder omkring 

dobbeltbeskatning. Disse metoder er samtidig skatteundersøgelse, frivillig eller obligatorisk 

tidligere konsultation eller aftale samt ekspert udtalelse eller mægler. JTPF vurderer dog at 

APA er den bedste løsning overordnet set og har derfor fokuseret på at skabe en guideline for 

best practice på dette område. 

 

En APA kan være unilateral, bilateral eller multilateral, hvilket angiver om aftalen involverer 

henholdsvis en, to eller flere end to skattemyndigheder. JTPF’s guideline angiver at bilaterale 

og multilaterale APA’er er klart at foretrække, såfremt dette er muligt. Dette skyldes at man 

ikke kan sikre sig mod dobbeltbeskatning ved at indgå aftale med kun én skattemyndighed, da 

dobbeltbeskatning jo i sagens natur involverer mindst to skattemyndigheder. På trods af dette 

er de unilaterale APA’er den mest udbredte APA type i mange lande, hvilket hovedsageligt 

skyldes at de er hurtigere at indgå og ikke medfører så store omkostninger for 

virksomhederne. Dog er en unilateral APA bedre end ingen APA. 

 

Erhvervslivet i EU har fremført kritik af at de forskellige regler og procedurer vedrørende 

APA’er i de forskellige medlemslande medfører et stort tidsforbrug samt store omkostninger i 

forbindelse med ansøgning og indgåelse af APA aftaler.  

 

8.1 FORDELE VED ADVANCE PRICING AGREEMENTS 

 

Som nævnt er der væsentlige fordele ved at anvende APA’er, hovedsageligt at man i stort 

omfang kan undgå dobbeltbeskatnings stridigheder. 
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For virksomhederne giver det som følge heraf yderligere den fordel at man er i bedre position 

til at forudse skattebetalingerne, hvilket giver en bedre likviditetsstyring så længe APA aftalen 

er gældende. Når aftalen udløber kan man vælge at forlænge denne, såfremt 

skattemyndighederne er indstillet herpå. 

 

Der gives ved anvendelse af APA’er en større grad af samarbejde mellem selskaberne og 

skattemyndighederne, da selskaberne i forbindelse med ansøgning skal præsentere og 

diskutere sagen med skattemyndigheden. Dette kan hjælpe selskaberne til at betragte 

skattemyndigheden mere som en samarbejdspartner og ikke kun som en kontrollerende 

myndighed.  Hermed er selskaberne måske mere villige til at dele alle relevante informationer. 

 

Ved anvendelse af APA’er vil der typisk være besparelser at hente for skattemyndigheden i 

form af at en eventuel skatterevision, vil forløbere lettere og ikke vil være ligeså tidskrævende. 

Det vil dog stadig være nødvendigt for skattemyndigheden at kontrollere at vilkårene i aftalen 

overholdes. 

 

8.2 ULEMPER VED ADVANCE PRICING AGREEMENTS 

 

Selvom der er mange fordele ved APA’er, er det vigtigt at være opmærksom på at det kan være 

et meget omfattende arbejde for skattemyndigheden at indgå disse aftaler. Dette skyldes at 

der kan være tale om meget komplicerede forhold og det vil derfor være en fordel at 

organisere en effektiv procedure for behandlingen af disse sager. 
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Da skattemyndighederne ikke kan kontrollere hvornår og hvor mange ansøgninger der kommer 

ind fra selskaber som ønsker at indgå en APA, kan det være særdeles svært at allokere 

ressourcerne optimalt og dermed at sikre end rimelig sagsbehandlingstid15. 

 

Fra de skattepligtiges synspunkt er der udtrykt bekymring for at skattemyndighederne får 

lettere adgang til virksomhedens transaktioner og andre relevante data. Dermed er 

virksomheden mere udsat i tilfælde af uoverensstemmelse med skattemyndighederne, da der 

ikke er nogen form for beskyttelse af virksomhederne under ansøgningsfasen. Dette kan 

muligvis afskrække visse virksomheder fra at ansøge. 

 

Endelig kan det være en ulempe for små og mellemstore virksomheder, at 

ansøgningsproceduren er meget omfattende og tidskrævende og det dermed kan være for 

dyrt for mange af disse virksomheder at overhovedet ansøge om en APA. 

 

8.3 BEST PRACTICE 

 

JTPF mener at man kan minimere ulemperne samt maksimere fordelene, ved brug af APA’er 

ved at indføre en guideline for best practice på området. Best practice skal forstås som en 

opfordring til og en målsætning for de enkelte medlemslande. Det accepteres af JTPF at ikke 

alle medlemslande kan leve op til denne best practice på grund af national lovgivning eller 

andre forhold. 

 

Det er ikke kun skattemyndighedernes ansvar at leve op til disse best practice. Skatteyderne 

har ligeledes et ansvar for at leve op til best practice, især i forbindelse med ansøgningsfasen. 
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APA’en bør ikke indeholde aftaler om den nøjagtige profit for de kontrollerede transaktioner 

der er indeholdt i aftalen. Derimod skal APA’en indeholde kriterier til brug for prisfastsættelsen 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Hermed er APA’en en sikkerhed for den 

skattemæssige behandling af de omfattede transaktioner, både for den skattepligtige og for 

skattemyndighederne. 

 

Indgåelse af en APA betyder ikke at den skattepligtige er beskyttet mod skatterevisioner fra 

skattemyndighederne. Transaktioner som ikke er dækket af APA’en kan udsættes for revision 

efter de normale regler. Transaktioner der er inkluderet in APA’en kan ligeledes revideres af 

skattemyndighederne, med henblik på at sikre at de aftalte forhold overholdes. 

 

For skattemyndighedernes side er der vigtigt at APA ansøgninger og sagsbehandling bliver 

koordineret fra centralt hold, således at man kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Det vil 

være fornuftigt at gøre brug af specialister til at behandle APA’erne, hvilket i første omgang 

indebærer at behandle den pågældende ansøgning, og dernæst indgå i forhandlinger med den 

udenlandske skattemyndighed, såfremt der er tale om en bilateral APA. 

 

Som udgangspunkt er det den skattepligtige der bestemmer hvilke transaktioner, som skal 

være dækket af APA’en. Skattemyndighederne kan dernæst acceptere, foreslå ændringer eller 

afvise ansøgningen. En ansøgning som opfylder alle formelle krav, bør som udgangspunkt 

accepteres, og trækkes en ansøgning tilbage af den skattepligtige, bør dette ikke automatisk 

resultere i en skatterevision, da dette vil kunne medvirke til at afholde skattepligtige fra 

overhovedet at ansøge. 

 

Det er op til det enkelte medlemsland, hvorvidt der skal indføres gebyr for indgåelse af en APA, 

men gebyret må ikke anvendes som et middel til at sikre en god sagsbehandling. Dette skal 

være en selvfølge for alle ansøgere. Gebyret bør omtales som et startgebyr eller som et gebyr 
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til at dække de øgede omkostninger som skattemyndigheden pådrager sig i forbindelse 

hermed. 

 

En af hovedpointerne ved at indgå en APA, er at der opnås en høj grad af sikkerhed for den 

skattemæssige behandling af udvalgte transaktioner, mellem skattemyndighederne og den 

skattepligtige. Netop derfor er det kun fordelagtig at indgå en APA, såfremt der eksisterer en 

hvis grad af sikkerhed vedrørende de pågældende transaktioner. I denne forbindelse kan 

skattemyndighederne vælge at anvende kompleksitetstærskler, sådan at kun de rigtige 

ansøgninger kommer i betragtning. Antallet og størrelsen på transaktionerne alene er dog ikke 

nok til at danne grundlag for vurderingen af kompleksiteten. Der bør derfor ske en individuel 

vurdering i relation til det enkelte selskabs risiko forhold16. 

 

Der stilles visse krav til dokumentationen i forbindelse med indgåelse af en APA aftale. 

Skattemyndighederne vil stille visse krav ved ansøgningsfasen, samt eventuelt yderligere krav 

under forløbet af APA’en, sådan at skattemyndigheden kan overvåge hvordan APA’en 

anvendes i praksis. Typisk vil EU Transfer Pricing Dokumentationen, være fordelagtig at 

anvende såfremt selskabet allerede udarbejder denne til opfyldelse af det almindelige 

dokumentationskrav. 

 

8.4 ANSØGNINGSPROCEDURE 

 

En formel ansøgning til skattemyndighederne bør ifølge JTPF’s best practice indeholde 

historiske informationer, samt nye informationer som må være nødvendige at fremskaffe i 

forbindelse med APA’en. I perioden før den formelle ansøgning bør skattemyndighed og 

skattepligtig beslutte hvilken information der er nødvendig. Der bør skabes en balance således 
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at skattemyndigheden kan evaluere ansøgningen på et tilfredsstillende grundlag, men uden at 

skattepligtig bliver overbebyrdet med at fremskaffe store mængder unødvendig information. 

 

Alle APA’er er forskellige og kan derfor tage meget forskellig tid at behandle. 

Skattemyndigheden kan reducere behandlingstiden ved at gennemgå oplysninger hurtigt og 

effektivt, mens ansøgeren kan reducere behandlingstiden ved at fremskaffe den relevante 

dokumentation hurtigst muligt. I JTPF’s guideline er der opstillet et eksempel på en 

tidshorisont for behandlingen af en APA, der løber 18 måneder. Dette er dog kun til 

illustration. 

 

En ansøgning bør indeholde følgende punkter17: 

- Navne og adresse på alle selskaber inkluderet i APA’en 

- Organisationsbeskrivelse eller diagram 

- Analyse af branche og marked 

- Hvilken periode APA’en skal være gældende 

- En funktionsanalyse af de relevante transaktioner i APA’en 

- En begrundelse for hvorfor en APA menes at være relevant 

- De kritiske forudsætninger 

- Detaljer vedrørende prisfastsættelsesmetoden, samt bevis for at denne er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet 

- Liste over eksisterende APA’er, hvor koncernforbundne selskaber er involveret med 

samme eller lignende transaktioner 

- Liste over juridiske aftaler mellem forbundne parter, som kan påvirke APA’en 

- Detaljerede skatteoplysninger for hvert selskab, såfremt rollback ønskes 

 

 

                                                      
17

 Report on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of dispute avoidance and resolution 
procedures and on Guidelines for Advance Pricing Agreements within the EU 



66 
 

Ansøgningsprocessen består typisk af 4 faser: 

- Pre-ansøgningsfasen/uformel ansøgning 

- Formel ansøgning 

- Evaluering og forhandling 

- Formel aftale 

 

Pre-ansøgningsfasen har til formål at sikre en uformel tilgangsvinkel for selskaberne til at 

undersøge hvorvidt det vil være passende med en APA, samt hvilke dokumentationskrav der vil 

være i forbindelse med en eventuel ansøgning og hvilke fordele og omkostninger man vil 

kunne opnå med APA’en. Ud fra oplysningerne bør skattemyndigheden kunne vurdere hvorvidt 

en eventuel APA ansøgning vil kunne accepteres. Ansøgeren bør kontakte 

skattemyndighederne tidligst muligt, sådan at der er tid til at gennemgå de relevante 

informationer. Dette er vigtigt da en APA jo dækker fremtidige transaktioner. Ansøgeren bør 

derfor have styr på sine fremtidige intentioner, sådan at de grundlæggende forhold for APA’en 

ikke ændrer sig i den nærmeste fremtid. 

 

Kommer ansøgningen ikke i tide til at den færdige aftale kan nå i hus, inden den omfattede 

periode begynder, risikerer ansøgeren at man ikke har den ønskede grad af sikkerhed for den 

skattemæssige behandling af de omfattede transaktioner, på tidspunktet for indlevering af 

selvangivelsen. 

 

Skattemyndigheden bør overveje om man vil tage imod anonyme henvendelser, dog bør 

bindende aftaler ikke indgås på anonymt basis. Ansøgeren bør stadig have klarlagt sine 

fremtidige intentioner og en anonym henvendelse bør ikke give anledning til en langtrukken 

proces. 
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Det bør indikeres af skattemyndigheden, så tidlig som muligt, hvorvidt ansøgningen forventes 

at kunne accepteres eller om der er forhold der med sikkerhed ikke vil kunne accepteres og i 

givet fald hvilke forhold det drejer sig om. Dette vil give besparelser for både skattemyndighed 

og ansøger. 

 

Er der tale om en ansøgning vedrørende en bilateral eller multilateral bør begge landes 

skattemyndigheder kontaktes hurtigst muligt efter hinanden og de samme oplysninger bør 

præsenteres for begge skattemyndigheder. Der kan være behov for at skattemyndighederne 

konsulterer hinanden, såfremt man kun ønsker at indgå aftalen, såfremt den tiltrædes af begge 

lande. 

 

Den formelle ansøgning bør udfærdiges så tidligt som muligt i forhold den ønskede periode 

som APA’en skal dække. Ansøgningen bør indleveres til alle de relevante skattemyndigheder 

på samme tid, i henhold de gældende tidsfrister. Alle relevante oplysninger bør så vidt muligt 

inkluderes i ansøgningen, men det vil ofte være næsten umuligt for ansøgeren at forudsige 

hvilke informationer der vil være nødvendige for skattemyndighederne, hvorfor der ofte vil 

opstå behov for yderligere oplysninger. 

 

Når ansøgningen er modtaget er det op til de involverede skattemyndigheder at fastlægge 

deres syn på om armslængdeprisen bliver opnået ved de givne forudsætninger, samt at 

forhandle indbyrdes såfremt der måtte være uoverensstemmelser. Dette skal resultere i at 

skattemyndighederne når til enighed om et sæt betingelser kan præsenteres overfor 

ansøgeren. 

 

Efter ansøgningen er modtaget skal der desuden opstilles en tidsplan for det forventede forløb 

for APA processen. Ansøgeren bør også inddrages i denne proces, da ansøgeren som tidligere 

nævnt, typisk vil skulle bidrage til processen med yderligere informationer undervejs. Er der 
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tale om en bilateral eller multilateral APA, kan det aftales at den ene skattemyndighed står for 

udarbejdelsen af tidsplanen. 

 

Viser det sig at forholdene i ansøgningen ikke kan accepteres og skal ændres i vidt omfang for 

at aftalen kan accepteres, bør ansøgeren have mulighed for at trække ansøgningen tilbage. 

 

Efter at de involverede skattemyndigheder har evalueret ansøgningen og indsamlet de 

nødvendige informationer, bør der ske en udveksling af standpunkter (position papers), 

således at en forhandling kan indledes på de punkter hvor der eventuelt måtte være 

uenigheder. 

 

Den endelige aftale bør indgås som en fælles aftale mellem ansøgeren og de involverede 

skattemyndigheder, eller som en række bilaterale aftale mellem hver skattemyndighed og 

ansøgeren. Aftalen bør indeholde de detaljerede oplysninger og betingelser som der er opnået 

enighed om.  
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9. TRANSFER PRICING I DET ØVRIGE NORDEN 

 

I lighed med Danmark har de andre nordiske lande også indført omfattende regler på transfer 

pricing området, blandt andet dokumentationskrav. Dette er sket i takt med et øget fokus på 

transfer pricing området og i erkendelse af fra skattemyndighedernes side at transfer pricing er 

et væsentligt område at sætte ind på. Der er en del ligheder mellem reglerne i Danmark, 

Sverige, Norge og Finland, men også en række væsentlige forskelle. 

 

9.1 SVERIGE 

 

Sverige har haft krav om dokumentation i forbindelse med transfer pricing fra 1. januar 2007, 

hvilket betyder at associerede virksomheder skal udarbejde årlig dokumentation for 

overholdelse af armslængdeprincippet. Dokumentationen skal indsendes på forlangende fra 

skattemyndighederne, hvilket vil sige at der ikke skal indsendes dokumentation i forbindelse 

med selvangivelsen18. 

 

Indholdet af dokumentationen er bestemt dels af lovgivningen og dels af bekendtgørelser og 

vejledninger fra skattemyndigheder i lighed med i Danmark. 

 

Dokumentationen skal indeholde: 

- En beskrivelse af virksomheden 

- Beskrivelse af de kontrollerede transaktioner opdelt i kategorier 

- En funktionsanalyse 

- Beskrivelse af den anvendte prisfastsættelsesmetode 

- En sammenlignelighedsanalyse 

- Skriftlige aftaler 
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Disse krav svarer i hovedtræk til de danske dokumentationskrav og er udarbejdet i 

overensstemmelse med OECD’s guideline. I modsætning til i Danmark er der lempelse for 

transaktioner af mindre værdi, men ikke for små og mellemstore virksomheder. Der er 

bødestraf for unøjagtige og vildledende informationer der indlysende er usande, såfremt 

skattemyndighederne kan bevise dette. Bøden udgør 40 % af indkomstforhøjelsen. Sverige har 

i modsætning til Danmark ingen oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen eller på anden 

måde. 

 

9.2 NORGE 

 

Fra indkomståret 2007 er der indført oplysningspligt og fra indkomståret 2008 er der indført 

dokumentationskrav i Norge. Oplysningspligten består i en oversigt over alle kontrollerede 

transaktioner og skal indsendes til skattemyndighederne årligt i forbindelse med 

selvangivelsen. 

 

De omfattede af dokumentationspligten er de samme som i Danmark, det vil sige selskaber der 

er underlagt bestemmende indflydelse eller udøver bestemmende indflydelse over andre 

selskaber. Både direkte og indirekte kontrol, samt indenlandske og grænseoverskridende 

transaktioner er dækket af reglerne. Der findes en minimumsgrænse for oplysningspligten, 

hvormed selskaber der har kontrollerede transaktioner for under 10 mio. NOK og 

koncernintern gæld for mindre end 25 mio. NOK er undtaget. Dette svarer til de danske regler 

hvor undtagelsesgrænsen er 5 mio. DKK.  Der er ligeledes undtagelsesregler for små og 

mellemstore virksomheder fra dokumentationspligten i lighed med de danske regler. 

Virksomheder med under 250 medarbejdere og omsætning under 400 mio. NOK eller 

balancesum under 350 mio. NOK er undtaget fra dokumentationspligten19. 

 

Dokumentationen skal indeholde: 
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- Beskrivelse af virksomheden og organisationen 

- Beskrivelse af de kontrollerede transaktioner 

- Funktionsanalyse 

- Sammenlignelighedsanalyse 

 

Dokumentationskravene er i overensstemmelse med OECD’s guideline og minder i hovedtræk 

også om de danske krav. De norske skattemyndigheder accepterer de almindelige 

prisfastsættelsesmetoder, dog er der stillet tvivl om hvorvidt Transactional Net Margin Method 

er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Der eksisterer ingen specifikke transfer 

pricing bøde, men der gives almindelige skattebøder ved indkomstjusteringer. Disse ligger på 

15-60 %, dog typisk 30 %, af indkomstforhøjelsen. 

 

9.3 FINLAND 

 

Der har i Finland været stigende fokus på transfer pricing området de sidste cirka 10 år, og fra 

og med indkomståret 2007 er der indført dokumentationskrav. Dokumentationskravene 

dækker ikke de indenlandske transaktioner, men disse transaktioner skal dog stadig være i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Dokumentationskravene gælder for associerede selskaber og disse defineres på samme måde 

som efter de danske regler, det vil sige direkte eller indirekte kontrol via aktieandele eller 

stemmerettigheder. Dokumentationen skal indsendes inden for 60 dage efter 

skattemyndighedernes anmodning. Der er i lighed med Sverige ingen krav til oplysninger om 

kontrollerede transaktioner i forbindelse med selvangivelsen20. 

 

Dokumentationen skal indeholde: 
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- Beskrivelse af forretningsstrategier 

- Beskrivelse af koncernstrukturen 

- Information om de kontrollerede transaktioner, samt aftaler vedrørende kontrollerede 

transaktioner 

- Funktionsanalyse 

- Sammenlignelighedsanalyse 

 

Små og mellemstore virksomheder er, i lighed med de danske krav og i overensstemmelse med 

JTPF’s Code of Conduct, fritaget fra dokumentationspligten, men skal dog stadig anvende 

priser i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Kravet er også her under 250 ansatte, 

samt omsætning på under 50 mio. EUR eller balancesum under 43 mio. EUR. Desuden er der 

begrænsning i dokumentationspligten såfremt de samlede kontrollerede transaktioner ikke 

overstiger 500.000 EUR. 

 

I forbindelse med indkomstjusteringer kan der pålægges en ekstra skat på typisk 5-10 %, men 

helt op til 30 %. Desuden er der bødestraf for manglende indsendelse af dokumentation. 

 

9.4 SAMMENFATNING AF KRAVENE I DE NORDISKE LANDE 

 

Der er sket stor udvikling på transfer pricing lovgivningen i de nordiske lande inden for de 

senere år. Danmark var det første land der indførte dokumentationskrav allerede fra 

indkomståret 1999, hvorefter de 3 andre lande fulgte efter i henholdsvis indkomstårene 2007 

og 2008. 

 

Der er mange ligheder mellem transfer pricing reglerne i de nordiske lande, herunder i 

særdeleshed på dokumentationskravene. Samtlige 4 lande har dokumentationskrav i 
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overensstemmelse med OECD’s guideline. Desuden har alle 4 lande begrænsninger i 

dokumentationspligten for mindre virksomheder og/eller for mindre transaktioner. 

 

Dog er der også visse forskelle i reglerne. Det er kun Danmark og Norge der har en 

oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen. 

 

Med hensyn til indenlandske transaktioner er der også forskelle, idet Sverige ikke stiller 

specifikke krav til disse, i modsætning til de andre lande. I Danmark og Norge er de 

indenlandske transaktioner omfattet af dokumentationskravene, mens de i Finland er undtaget 

herfra.  
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10. DOKUMENTATIONSKRAV I DET ØVRIGE EU 

 

Der er inden for EU store nationale forskelle på transfer pricing området. Enkelte lande har 

eksempelvis slet ingen dokumentationskrav eller muligheder for indgåelse af APA’er, mens 

andre har meget detaljerede dokumentationskrav. 

 

Her følger en kort gennemgang af reglerne i udvalgte EU lande med hensyn til 

dokumentationskrav, straf ved manglende dokumentation, risiko for transfer pricing revision i 

forbindelse med en skatterevision, oplysningspligt samt muligheder for APA’er21: 

 

Østrig:  

- Krav om transfer pricing dokumentation, men ingen specifikke regler. Det anbefales 

dog at følge OECD’s guideline eller JTPF’s code of conduct. 

- Vurderes armslængdeprincippet ikke overholdt, straffes der med bøde i form af en ikke 

fradragsberettiget strafrente. 

- Der er ingen oplysningspligt. 

- Der er en tendens til øget fokus på transfer pricing området i forbindelse med 

skatterevisioner. 

- På nuværende tidspunkt er der ingen mulighed for APA. 

 

Belgien:  

- Ingen vejledning vedrørende transfer pricing dokumentationskrav i lovgivningen, men 

vejledningen bekræfter at dokumentationskravene er i overensstemmelse med JTPF’s 

code of conduct. 

- Bødestraf ved transfer pricing korrektioner. Størrelsen afhænger af hvorvidt selskabet 

forsøger at unddrage skat. 
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- Der er ingen oplysningspligt. 

- Transfer pricing revisioner er tillagt øget vægt de senere år. 

- Mulighed for APA’er med hurtig sagsbehandling. 

 

Tjekkiet:  

- Ingen lovmæssige krav, men afgørende at selskaberne udarbejder dokumentation, da 

bevisbyrden hviler på skatteyderen, i tilfælde af en skatterevision. OECD’s guideline og 

JTPF’s code of conduct accepteres begge. 

- Ingen specifikke bøderegler. Typisk 20% af indkomstforhøjelsen. 

- Oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen. 

- Transfer pricing revisionsrisikoen vurderes som medium. 

- Mulighed for APA efter 1/1-2006. 

 

Estland:  

- Dokumentationskrav for visse virksomheder. Undtagelse for mindre virksomheder. 

OECD’s guideline følges. 

- Ingen bødestraf for ikke at udarbejde dokumentation. 

- Oplysningspligt med beskrivelse af de kontrollerede transaktioner. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Ingen mulighed for APA. 

 

Frankrig:  

- Omfattende dokumentationskrav. OECD’s guideline følges og JTPF’s code of conduct 

forventes at blive accepteret. 

- Bøder ved manglende dokumentation samt ved indkomstforhøjelse. 

- Oplysningspligt på forlangende af skattemyndighederne og i forbindelse med APA’er. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Mulighed for bilateral og unilateral APA. Desuden Simplificeret APA’er for SMV’er.  



76 
 

Tyskland:  

- Dokumentationskravene afviger på visse punkter fra OECD’s guideline. Bl.a. er man 

modvillig til at acceptere de profitbaserede prisfastsætningsmetoder. 

- Bødestraf ved manglende dokumentation. 

- Ingen oplysningspligt. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Mulighed for APA. Dog er sagsbehandlingstiden minimum 1,5 år og der opkræves 

gebyr. 

 

Ungarn:  

- Dokumentationskrav for virksomheder over en vis størrelse. Kravene følger OECD’s 

guideline. 

- Bødestraf ved manglende dokumentation. 

- Oplysningspligt ved nye kontrakter med afhængige parter. 

- Risikoen for transfer pricing revisioner vurderes at være voksende. 

- Unilaterale, bilaterale og multilaterale APA’er er mulige fra 1/1 2007. Dog opkræves der 

gebyr på mellem ca. 20.000 og 200.000 €. 

 

Italien:  

- Ingen specifikke dokumentationskrav, men dokumentationen skal følge OECD’s 

guideline. 

- Ingen bødestraf for manglende dokumentation. 

- Selskaberne skal oplyse om de er kontrolleret af et andet selskab. Desuden 

oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen vedrørende transaktioner med skattely 

lande. 

- Meget høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Visse muligheder for unilaterale APA’er. 
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Letland:  

- Der er ikke specifikke dokumentationskrav.  

- Ingen bødestraf for manglende dokumentation. 

- Oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen. 

- Transfer pricing revisionen sker i forbindelse med den almindelige skatterevision. 

- Ingen muligheder for APA. 

 

Litauen:  

- Der gælder dokumentationskrav for virksomheder over en vis størrelse. OECD’s 

guideline anvendes. 

- Ingen bødestraf ved manglende dokumentation. 

- Oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Ingen muligheder for APA. 

 

Holland:  

- OECD’s guideline følges, og der findes desuden en uddybende vejledning fra 

skattemyndighederne. 

- Ved manglende dokumentation, skifter bevisbyrden vedrørende overholdelse af 

armslængdeprincippet til skatteyderen. 

- Oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Muligheder for alle typer af APA’er med rollback. Holland har et effektivt 

sagsbehandlingssystem og der holdes pre-ansøgnings møder. 
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Polen: 

- Dokumentationskravene er baseret på OECD’s guideline. Dokumentationspligten 

afhænger af om de kontrollerede transaktioner overskrider visse beløbsgrænser. 

- Bødestraf ved indkomstforhøjelser. 

- Oplysningspligten er en del af den årlige selvangivelse. Der er skærpede krav for 

selskaber der har indgået en APA. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Alle typer af APA’er er mulige fra 1/1 2006. 

 

Portugal:  

- Dokumentationskrav i overensstemmelse med OECD’s guideline. Små virksomheder er 

dog undtaget. 

- Bøde op til 100.000 € ved manglende dokumentation. 

- Oplysningspligt i forbindelse med selvangivelsen. 

- Endnu ikke mulighed for APA’er, men nye regler på vej. 

 

Slovakiet: 

- Dokumentationskrav er i overensstemmelse med OECD’s guideline. Der er nye 

dokumentationskrav fra 1/1 2009. 

- Ingen specifikke transfer pricing relaterede bøder. 

- Der skal på selvangivelsen angives forskellen mellem de anvendte priser og 

armslængdepriserne ved kontrollerede transaktioner. 

- Risikoen for transfer pricing revisioner er medium. 

- Ved grænseoverskridende kontrollerede transaktioner, skal skattemyndighederne 

godkende den anvendte transfer pricing metode. 
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Spanien:  

- Dokumentationen skal følge JTPF’s code of conduct. 

- Bødestraf ved manglende dokumentation. 

- Ingen oplysningspligt. 

- Ingen specifikke transfer pricing revisionsprocedurer. 

- Visse muligheder for uni og bilaterale APA’er. 

 

Sverige:  

- Har selvstændige dokumentationskrav, men dokumentation udarbejdet efter JTPF’s 

code of conduct, accepteres også. 

- Ingen specifikke bøderegler på transfer pricing området. 

- Ingen oplysningspligt. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Ingen formelle regler på APA området, men der er indgået visse uformelle aftaler. 

 

UK:  

- Dokumentationen skal følge OECD’s guideline. 

- Bødestraf ved manglende dokumentation. 

- Ingen oplysningspligt. 

- Høj risiko for transfer pricing revisioner. 

- Mulighed for både unilaterale og bilaterale APA’er. Bilaterale APA’er foretrækkes af 

skattemyndighederne. 

 

Der er, som det fremgår af ovenstående, store forskelle blandt EU landene indbyrdes, med 

hensyn til lovgivningen på transfer pricing området. Kun 4 af de nævnte lande nævner specifikt 

EU transfer pricing dokumentation som en mulig fremgangsmåde. Da langt de fleste af landene 

kræver at dokumentationen er i overensstemmelse med OECD’s guideline, må det forventes at 

EU transfer pricing dokumentation også vil blive accepteret, da denne jo er i 
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overensstemmelse med OECD’s guideline. Letland og Tjekkiet er de eneste lande der ikke har 

lovkrav om dokumentation. 

 

Med hensyn til bødestraf, er der ligeledes store forskelle på forholdene i de enkelte lande. 

Visse lande har bødestraffe for manglende dokumentation, mens andre kun har bøder i 

forbindelse med eventuelle indkomstkorrektioner. 

 

Kun 9 ud af de 17 omtalte lande har en form for oplysningspligt, der giver 

skattemyndighederne oplysninger om selskabernes kontrollerede transaktioner i årets løb. De 

resterende landes skattemyndigheder har dermed ingen mulighed for at vurdere i hvilket 

omfang der er foretaget kontrollerede transaktioner. 

 

Risikoen for at blive udsat for transfer pricing revision, vurderes i de fleste af de omtalte lande 

som høj eller voksende. Enkelte lande har en medium risiko, men ingen af landene har en 

decideret lav risiko, hvilket indikerer at de europæiske skattemyndigheder alle har en høj eller 

øget grad af fokus på transfer pricing området. 

 

5 af de omtalte lande har ingen mulighed for indgåelse af APA’er, mens de fleste af de 

resterende accepterer unilaterale og bilaterale aftaler. 
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11. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

 

Formålet med afhandlingen har været at fastlægge dokumentationskravene for danske 

selskaber, der indgår i internationale koncerner, samt at undersøge hvilke regler eller 

guidelines der findes på transfer pricing området på EU niveau.  

 

De danske dokumentationskrav 

De omfattede af dokumentationspligten er skatteydere der er underlagt bestemmende 

indflydelse eller selv udøver bestemmende indflydelse over et andet selskab. Dette kan ske 

både via stemmer og ejerandele. 

 

Dokumentationsmaterialet skal ifølge dokumentationsvejledningen og SKAT’s guideline 

indeholde 5 hovedpunkter, som alle nødvendige for at opnå dokumentation for at 

armslængdeprincippet er overholdt på koncernens kontrollerede transaktioner. 

 

I Danmark er der desuden krav om oplysningspligt, hvilket medfører at de omfattede selskaber 

skal indsende oplysninger om kontrollerede transaktioner i forbindelse med den årlige 

selvangivelse. Dette foregår ved hjælp af et skema i forbindelse med selvangivelsen. 

 

De danske krav er langt mindre fleksible end udgangspunktet i OECD’s guideline, da man via 

bekendtgørelsen har indført en række ufravigelige krav til indholdet og udformningen af 

dokumentationen. Man fratager dermed virksomhederne en del af friheden til at vælge 

hvordan man vil dokumentere prisfastsættelsen, da de fleste virksomheder vil vælge den sikre 

vej og forsøge at leve op til bekendtgørelsens punkter og dermed undgå indkomstforhøjelser 

og eventuelle bødestraffe.  
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EU transfer pricing dokumentation  

Formålet med EU transfer pricing dokumentationen er at lette de europæiske selskabers 

arbejdsbyrde vedrørende udarbejdelse af dokumentation. Ved at dele dokumentationen op i 

en fællesdokumentation, som er fælles for alle lande og dermed kun skal udarbejdes en gang, 

og en landespecifik dokumentation, vil man spare virksomhederne for meget besvær med at 

følge de meget forskelligartede dokumentationskrav i Europa. 

 

Fordelene er hermed en større tilgængelig og mere ensartet informationsmængde for 

skattemyndighederne, samt besparelser og reduceret risiko for dobbeltbeskatning og bøder for 

skatteyderne. 

 

Advance Pricing Agreements 

EU Joint transfer pricing forum vurderer APA’er som det bedste værktøj til at undgå 

dobbeltbeskatningskonflikter mellem EU stater. Desuden er APA’er en god mulighed for 

selskaberne til at skabe større sikkerhed omkring skattebetalingerne. 

 

JTPF har udarbejdet en guideline der beskriver best practice for indgåelse af APA’er og det må 

forventes at der vil ske en stor udvikling på området de kommende år. 

 

Er der allerede opstået dobbeltbeskatningskonflikter, kan disse forsøges løst ved hjælp af den 

gensidige aftaleprocedure eller EU-voldgiftskonventionen. Ved den gensidige aftaleprocedure 

er der dog ingen garanti for at der findes en afgørelse. 

 

Transfer Pricing i det øvrige EU 

Kigger man på landende i det øvrige Europa, er der store forskelle på reglerne på transfer 

pricing området. Majoriteten af de lande der er blevet omtalt i denne afhandling har 
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dokumentationskrav i overensstemmelse med OECD´s guideline. Mange af landende har en høj 

risiko for at blive udsat for transfer pricing revisioner, hvilket underbygger at det er et område 

med stor fokus fra de europæiske skattemyndigheders side. 

 

Oplysningspligten findes i omkring halvdelen af de undersøgte lande og en del af landende har 

mulighed for indgåelse af advance pricing agreements. 

 

Perspektivering 

Med hensyn til de nuværende dokumentationskrav i EU, har selskaber med 

grænseoverskridende kontrollerede transaktioner, store udfordringer med at administrere 

armslængdepriser og udarbejde dokumentation til hvert af de involverede lande, da der som 

udgangspunkt er minimum to lande involveret i transfer pricing forhold. 

 

Dette problem vil kunne afhjælpes ved at indføre mere ensartede dokumentationskrav, som 

JTPF har lagt op til. Herved vil man lette byrden på selskaberne betydeligt da man vil kunne 

genbruge dele af dokumentation i hvert land, man er dokumentationspligtig til. Dette vil 

betyde besparelser af både tid og penge. 

 

Der har de senere år været en massiv stigning i fokus på transfer pricing og der er indført nye 

regler og krav i mange lande. Nu da reglerne er indført består udfordringen derfor i at ensrette 

kravene sådan at man ikke bebyrder internationale koncerner og skattemyndigheder 

unødvendigt med at skulle opfylde forskellige krav i hvert land, hvor koncernen måtte være 

repræsenteret. 

 

En anden metode til at afhjælpe transfer pricing problemerne vil være at indføre en mere 

ensartet selskabsbeskatning i EU, da man derved minimerer selskabernes incitament til at 

flytte den skattepligtige indtjening mellem landende. 
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På APA området vil det ligeledes være en stor fordel for selskaberne, såfremt der blev indført 

mere ensrettede regler om ansøgningsprocedurer, da bilaterale eller multilaterale APA er de 

mest effektive APA aftaler og disse involverer i sagens natur minimum 2 landes 

skattemyndigheder. Hermed er selskaberne nødsaget til at ansøge og opfylde kravene i flere 

lande hvilket kan medføre store omkostninger. 

 

Som det det fremgår af kapitel 10, er det ikke alle lande hvor det er muligt at indgå APA aftaler, 

men det vil sandsynligvis være et område hvor der vil ske stor udvikling de kommende år, nu 

hvor stort set samtlige EU lande har fået indført dokumentationskrav. Dette vil betyde at 

selskaber kan opnå større sikkerhed for den skattemæssige behandling af deres kontrollerede 

transaktioner, samt at dobbeltbeskatningsstridigheder nemmere kan undgås.  
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