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Forord 

Denne afhandling blev påbegyndt i samarbejde med Camilla Bundgaard Sørensen, dette medfører at empiri-

en brugt i afhandlingen er indsamlet i fællesskab, samt at afsnit 9 er skrevet i fællesskab. 
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Resumé 

Transfer pricing is a profit allocation method and results in the setting of prices among divisions 
within an enterprise. Transfer prices are charges for goods and services between controlled (or re-
lated) legal entities within an enterprise.  

In principle, a transfer price should match either what the seller would charge an independent, arm's 
length customer, or what the buyer would pay an independent, arm's length supplier. Documenta-
tion regarding the intercompany prices must be kept by the company. 

In recent years, there has been an increased focus on transfer pricing. Since 1998, the tax authorities 
have been conducting studies and monitoring efforts, which have resulted in corrections of inter-
company values and prices. In recent years, it has been the tax authority’s assessment that a large 
part of the increase in transfer pricing cases is due to the fact that multinational companies have not 
done enough to respect the arm's length principle in their intercompany cross-border trade. 

It is imperative for the Danish government to ensure that large and multinational companies are 
paying the tax they are required to by law. The tax authorities are making great effort to ensure that 
this happens. Denmark is among the countries in terms of size, using the most resources on the TP 
controls. 

In 2012, there was conducted 67 TP corrections, which resulted in an increase in the taxable income 
of a total value of 21.2 billion DKR. It is not possible for the Danish tax authorities to disclose the 
exact number of annual increases, leading to an increased payment of corporation tax. Director 
Rasmus Bo Andersen of the Danish tax authorities, however, has told the newspaper, Berlingske 
Business, that it is estimated a success if half of the transfer pricing cases are lost. 

The increased focus on the transfer pricing area has resulted in an increasing number of cases. It is 
unknown what proportion of these cases can be maintained in the justice system. Transfer pricing is 
not an exact science, and therefore it is not black/white what the right result is. 

Despite the fact that the tax authorities cannot determine what extra income comes in the Treasury 
as a result of the efforts of the TP range, it is the former tax minister's assessment that the tax au-
thorities has a good hold on the job and says that there is nothing that suggest that the tax authorities 
cannot maintain the increases. 

One of the issues is whether the tax authorities go too far in their attempt to hit the multinationals, 
when the tax authorities even say that a success rate of 50 % is acceptable. 

Another issue is that it is difficult for companies to assess how much is really needed to have an 
adequate transfer pricing documentation. 

Based on the above issues, I will look at developments in the transfer pricing area, with particular 
focus on recent years in this thesis. 

I will look at the development in focus areas at the tax authorities, and the development in the num-
ber of transfer pricing cases. 
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1. Indledning (problemformulering og emneafgrænsning) 

1.1 Indledning 

Transfer pricing drejer sig om prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner. Altså prisfastsættelse ved over-
dragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste drifts-
steder. Prisfastsættelsen skal foretages på armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat 
i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Der skal udfærdiges og 
opbevares skriftlig dokumentation for denne prisfastsættelse1. 

Der har i de seneste år været øget fokus på Transfer Pricing området. SKAT har siden 1998 gennemført un-
dersøgelser samt kontrolindsatser, der har medført korrektioner af fejlagtige værdier og priser. Det har i de 
seneste mange år, været SKAT’s vurdering, at en stor del af forhøjelserne skyldes, at mange multinationale 
koncerner ikke har gjort tilstrækkeligt for at respektere armslængdeprincippet i deres koncerninterne handel 
over landegrænserne2. 

I maj 2013 udtalte daværende skatteminister3 at det er meget magtpåliggende for regeringen, at også store og 
multinationale selskaber betaler den skat, de skal ifølge lovgivningen, samt at SKAT gør en stor indsats for, 
at dette sker. Danmark er et af de lande, der set i forhold til størrelse, bruger flest ressourcer på TP-
kontroller4. 

I 2012 gennemførte SKAT 67 TP-forhøjelser til en samlet værdi af 21,2 mia. kr. Det er dog ikke muligt for 
SKAT at oplyse nøjagtigt, hvor mange af de årlige forhøjelser, som fører til en øget indbetaling af selskabs-
skat. Underdirektør Rasmus Bo Andersen5 fra SKAT, har dog udtalt til Berlingske Business, at det vurderes 
okay, at halvdelen af de principielle sager tabes6. 

Der er endnu ikke megen retspraksis på TP-området i Danmark, og det er derfor for tidligt at konkludere 
hvor mange af SKAT’s forhøjelser, der vil blive opretholdt i retssystemet. Det understreges, at TP ikke er en 
eksakt videnskab, samt at der ikke findes en lovtekst eller en facitliste for, hvordan en given TP-
problemstilling skal løses7.  

På trods af, at SKAT ikke kan opgøre, hvad der kommer ekstra i statskassen som følge af indsatsen på TP-
området, så er det den daværende skatteministers8 vurdering at SKAT har godt fat om opgaven, og oplyser, 
at der ikke er noget, der tyder på, at SKAT ikke kan opretholde forhøjelserne9. 

                                                      
1 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843725 
2 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt 
3 Holger K. Nielsen (SF) minister fra 16/10 2012 – 12/12 2013 
4 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt 
5 Underdirektør hos SKAT siden november 2006 (Linkedin) 
6 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt 
7 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt 
8 Holger K. Nielsen (SF) minister fra 16/10 2012 – 12/12 2013 
9 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt 
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1.2 Problemformulering 

Den øgede fokus på transfer pricing området, har resulteret i et stigende antal forhøjelser, det er dog uvist 
hvor stor en del af disse forhøjelser der opretholdes i retssystemet, da fastsættelsen af markedsvilkårene for 
en konkret transaktion beror på en konkret bevisvurdering og en skønsudøvelse. Der er ikke tale om en ek-
sakt videnskab, hvor det er sort/hvidt hvad det rigtige resultat er. 

En af problemstillingen er således hvorvidt SKAT går for langt i deres forsøg på at ramme de multinationale 
selskaber, når SKAT selv udtaler, at en succesrate på 50 % er acceptabel.  

En anden problemstilling er at der endnu ikke er nogen reel retspraksis på området, hvilket kan gøre det 
svært for selskaberne at vurdere hvor meget der egentlig skal til for at have en tilstrækkelig transfer pricing 
dokumentation.  

Ud fra ovenstående problemstillinger, vil jeg i denne afhandling se på udviklingen inden for transfer pricing 
området, med særligt fokus på de seneste år. 

Jeg vil i afhandlingen særligt se på udviklingen i fokusområder hos SKAT samt udviklingen i antallet af 
transfer pricing sager. 

Ud over udviklingen vil jeg analysere de transfer pricing sager, der har været for Landsskatteretten i perioden 
2008 til 2013 med særligt henblik på at vurdere dokumentationskravet.  

Dette har jeg valgt at formulere i et hovedspørgsmål og fem underspørgsmål for nemmere at kunne arbejde 
med problemstillingen. 

Afhandlingens hovedspørgsmål er: 

Hvilken udvikling har der været på transfer pricing området i løbet af de seneste år, nærmere bestemt udvik-
lingen i lovgivningen, transfer pricing sager samt den politiske agenda? 

For at besvare hovedspørgsmålet har jeg valgt følgende underspørgsmål: 

Hvilke krav opstiller skattelovgivningen på transfer pricing området? 

Hvilken udvikling har der været politisk på TP området? 

Hvilken udvikling har der været inden for behandling af TP sager? 

Hvilken udvikling har der været i antallet af TP sager? 

Hvordan er retspraksis for TP sager? 

Formålet med ovenstående spørgsmål er dels, at undersøge den seneste udvikling i lovgivningen, herunder 
den politiske agenda; og dels, at undersøge udviklingen inden for SKAT, herunder udviklingen i særlige 
fokusområder, samt at undersøge om der er en sammenhæng mellem udviklingen i behandlingen af TP sager 
og udviklingen i antal sager. Derudover skal undersøgelsen være med til at afklare hvordan retspraksis er på 
TP området. 
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1.3 Afgrænsning 

Opgaven vil udelukkende tage udgangspunkt i de danske skatteregler, opgaven vil ikke behandle lempelses-
regler ved indkomstbeskatning (exemption- og creditmetoden). Desuden vil OECD Guidelines, som er inter-
nationale anerkendte retningslinjer for transfer pricing, blive anvendt i opgaven hvor dette findes relevant. 

Finansieringsforhold mellem koncernforbundne parter falder naturligt inden for transfer pricing området, idet 
parterne kan udforme renter, afdragsvilkår m.v. i strid med armslængdeprincippet. Emnet vedrørende finan-
sieringsforhold; tynd kapitalisering og rentekorrektioner vil kun i mindre omfang blive gennemgået. 

Afhandlingen vil ikke omhandle særområder inden for transfer pricing, herunder: Særlige omstændigheder 
for immaterielle aktiver, Særlige omstændigheder for tjenesteydelser, Omkostningsfordelingsaftaler, samt TP 
-problematikken ved omstruktureringer på tværs af landegrænser. 

Fokus vil blive rettet mod aktie‐ og anpartsselskaber. Personer, interessentselskaber, faste driftssteder eller 
andre selskabskonstruktioner vil ikke blive inddraget i denne afhandling da den ellers vil blive for omfatten-
de. 

Særlige forhold i relation til finansielle institutioner, kapitalfonde, forsikringsselskaber og selskaber omfattet 
af tonnagebeskatning vil ej heller blive omfattet af opgaven. Ligesom Pacific Association of Tax Administra-
tors (PATA) dokumentationskravene ikke vil blive inddraget i opgaven. 

Moms og afgiftsregler udgør en stor del af den danske skattelovgivning og er tæt knyttet til den skattemæssi-
ge behandling af transfer pricing. Moms og afgifter er et selvstændigt område, som kræver en mindst ligeså 
grundig gennemgang som transfer pricing området. Dette er ikke inden for denne opgaves rammer, hvorfor 
dette område ikke berøres. 

Informationsindsamlingen er afsluttet den 31. december 2013, hvorfor materiale efter denne dato ikke er 
taget i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen. 
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1.4 Metode 

Metoden, der benyttes i afhandlingen, bygger på videnskabsteori, idet jeg ønsker at undersøge, hvordan lo-
ven spiller sammen med praksis samt samfundsudviklingen. 

1.4.1 Problemstilling 

Der er taget udgangspunkt i den syntetiske metode ved formulering af problemstillingen, da metoden giver 
en god struktur i opgaven og et bedre indblik i emnet. Den syntetiske metode tager udgangspunkt i, at et 
hovedspørgsmål formuleres og opdeles i yderligere underspørgsmål. Ved at besvare underspørgsmålene 
dannes grundlag for besvarelse af hovedspørgsmålet. I relation til opgavestrukturen medfører det, at forkla-
ringerne kommer først og besvarelserne sidst.10 

1.4.2 Synsvinkel 

Ved udarbejdelse af opgaven anlægges der som udgangspunkt en deskriptiv synsvinkel, da problemformule-
ringen i nærværende afhandling tager udgangspunkt i forholdene, "som de er".  

Det vil i opgaven forekomme, at der anlægges en normativ synsvinkel. Denne synsvinkel tager udgangs-
punkt i forholdene, "som de bør være" efter min mening. Den normative synsvinkel inddrages hovedsagligt i 
forbindelse med den praktiske del af opgaven. Begge synsvinkler vil blive anvendt i opgaven. Det skal dog 
understreges, at brugen af den ene synsvinkel ikke udelukker den anden. Begge synsvinkler anvendes dog 
ikke samtidig. 

1.4.3 Kildehenvisninger  

Kildehenvisninger i opgaven anvendes løbende og er fortløbende nummereret. Alle kildehenvisninger laves 
som fodnoter nederst på den side, hvorpå noten fremgår. Sidst i opgaven laves en samlet oversigt over an-
vendt litteratur mv. Dette gælder for såvel tekst som figurer og tabeller. Hvor figurer og tabeller er af egen 
tilvirkning, vil dette fremgå. 

1.4.4 Dataindsamling 

De benyttede data er fortrinsvis retskilder bestående af lovgivning med forarbejder, bekendtgørelser, cirku-
lærer og afgørelser. Derudover er der benyttet kvalitative sekundærdata i form af faglitteratur, artikler samt 
tv-udsendelser.  

                                                      
10 Eksamensteknik Målrettet – koncentreret – effektiv, side 32-33   
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1.4.5 Kildekritik 

Faglitteratur, love, forarbejder, artikler og afgørelser anvendes kritisk i beskrivelser, analyser og konklusio-
ner. 

Faglitteratur og artikler anses for valide, idet det dog undervejs i afhandlingen er taget til efterretning, at der i 
disse kilder er en vis subjektivitet fra forfatteren. 

De benyttede afgørelser er ligeledes underlagt en vis subjektivitet, men afgørelserne er benyttet dels som 
følge af den skabte præcedens, som eventuel subjektivitet ikke nødvendigvis ændrer på, dels ud fra en vurde-
ring af retskilderne og tolkningen heraf, der i sagens natur netop er subjektiv. 

1.4.6 Struktur 

Afhandlingen vil blive delt op i tre dele. 

Den beskrivende, hvor teorien omkring transfer pricing vil blive behandlet. Der gives indledningsvis et hi-
storisk tilbageblik på udviklingen inden for dette område. Herefter vil en gennemgang og beskrivelse af de 
internationale retningslinjer og deres betydning for dansk ret blive foretaget. Opgaven vil foretage en gen-
nemgang og beskrivelse af lovgivning og retningslinjer omkring transfer pricing, og vil primært tage ud-
gangspunkt i nyere dansk lovgivning, hvor en sådan forefindes.  

Den analyserende, hvor udviklingen på transfer pricing området vil blive analyseret. I denne del vil der blive 
foretaget analyser med det formål at få besvaret underspørgsmålene. Analyserne vil omfatte handlingsplaner 
fra henholdsvis regeringen samt SKAT, rapporter vedrørende TP-sager samt afgørelser ved Landsskatteret-
ten. 

Den diskuterende del, hvor hovedspørgsmålet vil blive besvaret, ved hjælp af en diskussion på baggrund af 
den beskrivende og den analyserende del. 
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1.5 Disponering 

I dette afsnit redegøres for, hvordan afhandlingens struktur vil være for at få besvaret først underspørgsmåle-
ne og derefter hovedspøgsmålet. Som det fremgår af ovenstående afsnit ”1.4 Metode” vil afhandlingen være 
delt ind i tre afsnit. 

Den nærmere disponering omkring hovedspørgsmålet og underspørgsmålene vil i det efterfølgende blive 
beskrevet. 

I henhold til første underspørgsmål, om hvilke regelgrundlag og lovkrav der overordnet er på transfer pricing 
området, vil dette blive behandlet således, at transfer pricing vil blive gennemgået ved en struktureret gen-
nemgangen af teorien. Strukturen vil være som nedenstående: 

- Det danske regelsæt 

- Prisfastsættelsesmetoder 

- Dokumentationskrav 

Punktet ”Det danske regelsæt” vil yderligere være opdelt i tre områder; armslængdeprincippet, oplysnings-
pligt samt dokumentationspligt. 

Punktet ”Prisfastsættelsesmetoder” vil være opdelt i de forskellige metoder, der derudover vil være illustreret 
ved eksempler. 

Punktet ”Dokumentationskrav” vil være opdelt i afsnit, der som udgangspunkt følger strukturen i dokumen-
tationsbekendtgørelsen. 

Det andet underspørgsmål, om hvilken udvikling der har været politisk på TP området, vil blive behandlet 
både teoretisk i den første del af opgaven, samt i forbindelse med en gennemgang af handlingsplaner fra 
henholdsvis regeringen og skat. 

Det tredje underspørgsmål, om hvilken udvikling der har været inden for behandling af TP sager, vil blive 
behandlet ved en gennemgang, af udviklingen i hvem der står for behandlingen af transfer pricing sager, 
herunder hvordan behandlingen forløber i praksis. 

Ved behandlingen af det fjerde undersøgelsesspørgsmål om hvilken udvikling der har været i antallet af TP 
sager vil der blive foretaget en analyse af udviklingen i antallet af sager. 

Ved behandlingen af det femte undersøgelsesspørgsmål om hvilken retspraksis der er på TP området, vil der 
blive foretaget en gennemgang af de sager der siden 2008 er blevet afgjort ved Landsskatteretten. 

Disponeringen omkring afhandlingens hovedspørgsmål, vil således være dels en teorigennemgang og dels en 
gennemgang af de faktiske forhold som beskrevet ovenstående. Besvarelserne af de fem underspørgsmål vil 
indgå som grundlag for konklusionen. 
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2. Transfer pricing overordnet set 

2.1 Transfer Pricing begrebet  

Inden for de sidste 20-30 år er omfanget af den internationale handel og investering steget betydeligt. En af 
årsagerne til stigningen er, at EU har skabt et meget stort europæisk hjemmemarked ved dannelsen af ”Det 
Indre Marked”. Derudover har USA sammen med blandt andet Mexico og Canada og EFTA-landene11 ind-
byrdes og i forhold til EU indgået en række aftaler om friere handel og kapitaloverførsler12. 

Den internationale handel foregår i større grad ved interne dispositioner mellem koncernselskaber og andre 
forbundne foretagender. Kendetegnende for denne omsætning er ofte, at den antager en kompleks karakter, 
idet den kan omfatte produkter, halvfabrikata, immaterielle aktiver, tjenesteydelser m.v., som ved flerårige 
aftaler omsættes mellem de forbundne selskaber13. 

Såfremt de interesseforbundne parter anvender en intern prisfastsættelse ved økonomiske transaktioner, der 
er forskellig fra markedsprisen, kan det medføre en skævdeling af de skattepligtige indkomster mellem de 
involverede lande. 

Begrebet ”transfer pricing” vedrører prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner og dermed fordelingen 
af de internationale koncerners samlede indtjening, samt skattebetalingen mellem de lande, hvor koncernsel-
skaberne er beliggende14. 

I takt med den internationale globalisering, har den danske lovgivning på transfer pricing området udviklet 
sig. Udviklingen er sket med udgangspunkt i de internationale retningslinjer og lovgivning på transfer pri-
cing området. I det næste afsnit vil den historiske baggrund, samt udviklingen i lovgivningen på transfer 
pricing området kort blive gennemgået. 

2.2 Historisk baggrund  

Dansk skattelovgivning har i årtier indeholdt regler om transfer pricing. Begrebet ”rette indkomstmodtager” 
blev introduceret i dansk ret ved indførelsen af Statsskatteloven i 190315. SL §§ 4-6 er grundlæggende for 
den nuværende regulering af transfer pricing området, da denne lov angiver, hvilke indkomster og formue-
goder, der er skattepligtige og skattefrie, samt hvilke udgifter og formuetab, der er fradragsberettiget. Formå-
let med ”rette indkomstmodtager” er at sikre, at indtægter og udgifter bliver beskattet hos den rette ind-
komstmodtager, så der undgås indkomstforvridning.  

Danmark tiltrådte OECD 14. december 1960, og forpligtede sig dermed til at nå organisationens grundlæg-
gende mål.  For at Danmark kunne beskatte selskaber i henhold til OECD’s retningslinjer blev SEL § 12 
udarbejdet. Indførelsen af loven skabte hjemmel for skattemyndighederne til at foretage TP-korrektioner af 
skattepligtiges dispositioner mellem et dansk og et udenlandsk selskab. Korrektionerne foretages såfremt det 

                                                      
11 Island, Liecthenstein, Norge og Schweiz 
12 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
13 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012  
14 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
15 lov nr. 104 af 15. maj 1903 
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udenlandske selskab har kontrollerende indflydelse på det danske selskab, samt at de økonomiske vilkår, der 
anvendes mellem parterne ikke svarer til de vilkår, der ville være gældende såfremt, der var tale om uaf-
hængige parter16. 

Indførelsen af SEL § 12 var et forsøg på, at hindre internationale koncerner i at skævvride overskud til uden-
landske forbundne selskaber. Dog viste det sig i praksis at være kompliceret for myndigheder at løfte den 
nødvendige bevisbyrde, idet det viste sig svært at fremskaffe den nødvendige dokumentation.  

Domstolene afviste i en række tilfælde at anerkende myndighedernes anvendelse af bestemmelsen. Et ek-
sempel på dette er de to såkaldte oliedomme. Spørgsmålet i de to sager var, om der var foretaget prissætning 
på armslængdevilkår for levering af olieprodukter til de danske selskaber, og dermed om de multinationale 
olieselskaber betalte den korrekte skat til Danmark.  

I den såkaldte Texaco-sag vurderede Landsretten, at § 12 ikke kunne bruges vedrørende det danske Texacos 
indkøbspriser hos moderselskabet17.  

I den såkaldte BP-sag vurderede Landsretten, at der var grundlag for en vis forhøjelse af indkomsten i det 
danske BP-selskab, men denne afgørelse ændrede Højesteret18. 

Det blev ved dommenes udfald fastlagt, at skattemyndighederne ikke havde hjemmel til at kræve dokumen-
tation vedrørende de pågældende transaktioner udleveret. Derudover var det udelukkende skattemyndighe-
derne, der havde bevisbyrden for, at transaktionerne ikke var gennemført på armslængdevilkår19.  Det stod 
herefter klart, at reglerne i den dagældende SEL § 12 var utilstrækkelige til gennemførelse af en rimelig TP-
kontrol20. Dette førte til betydelige ændringer i SKL § 3 B der blev indsat ved lov nr. 131 af 25. februar 
199821 for at øge skattemyndighedernes mulighed for at sikre korrekt transfer pricing-prisfastsættelse og 
dermed korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst, når den skattepligtige har koncerninterne transakti-
oner på tværs af landegrænserne. 

2.2.1 Skattekontrolloven § 3 B - lov nr. 131 af 25/2 1998 

Skattekontrolloven § 3 B blev vedtaget ved lov nr. 131 af 25/2 199822, ordlyden af den oprindelige lov er 
vedhæftet i bilag 1. 

Ved indførelsen af loven om oplysningspligt vedrørende koncerninterne transaktioner, fik Danmark sin før-
ste lov vedrørende transfer pricing. Ændringen i lovgivningen var imidlertid ikke en skærpelse af reglerne 
om samhandel på tværs af landegrænser, da det altid havde været princippet i OECD’s Guidelines23, at trans-
aktioner mellem koncernforbundne virksomheder på tværs af landegrænser skete i overensstemmelse med 

                                                      
16 Selskabsskatteloven § 12. 

17 TfS 1987.60 Ø 

18 TfS 1988.292 H 

19 Denne bestemmelse vedr. bevisbyrden fandtes i CIR nr. 136 af 7. november 1988, bestemmelsen er nu ophævet med Lov 131 af 25.02.98, hvorved det gælder fri 

bevisbyrde. 

20 Jf. Jan Pedersen: Transfer pricing i international skatteretlig belysning, s.34 

21 lovforslag L 84 1997/98 
22 lovforslag L 84 1997/98 
23 OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 
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armslængdeprincippet, hvorfor ændringen i loven hovedsageligt var et formaliseret krav om dokumentati-
on24. 

Ifølge lovforslaget var formålet, at øge skattemyndighedernes mulighed for at sikre korrekt prisfastsættelse 
og dermed korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst ved koncerninterne transaktioner på tværs af 
landegrænserne25.  

Lovforslaget var et forsøg på at undgå at tabe et skatteprovenu, der rettelig tilkom Danmark, samt at undgå 
en ulige konkurrencesituation for danskejede virksomheder. 

Da lovforslaget blev fremlagt, udtalte daværende skatteminister Carsten Koch26, at formålet med loven, var 
at stoppe det skattesnyd, som finder sted ved, at koncerner gennem datterselskaber i udlandet handler til kun-
stige priser27. Han udtalte derudover, at den nye lov var til fordel for virksomhederne, da loven på forhånd 
fastlægger rammerne for en senere afgørelse i sager hvor et selskab er mistænkt for at handle til kunstige 
priser med sig selv28. 

Daværende chefkonsulent, Per Nielsen fra Dansk Industri kritiserede skattemyndighedernes begrundelse for 
indførelsen af den nye lov. Han mente at den nye lov ville pålægge virksomhederne et urimeligt stort doku-
mentationskrav29. Han udtalte ydermere, at skattemyndighederne sagtens kunne håndhæve kontrollen af de 
multinationale selskaber med det daværende regelsæt, samt at det kunne tænkes at myndighederne fra starten 
havde en dårlig sag, og at de pågældende olieselskaber slet ikke havde forsøgt på at snyde ved at handle til 
kunstige priser30. 

Lovforslaget indebar, at skattepligtige, ved selvangivelsen skulle afgive oplysninger om art og omfang af 
deres kontrollerede transaktioner.  

Den skriftlige dokumentation skulle være af en sådan art, at den kunne danne grundlag for en vurdering af, 
om priser og vilkår var fastsat i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var 
afsluttet mellem uafhængige parter. Minimum var, at virksomheden skulle redegøre for, hvordan priser og 
vilkår for kontrollerede transaktioner rent faktisk var fastsat. Denne vurdering burde ifølge lovforslaget ske 
under hensyntagen til, at skattemyndighederne ved ligningen vil anvende principperne i OECD's retningsli-
nier for transfer pricing. 

På baggrund af erfaringer fra gennemførte revisionssager, ville der på et senere tidspunkt blive udsende en 
revisionsvejledning, der skulle beskrive eksempler på art og omfang af den nødvendige dokumentation. Re-
visionsvejledningen skulle udarbejdes i overensstemmelse med OECD's retningslinier og opdateres løbende i 
takt med at der indsamles yderligere erfaringer med anvendelsen af reglerne, samt i takt med at OECD's ret-
ningslinier opdateres. 

                                                      
24 Transfer pricing i Danmark af statsautoriseret revisor Jørgen Juul Andersen. 
25 lov 131 af 25/2/1998 lovforslag L 84 1997/98 
26 Carsten Koch (S) Skatteminister fra 1/11 1994 til 23/3 1998 
27 Dagbladet Børsen 17. november 1997 – Øget kontrol med multinationale selskaber 
28 Dagbladet Børsen 17. november 1997 – Øget kontrol med multinationale selskaber 
29 Dagbladet Børsen 17. november 1997 – Øget kontrol med multinationale selskaber 
30 Dagbladet Børsen 17. november 1997 – Øget kontrol med multinationale selskaber 
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At skattemyndighederne først på et senere tidspunkt ville udsende en vejledning, der skulle beskrive kravene 
til dokumentationen, var genstand for stor kritik fra flere revisorers side31. 

Daværende konsulent Aksel Olsen fra revisionsfirmaet KPMG udtalte, at de nye regler ville indebære en 
væsentlig administrativ byrde for dansk erhvervsliv32. Bemærkningerne til lovforslaget beskrev dog, at indfø-
relsen af loven ikke ville medføre en urimelig byrde for erhvervsvirksomhederne, idet kravet om dokumenta-
tion ikke adskilte sig fra, hvad skattemyndighederne i visse andre lande allerede krævede. 

Ved lovforslaget blev fristen for skattemyndighedernes korrektioner vedrørende de kontrollerede transaktio-
ner forlænget med to år. Dette skyldtes, at transfer pricing sager ofte er særdeles komplicerede, tidskrævende 
og forudsætter udveksling af oplysninger fra udlandet, samt at skattemyndigheden skal indhente en godken-
delse fra den centrale told- og skatteforvaltning. 

Den skattepligtige indkomst ville ifølge lovforslaget kunne ændres såfremt skattemyndigheden er af den 
opfattelse, at de fastsatte priser og vilkår ikke er på arms længde vilkår eller såfremt dokumentationen ikke er 
et tilstrækkeligt grundlag for priserne. Såfremt den skattepligtige er af den opfattelse, at ændringen er uberet-
tiget skal den skattepligtige godtgøre, at transaktionen var foretaget på armslængde vilkår. Dette betyder, at 
bevisbyrden alt efter omstændighederne kan skifte mellem den skattepligtige og skattemyndighederne. 

2.2.2 Ligningsloven § 2 - lov nr. 432 af 26. juni 1998 

Ud over ændringerne til SKL § 3 B, blev LL § 2 indsat ved lov nr. 432 af 26. juni 199833, ordlyden af den 

oprindelige lov er vedhæftet i bilag 2. Denne lov gav hjemmel til at udføre korrektioner, loven blev vedtaget 

efter, at Højesteret ved den såkaldte rentefikseringsdom34, havde skabt usikkerhed om, hvorvidt armslæng-

dekorrektioner kunne foretages med henvisning til statsskattelovens regler.  

Formålet med lovforslaget var at få lovfæstet, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skatteplig-

tige indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår uaf-

hængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner35.  

Som beskrevet ovenfor var SKL § 3 B tidligere samme år blevet vedtaget, lovens formål var at øge skatte-

myndighedernes mulighed for at sikre korrekt prisfastsættelse og dermed korrekt opgørelse af den skatteplig-

tige indkomst ved koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænserne. Loven berørte imidlertid ikke de 

materielle regler for armslængdeprincippet. Loven forudsætter, at skattemyndighederne har adgang til at 

korrigere priser og vilkår, såfremt disse ikke svarer til, hvad uafhængige parter ville have fastsat i en lignen-

de situation.  

Ved indførelsen af ligningslovens § 2 blev armslængdeprincippet lovfæstet, og dermed blev usikkerheden 

med hensyn til skattemyndighedernes adgang til at foretage korrektioner af priser og vilkår ved transaktioner 

                                                      
31 Dagbladet Børsen 3 februar 1998 – Koch strammer lov om interne priser 
32 Dagbladet Børsen 17. november 1997 – Øget kontrol med multinationale selskaber 
33 lovforslag L 101 1997/98 
34 TfS1998.199H 
35 Jf. bemærkninger til lovforslag L 101-2 97/98 
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mellem interesseforbundne parter fjernet. Lovforslaget sikre således materielle regler svarende til dem, der 

var forudsat ved Folketingets vedtagelse af Lovforslaget L 84.  

Det vurderes ikke at lovforslaget vil medføre nævneværdige erhvervsøkonomiske eller administrative konse-

kvenser. 

2.2.3 Efterfølgende udviklingen i lovgivningen 

Ligningsloven § 2 er siden indførelsen i 1998 blevet ændret 9 gange36, senest i 2012, den seneste udgave er 
vedhæftet i bilag 3. Ændringernes formål har primært været at specificere hvilke skattepligtige der er omfat-
tet af bestemmelsen. Skattekontrolloven § 3 B er siden indførelsen i 1998 blevet ændret 13 gange37, senest i 
2013, den seneste udgave er vedhæftet i bilag 4. Omfanget af de danske transfer pricing regler vil blive gen-
nemgået i afsnit ”3. Det danske regelsæt”. 

I 2005 blev lovgivningen udvidet med lov nr. 408 af 1/6/200538, der havde til formål at sikre, at reglerne om 
oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende koncerninterne transaktioner (transfer pricing) var i overens-
stemmelse med EU-retten. Derudover havde lovforslaget til formål at skabe yderligere incitamenter til, at 
virksomhederne udarbejder dokumentationen, og at de gør det i den ønskede kvalitet og til rette tid39. 

Det oprindelige lovforslag ville skærpe reglerne for virksomhedernes interne afregningspriser med blandt 
andet krav om revisorerklæringer, omfattende dokumentation og mulighed for bøder. Syv af Danmarks stør-
ste erhvervsorganisationer mente, at den samlede omkostning ved det oprindelige lovforslag ville blive i 
milliardklassen40. 

Skattepartner i Deloitte Jens Wittendorff udtalte, at der er tale om en skærpelse der vil gøre reglerne strenge-
re end i andre lande. Dog mente han, at det var nødvendigt, da de forhenværende regler helt åbenlyst var i 
strid med EU-retten og at andre lande formentlig ville følge efter41. 

Kravet om revisorerklæringer blev efter kritik fra både virksomheder og revisorer fjernet fra det oprindelige 
lovforslag. Daværende skatteordfører Else Theill-Sørensen fra De Konservative udtalte at det er fornuftigt, 
når selv den part, der ellers skulle udføre arbejdet og tjene pengene, vurderer, at der er noget galt42.  

I forbindelse med lovændringen vil dokumentationskravet også komme til at omfatte handler mellem to dan-
ske selskaber i en koncern43. Forslaget blev kritiseret af daværende underdirektør i Dansk Industri Tine Ro-
ed44, der udtalte at det ville påføre selskaberne en enorm administrativ byrde45. 

                                                      
36 L 53 98/99, L 99-2 01/02, L 113 02/03, L 126 03/04, L 120-2 04/05, L 116 05/06, L 110 A 06/07, L 23 08/09 og L 199 A 11/12 
37 L 101-2 97/98, L 53 98/99, L 99-2 01/02, L 126 03/04, L 120-2 04/05, L 111-2 04/05, L 116 05/06, L 110 A 06/07, L 213 06/07, L9-2 07/08, L 23 08/09, L 173 11/12 

og L 212 12/13 
38 lovforslag L 120 2004/05 

39 L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven - resumé (lov nr. 408 af 01.06.05). 
40 Dagbladet Børsen 19. november 2004 - Erhvervsliv: Ny skattelov udløser miaregning 
41 Dagbladet Børsen 28. oktober 2004 - Tunge skattebyrder på vej til industrien 
42 Dagbladet Børsen 7. december 2004- Revisortjek til en halv milliard er droppet 
43 Dagbladet Børsen 28. oktober 2004 - Tunge skattebyrder på vej til industrien 
44 Tine Roed, underdirektør hos DI fra juli 2004 til januar 2007 hvor hun blev vicedirektør, fra 2008 frem til d.d har Tine Roed været direktør for DI (Linkedin) 
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Skærpelsen i form af bøder er begrundet i en undersøgelse fra 2003 der viste at over hver femte virksomhed 
ingen dokumentation havde, samt at halvdelen af de danske virksomheder havde rod i papirerne i en sådan 
grad, at de fik myndighedernes stempel ’åbenlyst mangelfuld dokumentation’46.  

Daværende underdirektør i Dansk industri Tine Roed47 udtalte, at skærpelserne i form af bøder kommer for 
tidligt. Begrundelsen herfor var, at den vejledning, som skattevæsnet havde udarbejdet som hjælp til virk-
somhederne, først udkom i december 2002, og hun mente derfor ikke, at virksomhederne havde haft hjælp 
nok til udarbejdelsen af dokumentationen48. 

Kravene til indholdet af dokumentationen blev senest fastsat i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om 
dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. For mere herom, se afsnit ”5 Dokumenta-

tionsmaterialet”. 

Den 25. april 2012 fremsatte regeringen et lovforslag hvori der blandt andet indgik ændringer i forhold til 
begrænsning af adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års positive skattepligtige 
indkomst. Et krav om særlige revisorerklæringer i forhold til underskudsselskaber. Forslag om ændring af de 
generelle bøderegler. Herudover blev det foreslået, at der blev indført hæftelse for selskabsskatter og kilde-
skatter på renter, royalties og udbytter i sambeskatningsforhold. Endelig indgik et forslag om åbenhed i for-
hold til selskabers skattebetalinger. Lov nr. 591 af 18. juni 2012 blev vedtaget den 13. juni 201249. 

Ifølge en skatteekspert gør indførelsen af lov nr. 591 af 18. juni 2012, det danske skattevæsen til et af de 
mest aggressive i verden50. Partner Henrik Lund51 fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG udtalte at ”de 
danske transfer pricing-regler globalt set allerede er blandt de skrappeste, og med kravet om revisorerklærin-
ger har Danmark lagt sig helt i spidsen internationalt, og der er ingen tvivl om, at det vil give genlyd i udlan-
det. Det er et vidtgående redskab52” 

Dansk Industri har været en skarp kritiker af de offentlige skattelister, og de øvrige initiativer i den nye lov 
var heller ikke noget, der var velset i interesseorganisationen. Skattepolitisk chef i DI, Jacob Bræstrup, udtal-
te ”Der er intet i de tal, som Skatteministeriet har præsenteret, som tyder på, at der er et problem med multi-
nationale selskaber. Tværtimod betaler de en stor og stigende andel af de danske selskabsskatter, og deres 
skattebetalinger er langt større, end selskabernes antal tilsiger”.53  

Omfanget af lov nr. 591 af 18. juni 2012 vil blive gennemgået i afsnit ”6 Skatteministeriets handlingsplan”. 

                                                                                                                                                                                
45 Dagbladet Børsen 28. oktober 2004 - Tunge skattebyrder på vej til industrien 
46 Dagbladet Børsen 28. oktober 2004 - Tunge skattebyrder på vej til industrien 
47 Tine Roed, underdirektør hos DI fra juli 2004 til januar 2007 hvor hun blev vicedirektør, fra 2008 frem til d.d har Tine Roed været direktør for DI (Linkedin) 
48 Dagbladet Børsen 28. oktober 2004 - Tunge skattebyrder på vej til industrien 
49 http://new.folketingsbilag.dk/2Lovforslag.asp?LovforslagId=53 

50 Jyllandsposten 27. december 2012 - Hårdere skattekurs mod multinationale selskaber 
51 Henrik Lund – Transfer pricing og international skattepartner hos KPMG siden februar 2001 (Linkedin) 
52 Jyllandsposten 27. december 2012 - Hårdere skattekurs mod multinationale selskaber 
53 Jyllandsposten 27. december 2012 - Hårdere skattekurs mod multinationale selskaber 



 Side 19 af 105 

3. Det danske regelsæt 

I de efterfølgende afsnit vil omfanget af de danske transfer pricing regler blive gennemgået. Da de danske 
regler er bygget på OECD’s modeloverenskomst, vil de første afsnit indeholde en kort beskrivelse af OECD, 
hvorefter de danske transfer pricing regler vil blive gennemgået. I gennemgangen af de danske transfer pri-
cing regler vil OECD’s retningslinjer blive inddraget, i det omfang det findes relevant. 

3.1 OECD  

OECD (Organisation for Economical Cooperation and Development) er en rådgivende økonomisk samar-
bejdsorganisation, der i dag består af 34 medlemsstater, der deler en demokratisk og markedsøkonomisk 
samfundsopfattelse54. Danmark underskrev konventionen sammen med 19 andre lande, da organisationen 
blev grundlagt den 14. december 1960. Danmark forpligtede sig dermed til at nå organisationens grundlæg-
gende mål55 

Organisationen har følgende formål56:  

- At opnå udvikling i verdensøkonomien gennem en sikring af stabil økonomisk vækst og beskæftigel-
se, således at levestandarden som minimum opretholdes på nuværende niveau for medlemslandene. 
  

- At opnå høj økonomisk vækst ved hjælp af den økonomiske udvikling i såvel medlemslandene som 
ikke medlemslande.  
 

- At medvirke til vækst i verdenshandlen på lige vilkår for alle.  

Ligesom de øvrige medlemslande har den danske regering en permanent delegation i OECD, denne består af 
en ambassadør samt diplomater. Danmarks ambassadør skal i samråd med ambassadører fra de øvrige med-
lemslande, være enige i arbejdsprogrammet som er beskrevet i årsrapporten, og fastlægge omfanget af det 
årlige budget, bidragene fra de enkelte ambassadører bliver vurderet i henhold til den relative størrelse af 
hvert enkelt lands økonomi57. 

Delegationerne spiller således en afgørende kommunikativ rolle i samarbejdet mellem OECD -sekretariatet 
og de nationale myndigheder. De repræsenterer deres regeringers holdninger i forhandlinger, angiver områ-
der, hvor deres regeringer søger OECD ekspertise og bestræber sig på at bidrage til at udbrede OECD anbe-
falinger i deres respektive lande. Dermed sikrer de, at der er en god overensstemmelse mellem OECD arbej-
det og spørgsmål af interesse i deres land58. 

Ud fra de enkelte landes undersøgelser, statistiker og økonomiske data, giver OECD medlemslandenes red-
skaber til at analysere og overvåge deres økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Landene kan 

                                                      
54 OECD's medlemsstater omfatter Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Japan, Sydkorea, Island, Irland, Italien, Luxembourg, 

Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Østrig, samt de 4 nytil-

trådte lande - Chile, Slovenien, Israel og Estonien. Ifølge um.dk har OECD i øjeblikket optagelsesforhandlinger med Rusland som potentielt medlemsland 

55 http://www.oecd.org/denmark/denmarkandtheoecd.htm 

56 OECD Modeloverenskomst I 

57 http://www.oecd.org/denmark/denmarkandtheoecd.htm 

58 http://www.oecd.org/denmark/denmarkandtheoecd.htm 
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trække på OECD’s mange ekspertiser, og de kan få adgang til forskning og analyser foretaget af sekretaria-
tet. Dette arbejde ville ikke være muligt at udfører af ét land alene59. 

Derudover er OECD først og fremmest et forum, hvor landene kan diskutere og udveksle nationale erfarin-
ger, identificere bedste praksis og finde løsninger på fælles problemer. OECD har samarbejdsrelationer med 
over 70 ikke-medlemmer, og OECD’s medlemmer kan dermed få gavn af dialog og konsultationer med alle 
spillere på verdensscenen60. 

3.2 OECD’s modeloverenskomst 

OECD udarbejdede i 1963 en Modeloverenskomst, som medlemslandene umiddelbart tiltrådte. Enkelte lande 
tiltrådte dog konventionen med differentieret forbehold. Modeloverenskomsten fra 1963 blev første gang 
opdateret i 1977, den nuværende komprimerede version er udgivet første gang i 1992 og revideret med få års 
mellemrum siden da. Den seneste modeloverenskomst er fra 2010. 

OECD’s Modeloverenskomst (OECD Model Tax Convention) er det overordnede udgangspunkt for dob-
beltbeskatningsoverenskomster mellem OECD-lande, herunder de fleste danske overenskomster. Model-
overenskomsten har således til formål at undgå økonomisk dobbeltbeskatning ved at udarbejde et regelsæt, 
der fastsætter retningslinjer for, hvorledes sager med dobbeltbeskatning kan løses61.  

Juridisk set har OECD udarbejdet både ensartede og standardiserede retningslinjer for, hvorledes en dobbelt-
beskatningsproblematik kan løses. Alle medlemslandene opnår hermed en fællesløsning og samme skatte-
mæssige behandling i en given situation.  

Specielt OECD Modeloverenskomsts artikel 9 om forbundne foretagender62, har haft særlig indflydelse på 
dansk ret i forhold til behandling af internationale dobbeltbeskatning – transfer pricing. 

3.3 OECD’s Guidelines 

OECD Transfer Pricing Guidelines blev udarbejdet på grundlag af den internationale konkurrence på transfer 
pricing området. Formålet var, at udarbejde retningslinjer til undgåelse af dobbeltbeskatning, der ellers kun-
ne opstå, som følge af blandt andet stigningen i antallet af multinationale koncern og den dermed øgede han-
del på tværs af landegrænserne.  

Det første udkast til en rapport om transfer pricing udkom i 1979 under titlen ”Transfer Pricing and Multina-
tional Enterprises”, i 1984 udkom en supplerende rapport med titlen ”Transfer Pricing and Multinational 
Enterprises: Three Taxation Issues”. Disse to rapporter resulterede i 1995 i den ”endelige” udgave af de før-
ste fem kapitler af ”OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrati-
ons63”. Den 27. juni 1995 tiltrådte alle OECD landene64 i enighed OECD’s Transfer Pricing Guidelines65.  

                                                      
59 http://www.oecd.org/denmark/denmarkandtheoecd.htm 
60 http://www.oecd.org/denmark/denmarkandtheoecd.htm 
61 OECD Modeloverenskomst I, pkt. 1-3 
62 Vedlagt som bilag 1 
63 Fremover vil rapporten henvises som OECD Transfer Pricing Guidelines 
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OECD Transfer Pricing Guidelines indeholder en klar definition af armslængdeprincippet, herunder sam-
menlignelighedstest og prisfastsættelsesmetoder til brug for overholdelse af armlængdeprincippet.  

Indholdet i OECD’s Transfer Pricing Guidelines’ fem første kapitler omfatter følgende66:  

1. Armslængdeprincippet  

2. Traditionelle transaktionsbaserede metoder  

3. Andre metoder  

4. Administrative fremgangsmåder til at undgå og løse transfer pricing sager  

5. Dokumentation  

Senere er OECD’s Transfer Pricing Guidelines blevet udvidet med yderligere fire kapitler, der omfattede 
følgende67:  

6. Særlige omstændigheder for immaterielle aktiver 

7. Særlige omstændigheder for tjenesteydelser  

8. Omkostningsfordelingsaftaler  

9. TP -problematikken ved omstruktureringer på tværs af landegrænser 

3.4 De danske transfer pricing regler 

Med vedtagelsen af de danske transfer pricing regler i 1998, ligningslovens § 2 vedrørende armslængde prin-
cippet og skattekontrollovens § 3B vedrørende oplysnings- og dokumentationspligten, fik Danmark et selv-
stændigt transfer pricing regelsæt6869. 

 

                                                                                                                                                                                
64 Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyrkiet, 

Tyskland, USA, Østrig, Japan, Finland, Australien, New Zealand, Mexico, Tjekkiet, Ungarn, Polen og Republikken Korea. Argentina, Brasilien og Chile har tilsluttet sig 

Erklæringen. 
65 Fleischer-Michaelsen, Ulrik; Nye transfer pricing Guidelines fra OECD, SU 1/1996 
66 Oversat efter titlerne på kapitlerne i den engelske version af OECD’s Transfer Pricing Guidelines 
67 Oversat efter titlerne på kapitlerne i den engelske version af OECD’s Transfer Pricing Guidelines 
68 Lov nr. 131 af 25/2 1998 og Lov nr. 432 af 26/6 1998 
69 Figur - INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
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Som beskrevet i afsnit ”1.3 Afgrænsning” vil jeg ikke beskæftige mig med fysiske personer, men i stedet 
koncentrere mig om juridiske personer i form af selskaber. Den efterfølgende behandling tager derfor ud-
gangspunkt heri. 

3.1.1 Armslængdeprincippet  

Armslængdebegrebet er i Danmark defineret i LL § 2, stk. 1, der bygger på en OECD-definition af begrebet. 

Den danske ordlyd af OECD’s modeloverenskomst Artikel 9, er vedlagt som bilag 5. 

3.1.1.1 Hvem er omfattet 

De skattepligtige der er omfattet af reglerne, er oplistet i Ligningsloven § 2, stk. 1, mens Ligningsloven § 2 
stk. 2, stk. 3 og stk. 4 nærmere definerer og afgrænser de omfattede fysiske og juridiske personer.   

De skattepligtige der er omfattet af armslængdeprincippet er skattepligtige 

- hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse 

- der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer 

- der er koncernforbundet med en juridisk person 

- der har et fast driftssted beliggende i udlandet 

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

- der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af 
KULBR § 21, stk. 1 eller 4. 70 

3.1.1.1.1 Juridiske personer 

Med juridiske personer menes normalt aktie- og anpartsselskaber, foreninger og fonde. Selskaber og forenin-
ger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret 
af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt sidestilles med juridiske personer71. Ved 
lov nr. 308 af 19. april 200672 blev det præciseret, at transparente enheder ligestilles med juridiske personer i 
henhold til LL § 2, stk. 3. 

3.1.1.1.2 Fast driftssted 

Ved et fast driftssted forstås et fast forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves. 
Udenlandske selskaber, fonde og foreninger kan således også være omfattet af armslængdeprincippet via et 
fast driftssted i Danmark73.  

                                                      
70 Ligningsloven § 2, stk. 1. 

71 Den jurideske vejledning C.D.11.1.2.1 Hvilke skattepligtige er omfattet 

72 lovforslag L 116 05/06 
73 Den jurideske vejledning C.D.11.1.2.1 Hvilke skattepligtige er omfattet 
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3.1.1.1.3 Ledelsens sæde 

Udenlandske selskaber, fonde og foreninger kan, uanset hvor de måtte være registreret, være fuldt skatteplig-
tige her til landet, hvis ledelsen har sæde i Danmark. Er selskaber, fonde og foreninger hjemmehørende i 
Danmark som følge af reglerne om ledelsens sæde, er selskaberne mv. omfattet af armslængdeprincippet74. 

3.1.1.1.4 Bestemmende indflydelse 

Ligningsloven § 2 stk. 2 definerer, hvad der forstås ved bestemmende indflydelse, og hvilke selskaber som 
dermed bliver omfattet af kravene om handel på armslængde vilkår. Det er defineret i loven, at bestemmende 
indflydelse forekommer såfremt der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af selskabskapitalen, eller 
rådes over mere end 50 % af stemmerne. 

Ved bedømmelsen af, om en person eller et selskab har bestemmende indflydelse over et selskab, skal der i 
nogle tilfælde medregnes aktier og stemmerettigheder, som ejes af andre personer, selskaber mv. 

De aktier og stemmerettigheder, som skal medregnes, er aktier og stemmerettigheder, som ejes af75 

- koncernforbundne juridiske personer herunder søsterselskaber76 

- personlige aktionærer og deres nærtstående77 

- fonde eller trusts stiftet af moderselskabet selv  

- fonde eller trusts stiftet af koncernforbundne selskaber, nærtstående mv. eller 

- fonde eller trusts stiftet af disse 

- andre selskabsdeltagere, når der er aftale om at udøve fælles bestemmende indflydelse. 

Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, der ejes af fuldt skattepligtige personer og dødsbo-
er i fællesskab med 

- nærtstående 

- en fond eller trust, stiftet af den skattepligtige, eller dennes nærtstående eller fonde og trusts stiftet af 
disse. 

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og 
disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte 
slægtsskabsforhold78.  

                                                      
74 Den jurideske vejledning C.D.11.1.2.1 Hvilke skattepligtige er omfattet 
75 Ligningsloven § 2, stk. 2. 

76 Ligningsloven § 2, stk. 3. 

77 Ligningsloven § 16 H, stk. 6 
78 Ligningsloven § 2, stk. 2. 
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3.1.1.1.5 Direkte bestemmende indflydelse, ejerandele79 

Direkte indflydelse vil sige, at et selskab eller en person, ejer mere end 50 % af aktierne/anparterne, 
eller have råderet over mere end 50 % af stemmerettighederne i et selskab. Dette kan illustreres som 
følger: 
 

 
M ejer mere end 50 % af kapitalen og har dermed bestemmende indflydelse over D. Det samme er tilfældet, 
hvis M råder over mere end 50 % af stemmerettighederne og på den måde har direkte bestemmende indfly-
delse over D. 

 

3.1.1.1.6 Indirekte bestemmende indflydelse, ejerandele80 

Ved indirekte bestemmende indflydelse udøves den bestemmende indflydelse gennem et mellemholdingsel-
skab. Der er i denne situation forskel på, om der udøves bestemmende indflydelse ved hjælp af 

a) ejerandel eller 
b) stemmerettigheder. 

Nedenfor ses et eksempel på indirekte bestemmende indflydelse ud fra ejerandel. 

 

                                                      
79 Den juridiske vejledning C.D.11.1.2.2 Hvornår er der bestemmende indflydelse 

80 Den juridiske vejledning C.D.11.1.2.2 Hvornår er der bestemmende indflydelse 
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A ejer 65 % af B som ejer 80 % af C. Dette vil sige at A indirekte ejer 65 % af B’s ejerandel i C. A ejer såle-
des 52 % af C og har dermed indirekte bestemmende indflydelse over C. 

Ved indirekte bestemmende indflydelse gennem stemmerettigheder skal A enten 

- alene, gennem selskaber, som A har bestemmende indflydelse over eller 
- sammen med andre forbundne selskaber, 

råde over mere end 50 % af stemmerettighederne i C. 

Dette betyder, at A skal råde over mere end 50 % af stemmerettighederne i mellemholdingselskab B. Derud-

over skal selskab B råde over mere end 50 % af stemmerettighederne i selskab C, før A har bestemmende 

indflydelse over C. Det er således ikke nødvendigt at selskab A indirekte ejer mere end 50 % af C for at have 

bestemmende indflydelse. Dette illustreres af nedenstående eksempel. 

 

Når A har bestemmende indflydelse over B, vil A også indirekte have bestemmende indflydelse over C, hvor 
B direkte har bestemmende indflydelse. 
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3.1.1.1.7 Kombination af direkte og indirekte bestemmende indflydelse81 

Hvis et selskab ikke har bestemmende indflydelse over et andet selskab alene ved direkte eller indirekte be-
stemmende indflydelse, kan selskabet alligevel være omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2. Det kan 
være tilfældet, hvis der kan konstateres bestemmende indflydelse ved at medregne ejerandele og stemmeret-
tigheder, som ejes både direkte og indirekte. Dette illustreres af nedenstående eksempel: 

 

Ovenstående eksempel kan både betragtes ud fra ejerandel og ud fra stemmerettigheder. 

A har direkte bestemmende indflydelse på B med en ejerandel på 55 %, og indirekte bestemmende indflydel-
se på C med en ejerandel på 54,75 %. 

A råder over 55 % af stemmerettighederne i B og 15 % af stemmerettighederne i C, mens B råder over 45 % 

af stemmerettighederne i C. A har mere end 50 % af stemmerettighederne i B og råder således over 75 % af 
stemmerettighederne i C. 

3.1.1.1.8 Bestemmende indflydelse, begrænsninger og aftaler82 

Ved bedømmelsen af, om der er bestemmende indflydelse på baggrund af stemmerettigheder, skal der tages 

hensyn til alle eventuelle begrænsninger i andre aktionærers adgang til at anvende stemmerettigheder. Der 

kan eksempelvis være indgået en ejeraftale, der begrænser visse aktionærers muligheder for at udnytte deres 

stemmerettigheder, eller hvis stemmeretten, der er knyttet til visse aktier, er suspenderet, skal dette indgå i 

vurderingen af, om aktionæren råder over mere end 50 pct. af stemmerettighederne. 

En aftale om fælles bestemmende indflydelse vil medføre, at alle selskabsdeltagerne anses for at have be-

stemmende indflydelse i det fællesejede selskab. Det vil være op til en konkret vurdering, om der er tale om 
en aftale om at udøve fælles bestemmende indflydelse.  

                                                      
81 Den juridiske vejledning C.D.11.1.2.2 Hvornår er der bestemmende indflydelse 

82 82 Den juridiske vejledning C.D.11.1.2.2 Hvornår er der bestemmende indflydelse 
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Der vil i situationerne med fælles bestemmende indflydelse være tale om, at selskaberne er uafhængige på en 

lang række punkter, det vil sige uanset selskaberne i andre sammenhænge anses for uafhængige, vil selska-
berne i henhold til LL § 2 og SKL § 3B kunne blive anset for at have bestemmende indflydelse.  

3.1.1.2 Hvad er omfattet 

Transaktioner mellem selskaber hvor der er bestemmende indflydelse skal være i overensstemmelse med 
hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter83.  

Definitionen af hvilke transaktioner der er omfattet, må betragtes som bred og de kontrollerede transaktioner, 
som er nævnt i bestemmelsen, må dermed antages at omfatte alle forbindelser mellem parterne. Som eksem-
pel kan nævnes levering af varer, tjenesteydelser, låneforhold, overførsel af aktiver, immaterielle aktiver, der 
stilles til rådighed mv84. 

3.1.1.3 Korrektioner 

 
Ligningsloven § 2 stk. 5 og stk. 6 omhandler korrektioner til den skattepligtige indkomst.  
 
Hvis skattemyndighederne foretager korrektion af et selskabs indkomst på baggrund af, at den kontrollerede 
transaktion ikke er foregået på armslængde vilkår, betegner man denne korrektion som en primær korrektion. 
Korrektionens formål er, at neutralisere den fordel som det pågældende koncernselskab har opnået i form af 
fordelagtige interne afregningspriser og dermed stille selskabet som var der handlet på markedsvilkår. 
 
For at koncernen samlet set ikke skal stilles ringere ved gennemførsel af den primære korrektion kan selska-
bet anmode om at der bliver foretaget en korresponderende korrektion med en tilsvarende indkomstnedsæt-
telse og dermed undgå en dobbeltbeskatning. 
 
Når der foretages en primær og en korresponderende korrektion hos to selskaber, vil dette medfører, at der 
vil fremkomme en forskel mellem det driftsøkonomiske og det skattemæssige resultat. Som følge af dette 
misforhold, foretages en skattemæssig korrektion, en såkaldt sekundær korrektion. 
 
Selskabet kan ifølge ligningsloven § 2 stk. 5 undgå en sekundær korrektion, ved at forpligtige sig til at betale 
den korrigerede pris, hvilket vil medføre at misforholdet mellem det driftsøkonomiske resultat og det skatte-
mæssige resultat forsvinder. 

Ligningsloven § 2 stk. 6 blev indsat ved lov nr. 343 af 18. april 200785. Denne bestemmelse fastslår, at det er 
en forudsætning for at nedsætte skatteansættelsen i henhold til transfer pricing-reglerne, at der foretages en 
modsvarende forhøjelse af den anden part. Koncernen skal således påvise, at den korresponderende indtægt 
er medregnet ved modpartens indkomstopgørelse.  

                                                      
83 Ligningsloven § 2, stk. 1. 

84 Den juridiske vejledning C.D.11.1.1 Reglen i LL § 2 
85 lovforslag L 110 A 06/07 
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Som nævnt i afsnit ”3.3 OECD Guidelines” er der ud over artikel 9, et særskilt kapitel i OECD’s Guidelines 
der omhandler armslængdeprincippet, dette kapitel indeholder en beskrivelse af forskellige situationer, hvor 
de kontrollerede foretagenders handelsmæssige eller økonomiske relationer kan korrigeres86.  

Armslængdeprincippet har ifølge OECD ikke til formål at regulere kontrollerede parters forretningsmæssige 
adfærd. Anvendelsen tager alene sigte på at opgøre og allokere skattepligtig indkomst fra kontrollerede 
transaktioner. Det er derfor naturligt, at armslængdetilpasningen af kontrollerede transaktioner normalt sker 
ved justering af prisen. 

I enkelte situationer kan en aftale ikke bringes i overensstemmelse med armslængdeprincippet ved korrektion 
af pris og vilkår alene87. Der er i retningslinjerne blandt andet redegjort for, hvordan skattemyndighederne 
kan korrigere parternes fordeling af risici, hvis parternes fordeling af risici ikke er på armslængdevilkår, samt 
hvornår skattemyndighederne kan ændre de aftaler, som de uafhængige parter har indgået88. 

3.1.2 Oplysningspligten 

Oplysningspligten er lovfæstet i skattekontrolloven § 3 B. Oplysningspligten indebærer at selskaber der er 
omfattet af bestemmelsen, har pligt til at give oplysninger til skattemyndighederne vedrørende art og omfang 
af de kontrollerede transaktioner, samt oplysninger om koncernrelationer og faste driftssteder89.  

Når man er omfattet af bestemmelsen, gælder der en ubetinget pligt til at indsende oplysninger sammen med 
selvangivelsen. I de tilfælde hvor man kun har opfyldt betingelserne for at være omfattet af pligten en del af 
et indkomstår, skal der indsendes oplysninger for den periode, hvor man har været omfattet af oplysnings-
pligten90. 

Rent praktisk medfører oplysningspligten at selskaberne sammen med selvangivelsen, skal indsende blanket 
05.021. Blanketten skal udfyldes for hver af de skattepligtige enheder, hvilket betyder at både moderselskab 
og de kontrollerede selskaber har pligt til at udfylde og aflevere blanketten. Til og med indkomståret 2007, 
var det nødvendigt at indsende blanket 05.021 sammen med selvangivelsen, dette skulle gøres uanset om 
man havde haft transaktioner med de forbundne parter eller ej. Dog var det kun dele af skemaet der skulle 
udfyldes, såfremt selskabets kontrollerede transaktioner ikke oversteg 5 mio. kr.  

Fra og med indkomståret 2008 er der på selvangivelsens side 1 indført en minimumsgrænse for hvilke sel-
skaber der skal udfylde blanket 05.021. Såfremt selskabets samlede kontrollerede transaktioner ikke oversti-
ger 5 mio. kr., er selskabet undtaget fra at udfylde blanketten.  

Når der selvangives, skal følgende spørgsmål besvares91: 

Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af SKL § 3 B om kontrollerede transaktioner? 

                                                      
86 Den juridiske vejledning C.D.11.1.3 Hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 
87 Den juridiske vejledning C.D.11.1.3 Hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 
88 Den juridiske vejledning C.D.11.1.3 Hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 

89 Skattekontrolloven § 3 B stk. 1 
90 Skattekontrolloven § 3 B 
91 Den juridiske vejledning C.D.11.3.2 Hvilke transaktioner er oplysningspligtige 
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Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr. i indkomståret? 

Har selskabet kontrolleret gæld over 10 mio. kr., og overstiger forholdet mellem fremmedkapital og egenka-
pital 4:1, jf. SEL § 11? 

Oplysningerne på blanket 05.021 består af92: 

Side 1, hvor der er spørgsmål af en mere overordnet karakter, som alle skal besvares. 

Side 2, hvor der er en vejledning til de enkelte felter. 

Side 3, hvor virksomheden skal krydse af i de relevante felter. Der er tale om oplysninger, der relaterer sig til 
resultatopgørelsen og balancen samt oplysninger om hvilke lande, der er handlet med, og afkrydsningsfelter-
ne angiver forskellige størrelses- og landekategorier. 

Såfremt oplysningspligten ikke er opfyldt, kan skattemyndighederne pålægge selskabet skattetillæg og dagli-
ge bøder. Sanktionerne svarer til situationen, hvor et selskab ikke har indsendt selvangivelse, da blanket 
05.021 betragtes som en integreret del af selvangivelsen. 

3.1.3 Dokumentationspligten 

Dokumentationspligten er lovfæstet i skattekontrolloven § 3 B. De skattepligtige, der er omfattet af doku-
mentationspligten, har pligt til at oplyse om, hvordan priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transak-
tioner, som de har med deres forbundne udenlandske parter93.  

Der skal udarbejdes dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktio-
ner. Den skriftlige dokumentation skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fast-
sat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, såfremt transaktionerne var afsluttet mellem uaf-
hængige parter94. 

3.1.3.1 Begrænset dokumentationspligt 

Alle skattepligtige omfattet af SKL § 3 b, stk. 1, skal som udgangspunkt udarbejde dokumentation for samt-
lige kontrollerede transaktioner, som i omfang og hyppighed ikke anses for uvæsentlige. For mindre virk-
somheder er dokumentationspligten dog begrænset til at omfatte visse kontrollerede transaktioner95. 

Ifølge skattekontrollovens § 3 B stk. 6 forstås en mindre virksomhed, som skattepligtige der alene eller 
sammen med koncernforbundne virksomheder har: 

- Under 250 beskæftigede og 

- a. har en årlig samlet balancesum på under 125 mio. kr., eller  

b. en årlig omsætning på under 250 mio. kr. 

                                                      
92 Den juridiske vejledning C.D.11.3.2 Hvilke transaktioner er oplysningspligtige 
93 Skattekontrolloven § 3 B stk. 5 
94 Skattekontrolloven § 3 B stk. 5 
95 Skattekontrolloven § 3 B stk. 6 
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Antallet af beskæftigede, beregnes som det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i løbet af indkomståret, 
personer der ikke har arbejdet hele året, eller som har arbejdet deltid, indgår dermed i beregningen med de 
relevante brøkdele. Den samlede balancesum samt den årlige omsætning tages fra de officielle regnskaber, 
opgjort efter de gældende regler. Opgørelsen skal ifølge skattekontrolloven § 3 B, stk. 7 ske på konsolideret 
basis.  

3.1.3.2 Dokumentationens indhold 

Kravene til indholdet af dokumentationen er fastsat i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumen-
tation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. Pr 1. januar 2013 trådte dokumentationsvejlednin-
gen i kraft, dette er en vejledning i hvordan Transfer Pricing dokumentationen sikres at være i overensstem-
melse med BEK 42. 

Kravene til dokumentationen er bygget op i to trin96: 

- Trin 1 - dokumentation, som skal udfærdiges og opbevares, og sendes til SKAT, hvis SKAT beder 
om det. Reglerne står i BEK nr. 42 af 24. januar 2006 §§ 4-8. Dokumentationen skal være udarbejdet 
og foreligge på selvangivelsestidspunktet. 

- Trin 2 - supplerende oplysninger og materiale, som SKAT kan bede om i løbet af en skattekontrol 
efter BEK nr. 42 af 24. januar 2006 §§ 9 - 10. 

Omfanget af dokumentationen i trin 1 afhænger af omfanget og kompleksiteten af virksomheden og de kon-
trollerede transaktioner97.  

Dokumentationen skal indeholde: 

- Oplysninger om koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter.98 Se afsnit 5.1 
- Oplysninger om de kontrollerede transaktioner99. Se afsnit 5.2 
- En sammenlignelighedsanalyse100. Se afsnit 5.3 
- Oplysninger om implementeringen af principperne for prisfastsættelsen101. Se afsnit 5.4 
- En liste over eventuelle skriftlige aftaler102. Se afsnit 5.5. 

 

                                                      
96 Den juridiske vejledning C.D.11.4.1 Dokumentationspligten - regel og omfang 
97 BEK nr. 42 af 24. januar 2006 § 2, stk. 2 

98 § 4 i BEK nr. 42 af 24. januar 2006 

99 § 5 i BEK nr. 42 af 24. januar 2006 

100 § 6 i BEK nr. 42 af 24. januar 2006 

101 § 7 i BEK nr. 42 af 24. januar 2006 

102 § 8 i BEK nr. 42 af 24. januar 2006 
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3.2 Sammenfatning 

De overordnede transfer pricing regler er nu gennemgået; det er fastlagt at transaktioner mellem nærtstående 
parter skal ske på markedsvilkår, at der er pligt til at oplyse om transaktioner med nærtstående parter, og at 
der skal udarbejdes dokumentation for at transaktionerne med nærtstående parter er foretaget på markedsvil-
kår. Reglerne er illustreret i nedenstående diagram103. 

 

I de efterfølgende afsnit vil jeg se nærmere på hvordan prisen på armslængdevilkår kan opgøres, dette gøres 
ved en beskrivelse af OECD’s prisfastsættelsesmetoder. Derudover vil jeg se nærmere på hvad dokumentati-
onen for at transaktionerne er sket på markedsvilkår skal indeholde.  

Formålet med dette, er at få et dybere indblik i omfanget af reglerne, samt for at få den nødvendige viden til 
brug for den senere analyse. 

                                                      
103 Diagrammet stammer fra Deloitte’s kundeseminar februar 2013 
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4. OECD’s prisfastsættelsesmetoder 

Ifølge OECD’s guideline findes der 5 prisfastsætningsmetoder104, disse metoder er et meget vigtigt element i 
hele transfer pricing problematikken. I praksis anvendes disse til at bestemme prisen på armslængdevilkår. 
Metoderne beskrives kort i de efterfølgende afsnit105. 

4.1 Den fri markedsprismetode (Comparable Uncontrolled Price method)106   

Den fri markedsprismetode bygger på en direkte sammenligning af prisen på varer/tjenesteydelser mellem de 
koncerninterne transaktioner og eksisterende transaktioner mellem uafhængige parter. Denne metode anbefa-
les af OECD, og bør så vidt muligt anvendes da den er den mest direkte metode.  

Metoden er desuden relativt simpel at benytte, da der blot skal tages udgangspunkt i de transaktioner der 
findes mellem uafhængige parter. Et krav for at anvende metoden, er at der foretages en analyse af transakti-
onen, således at der er tale om sammenligning af identiske transaktioner. I tilfælde, hvor der ikke tale om 
identiske transaktioner, kan der foretages justeringer, så sammenligneligheden øges. Den fri markedsmetode 
er illustreret nedenfor:107 

 

Ved anvendelse af den fri markedsprismetode ved eksempelvis et låneforhold, skal der foretages en sammen-
ligning af lånet mellem de forbundne parter, samt et tilsvarende lån mellem ikke forbundne parter.   

Sammenligningen medfører, at der skal fortages en grundig analyse af lånekarakteristika samt kreditvurde-
ring af låntager ved både det kontrollerede lån og det ikke kontrollerede lån.  

                                                      
104 Den fri markedsmetode, videresalgsprismetoden, kostpris plus avancemetoden, den transaktionsbestemte nettoavancemetode og avancefordelingsmetoden. 
105 Fra afsnit 4.1 til og med afsnit 4.5 
106 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
107 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
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Den fri markedsprismetode vil derfor ofte være lettest at benytte, i tilfælde hvor koncernen både har transak-
tioner internt, samt tilsvarende transaktioner med uafhængige parter. I disse tilfælde har man allerede et 
sammenligningsgrundlag, og der vil dermed ikke skulle findes sammenlignelige transaktioner hos uafhængi-
ge parter. 

4.2 Videresalgsprismetoden (Resale Price method)108  

Videresalgsprismetoden tager udgangspunkt i den pris, som en vare bliver videresolgt til. Det vil sige den 
salgspris der anvendes til en ekstern kunde, for en vare, der tidligere er købt fra en koncernintern virksom-
hed. Denne pris reduceres derefter med en passende bruttomargin. Bruttomargin findes ved at sammenligne 
med lignende transaktioner hos en uafhængig forhandler med tilsvarende funktioner og risici. Beløbet der er 
tilbage efter fratrækning af bruttomarginen kan efter justering for andre omkostninger forbundet med køb af 
produktet betragtes som en armslængde pris for den oprindelige transaktion mellem de associerede virksom-
heder. Videresalgsmetoden er illustreret nedenfor:109 

 

Størrelsen af bruttoavancen afhænger af selskabets funktionalitet og påtagne risici. Her kan eksempelvis 
være tale om logistik, markedsføring, opsøgende salg, lagerrisici, kreditrisici samt markedsrisici.  

Videresalgsprismetoden anvendes primært af salgs- og distributionsvirksomheder110.  

Anvendelsen af metoden kræver normalt færre reguleringer, som følge af forskelle i varerne end ved den fri 
markedsprismetode, da videresalgsprismetoden fokuserer mere på sammenlignelighed af funktionalitet end 
på produktsammenlignelighed.  

Der skal derimod reguleres for forskelle i de funktioner, der udføres inden eller i forbindelse med videresal-
get. Dette kan være videreforarbejdning af varen, påføring af varemærke, optagelse af garanti mv111.  

Videresalgsprisen findes dermed lettest, i tilfælde hvor produktet ikke ændres væsentligt forinden eller i for-
bindelse med videresalg. 

                                                      
108 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
109 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
110 Den juridiske vejledning  C.D.11.2.2.2.3 RPM-metoden (Resale Price Method) 
111 Den juridiske vejledning  C.D.11.2.2.2.3 RPM-metoden (Resale Price Method) 
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4.3 Kostpris plus avancemetoden (The Cost Plus method)112 

Kostpris plus avancemetoden 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 passen-
de procentdel, som så tilsammen udgør armslængdeprisen.  Kostpris plus avancemetoden er illustreret neden-
for:113 

 

Metoden er særlig anvendelig, hvor de interne transaktioner består af produktion og videresalg af halvfabri-
kata, hvor parterne har indgået integrerede produktionsaftaler, langfristede købs- og salgsaftaler, eller hvor 
der overdrages serviceydelser114.  

Metoden indebærer en vurdering af såvel omkostninger som bruttoavance, og metoden vil derfor kunne på-
virkes af en række forskelle mellem virksomhederne. Metoden forudsætter, at omkostningerne fordeles og 
præsenteres på samme vis, eller at der kan reguleres for forskelle. Dette kan give problemer, idet der ikke 
findes generelt anerkendte standarder for allokering af omkostninger. 

Det vil typisk være mest nøjagtige at benytte egne transaktioner med tredjepart som sammenligningsgrund-
lag. Dette er dog ikke altid en mulighed, da det ikke er alle koncerner der både har interne og eksterne trans-
aktioner. Med hensyn til eksterne transaktioner som sammenligningsgrundlag, kan der også opstå vanske-
ligheder, idet det sjældent er muligt at fremskaffe informationer om konkurrerende selskabers omkostnings-
struktur.  

                                                      
112 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
113 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
114 Den juridiske vejledning  C.D.11.2.2.2.4 Cost+ (Cost Plus Method) 
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4.4 Avancefordelingsmetoden (Profit Split method)115 

Avancefordelingsmetoden er en resultatbaseret prisfastsættelsesmetode, i modsætning til de ovennævnte 
metoder, som alle er transaktionsbaserede. Denne metode finder armslængdeprisen, ved først at identificerer 
det samlede overskud af de kontrollerede transaktioner, som herefter skal deles mellem de associerede virk-
somheder.  

Det kombinerede overskud deles mellem de tilknyttede virksomheder på et økonomisk gyldigt grundlag, der 
tilnærmer sig opdelingen af det overskud, der ville have været anvendt mellem uafhængige virksomheder. 
Hvor det er muligt, kan dette økonomisk gyldige grundlag understøttes af uafhængige markedsdata.  

Oftest vil grundlaget imidlertid blive understøttet af interne data. Eksempler på sådanne interne data, kan 
omfatte fordelingsnøgler vedrørende de respektive salg, forskning og udviklings udgifter, driftsudgifter, ak-
tiver eller antal medarbejdere i de associerede virksomheder. Den faktor der anvendes ved opdelingen bør 
afspejle de respektive bidrag fra de associerede parter til skabelsen af indtægter fra den kontrollerede trans-
aktion. Avancefordelingsmetoden er illustreret nedenfor:116  

 

Avancefordelingsmetoden vil specielt være en mulighed i stærkt integrerede koncerner, som fremstiller et 
eller flere helt unikke produkter, da det kan være vanskeligt at vurdere de enkelte transaktioner separat117.  

                                                      
115 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
116 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
117 Den juridiske vejledning  C.D.11.2.2.2.5 Profit Split-metoden 
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4.5 Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (Transactional Net Margin Method)118  

Princippet for denne metode er at nettoavancen for en kontrolleret transaktion fordeles i forhold til en rele-
vant basis, eksempelvis omsætning, omkostninger eller aktiver.  

Fordelingen af nettoavancen af de kontrollerede transaktioner på armslængdevilkår, kan bestemmes ud fra 
nettooverskuddets fordeling, ved tilsvarende kontrollerede transaktioner, eller ved nettooverskuddets forde-
ling i forbindelse med sammenlignelige transaktioner med en uafhængig virksomhed. 

Nedenstående er opstillet illustration af forskellen på den transaktionsbestemte nettoavancemetode og hen-
holdsvis videresalgsprismetoden og kostpris plus avancemetoden:119 

 

 

I modsætning til de andre metoder anvendes den transaktionsbestemte nettoavancemetode på nettoavanceni-
veau, hvor de øvrige anvendes på bruttoavanceniveau. Dette gør at metoden er let anvendelig i praksis og 
derfor ofte ses anvendt.  

                                                      
118 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
119 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf – Oversat til dansk 
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Der bør ved anvendelse af denne metode, anvendes data for flere år, både for den undersøgte virksomhed og 
for den uafhængige virksomhed, der sammenlignes med. Dette giver den bedst mulige belysning af produkt-
livscykluser og kortsigtede økonomiske omstændigheders påvirkning på den undersøgte nettoavance. Der 
bør også i videst muligt omfang sammenlignes med flere virksomheder med sammenlignelige transaktio-
ner120. 

4.6 Sammenfatning 

OECD beskriver således 5 metoder til at fastsætte priser efter armslængdevilkår, tre transaktionsbaserede 
metoder121 og to transaktionsbestemte avancemetoder122. 

De tre transaktionsbaserede metoder123, er ifølge OECD at foretrække til fastsættelsen af armslængdepriser 
og armslængdevilkår. I praksis har det imidlertid vist sig, at det kun sjældent er muligt at tilfredsstille krave-
ne til sammenlignelighed efter OECD's foretrukne metode, den fri markedsprismetode og i tilfælde hvor 
virksomheden ikke har sammenlignelige transaktioner med uafhængige virksomheder, er det ofte ikke muligt 
at tilvejebringe de fornødne data på bruttoavanceniveau til at foretage en sammenlignelighedsanalyse efter 
videresalgsprismetoden eller kostpris plus avancemetoden.  

Kompleksiteten i erhvervslivet kan desuden medføre, at anvendelse af de traditionelle metoder er forbundet 
med så stor usikkerhed, at de ikke kan anvendes alene eller slet ikke kan anvendes.  

I de tilfælde hvor de transaktionsbaserede metoder ikke er at foretrække, er der to andre metoder, der kan 
anvendes til fastsættelse af armslængdevilkår. Disse metoder betegnes som transaktionsbestemte avanceme-
toder, dvs. metoder, der undersøger de fortjenester, der opnås ved transaktioner mellem forbundne virksom-
heder. 

De transaktionsbestemte avancemetoder bør kun benyttes såfremt det ikke er muligt at benytte de transakti-
onsbaserede metoder på en pålidelig måde.  

 

                                                      
120 Den juridiske vejledning C.D.11.2.2.2.6 TNMM (Transactional Net Margin Method) 

121 Den fri markedsprismetode, Videresalgsprismetoden og  Kostpris plus avancemetoden 

122 Avancefordelingsmetoden og Den transaktionsbestemte nettoavancemetode 
123 Den fri markedsprismetode, Videresalgsprismetoden og  Kostpris plus avancemetoden 
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5. Dokumentationsmaterialet 

Dokumentationspligten omfatter, dokumentation for prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner med 
hjemmel i SKL § 3 B. Der er ikke nogen krav i lovens ordlyd til, hvad dokumentationsmaterialet skal inde-
holde, det kræves blot dokumenteret, at prisfastsættelsen er sket i overensstemmelse med armslængdeprin-
cippet, sådan at skattemyndighederne kan sikre, at der er sket korrekt skattebetaling.  

For at opnå et mere ensartet og sammenligneligt dokumentationsmateriale, er der udarbejdet en dokumenta-
tionsbekendtgørelse124, som beskriver hvilke elementer dokumentationen skal indeholde.  

Den nye dokumentationsvejledning trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Dokumentationsvejledningen er ikke 
juridisk bindende for skattepligtige, men en vejledning i hvorledes Transfer Pricing dokumentationer sikres 
at være i overensstemmelse med BEK 42, som er juridisk bindende125. 

Ifølge den juridiske vejledning, som er baseret på dokumentationsbekendtgørelsen, bør dokumentationsmate-
rialet indeholde følgende 5 hovedpunkter126:  

- Oplysninger om koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter 

- Oplysninger om de kontrollerede transaktioner 

- En sammenlignelighedsanalyse  

- Oplysninger om implementeringen af principperne for prisfastsættelsen 

- En liste over eventuelle skriftlige aftaler 

Disse punkter svarer til §§ 4-8 i dokumentationsbekendtgørelsen og vil blive beskrevet i de efterfølgende 
afsnit127. Der er dog ikke noget krav om at denne opbygning af dokumentationen følges. Det er blot et krav, 
at overholdelse af armslængdeprincippet dokumenteres. Som hovedregel vil det være en fordel for virksom-
hederne at følge denne opbygning af dokumentationen, ikke mindst i tilfælde af uenigheder med SKAT. 

Dokumentationen har til formål at sætte skattemyndighederne i stand til at vurdere, hvorvidt armslængde-
princippet er overholdt, og dermed sikre korrekt skattebetaling.  

For virksomhederne kan en god og fyldestgørende dokumentation være med til at skattemyndighederne vil 
være mindre tilbøjelige til at foretage en indkomstkorrektion.  

                                                      
124 BEK nr. 42 af 24/01/2006 
125 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
126 Den juridiske vejledning C.D.11.4.1 Dokumentationspligten - regel og omfang 
127 Fra afsnit 5.1 til og med afsnit 5.5 
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5.1 Oplysninger om koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter128 

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse, som giver SKAT et overblik over koncernen og de forret-
ningsmæssige aktiviteter, beskrivelsen skal indeholde følgende elementer: 

En beskrivelse af koncernens juridiske struktur, herunder angivelse af koncernenhedernes geografiske place-
ring.  

En beskrivelse af den organisatoriske struktur, herunder angivelse af den primære forretningsmæssige aktivi-
tet for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktio-
ner med.  

En oversigt der viser de seneste 3 års omsætning og resultat af den primære drift for den skattepligtige og for 
de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med.  

En kort historisk beskrivelse af koncernen og virksomheden, en beskrivelse af eventuelle omstruktureringer 
og skift i væsentlige funktioner og risici, samt en forklaring på eventuelle underskud.  

En kort beskrivelse af branchemæssige forhold for koncernen, herunder angivelse af de væsentligste konkur-
rencemæssige parametre.  

5.2 Oplysninger om de kontrollerede transaktioner129 

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, det er tilladt at beskrive 
flere transaktioner under et. I disse tilfælde skal det beskrives, hvilke transaktioner der er sammenlagt. De 
kontrollerede transaktioner skal derudover identificeres med hensyn til, hvor meget der er overdraget og 
mellem hvilke forbundne parter.  

De kontrollerede transaktioner skal endvidere beskrives i forhold til nedenstående punkter:  

- Produkters (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver mv.) egenskaber.  

- En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici.)  

- Kontraktsvilkår.  

- Økonomiske omstændigheder.  

- Forretningsstrategier.  

Ovenstående 5 forhold vil blive beskrevet i de efterfølgende afsnit130. 

                                                      
128 Dokumentationsbekendtgørelsen § 4 
129 Dokumentationsbekendtgørelsen § 5 
130 Fra afsnit 5.2.1 til og med 5.2.5 
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5.2.1 Produktegenskaber131 

Forskellene i de særlige kendetegn for vare eller tjenesteydelser, tager højde for forskellen i deres værdi på 
det frie marked. Sammenligninger af disse funktioner kan dermed være nyttige i fastlæggelse af sammenlig-
neligheden af kontrollerede og ukontrollerede transaktioner. 

Egenskaber, som kan være vigtige at overveje er blandt andet følgende: 

I tilfælde af overdragelse af materielle aktiver, er det vigtigt at vurdere de fysiske funktioner for aktivet, dens 
kvalitet og pålidelighed, samt tilgængeligheden og mængden. 

I tilfælde af levering af tjenesteydelser, er det vigtigt at vurdere arten og omfanget af tjenesterne. 

I tilfælde af immaterielle aktiver, er det vigtigt at vurdere typen af aktiv (for eksempel patenter, varemærker 
eller knowhow), samt varigheden og graden af beskyttelse, og de forventede fordele der tilknytter sig aktivet. 

5.2.2 Funktionsanalyse132 

Funktionsanalysen er en central del af dokumentationsmaterialet, og er dermed også, som udgangspunkt, den 
væsentligste sammenlignelighedsfaktor ved alle de avancebaserede prisfastsættelsesmetoder. Funktionsana-
lysen udgør en helt central del af sammenlignelighedsanalysen ved anvendelse af følgende OECD metoder: 

Videresalgsprismetoden (Resale Price Method - RPM) 

Kost plus avance metoden (Cost Plus Method - Cost+) 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (Transactional Net Margin Method - TNMM) 

Avancefordelingsmetoden (Profit split method). 

Funktionsanalysen skal beskrive hvilke funktioner der udføres af de involverede parter, herunder hvilke akti-
ver der anvendes, samt hvilken risiko parterne har påtaget sig. Disse tre forhold vil blive beskrevet i neden-
stående afsnit.  

5.2.2.1 Funktioner133 

Funktionsanalysen, skal indeholde oplysninger om hvilke parter der udfører de pågældende funktioner. De 
funktioner, der bidrager mest til indtjeningen, skal beskrives mere udførligt end de mindre vigtige funktioner. 

Det afhænger af den konkrete virksomhed og karakteren af de kontrollerede transaktioner, hvilke funktioner, 
der skal indgå i beskrivelsen. 

De enkelte funktioners betydning for en koncerns samlede indtjening, vil selvfølgelig være forskellig både i 
forhold til forskellige brancher og i forhold til strategisk placering inden for en given branche. 

                                                      
131 OECD's Guidelines 2010, pkt. 1.39 
132 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3.4.3 Funktionsanalysen (funktioner, aktiver og risici) 
133 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3.4.3 Funktionsanalysen (funktioner, aktiver og risici) 
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5.2.2.2 Aktiver134 

De aktiver, som bidrager til indtjeningen af de kontrollerede transaktioner, skal beskrives i funktionsanaly-
sen. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om hvilke parter der ejer og anvender de forskellige aktiver. De 
aktiver, der har størst betydning for indtjeningen, beskrives udførligt.  

De immaterielle aktiver, er ofte en meget vigtig del af funktionsanalysen; den enhed, der har afholdt omkost-
ninger og haft risikoen i relation til udvikling eller opbygning af de immaterielle aktiver, skal grundlæggende 
have den økonomiske fordel, der er resultatet heraf. Det er derfor vigtigt, at det fremgår tydeligt af funkti-
onsanalysen, hvilke enheder i koncernen, der, har udviklet aktiverne, juridisk set ejer aktiverne, har betalt for 
udviklingen af aktiverne, bruger - eller har gavn af - aktiverne. 

5.2.2.3 Risici135 

Funktionsanalysen skal indeholde en beskrivelse af de væsentlige risici, som hver af parterne har påtaget sig. 

De risici, de forskellige parter påtager sig i relation til kontrollerede transaktioner, kan have stor betydning 
for fordelingen af afkastet. Alt andet lige vil den part, der påtager sig de væsentligste risici ved en transakti-
on, opnå et større forventet afkast end den anden part i transaktionen. Dette skyldes, at markedet som ud-
gangspunkt er risikoavers. Den part, der påtager sig en risiko, skal derfor have en risikopræmie i form af et 
større forventet afkast. 

5.2.3 Kontraktvilkår136 

I forbindelse med armslængdetransaktioner, vil aftalevilkårene for en transaktion generelt defineret eksplicit 
eller implicit, hvordan ansvar, risici og ydelser skal deles mellem parterne. I disse tilfælde bør kontraktvilkår 
være en del af den funktionelle analyse som er beskrevet ovenfor. Vilkårene for en transaktion, kan også 
findes i form af korrespondance mellem parterne, uden der foreligger en skriftlig kontrakt. I tilfælde hvor der 
ikke forligger et skriftligt aftalegrundlag, må de kontraktlige forhold for parterne, udledes af deres adfærd, og 
de økonomiske principper der generelt regulerer forholdet mellem uafhængige virksomheder. 

5.2.4 Økonomiske omstændigheder137 

Armslængde priserne kan variere på tværs af forskellige markeder, selv for transaktioner, der involverer den 
samme vare eller tjenesteydelse. Det er derfor vigtigt for at opnå sammenlignelighed, at de markeder, hvor 
de uafhængige og associerede virksomheder opererer ikke har forskelle, der har en væsentlig effekt på pri-
sen. Som det første skridt, er det vigtigt at identificere det relevante marked eller markeder under hensynta-
gen til tilgængelige erstatningsvarer eller tjenester.  

                                                      
134 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3.4.3 Funktionsanalysen (funktioner, aktiver og risici) 
135 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3.4.3 Funktionsanalysen (funktioner, aktiver og risici) 
136 OECD's Guidelines 2010, pkt. 1.52 
137 Jf. OECD's Guidelines 2010, pkt. 1.55 
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Økonomiske forhold, der kan være relevante for vurderingen af markedets sammenlignelighed omfatter geo-
grafiske beliggenhed, størrelsen af markederne samt omfanget af konkurrencen på markederne.  De relative 
konkurrencemæssige positioner for købere og sælgere omfatter en vurdering af tilgængeligheden af erstat-
ningsvarer og tjenesteydelser; niveauerne af udbud og efterspørgsel på markedet som helhed og i bestemte 
regioner, forbrugernes købekraft. Det kan også være relevant at vurdere arten og omfanget af offentlig regu-
lering af markedet, samt produktionsomkostninger, herunder omkostninger til jord, arbejdskraft og kapital, 
transportomkostninger.  

De faktiske omstændigheder og omstændighederne i det enkelte tilfælde vil afgøre, om forskelle i økonomi-
ske forhold har væsentlig indflydelse på prisen, og om der kan foretages nøjagtige justeringer for at fjerne 
virkningerne af sådanne forskelle. 

5.2.5 Forretningsstrategier138 

Forretningsstrategier skal også undersøges i forbindelse med fastlæggelsen af sammenlignelighed af afreg-
ningspriser. Forretningsstrategier vil tage højde for mange aspekter af en virksomhed, som for eksempel 
innovation og ny produktudvikling, graden af diversificering, risikoaversion, vurdering af politiske ændrin-
ger, input af eksisterende og planlagte medarbejderoverenskomster, varighed af arrangementer, og andre 
faktorer, der har indflydelse på den daglige forretningsgang. Sådanne forretningsstrategier kan være nødven-
digt at blive taget i betragtning, når fastlæggelse af sammenligneligheden af kontrollerede og ukontrollerede 
transaktioner og virksomheder skal foretages. 

5.3 Sammenlignelighedsanalyse139 

Dokumentationen skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse, som sammen med beskrivelserne ovenfor 
kan danne grundlag for en vurdering af, om principperne for prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner 
er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

Analysen skal indeholde en beskrivelse af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner. Analysen skal 
endvidere indeholde en redegørelse for, hvorfor prisfastsættelsen vurderes at være i overensstemmelse med 
armslængdeprincippet, herunder en redegørelse for anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner og 
begrundelse for valg af metode.  

Ved redegørelse for anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner, skal den skattepligtiges egne 
transaktioner med uafhængige parter, samt transaktioner mellem uafhængige parter og herunder andre for-
bundne parters transaktioner med uafhængige parter anvendes. Endvidere skal angives hvilke mulige sam-
menlignelige uafhængige transaktioner, som virksomheden har fravalgt, samt begrundelse for fravalget.  

                                                      
138 OECD's Guidelines 2010, pkt. 1.59 
139 Dokumentationsbekendtgørelsen § 6 
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5.4 Implementering af prisfastsættelsen140 

Dokumentationen skal indeholde en overordnet redegørelse for implementeringen af principperne for pris-
fastsættelsen. Redegørelsen skal specificere, i hvilket omfang den skattepligtige eller forbundne parter har 
foretaget efterfølgende justeringer af priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner. Specifikationen skal 
indeholde oplysninger om, i hvilket omfang disse efterfølgende reguleringer er i overensstemmelse med 
armslængdeprincippet.  

5.5 Skriftlige aftaler141 

Dokumentationen skal indeholde en liste over eventuelle skriftlige aftaler vedrørende de kontrollerede trans-
aktioner, samt en kopi af eventuelle skriftlige aftaler, som den skattepligtige eller forbundne parter har ind-
gået med myndigheder i andre lande vedrørende kontrollerede transaktioner. Dette gælder både aftaler med 
bagudrettet og fremadrettet virkning.  

5.6. Bevisbyrde 

Jeg har nu gennemgået hovedpunkterne i dokumentationsbekendtgørelsen, i det efterfølgende afsnit vil jeg se 
nærmere på, hvem der har bevisbyrden. 

SF kom d. 29. marts 2011 med forslaget om at virksomheder skal mødes med omvendt bevisbyrde i sager 
om transfer pricing. Med forslaget vil det ikke være SKAT, der skal bevise, om virksomhederne har snydt i 
skat, men virksomhederne som skal bevise, at de ikke har snydt i skat142. 

Formanden for FSR’s Skatteudvalg, John Bygholm, udtaler: 

”Det er et meget drastisk forslag, der bryder med grundlæggende retsprincipper. Alle skal betale den skat, de 
er forpligtet til – hverken mere eller mindre. Hvis der er huller i lovgivningen, der gør det muligt at unddrage 
sig skat, så skal de naturligvis lukkes. Men man bør ikke mistænkeliggøre hele erhvervslivet på grund af et 
øjebliks harme. Vi har et samfund, der bygger på retssikkerhed – både for borgere og virksomheder. Man er 
uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Alt andet er en glidebane mod faldende retssikkerhed.”143 

Ifølge ligningslovens § 2 skal ”Skattepligtige – ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst – anvende 
priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernselskaber i overensstemmel-
se med, hvad der kunne være opnået hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter”144. I praksis 
vil en sag således begynde med, at skattemyndighederne påstår, at et selskab har betalt for lidt i skat. Hele 
skattesystemet hviler således principielt på omvendt bevisbyrde145. 

                                                      
140 Dokumentationsbekendtgørelsen § 7 
141 Dokumentationsbekendtgørelsen § 8 
142 FSR – 29. marts 2011 ”Omvendt bevisbyrde krænker retssikkerheden” 
143 FSR – 29. marts 2011 ”Omvendt bevisbyrde krænker retssikkerheden” 
144 LL § 2 
145 Dagbladet Børsen 31. marts 2011 - Omvendt bevisbyrde for multinationale 
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Ifølge SKL § 3 B stk. 5 skal virksomheden udarbejde en TP-dokumentation, der kan danne grundlag for en 
vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem 
uafhængige parter. Såfremt denne dokumentation ikke er udarbejdet, kan SKAT ifølge SKL § 3B stk. 8 fore-
tage en skønsmæssig skatteansættelse146. 

I de tilfælde hvor det lægges til grund, at armslængdeprincippet ikke er fulgt, kan SKAT således tilsidesætte 
selvangivelsen og skønsmæssigt fastsætte afregningsprisen. I givet fald vender bevisbyrden, så det er virk-
somheden, der skal bevise, at skønnet er mangelfulgt147. 

Det er ifølge de almindelige bevisregler som udgangspunkt, den der hævder, at noget forholder sig på en 
bestemt måde, der skal bevise det. Det er således SKAT, der som udgangspunkt har bevisbyrden for, at af-
regningen ikke er sket efter LL § 2148. 

Ved indførelsen af SKL § 3 B udtalte daværende skatteminister Carsten Koch149: ”Det er korrekt, at bevis-
byrdereglerne for transaktioner omfattet af lovforslaget principielt ikke skal adskille sig fra andre tilfælde på 
skatterettens område. Der er således ikke tale om indførelse af omvendt bevisbyrde… Der gælder ingen for-
håndsformodning for, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med armslængde vilkåret, … 
Det understreges, at der netop ikke foreslås omvendt bevisbyrde …”.150 

SKAT kan således kun tilsidesætte selvangivelsen og fastsætte afregningsprisen skønsmæssigt, såfremt 
SKAT kan påvise eller sandsynliggøre, at der ikke er handlet på armslængdevilkår, også i tilfælde hvor der er 
mangler ved TP-dokumentationen. Det er altså kun i tilfælde hvor TP-dokumentationen ikke er udarbejdet 
eller er åbenbart mangelfyldt, at SKAT uden videre kan lave en skønsmæssig ansættelse af afregningspriser-
ne i medfør af SKL § 3 B stk. 8151. 

Såfremt der er udarbejdet en rimelig dokumentation, må det derfor antages, at bevisbyrden for, at de pågæl-
dende transaktioner ikke er foregået på armslængdevilkår ikke er nem at løfte for SKAT, og SKAT har såle-
des næppe det nødvendige og tilstrækkelige juridiske grundlag til at foretage en tilsidesættelse af virksomhe-
dens afregningsprincipper og foretage en skønsmæssig ansættelse ud fra friere betragtninger i disse tilfæl-
de152. 

Ifølge SKAT, er de berettiget til at skønne i medfør af SKL § 3 B, stk. 8, dels hvis der ikke er udarbejdet TP-
dokumentation, og dels hvis TP-dokumentationen ikke sætter SKAT i stand til at vurdere, om priser mv. er 
fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Derudover skal der 
ifølge SKAT ikke meget til for at TP-Dokumentationen ikke er fyldestgørende153. 

                                                      
146 SKL § 3B 
147 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
148 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
149 Carsten Koch (S) Skatteminister fra 1/11 1994 til 23/3 1998 
150 Skatteudvalget, L 84 - bilag 6 
151 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
152 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
153 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
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SKAT mener således, at de kan tilsidesætte selvangivelsen og fastsætte afregningspriserne skønsmæssigt, 
blot der er mindre mangler i TP-dokumentationen. Det gælder også, selvom SKAT ikke kan bevise eller 
sandsynliggøre, at armslængde-princippet ikke er fulgt154. 

Ifølge SKAT’s opfattelse vil der således være tale om omvendt bevisbyrde. Der er endnu ingen retspraksis 
der viser om domstolene deler SKAT’s opfattelse155. Det er dermed endnu uvist, hvem der har bevisbyrden. 

5.7 Sammenfatning 

Der skal udarbejdes dokumentation for, at transaktioner mellem nærtstående er foretaget på markedsvilkår.  
Dokumentationen skal i det omfang det findes relevant, indeholde de 5 hovedpunkter som er beskrevet oven-
for. Selskaberne skal således dokumentere hvordan de kommer frem til de priser der anvendes, samt at disse 
priser er i overensstemmelse med hvad en ekstern ville betale for samme vare eller ydelse. 

SKAT har mulighed for at tilsidesætte selskabernes egen prisfastsættelse, såfremt dokumentationen ikke er 
tilstrækkelig.  

Der er delte meninger om hvem der reelt har bevisbyrden i transfer pricing sager. Det vurderes dog at det 
som udgangspunkt er SKAT, der har bevisbyrden, for at transaktionerne ikke er foretaget på markedsvilkår, 
jf. skatteministerens udtalelse i bilag 6 til L 84 1997/98. 

Jo mere af ovenstående dokumentation selskaberne har beskrevet og dokumenteret, jo mindre sandsynlighed 
vurderes der for at SKAT tilsidesætter selskabets prisfastsættelse. Det vil derfor være en god ide for selska-
berne at følge dokumentationsvejledningen, for at undgå problemer med SKAT. 

                                                      
154 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
155 Bech-Bruun ”Transfer Pricing – seneste tendenser og udvikling i Danmark” 
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5.8 Delkonklusion 

Formålet med indførelsen af TP-lovgivningen i 1998, var at få lovfæstet, at interesseforbundne parter ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til 

de priser og vilkår uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner, samt at give hjemmel til at 

foretage korrektioner til den skattepligtige indkomst, hvor armslængdeprincippet ikke er overholdt. 

Transfer pricing reglerne fastlægger at transaktioner mellem nærtstående parter skal ske på markedsvilkår, at 
der er pligt til at oplyse om transaktioner med nærtstående parter, samt at der skal udarbejdes dokumentation 
for at transaktionerne med nærtstående parter er foretaget på markedsvilkår.  

Dokumentationspligten omfatter skatteydere der er underlagt bestemmende indflydelse eller selv udøver 
bestemmende indflydelse over et andet selskab. 

Prisen på armslængdevilkår kan opgøres ud fra forskellige metoder, afhængig af hvilken type transaktioner 
der er tale om. Disse metoder går som udgangspunkt ud på at de interne transaktioner sammenlignes med 
tilsvarende eksterne transaktioner. 

Det er et krav at der udarbejdes dokumentation for, at transaktioner mellem nærtstående er foretaget på mar-
kedsvilkår.  Dokumentationen skal indeholde 5 hovedpunkter, som er nødvendige for at opnå tilstrækkelig 
dokumentation for at koncernens kontrollerede transaktioner er sket på armslængdevilkår. Selskaberne skal 
således dokumentere hvordan de kommer frem til de priser der anvendes, samt at disse priser er i overens-
stemmelse med hvad en ekstern ville betale for samme vare eller ydelse. 

Det er derudover et krav i Danmark, 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.  

Ovenstående regler vurderes at udsætte virksomhederne for et omfattende administrativt arbejde, i forbindel-
se med udarbejdelse at den nødvendige dokumentation.  
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I de efterfølgende afsnit vil jeg se nærmere på regeringen samt SKAT’s handlingsplaner, for at undersøge 
hvordan udviklingen har været. 

6. Skatteministeriets handlingsplan 

Skatteministeriet offentliggjorde d. 9. juni 2010 en handlingsplan for beskatning af multinationale selska-
ber156. Handlingsplanen blev udarbejdet med det formål, at styrke indsatsen mod de multinationale selskaber, 
der vedvarende har underskud, og dermed ikke yder en skattebetaling til Danmark.157  

Et grundlæggende princip for regeringen, er at alle må være med til at finansiere nutidens og fremtidens vel-
færdsstat, herunder også de multinationale virksomheder158. 

Analysen der lå til grund for regeringens handlingsplan viste at mellem 40 og 50 % af de danske selskaber 
ikke betalte selskabsskat i 2008, samt at ca. 30 % ikke betalte selskabsskat i perioden fra 2006 til 2008159. 

Handlingsplanen fra 2010 har alene fokus på selskabsskatten for multinationale selskaber. Ifølge Skattemini-
steriets handlingsplan defineres multinationale selskaber, som selskaber der har haft koncerninterne transak-
tioner på mere end 10 mio. kr.160 Selvom multinationale selskaber i 2008 kun udgjorde 1,6 % af samtlige 
sambeskattede enheder, betalte de mere end halvdelen af selskabsskatteprovenuet161.  

Det blev på baggrund af den foretagne analyse, vurderet at der var et behov for en opstramning af reglerne, 
og der blev dermed iværksat et program med nye initiativer162. 

Der blev i skatteministeriets handlingsplan sat fokus på følgende initiativer: 

- Mere åbenhed 

- Krav om særlig revisionspåtegning 

- Servicecheck af selskabsskattelovgivningen 

- Afprøve rækkevidden af reglerne ved indsats og kontrol 

I de efterfølgende afsnit vil ovenstående initiativer blive beskrevet163. 

6.1 Mere åbenhed 

Ifølge skatteministeriets handlingsplan fra 2010 vurdere regeringen, at det vil være en god ide med mere 
åbenhed om selskabers skattemæssige forhold164. Det vurderes, at mere åbenhed kan skabe et bredere debat-
grundlag, samt være med til at aflive nogle myter. 

                                                      
156 J.nr. 2010-402-0009 

157 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 3 
158 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 3 
159 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 3 
160 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 7 
161 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 10 
162 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 4 
163 Fra afsnit 6.1 til og med afsnit 6.4 
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Det blev i 2012 besluttet, at skatteoplysninger for selskaber skal være offentligt tilgængelige165. Og d. 19. 
december 2012 blev selskabsskatten for indkomståret 2011 offentliggjort166. Offentliggørelsen omfatter sel-
skaber, der er skattepligtige til Danmark og dermed er underlagt selvangivelsespligt.  

De oplysninger der offentliggøres, er den skattepligtige indkomst, anvendte gamle underskud og den bereg-
nede skat for indkomståret167. 

En undersøgelse blandt befolkningen viser, at 63 % mener, at virksomhederne bør offentliggøre alle deres 
skatteoplysninger168. 

6.2 Krav om særlig revisionspåtegning 

Regeringen ønskede ifølge handlingsplanen fra 2010, et ekstra kontrolelement, for at opnå større grad af 
sikkerhed for, at transfer pricing forholdene er i orden. Dermed fremkom forslaget om et krav om en særlig 
revisiorpåtegning. Tanken hermed var at selskabets setup i forhold til transfer pricing samt dokumentationen 
for at armslængdeprincippet overholdes, skal være påtegnet af en revisor169.  

Den 13. juni 2012 vedtog folketinget indførelsen af revisorerklæring i underskudsselskaber mv170. Med de 
nye regler kan SKAT pålægge virksomheder, der er omfattet af betingelserne i Skattekontrollovens § 3 B, 
stk. 8 om dokumentationskrav, at indsende en erklæring fra en revisor171.  

SKAT vil alene kræve en revisorerklæring, såfremt der er tvivl om, hvorvidt et multinationalt selskab over-
holder reglerne for transfer pricing. SKAT kan kun kræve en revisorerklæring, såfremt virksomheden har 
kontrollerede transaktioner med skattelylande, eller hvis virksomheden har haft underskud i gennemsnit fire 
år i træk172. 

Det forventes at der kun i et begrænset antal tilfælde hvert år, vil blive anmodet om en revisorerklæring, er-
klæringen vil som udgangspunkt ikke kunne udarbejdes af den revisor, som har revideret virksomhedens 
regnskab. Omkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen af revisorerklæringen skal afholdes af selska-
bet173. 

                                                                                                                                                                                
164 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 4 

165 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
166 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2089696 
167 http://www.ey.dk/DK/da/Services/Tax/Country-Tax-Advisory/lov---aendringer-paa-selskabsskatteomraadet-L-713-130612 
168 Radius Kommunikation – SKAT og CSR foråret 2012 
169 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 4 
170 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
171 http://www.ey.dk/DK/da/Services/Tax/Country-Tax-Advisory/lov---aendringer-paa-selskabsskatteomraadet-L-713-130612 
172 http://www.skm.dk/presse/presse/pressemeddelelser/9466.html 
173 http://www.ey.dk/DK/da/Services/Tax/Country-Tax-Advisory/lov---aendringer-paa-selskabsskatteomraadet-L-713-130612 
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6.3 Servicecheck af selskabsskattelovgivningen 

Formålet med at gennemføre et generelt servicecheck af selskabsskattelovgivningen, er at vurdere om reg-
lerne stadig er gunstige, og dermed om der er behov for en opstramning174. De områder der blandt andet 
skulle undersøges var reglerne for fremførsel af underskud, reglerne vedrørende afskrivninger, finansierings-
omkostninger samt rette udgiftsbærer. 

Den 13. juni 2012 vedtog folketinget nye regler for beskatning175.  

Der var blandt andet tale om følgende stramninger: 

6.3.1 Bøder 

Med de nye regler skærpes bøderne for mangelfuld transfer pricing dokumentation, således at der bliver en 
fast bødestørrelse på 250.000 kr. med et tillæg på 10 % af den forhøjede indkomst176. Grundbeløbet kan ned-
sættes til 125.000 kr., såfremt der senere bliver indsendt fyldestgørende transfer pricing dokumentation177. 

Reglen træder i kraft den 1. januar 2013, dog således at også tidligere indkomstår vil være omfattet178. 

6.3.2 Begrænsning af fremførsel af underskud: 

Med de nye regler indføres der en begrænsning i selskabers modregning af underskud fra tidligere år. Dette 
betyder at underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige ind-
komst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio kr. Underskud der overstiger 7,5 mio. kr. kan fradrages 
med 60 % i årets skattepligtige indkomst179. 

For sambeskattede selskaber sker begrænsningen på sambeskatningsniveau. Dette betyder at begrænsningen 
kun finder anvendelse, såfremt sambeskatningsindkomsten overstiger 7,5 mio. kr180. 

Selskaber kan således fremover ikke få nedbragt sin skattepligtige indkomst til mindre end 40 % af den skat-
tepligtige indkomst der overstiger 7,5 mio. kr181. 

Reglen finder anvendelse fra og med indkomstår der påbegynder den 1. juli 2012 eller senere182. 

                                                      
174 Skatteministeriet’s handlingsplan s. 4 
175 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
176 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
177 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
178 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
179 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
180 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
181 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
182 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12 
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6.4 Afprøve rækkevidden af reglerne ved indsats og kontrol 

Den daværende regering ønskede i henhold til handlingsplanen, at fokusere på SKAT’s indsats og kontrol af, 
hvorvidt de gældende regler efterleves og om der udføres tilstrækkeligt kontrol hermed. Regeringen ønskede 
blandt andet at fokusere på følgende områder: 

- Tynd kapitalisering og rentefradrag. 

- Indgående udbytter.  

- Overdragelse af immaterielle aktiver. 

- Selskaber med vedvarende underskud. 

I det efterfølgende afsnit vil transfer pricing området i de årlige handlingsplaner fra SKAT blive gennemgået, 
dette gøres med henblik på, at se på udviklingen i fokusområderne fra år til år. 

7. SKAT’s handlingsplan 

Transfer pricing har gennem de seneste år været en del af SKAT’s handlingsplan.  

Ifølge indsatsplanen for 2007, har SKAT’s indsats fra indkomståret 2005 været rettet mod danske selskaber 
og faste driftssteder, som har haft kontrollerede transaktioner, og som er transfer pricing-
dokumentationspligtige efter SKL § 3 B, dvs. skattepligtige, som på koncernniveau har mere end 250 ansat-
te, og som på koncernniveau enten har 250 mio. kr. i omsætning eller 125 mio. kr. i balancen, og alle skatte-
pligtige, som har haft kontrollerede transaktioner med koncernforbundne i stater uden for EU/EØS, som ikke 
har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark183. 

Indsatsforløb 

Indsatsen over for transfer pricing er almindeligvis en langstrakt proces, som kan strække sig over flere år og 
omfatter følgende etaper184: 

- Virksomhederne udtages til kontrol efter en væsentligheds- og risikovurdering i relation til TP-
fokusområderne enten i forbindelse med visiteringen af selskabsselvangivelserne eller på grundlag af kon-
krete udsøgninger i såvel SKAT-interne som eksterne databaser. 

- TP-ligningsenhederne indkalder og vurderer de udvalgte virksomheders TP-dokumentation og regnskabs-
materiale.  

- TP-ligningsenhederne gennemfører partiel eller fuld selskabs- og/eller TP-revision i samarbejde med virk-
somhederne og om nødvendigt med bistand fra TP-kontoret.  

- TP-ligningsenhederne inddrager TP-kontoret, som godkender afgørelser og sagsfremstillinger inden udsen-
delse til skatteyderne. 

                                                      
183 Skats indsatsplan 2007 
184 Skats indsatsplan 2007 
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- I tilfælde af risiko for dobbeltbeskatning bistår TP-kontoret virksomhederne med at opnå korresponderende 
reguleringer i andre lande efter dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter EF’s Voldgiftskonvention.  

I perioden 2008 frem til 2013 har SKAT særligt haft fokus på to projekter inden for transfer pricing området, 
disse to områder er henholdsvis underskudsselskaber, også kaldet 0-skatteselskaber, samt immaterielle akti-
ver. Der blev i 2011 opstartet en del nye projekter som således fremgår af SKAT’s indsatsplan for 2012, 
disse projekter omfatter skattely, captive/genforsikring, store Koncerner, manglende management fees i dan-
ske moderselskaber samt koncernfinansiering. I 2013 er der yderligere opstartet to projekter, disse omfatter 
visitering transfer pricing samt sikring af TP mandtal. 

Ovenstående projekter vil blive beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

7.1 Underskudsselskaber / 0-skatteselskaber185 

Dette projekt har fokus på koncernforbundne selskaber der igennem de seneste 3-5 år ikke har betalt dansk 
selskabsskat.   Der er stigende fokus på multinationale koncerners ageren, dette skyldes, at omkring 60-70 
pct. af verdenshandelen foregår mellem koncernforbundne selskaber.  

Dette projekt skal derfor være med til at sikre, at de multinationale selskaber i Danmark skattemæssigt over-
holder armslængdeprincippet, dvs. handler indbyrdes, som uafhængige parter handler med hinanden. 

SKAT har derfor særligt fokus på selskaber med underskud gennem en længere periode eller ingen eller 
uvæsentlig skattebetaling, da dette giver særlig anledning til at vurdere, om koncerninterne afregningspriser 
er fastsat på armslængdevilkår. 

I de tilfælde, hvor SKAT opdager, at de kontrollerede virksomheder ikke har opfyldt armslængdekravet i 
deres koncern-interne transaktioner, vil fejlene blive rettet, og det vil blive påset, at de kontrollerede virk-
somheder fremover gør, hvad de kan for at overholde armslængdeprincippet.  

Der blev i 2011 tilført ekstra ressourcer til dette projekt, projektet skulle ifølge indsatsplanen for 2011 afslut-
tes ultimo 2012. I henhold til indsatsplanen for 2013 er et tilsvarende projekt opstartet med forventet afslut-
ning i 2016. 

7.2 Immaterielle aktiver186 

Der er en række forskellige transfer pricing problemstillinger forbundet med immaterielle aktiver.  

Der vil ofte kunne opstå problemstillinger i forbindelse med værdiansættelsen, når der foretages en overdra-
gelse af immaterielle aktiver mellem koncerninterne enheder. Derudover kan der opstå problemstillinger i 
forbindelse med brugen af immaterielle aktiver, det skal i disse tilfælde vurderes, hvorvidt der er afregnet 
royalty for brug heraf samt om denne i givet fald er fastsat på armslængde vilkår.  

                                                      
185 Skats indsatsplan 2009, 2011 og  2013 
186 Skats indsatsplan 2013 
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SKAT har konstateret, at der er en stor risiko for, at der ikke foretages korrekt afregning, ved flytning af 
immaterielle aktiver, eksempelvis som led i en omstrukturering. I disse tilfælde kan det ofte dreje sig om 
meget store beløb, der herved unddrages beskatning i Danmark,  

SKAT har derfor stor fokus på selskaber, der har foretaget væsentlig outsourcing/omstrukturering, eller hvor 
der er andre forhold, der peger i retning af, at der er flyttet væsentlige immaterielle aktiver.  

I de tilfælde, hvor SKAT opdager, at de kontrollerede virksomheder ikke har opfyldt armslængdekravet i 
deres koncerninterne transaktioner, er det et succeskriterium, at fejlene bliver rettet, og at de kontrollerede 
virksomheder fremover vil gøre, hvad de kan for at overholde armslængdeprincippet. 

Projektet forventes afsluttet ultimo 2014.  

7.3 Skattely187  

Dette projekt har særligt fokus på skattelylande, skattelylande defineres til dette formål, som lande, med 
hvilke Danmark ikke har indgået en dobbelt-beskatningsaftale, og som har eller har haft en høj grad af hem-
meligholdelse samtidigt med lav eller ingen skat.  

En række danske selskaber har koncernforbundne parter i lande, der falder ind under denne definition. Dette 
kan være en rent forretningsmæssig strategi, men der er en indbygget risiko for, at indtægter placeres i skat-
telylandene og udgifterne i højskattelande, hvor fradragsværdien er stor.  

Formålet med dette projekt, er ved hjælp af kontrol og øget fokus på området, at medvirke til at afdække og 
reducere risikoen.  

Danmark har igennem den seneste tid, indgået aftaler om udveksling af information om skat, med en række 
stater, der tidligere har været på OECD's liste over stater med lav skat og høj grad af hemmeligholdelse. Et 
yderligere mål med dette projekt er, at undersøge effekten af disse aftaler.  

Projektet forventes afsluttet ultimo 2013.  

7.4 Captive/genforsikring188 

Projektet er et landsdækkende projekt, der startede primo 2012 og forventes afsluttet ultimo 2013.  

Et captive er et forsikringsselskab, der udelukkende eksisterer for at forsikre en given virksomheds risici. 
Oprettelse og drift af et captive er således en bestemt måde at organisere selvforsikring på.  

Formålet med dette projekt er, at undersøge, om dansk ejede captiveselskaber og captives, som hører hjem-
me i andre lande, håndterer anvendelsen af selskaberne i overensstemmelse med lovgivningen.  

                                                      
187 Skats indsatsplan 2013 
188 Skats indsatsplan 2012 og 2013 
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Derudover undersøges udenlandske koncerner, der ejer danske selskaber og samtidig har captive selskaber i 
andre lande. Projektet vil også omfatte kundeforsikringsarrangementer, hvor et captive anvender et ”fronti-
ngselskab” som mellemled mellem forsikringstager og captivet.  

Der findes eksempler på, at koncerner anvender en model, hvor et selskab i et højskatteland, tegner forsik-
ringer hos et uafhængigt forsikringsselskab. Herefter genforsikre det uafhængige forsikringsselskab forsik-
ringen hos et selskab i et skattely. Selskabet hjemmehørende i skattelyet er koncernforbundet med det oprin-
delige selskab i højskattelandet. 

Konsekvensen af dette vil oftest være, at indkomstopgørelserne i højskattelandet ikke er korrekte, idet en stor 
del af fortjenesten opstår i selskabet i skattelylandet, uden sammenhæng med de risici som dette selskab lø-
ber.  

7.5 Store Koncerner – Transfer Pricing189  

Målet med dette projekt er at sikre, at de største koncerner efterlever armslængdeprincippet og derved betaler 
den korrekte selskabsskat.  

Størrelsen på koncernerne, herunder især antallet af selskaber i koncernen, samt omfanget og arten af trans-
aktionerne bevirker, at der ofte er tale om meget komplicerede skattemæssige forhold. Der er derfor en gene-
rel risiko i forbindelse med transaktioner foretaget af de største selskaber/koncerner. 

7.6 Manglende management fees i danske moderselskaber190  

Projektet er en videreførelse af det regionale projekt fra 2011 og blev afsluttet ultimo 2012.  

Formålet med dette projekt var, at undersøge om danskbaserede koncerner får betaling (management fees) 
for administrative funktioner mv. udført for koncernens øvrige selskaber.  

Projektet havde fokus på selskaber, med udenlandske datterselskaber, der angiver ikke at have indtægter fra 
serviceydelse og management fees. Det blev undersøgt, om det var korrekt, at moderselskaberne ikke skulle 
have indtægter fra de andre selskaber i koncernen.  

7.7 Koncernfinansiering191   

Dette projekt har særligt fokus på koncerninterne gældsforhold, disse forhold skal i lighed med øvrige trans-
aktioner, aftales på armslængdevilkår, hvilket vil sige, at lånebetingelserne, samt renten skal afspejle de vil-
kår, som en uafhængig tredje mand ville yde lånet på.  

Projektet har i 2011 samt 2012 igangsat sager inden for følgende hovedområder:  

- Lange koncerninterne lån  

                                                      
189 Skats indsatsplan 2013 
190 Skats indsatsplan 2011 og 2012 
191 Skats indsatsplan 2011 og 2012 
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- Cash-pool  

- Sikkerhedsstillelse og up-stream garantier  

7.8 Visitering Transfer Pricing, pilot192  

Nyt pilotprojektet, som påbegyndes primo 2013 og forventes afsluttet medio 2014.  

Formålet med dette pilotprojekt er, at undersøge en ny metode i revisionsprocessen, når selskaber skal ud-
vælges til kontrol. Projektet vil undersøge konsekvenserne af en forenklet udsøgnings- og visitations proce-
dure, hvor der bruges en mere avanceret edb udsøgning end hidtil.  

Hensigten er at optimere den anvende tid på området, og skabe et mere sikkert grundlag for den endelige 
beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres revision i de udsøgte selskaber.  

I forbindelse med projektet, vil der blive udsøgt et antal selskaber, hvis transfer pricing dokumentation ind-
kaldes stort set udelukkende ud fra den maskinelle udsøgning. Efter afslutningen af revisionerne undersøges 
effekten ved at sammenholde med resultaterne af revisioner baseret på de traditionelle tilgange193. Det under-
søges på baggrund af resultatet, om effektdifferencen kan henføres til en kvalitetsforskel i beslutningen om at 
gennemføre en revision.  

7.9 Sikring af TP mandtal 194 

Nyt landsdækkende projekt, som forventes afsluttet ultimo april 2013.  

Selskaber og rådgivere er ikke altid opmærksomme på, at de er omfattet af dokumentationspligten på transfer 
pricing området. 

Skats afdeling, Store Selskaber konstaterer ind imellem at selskaber, der burde være på mandtallet for trans-
fer pricing, ikke er det. Dette betyder, at der er fare for, at de aldrig underkastes transfer pricing revision, 
hvorfor statskassen kan miste indtægter. Samtidig vil det ikke være muligt for Store selskaber at vejlede dis-
se selskaber til korrekt transfer pricing dokumentation og korrekt afregning.  

Hensigten med projektet er, at undersøge omfanget af efterrettelighed på dette område. Manglende efterrette-
lighed kan føre til, at der pålægges bødeansvar. Samtidig skal projektet komme med forslag til digitalisering 
af oplysninger vedrørende transfer pricing forhold, da selskabsselvangivelsen i fremtiden skal være fuldt 
digitaliseret.  

                                                      
192 Skats indsatsplan 2013 
193 Skats indsatsplan 2013 
194 Skats indsatsplan 2013 
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7.10 Delkonklusion 

Der har i løbet af de seneste år været et stigende fokus på transfer pricing området, dette ses henholdsvis ved 
de nye lovtiltag der er foretaget, hvor der blandt andet er indført krav om revisionspåtegning samt højere 
bødekrav, samt ændringer i forhold til begrænsning af adgangen til at fremføre underskud til modregning i 
efterfølgende års positive skattepligtige indkomst.  

Ovenstående lovtiltag gør, det danske skattevæsen til et af de mest aggressive i verden. Partner Henrik 
Lund195 fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG udtalte at ”de danske transfer pricing-regler globalt set 
allerede er blandt de skrappeste, og med kravet om revisorerklæringer har Danmark lagt sig helt i spidsen 
internationalt, og der er ingen tvivl om, at det vil give genlyd i udlandet. Det er et vidtgående redskab196” 

Der er dog delte meninger om hvorvidt lovtiltaget var nødvendigt, blandt andet udtalte skattepolitisk chef i 
DI, Jacob Bræstrup, at der ikke er noget i den undersøgelse fra 2008 som Skatteministeriet har bygget deres 
handlingsplan på, der indikerer, at der er et problem med multinationale selskaber.197 

Det stigende fokus fra Skatteministeriets side afspejler sig derudover i SKAT’s handlingsplaner, hvor man 
tydeligt kan se en stigning i antallet af fokusområder inden for transfer pricing området igennem de seneste 
år.  

Sidst men ikke mindst er det indført, at selskabers skattebetaling skal være offentlig tilgængelig. 

Ovenstående tiltag skal være med til at få de multinationale selskaber til at betale den korrekte skat. 

 

                                                      
195 Henrik Lund – Transfer pricing og international skattepartner hos KPMG siden februar 2001 (Linkedin) 
196 Jyllandsposten 27. december 2012 - Hårdere skattekurs mod multinationale selskaber 
197 Jyllandsposten 27. december 2012 - Hårdere skattekurs mod multinationale selskaber 
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8. TP-Revision  

De sidste mange år har transfer pricing været et fokusområde for SKAT198. Oprindeligt lå kontrollen med 
selskaberne i de enkelte kommuner. I 1998 overgik kontrollen til staten, hvorefter der er sket en løbende 
centralisering af opgaven199. I 2005 overgik opgaven til SKAT, hvor den til at starte med blev varetaget af 
TP-ligningscentre, der organisatorisk hørte under de enkelte regioner200. TP-opgaven foregår i dag, i enheden 
Store Selskaber. Opgaven varetages af ca. 100 mand fordelt på fem TP revisionsenheder samt Kontoret for 
International Selskabsbeskatning (KIS)201.  

De fem revisionsenheder tager sig af indkaldelse og gennemgang af TP-dokumentationer samt afgørelser om 
indkomstændringer, dvs. TP-Revisioner. KIS tager sig af dobbeltbeskatningssituationer på TP-området, og 
fungerer som videns- og kompetencecenter202. 

8.1 TP-revisionsprocessen203 

Den overordnede revisionsproces for TP-sager er som følgende: 

- Sagsudvælgelse 

- Revisionsproces 

- Afgørelse 

- Klage eller internationalt efterspil. 

Disse punkter vil blive beskrevet i de efterfølgende afsnit204. 

8.1.1 Sagsudvælgelse205 

SKAT anvender en risikobaseret tilgang til sagsudvælgelse. I praksis betyder dette, at sagsudvælgelsen fore-
går i tre trin. 

Trin 1: 

De overordnede risikoemner inden for TP identificeres og prioriteres. Emnerne danner baggrund for en ræk-
ke projekter, der har de enkelte risikoemner som hovedfokus. For mere om SKAT’s fokusområder se afsnit 
”7. Skats handlingsplan”. 

                                                      
198 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
199 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. Del Svar på spørgsmål 428 
200 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. Del Svar på spørgsmål 428 
201 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
202 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
203 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
204 Fra afsnit 8.1.1 til og med afsnit 8.1.4 
205 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
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Trin 2: 

Ved brug af forskellige interne eller offentlige databaser, foretages en undersøgelse af udvalgte selskaber. 
Denne maskinelle udsøgning tager udgangspunkt i ét eller flere kriterier, der er relevante for den pågældende 
undersøgelse. Et eksempel på et sådant kriterium kunne være procentuel ændring i rentebetalinger for et tid-
ligere kapitalfondsprojekt. 

Data fra 3B-skemaet kan også indgå i den maskinelle undersøgelse. 3B-skemaet indeholder oplysninger om 
art og omfang af selskabernes kontrollerede transaktioner, og er et bilag til selvangivelsen. Trin 2 resulterer i 
en liste af selskaber, som skal gennemgås manuelt. 

Trin 3: 

I dette trin bliver regnskaber og selvangivelser for de maskinelt udsøgte selskaber gennemgået, med henblik 
på at identificere konkrete TP-problemstillinger. Derudover foretages der en prioritering af de fundne selska-
ber. Dette resulterer således i en prioriteret liste af revisionsegnede selskaber inden for en konkret og afgræn-
set TP-problemstilling. 

8.1.2 Revisionsproces206 

Revisionsprocessen begynder oftest ved, at SKAT indkalder selskabets TP-dokumentation, jf. SKL 3 B. På 
baggrund af denne dokumentation kan SKAT vurdere, om selskabet har handlet på armslængdevilkår, når 
det har handlet koncerninternt. SKAT foretager vurderingen af dokumentationen ud fra det generelle kend-
skab til selskabet, samt ud fra offentligt tilgængeligt materiale som eksempelvis regnskaber, selskabets egen 
hjemmeside eller artikler i pressen. 

Revisionsprocessen undersøger primært om TP-dokumentationen er et udtryk for armslængdevilkår, samt 
om der er sammenhæng mellem TP-dokumentationen og de faktiske forhold i selskabet. 

SKAT har ofte brug for yderligere materiale eller en uddybning af forhold i TP-dokumentationen, og revisi-
onsprocessen vil dermed også omfatte e-mail-korrespondance og mødeaktivitet mellem SKAT og skatteyder. 

8.1.3 Afgørelse207 

Når SKAT har afsluttet revisionsprocessen, træffer SKAT en afgørelse. SKAT meddeler skatteyderen hvad 
den foreløbige afgørelse er, dette gøres i en såkaldt ”agterskrivelse”. Efter modtagelsen af denne, har selska-
bet 3 måneder til at komme med indsigelser til afgørelsen. Efter de 3 måneder er gået kommer ”kendelsen”, 
som er den endelige afgørelse, som SKAT træffer på baggrund af de indkomne oplysninger, herunder den 
eventuelle indsigelse fra selskabet vedrørende agterskrivelsen. 

                                                      
206 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
207 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
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8.1.4 Klage eller internationalt efterspil208  

Skatteyder har som i alle andre sager mulighed for at klage over afgørelsen til skatteankeforvaltningen og 
efterfølgende i retssystemet. Det er dog langt mere almindeligt, at der efter afgørelsen anmodes om en ophæ-
velse af den dobbeltbeskatning, som indkomstforhøjelser vedrørende TP som oftest medfører. 

En sådan ophævelse af dobbeltbeskatning foregår i en Mutual Agreement Procedure (MAP), som er en for-
handling mellem to eller flere landes myndigheder. Forhandlingen resulterer i en aftale mellem de to landes 
skattemyndigheder og indgås i henhold til art. 25 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de pågælden-
de lande. Inden for EU har man forpligtet sig til at ophæve dobbeltbeskatningen, idet voldgiftskonventionen 
sikrer, at en voldgift nedsættes, hvis ikke dobbeltbeskatningen er ophævet inden for to år. 

8.2 På forkant via APA209 

Et alternativ til den bagudrettede løsning af dobbeltbeskatning gennem MAP-forhandlinger er fremadrettede 
Advance Pricing Arrangements (APA’er). APA’er er forhåndsaftaler mellem to eller flere landes skattemyn-
digheder vedrørende priser og vilkår for de koncerninterne transaktioner i en konkret virksomhed i de pågæl-
dende lande. 

8.3 Delkonklusion 

I løbet af de seneste år er behandlingen af TP sager blevet centraliseret, så alle TP revisioner foregår samme 
sted. På den måde er ressourcerne samlet et sted, og der er større mulighed for at have medarbejdere med 
speciale inden for de enkelte TP områder. 

Selve processen forbundet med transfer pricing sager består i, sagsudvælgelse, hvor selskaber bliver udvalgt 
til kontrol, revisionsprocessen, hvor selskabets dokumentation bliver gennemgået, en afgørelse samt eventuel 
regulering af selskabets skattepligtige indkomst. Herefter har selskabet mulighed for at klage over afgørel-
sen, samt at anmode ophævelse af en eventuel dobbeltbeskatning. 

                                                      
208 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
209 INSPI TIDSSKRIFT FOR REVISION, ØKONOMI OG LEDELSE • 42. ÅRGANG • NR 3 • 2012 
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9. Udviklingen i antal sager  

Fra 1998, hvor Transfer pricing-reglerne blev indført i Danmark, og frem til midten af 2004, er der afsluttet i 
alt 400 sager, disse sager udløste en samlet indkomstforhøjelse på 1,8 mia. kr.210  

Fra 1998 frem til midten af 2001, blev der afsluttet samlet 200 sager, det samme antal blev afsluttet fra mid-
ten af 2001 frem til midten af 2004, ud fra disse oplysninger har der således ikke været en ændring i antallet 
af sager fra indførslen af reglen i 1998 frem til midten af 2004. Det har dog ikke været muligt at finde frem 
til oplysninger om antallet af sager der er afsluttet i de enkelte år. De 200 sager der blev afsluttet i perioden 
1998 frem til 2001 udløste en samlet indkomstforhøjelse på 1,2 mia., til sammenligning udløste de sager der 
blev afsluttet i perioden 2001 til 2004 en indkomstforhøjelse på 665 mio. kr.211 Der er således sket et fald i de 
indkomstforhøjelser, som de afsluttede sager har medført.   

Siden 2006 er der årligt fremlagt TP-afrapporteringer for skatteudvalget212. Af disse afrapporteringer frem-
går, hvor mange, samt hvor store TP-forhøjelser, SKAT gennemfører hvert år.  

Den første rapport der blev udarbejdet indeholder oplysninger om transfer pricing forhøjelser samt nedsæt-
telser foretaget fra 2002 frem til 2006. Siden hen er oplysningerne i rapporterne blevet udvidet og af rappor-
ten for 2012 fremgår således både antallet af forhøjelser og nedsættelser, men også en fordeling af de udførte 
forhøjelser ud fra beløbsstørrelse, samt en opgørelse af verserende og afsluttede MAP og APA sager. 

I nedenstående analyse vil jeg se på udviklingen i henholdsvis afsluttede forhøjelser samt nedsættelser, det 
har ikke været muligt at finde oplysninger om de foretagne nedsættelser for perioden 2006 og 2007, da jeg 
ikke har haft adgang til rapporter der afdækker denne periode, udviklingen i nedsættelser for denne periode 
indgår således ikke i vores analyse. Ligeledes er udviklingen i forhold til beløbsstørrelsen på de enkelte for-
højelser udelukkende foretaget for perioden fra 2007/2008 frem til 2012, da disse oplysninger som tidligere 
beskrevet ikke indgik af rapporten for 2006. 

                                                      
210 Dagbladet Børsen, 3. september 2004 - Skattejagt giver højst 100 mio om året 
211 Dagbladet Børsen, 3. september 2004 - Skattejagt giver højst 100 mio om året 
212 Skatteudvalget 2006-07 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt 
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9.1 Gennemførte transfer pricing-forhøjelser  

I nedenstående tabel ses udviklingen i antallet af forhøjelser i perioden 2002 frem til 2012. 

Tabel 1: Gennemførte transfer pricing-forhøjelser213 

Periode Antal sager Beløb i mio. kr. 

2002 19 48 

2003 36 218 

2004 54 388 

2005 25 926 

2006 38 4.496 

2007 37 2.145 

2008 27 8.692 

2009 32 15.273 

2010 40 6.290 

2011 47 6.192 

2012 67 21.244 

Som det ses af tabel 1 er der store udsving fra år til år, både i antallet af sager samt i indkomstforhøjelserne 
der er foretaget i de enkelte år. Dette skyldes, at der ikke er to sager der er ens, hvilket betyder at der kan 
være meget stor forskel på omfanget af de enkelte sager. Dette gælder både med hensyn til tidsanvendelse i 
SKAT og i størrelsen af den gennemførte forhøjelse. Grundet de enkelte transfer pricing-sagers kompleksitet 
og varierende sagsbehandlingstid, vil der således være et element af tilfældighed i, hvilket år en given revisi-
onssag afsluttes. 

Specielt i 2012 er der sket en stigning både i antal sager samt i indkomstforhøjelsen. Det er ikke alene for-
øgelsen af antal sager, der bidrager til det samlede forhøjelsesbeløb, men der har i 2012 været nogle sager 
med meget store forhøjelser214.  

Gennemsnitlig er der afsluttet 38 sager årligt fra 2002 frem til 2012, og den gennemsnitlige forhøjelse pr år i 
perioden ligger på 5.992 mio. Når man sammenligner de årlige afsluttede sager med gennemsnittet, ses det at 
der i 2004, 2006 og 2010-12 er afsluttet et større antal sager end gennemsnittet, til sammenligning har der i 
perioden fra 2008-2012 været en højere indkomstforhøjelse end gennemsnittet. Ud fra dette tegnes der et 
billede af at SKAT de seneste år har haft fokus på sager der kan indbringe en høj indkomstforhøjelse.    

Direktør i Dansk Industri Tine Roed215, kritiserer SKAT’s rapport, og udtaler ”SKAT fremlægger det, som 
om man har en række virksomheder, der har snydt i skat og derfor er blevet straffet. De mistænkeliggør i høj 

                                                      
213 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 
214 SKATs TP rapportering for 2012 



 Side 61 af 105 

grad virksomhederne med deres retorik, og det er helt unødvendigt”.216 Hun mener, at SKAT undlader at 
gøre tilstrækkelig opmærksom på, at mange sager endnu ikke er afgjort, og at det derfor langt fra er sikkert, 
at forhøjelsen på de 21,2 mia. kr. for 2012 er udtryk for den endelige forhøjelse217. 

Flere rådgivere deler Tine Roed’s holdning og seniorskattekonsulent i revisionsfirmaet BDO udtaler ”Alle de 
her skattekrav på mange milliarder kroner må man betragte som absolut usikre, for det kan meget vel tænkes, 
at SKAT ikke får medhold i sagerne. Det kan være meget svært at vurdere, hvad tingene er værd. ”218 Derud-
over udtaler Niels Josephsen, daværende adm. Direktør og leder af skatteafdelingen i revisionshuset Ernst og 
Young at der endnu ikke er en klar tendens i SKAT’s succesrate i opgørene om de store summer. ”Vi har 
ikke haft nogle transfer pricing-sager ved domstolene endnu, og de begynder først at køre nu, så det svar får 
vi først, når de første sager er afgjort. Lige nu blæser svaret i vinden. ”219 

Det er ifølge daværende skatteminister Holger K. Nielsen220 samt kontorchef Troels Kjølby Nielsen fra 
SKAT, ikke muligt at redegøre for, hvor store faktiske skattebetalinger, der er sket som følge af de, transfer 
pricing-forhøjelser, som SKAT har foretaget gennem årene221. 

Derudover er antallet af foretagne forhøjelser i den aflagte rapport ikke et udtryk for de endelige forhøjelser. 
Sagerne vil kunne få et andet udfald, hvis virksomhederne vælger at bringer SKAT’s TP-forhøjelser videre i 
det danske klagesystem, ligesom en hel del af sagerne først endeligt afsluttes ved forhandling med udenland-
ske skattemyndigheder222.  

SKAT forventer dog, at der ved alle TP-forhøjelsessager kommer et positivt skatteprovenu i Danmark, når 
den endelige afgørelse i sagen foreligger, om ikke i det eller de berørte indkomstår så i de efterfølgende år. 
Den forventede effekt på skatteprovenuet indgår som et element ved udvælgelsen og prioriteringen af virk-
somheder til TP-undersøgelse223.  

                                                                                                                                                                                
215 Tine Roed, underdirektør hos DI fra juli 2004 til januar 2007 hvor hun blev vicedirektør, fra 2008 frem til d.d har Tine Roed været direktør for DI (Linkedin) 
216 Dagbladet Børsen den 13. februar 2013 - Skats kurs over for koncerner møder kritik 
217 Dagbladet Børsen den 13. februar 2013 - Skats kurs over for koncerner møder kritik 
218 Dagbladet Børsen 6. marts 2013 - Usikker gevinst for staten 
219 Dagbladet Børsen 6. marts 2013 - Usikker gevinst for staten 
220 Holger K. Nielsen (SF) Skatteminister fra 16/10 2012 til 12/12 2013 

221 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 
222 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 
223 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 
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9.2 Fordeling efter størrelse af indkomstforhøjelser  

Som det ses af tabel 1 er der sket en stigning i antal sager i 2012. Det er ikke alene forøgelsen af antal sager, 
der bidrager til det samlede forhøjelsesbeløb, men der har i 2012 været nogle sager med meget store forhø-
jelser224. Tabel 2 viser transfer pricing forhøjelserne fordelt efter størrelsen af de enkelte forhøjelser i perio-
den 2007-2012. 

Tabel 2: Transfer pricing-forhøjelser fordelt efter størrelsen af de enkelte forhøjelser225. 

Målt i antal forhø-
jelser 

Under 10 mio. kr. 
Mellem 10 mio. og 
100. mio. kr. 

Over 100 mio. kr. I alt 

2007 + 2008 48 pct. 38 pct. 14 pct. 100 pct. 

2009 34 pct. 38 pct. 28 pct. 100 pct. 

2010 30 pct. 35 pct. 35 pct. 100 pct. 

2011 15 pct. 55 pct. 30 pct. 100 pct. 

2012 24 pct. 46 pct. 30 pct. 100 pct. 

Som nævnt indledningsvist har der i 2012 været en håndfuld sager med meget store forhøjelsesbeløb. Dette 
afspejles i tabel 2, hvoraf det fremgår, at 76 % af de afsluttede sager har et forhøjelsesbeløb på over 10 milli-
oner kroner i 2012. Selvom tallet i 2011 var 85 % udtaler SKAT, at udviklingen går i retning af færre sager 
om små beløb og flere sager med beløb over 10 millioner kroner pr. sag226. 

Graf 1227: 

 

Grafen ovenfor viser at udviklingen i ”Små forhøjelser” er faldende i perioden 2007-2011. I 2012 stiger an-
tallet af ”små forhøjelser” med 9 %, og udgør 24 % af forhøjelserne. Som nævnt tidligere kan varierende 
behandlingstider hos SKAT resultere i tilfældigheder i forhold til, hvornår en revisionssag afsluttes. Dette 

                                                      
224 SKATs TP rapportering for 2012 
225 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 106 Offentligt 
226 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 106 Offentligt 
227 Egen tilvirkning 
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kan forklare det store fald på 15 % fra 2010 til 2011 og stigningen på 9 % fra 2011 til 2012. Man kan på 
denne baggrund konkludere at udviklingen generelt går i retning af færre sager med ”små forhøjelser”, som 
også underbygger SKAT’s fortsatte fokus på identificering af væsentlige sager228. SKAT’s fokus på ”store 
forhøjelser” må bygge på, at fejl i indkomstopgørelsen i de store koncerner har større provenumæssig virk-
ning end fejl hos mindre selskaber. SKAT oplyser, at der i omtrent en tredjedel af de gennemførte sager er 
gennemført forhøjelser på mere end 100 millioner kroner229. 

Det fremgår af SKAT’s rapport, at det især er sager, der er gennemført som led i SKAT’s projekt vedrørende 
overdragelser af immaterielle rettigheder eller betaling for brug af immaterielle rettigheder, der har ført til 
store forhøjelser. 16 af de 67 afsluttede sager i 2012 vedrørte projektet om immaterielle rettigheder, og resul-
terede i samlede forhøjelser på i alt 13,1 milliard kroner, hvilket svarer til 62 % af de samlede forhøjelser i 
2012230.  

Tidligere skatteminister Holger K. Nielsen231 udtaler, at indsatsen på transfer pricing-området vil blive yder-
ligere forstærket. Blandt andet vil SKAT i 2013 få tilført en yderligere transfer pricingenhed med speciale i 
immaterielle aktiver232. Han jubler over udsigten til adskillige ekstra milliarder i statskassen233, men ikke alle 
deler samme glæde som skatteministeren.  

Cheføkonom Bo Sandberg udtaler ”Man hører ofte om selskaber, som får skattesmæk, men sjældent om 
sager, hvor der indgås forlig eller SKAT ikke får medhold. Der er lidt et billede af, at SKAT kun inviterer 
medierne med til brylluppet. ”234 Rasmus Bo Andersen, direktør i SKAT’s afdeling for Store selskaber, for-
svarer denne udtalelse med, at når journalister skriver om sager, så er det fordi SKAT har fundet noget, og så 
mener han ikke, at det er hans opgave, at påpege at hovedparten af selskaberne opfører sig pænt.235 

Revisionsfirmaet KPMG er enige i Bo Sandberg’s kritik, ifølge KPMG er man i kontakt med både danske og 
udenlandske koncerner, som mildest talt undrer sig over Skats retorik. Martin Nielsen, partner i KPMG med 
speciale i skat udtaler ” Der er en generet opfattelse af, at SKAT er på agenda, og at der er et højt fokus og 
aggressivitet på transfer pricing-området. Selvfølgelig skal virksomhederne betale den rigtige skat, men der 
skal også findes en balance, så man ikke ender med at skræmme virksomhederne væk”.236 

9.3 Nedsættelser af indkomst  

Ud over de førnævnte store forhøjelser, har SKAT også foretaget nedsættelser af selskabers skattepligtige 
indkomst. Nedsættelser omfatter både nedsættelser i forbindelse med revisionssager, genoptagelsesanmod-
ninger samt nedsættelser, der følger af, at SKAT har løst en dobbeltbeskatningssituation med et andet land237. 

                                                      
228 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 106 Offentligt 
229 KPMG Skattenyt februar 2013 
230 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 106 Offentligt 
231 Holger K. Nielsen (SF) Skatteminister fra 16/10 2012 til 12/12 2013 
232 KPMG Skattenyt februar 2013 

233 Dagbladet Børsen 1. februar 2013 - SKAT skovler penge ind fra multinationale selskaber 

234 Dagbladet Børsen 13. februar 2013 - SKATs kurs over for koncerner møder kritik 
235 Dagbladet Børsen 13. februar 2013 - SKATs kurs over for koncerner møder kritik 
236 Dagbladet Børsen 13. februar 2013 - SKATs kurs over for koncerner møder kritik 
237 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 106 Offentligt 
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Tabel 3: Gennemførte transfer pricing-nedsættelser ifølge rapporten for 2006238. 

Periode Godkendte nedsættelser i mio. kr. 

2002 1 

2003 11 

2004 5 

2005 14 

Tabel 4: Gennemførte transfer pricing-nedsættelser ifølge rapporten for 2012239. 

Periode Beløb i mio. kr. 

2008 158,0 

2009 145,3 

2010 547,1 

2011 780,8 

2012 351,3 

Kigger man på de foretagne nedsættelser i tabel 3 og 4 ses en væsentlig stigning i beløb fra 2005 til 2008. I 
perioden 2002 til 2005 er de foretagne nedsættelser betydelig lavere end i perioden 2008 til 2012. Én af årsa-
ger hertil kan være, at loven først er indført i 1998, og at nedsættelsessager af forskellige årsager har haft 
lang behandlingstid. Skatteministeriet udtaler, at klage- og retssager kan tage mange år, inden de afgøres240, 
hvorfor netop dette kan gøre udslaget i stigningen fra 2005 til 2008. 

Det fremgår af rapporteringen for 2012, at den beløbsmæssige stigning, der har været i nedsættelserne skyl-
des, at flere og flere lande har fokus på transfer pricing, og derfor udfører flere transfer pricing revisioner 
med reguleringer og dobbeltbeskatning til følge. Det fremgår, at de udenlandske skattemyndigheders forhø-
jelser lige så vel kan resultere i MAP-sager som danskinitierede forhøjelser, og antallet af MAP-sager er 
således stigende. Jo flere MAP-sager og jo større beløb, der er tale om, desto større nedsættelser må der alt 
andet lige også forventes241. 

I rapporteringen for 2012 nævnes intet om nedsættelser på baggrund af klager fra virksomheder, der i første 
omgang var lignet en forhøjelse fra SKAT. Det er derfor uvist, hvor stor en del af nedsættelserne, der vedrø-
rer genoptagelsessager.  

                                                      
238 Skatteudvalget 2005-06 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt 
239 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 106 Offentligt 
240 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 

 
241 SKAT’s TP rapportering for 2012 
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Det virker til, at SKAT er forberedt og klar til den øgede fokus, som transfer pricing har i øjeblikket. Det 
fremgår af rapporteringen for 2012, at opgaven med at forsvare dansk skatteprovenue i forhandlinger med 
udenlandske skattemyndigheder stadig bliver mere væsentlig.  

Erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS udtaler, at netop strategien med at ”være i 
front med at afprøve rækkevidden af reglerne” i konkrete sager har ført til, at selskaber reelt er blevet gjort til 
prøveballoner for, hvor langt man kan strække praksis, og at SKAT har rejst sager på et temmelig spinkelt 
grundlag. Hun mener endvidere, at det retssikkerhedsmæssigt er problematisk, og medfører en vilkårlighed, 
som strider direkte mod erhvervslivets behov for forudsigelig regelanvendelse og stabile rammevilkår242. 

På nuværende tidspunkt sker forhøjelsen af indkomsten, når SKAT har afsluttet en sag. Først herefter kan 
selskaberne søge om nedsættelse i det andet land. Nedsættelsessagerne tager som udgangspunkt længere tid 
end forhøjelsessagerne, og imens går selskaberne rundt i usikkerhed. Det er set, at nogle nedsættelsessager 
har taget 10 år at få afsluttet. I mange tilfælde er der tale om store og væsentlige beløb for selskaberne. 

Ole Steen Andersen, formand for DVCA mener ikke det kan være rimeligt at selskaberne skal gå med denne 
usikkerhed. Ole Steen Andersen uddyber i samme ombæring, at SKAT’s forhøjelser blot er hvad SKAT øn-
sker og håber, da spørgsmålet reelt går på, hvordan en indkomst skal fordeles landene imellem, og ikke at et 
selskab har selvangivet en for lav indkomst243.  

Andre konsekvenser af SKAT’s afprøven af rækkevidden af reglerne kan være, at SKAT’s adfærd kan af-
skrække nogle selskaber til at ville investere i Danmark. Dette går ud over samfundet som helhed, idet det 
påvirker selskabsskattebetalingen til Danmark, arbejdsløsheden via færre arbejdsplader, dårligere konkurren-
ce i Danmark betyder højere priser for forbrugerne, mv. Skattepolitisk chef i DI, Jacob Bræstrup støtter, at 
SKAT bruger de nødvendige ressourcer til at sikre at virksomhederne sikres en korrekt og hurtig ligning, 
men han har desværre set en uheldig tendens til, at SKAT har anvendt en meget negativ retorik og dermed 
skabt usikkerhed om Danmark som investeringsland244. 

                                                      
242 CEPOS 14. marts 2013 - Erhvervslivet er prøveballoner, når SKAT ”afprøver rækkevidden af reglerne”. 
243 Dagbladet Børsen 22. februar 2013 - Skat jagter sidste skatteøre i nulsumsspil 
244 Dagbladet Børsen 1. februar 2013 - SKAT skovler penge ind fra multinationale selskaber 
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9.4 Delkonklusion 

Der har i løbet af de seneste år været en stigning i antallet af transfer pricing sager og udviklingen går gene-
relt i retning af færre sager med ”små forhøjelser”. Det kan ud fra gennemgangen af rapporten konkluderes at 
SKAT i større grad fokusere på de sager der kan indbringe det største skatteprovenu.  

Derudover er den indkomstforhøjelse der fremgår af rapporten, ikke et udtryk for den reelle indkomstforhø-
jelse, men et udtryk for hvilken indkomstforhøjelse SKAT ønsker at foretage.  

Det fremgår ikke af rapporten, at der er en vis usikkerhed ved de oplyste indkomstforhøjelser, og jeg er der-
for enig i de fremsatte kritikpunkter forelagt af blandt andet Tine Roed om at rapporten skaber et falsk bille-
de. Rapporten for 2012 er let tilgængelig på SKAT’s hjemmeside, hvorimod SKAT’s udtalelserne om usik-
kerheden ved indkomstforhøjelserne er væsentlig sværere at finde frem til. Rapporten kan således være med 
til at give befolkningen et fejlagtigt billede af de foretagne indkomstforhøjelser. 

En anden problemstilling er den, erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen gør opmærksom på, 
nemlig at SKAT har rejst sager på et temmelig spinkelt grundlag samt, at det retssikkerhedsmæssigt er pro-
blematisk, og medfører en vilkårlighed, som strider direkte mod erhvervslivets behov for forudsigelig regel-
anvendelse og stabile rammevilkår. 
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10. Retssager  

SKAT har ikke en samlet oversigt over hvor mange retssager, de ovennævnte TP-forhøjelser har medført245. 
Som beskrevet i afsnittet ”8 TP Revision”, har de skattepligtige mulighed for at klage til Landsskatteretten 
og herefter til domstolene, såfremt de ikke er enige i SKAT’s forhøjelser.  

Landsskatteretten har fra 1. juli 2008 offentliggjort alle deres afgørelser i en database246, antallet af sager 
vedrørende Transfer Pricing i denne database, kan dermed give en fornemmelse af, hvor mange sager virk-
somhederne vælger at gå videre med247. 

Ved en søgning med søgeordene ”transfer pricing” i Landsskatterettens database fremkommer i alt 42 afgø-
relser fra 2008 til 2013. Disse fordeler sig på følgende måde: 

19 afgørelser vedrører ikke transfer pricing-reglerne, men ordene ”transfer pricing” er blot anvendt et sted i 
afgørelsen. 

14 afgørelser vedrører forskellige formelle forhold i relation til ligningslovens § 2 eller skattekontrollovens § 
3B mm.  

9 afgørelser vedrører egentlige transfer pricing-spørgsmål, herunder værdiansættelser. Af disse har SKAT 
fået medhold i 7 af sagerne. 

Det er således meget få transfer pricing-sager der bliver afprøvet ved Landsskatteretten samt domstolene, og 
der er derfor ingen reel retspraksis på området248. Virksomhederne har typisk foretrukket at få sagerne løst 
igennem den gensidige aftaleprocedure (MAP)249. 

Der er ikke foretaget beregninger over, hvor stor en andel af de oprindelige forhøjelser, som har måttet opgi-
ves på grund af en retssag, ligesom det ikke er muligt for SKAT at redegøre for, hvor store faktiske skattebe-
talinger, der er sket som følge af de transfer pricing forhøjelser der er foretaget gennem årene250.  

                                                      
245 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 

246 Afgørelsesdatabasen.dk 
247 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 
248 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 485 Offentligt 
249 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 485 Offentligt 
250 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt 
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En af de 9 afgørelser vedrører en klage over et bindene svar251, denne sag vil derfor ikke blive behandlet, de 
øvrige 8 afgørelser omhandler følgende områder: 

−  Immaterielle rettigheder 

− Management fee 

− Udlejning 

− Koncerninterne lån 

− Salg af varer 

Afgørelserne vil i de efterfølgende afsnit blive gennemgået. Afgørelserne vil blive gennemgået for at få af-
klaret hvilken prisfastsættelse der er anvendt, samt om virksomheden har udarbejdet den lovpligtige transfer 
pricing dokumentation, herunder hvad dokumentationen består af. 

10.1 Immaterielle rettigheder 

En kort beskrivelse af sagen252 fremgår af bilag 6, det fremgår af sagen, at virksomheden ikke havde udar-
bejdet den lovpligtige transfer pricing dokumentation, hvorfor SKAT’s skønsmæssige ansættelse er foretaget 
i overensstemmelse med reglerne i SKL § 3 B stk. 8.  

Der er efter SKAT’s skønsmæssige ansættelse foretaget en syns og skøns erklæring, som danne grundlag for 
afgørelsen. Det er svært at sige om vurderingen af prisen ville have været anderledes, såfremt selskabet hav-
de fået udarbejdet en syns og skøns erklæring i forbindelse med salget. SKAT’s afgørelse om nedsættelse af 
afskrivningsgrundlaget, til værdien af den efterfølgende udarbejdede syns og skøns erklæring vurderes kor-
rekt. 

                                                      
251 Journalnr. 11-00128 
252 Journalnr. 06-03769 
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10.2 Management fee 

En kort gennemgang af de tre sager vedrørende management fee fremgår af bilag 7 til 9.I to af sagerne ved-
rørende management fee253, var der indgået skriftlige aftaler, men ikke foretaget en reel vurdering af om 
aftalen var indgået på armslængdevilkår, mens der for den sidste sag254 ikke fremgik nogen form for doku-
mentation. Selskaberne havde således ikke udarbejdet den lovpligtige transfer pricing dokumentation, hvor-
for SKAT’s skønsmæssige ansættelse er foretaget i overensstemmelse med reglerne i SKL § 3 B stk. 8.  

Det påhviler således selskaberne at bevise, at de har modtaget en nytte værdi der svarer til det betalte beløb. 
SKAT har udtalt at det ved serviceydelser er almindeligt at anvende faktiske udgifter med tillæg af en mar-
kup, typisk på ca. 5 %, på trods af dette har ingen af de tre selskaber kunne skaffe tilstrækkelig dokumentati-
on for de faktiske ydelser, og dermed den modtagne nytteværdi. I sagen fra 2008 har skat godkendt 50 % af 
det betalte management fee, mens der i de to sager fra henholdsvis 2009 og 2012 ikke er godkendt fradrags-
ret for de betalte management fees. 

I sagen fra 2008255, er der tale om en serviceaftale indgået i 1969, SKAT har i afgørelsen lagt vægt på at sel-
skabet har ikke beskrevet, hvordan effekten af deltagelsen i aftalen konkret vurderes, eller redegjort for kon-
krete resultater, som følge af deltagelsen i aftalen. SKAT mener dermed ikke det er muligt på det foreliggen-
de grundlag, at vurdere om selskabets betaling for deltagelse i omkostningsfordelingsaftalen svarer til den 
faktiske eller forventede nytte, og dermed om betalingen er sket på armslængdevilkår. 

I sagen fra 2009256 er der tale om en servicekontrakt indgået i 2001, det fremgår af servicekontrakten hvad 
honoraret for de kommende år vil udgøre. I forbindelse med sagen er der udarbejder en syns og skønsrapport 
vedrørende servicekontrakten. Det fremgår af rapporten, at kontrakten mellem selskaberne dækker over sæd-
vanlige serviceydelser. Det anses dog ikke for en sædvanlig afregningsmetode, at der på forhånd er aftalt en 
fast pris. Derudover fremgår det af rapporten, at det ikke ud fra kontraktens detaljeringsgrad er muligt at 
identificere markedsprisen på de omfattede serviceydelser. På trods af at syns og skønsrapporten udtaler, at 
der er tale om sædvanlige serviceydelser, er det SKAT’s afgørelse at hele omkostningen skal ses som et til-
skud. 

I sagen fra 2012257 var der ikke udarbejdet en skriftlig aftale, SKAT har ved afgørelsen lagt vægt på at sel-
skabet ikke har dokumenteret, at der på noget tidspunkt er taget stilling til, hvilke omkostninger management 
fee betalingerne skulle dække.  

I forhold til ovenstående afgørelser, har ingen af selskaberne, dokumenteret at omkostningerne er sket på 
markedsvilkår, SKAT’s afgørelser vurderes derfor korrekte. Vedrørende de to sager hvor der forelå skriftlige 
aftaler, er det dog påfaldende, at der i det ene tilfælde gives fradrag for 50 % af omkostningen, mens der ikke 
gives fradrag for en del af omkostningen i det andet tilfælde, særligt med tanke på at der ifølge syns og skøns 
rapporten var tale om sædvanlige serviceydelser.  

                                                      
253 Journalnr. 07-01945 og journalnr. 04-03830 

254 Journalnr. 11-01251 

255 Journalnr. 04-03830 

256 Journalnr. 07-01945 
257 Journalnr. 11-01251 
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10.3 Udlejning 

En beskrivelse af sagen fremgår af bilag 10258. Denne sag omhandler en koncern, hvor moderselskabet har 
anvendt et konferencecenter med tilhørende sommerhuse, til møder med investorer og samarbejdspartnere 
samt til bestyrelsesmøder. Konferencecenteret med tilhørende sommerhuse tilhører et datterselskab.  

Der var i denne sag ikke taget stilling til om prisen var fastsat på markedsvilkår, dette var dog ikke hoved-
problemstillingen i sagen. Den beregnede markedsleje viste sig også ved en beregning at være på niveau med 
den aftalte leje.  

Problemstillingen i denne sag, gik derimod på om lejeomkostningen var fradragsberettiget efter statsskatte-
lovens § 6, stk. 1, litra a. SKAT mente ikke at omkostningen var fradragsberettiget, da selskabet en stor del 
af tiden ikke havde anvendt konferencecenteret, det fremgik dog af lejeaftalen at selskabet betalte for at have 
rådigheden over konferencecenteret.  

Landsskatteretten var i denne sag ikke enige med SKAT i at lejeomkostningerne ikke var fradragsberettiget, 
og selskabet vandt således denne sag. 

10.4 Koncerninterne lån 

De to sager vedrørende koncerninterne lån259 er beskrevet i bilag 11 og 12. I den ene af sagerne260 var der 
ikke taget stilling til hvorvidt lånet var indgået på armslængdevilkår, hvorfor SKAT foretog en skønsmæssig 
vurdering i henhold til de gældende regler.  

I fobindelse med SKAT’s skønsmæssige ansættelse er der foretaget en undersøgelse, for at finde en sammen-
lignelig transaktion til brug for fastsættelsen af en armslængde indlånsrente. SKAT har således undersøgt, 
hvilken forrentning, et uafhængigt selskab ville have opnået ved en tilsvarende placering og på denne bag-
grund er selskabets skattepligtige indkomst korrigeret.  

SKAT har henvist til, at selskabet ikke har udarbejdet den lovpligtige transfer pricing dokumentation for de 
omhandlede indkomstår. Selskabets skattepligtige indkomster er derfor fastsat skønsmæssigt. Ved skønnet er 
der taget højde for de oplysninger, som selskabet har afgivet til SKAT.  

På baggrund af ovenstående er jeg enig i SKAT’s afgørelse. 

I den anden sag261 havde låneaftalen gennemgået en TP-Analyse, samt godkendelse hos de spanske myndig-
heder. På trods af, at der er indhentet bindende svar vedrørende låneaftalen fra de spanske myndigheder, 
mente SKAT ikke at der var tale om lån på armslængdevilkår.  

I og med at der forelå et bindende svar fra de spanske myndigheder, mener jeg ikke at selskabets transfer 
pricing dokumentation kunne antages at være mangelfuld, hvorfor jeg ikke mener at SKAT havde ret til at 
foretage en skønsmæssig ansættelse i henhold til SKL § 3 B stk. 8. 

                                                      
258 Journalnr. 09-03395 
259 Journalnr. 11-0300593 og  journalnr. 12-0189459 
260 Journalnr. 12-0189459 
261 Journalnr. 11-0300593 
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Landsskatteretten var ikke enig i SKAT’s opfattelse, og selskabet vandt således denne sag.  

10.5 Salg af varer 

De to sager vedrørende salg af varer mellem koncerninterne selskaber262 er gengivet i bilag 13 og 14. Der er i 
disse to sager overordnet taget stilling til transfer pricing dokumentationen, der er dog ikke udarbejdet en 
sammenligning med transaktioner mellem uafhængige parter. Det kan dermed diskuteres hvorvidt dokumen-
tationen kan antages at være tilstrækkelig mangelfuld til at der kan foretages en skønsmæssig ansættelse 
ifølge SKL § 3B stk. 8. 

I den første sag263 udtaler selskabet, at den frie markedsmetode kan anvendes til at finde priser på armslæng-
devilkår. SKAT har anvendt ovenstående metode og sammenlignet bruttoavancer for koncerninterne og eks-
terne transaktioner og på denne baggrund fastsat en pris.  

Ved undersøgelsen kommer SKAT frem til følgende resultat: 

 Autodiesel Benzin Fuelolie Industrigas Raf. Prod. 

Eksterne kunder 

Omsætning > 20 mio. 

     

BA vægtet gennemsnit 4,92 % 4,23 % 13,95 % 14,95 % 5,4 % 

BA simpelt gennemsnit 4,92 % 4,23 % 13,95 % 14,95 % 5,4 % 

G1 3 % 1 % 1 % 0 % 4 % 

Af ovenstående 5 produktgrupper udviser 3 produktgrupper væsentlige afvigelser i bruttoavanceprocenten. 

SKAT, har på denne baggrund valgt at forhøje selskabets indkomst således, at den gennemsnitlige brutto-
avanceprocent, der fremkommer ved salg til koncerneksterne kunder, lægges til grund ved salg af tilsvarende 
produkter til G1. Dette sammenligningsgrundlag er valgt, da disse handler anses for at være mest sammen-
lignelige med salg til G1. 

På baggrund af dette forhøjer SKAT H1 A/S skattepligtige indkomst med 23.000.000 kr. 

Ud over gennemgangen af bruttoavanceprocenten har SKAT udført en analyse af de tre specifikke produkter; 
Benzin, Fuelolie og Industrigas. 

Da selskabet ifølge SKAT, ikke har udarbejdet en tilstrækkelig skriftlig dokumentation for, at transaktioner-
ne er foretaget på armslængdevilkår, bliver det pålagt selskabet at bevise at SKAT’s prisfastsættelse er fejl-
agtig. 

Selskabet har i lighed med SKAT, udarbejdet en sammenligning af transaktioner, der ifølge selskabet er 
sammenlignelige. 

                                                      
262 Journalnr. 04-03830 og journalnr. 09-01550 
263 Journalnr. 04-03830 
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Ved beregningen kommer selskabet frem til følgende resultat: 

  

 Benzin Fuelolie Industrigas 

Eksterne kunder 

Omsætning > 20 mio. 

   

G9 AB 2,83 %   

H12 A/S  10,18 %  

G11   3,8 % 

G1 1 % 1 % 0 % 

 

Selskabet kommer således frem til at der er forskel på bruttoavancerne, dog ikke i lige så stor grad som ved 
SKAT’s sammenligning. Selskabet forklarer forskellene med at der er en overproduktion af olie, hvorfor det 
er nødvendigt at sælge til en lavere pris. 

Ved brug af de bruttoavancer selskabet kommer frem til, ville indkomstforhøjelsen udgøre 13.000.000, frem 
for 23.000.000 ved de af SKAT anvendte bruttoavancer. Landsskatteretten mener dog ikke at selskabets egen 
analyse i tilstrækkelig grad dokumenterer forskellene i bruttoavancerne, og SKAT’s forhøjelse af indkomsten 
fastholdes derfor.  

Det fremgår således indirekte af afgørelsen, at SKAT har en større forståelse af hvilke af virksomhedens 
transaktioner der er sammenlignelige, end virksomheden selv har. Jeg mener på baggrund af oplysningerne i 
sagen, ikke at beløbet af forhøjelsen er korrekt. Jeg er dog enig i afgørelsen om at der skal ske en forhøjelse 
er korrekt. 

I den anden sag264 mener selskabet ikke at det er muligt at anvende OECD’s prisfastsættelsesmetoder, da de 
ikke mener der findes sammenlignelige transaktioner på markedet. Selskabet fakturerer 15 % i handling fee, 
hvilket SKAT ikke mener er på markedsvilkår. 

SKAT har i forbindelse med sagen udarbejdet en økonomisk analyse til brug for fastsættelsen af armslæng-
devilkår. SKAT har valgt at bruge TNMM (transaktionsbestemt nettoavancemetode), der retter sig mod net-
toavancen. SKAT har valgt denne metode, da den anvender nettoavancen, samt at der ved denne metode er 
den opfattelse, at virksomheder i samme branche, der har samme funktioner og risici, vil have nogenlunde 
samme indtjening. 

SKAT har ved en databaseundersøgelse fundet 63 umiddelbare resultater til brug for sammenligningen. Der 
er ud fra dette resultat først foretaget en kvantitativ frasortering på baggrund af manglende økonomiske op-
lysninger. Herefter er der 56 søgeresultater tilbage. Dernæst er der foretaget en kvalitativ frasortering ud fra 

                                                      
264 Journalnr. 09-01550 
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oplysninger om trade description og industry text, således at de valgte selskaber er mest muligt sammenlig-
nelige med handlingfunktionen. Efter denne frasortering er der 45 søgeresultater tilbage. 

Herefter er der foretaget en yderligere kvalitativ frasortering af visse søgeresultater ud fra en gennemgang af 
hjemmesider i søgeresultaterne. Her har SKAT ifølge selskabet nævnt 10 hjemmesider, der er gennemgået, 
selskabet påpeger at i hvert fald en af dem ikke er den rigtige for det givne selskab. Derved er der højst 9 
hjemmesider, der rent faktisk har været undersøgt, og på den baggrund er 6 selskaber frasorteret, idet virk-
somhederne kvalitativt ikke var sammenlignelige med handlingfunktionen.  

Efter den samlede kvalitative gennemgang af søgeresultaterne er der 39 selskaber tilbage i søgeresultatet. På 
disse 39 selskaber har SKAT foretaget en økonomisk analyse til brug for fastlæggelse af et armslængdeinter-
val. Ved denne analyse er SKAT kommet frem til, at de sammenlignelige virksomheder for perioden har en 
vægtet ROTCmedian på 7,87 % og med et interkvartil interval på 1,66 % 15,91 %. 

Det er bemærkelsesværdigt at der reelt kun er foretaget en grundig gennemgang af 9 selskaber, samt at der 
ved denne gennemgang blev frasorteret 2 ud af 3 selskaber. Derudover fremgår det af SKAT’s resultat at 
virksomhederne lå med et interkvartil interval på 1,66 % 15,91 %. Der var således stor forskel på selskaberne 
der indgik i analysen, og selskabets egen procentsats på 15 % ligger inden for undersøgelsens interkvartil 
interval. 

Det påhviler selskabet at bevise, at SKAT’s økonomiske analyse ikke er foretaget på et korrekt grundlag. 

Landsskatteretten giver selskabet ret i, at der er en vis usikkerhed forbundet med oplysningerne om de ud-
valgte selskaber, herunder om disse selskabers aktiviteter kan anses for fuldt sammenlignelige med de be-
skrevne funktioner med håndtering, som foretages af det polske selskab. Det anses dog ikke for dokumente-
ret eller sandsynliggjort, at skønnet er foretaget på et fejlagtigt grundlag.  

På baggrund af ovenstående mener jeg, at der er en vis usikkerhed om hvorvidt den foretagne korrektion er 
korrekt. Det ville være interessant at se hvilket niveau de tre selskaber der har gennemgået den grundige 
gennemgang lå på. 

10.6 Delkonklusion 

Efter gennemgangen af ovenstående sager må det konkluderes at det er svært for selskaberne at bevise, at de 
indgåede aftaler samt priser er sket på markedsvilkår. 

Ud af de ni sager, der har været for Landsskatteretten siden 2008, har SKAT fået medhold i syv. De to sager 
som SKAT ikke har fået medhold i er en sag som reelt ikke vedrører prisfastsættelsen, samt en sag hvor der 
er indhentet bindende svar for at aftalen er indgået på armslængdevilkår. 

De 9 sager der har været for Landsskatteretten giver kun et begrænset billede af transfer pricing området, og 
man kan derfor ikke med baggrund i disse sager udlede en egentlig retspraksis.  

Tendensen viser dog, at det er svært for selskaberne at bevise, at de prisfastsættelser SKAT foretager er for-
kerte, dette ses især i de to sager vedrørende prisfastsættelsen af vare, og dokumentationskravet samt bevis-
byrden for virksomhederne, vurderes på baggrund af dette, at være meget omfattende.   
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11. Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at se på udviklingen på transfer pricing området, med særlig fokus på 
den politiske agenda, lovgivningen samt udviklingen i antallet af sager.  

Det overordnede krav på transfer pricing området er, at transaktioner mellem nærtstående parter skal ske på 
markedsvilkår jf. LL §2. For at sikre at dette sker, er skattepligtige med kontrollerede transaktioner omfattet 
af henholdsvis oplysningspligt samt dokumentationspligt jf. SKL § 3 B. 

Oplysningspligten medfører, at selskaberne skal indsende oplysninger vedrørende deres kontrollerede trans-
aktioner i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen.  

Dokumentationspligten omfatter at selskaberne skal udarbejde dokumentation for at de kontrollerede trans-
aktioner er foretaget på armslængdevilkår. De interne priser kan opgøres ud fra forskellige metoder, som 
hovedsageligt går ud på at de interne transaktioner sammenlignes med tilsvarende eksterne transaktioner. 

Dokumentationen skal indeholde oplysninger, der kan dokumentere, at koncernens kontrollerede transaktio-
ner er sket på armslængdevilkår.  

I løbet af de seneste par år, er der kommet mere fokus på transfer pricing området, der er blandt andet foreta-
get en lovændring i form af indførelsen af lov nr. 591 af 18. juni 2012, lovforslag L173 2011/12, som giver 
mulighed for at kræve revisorerklæringer i forbindelse med transfer pricing sager, samt indført et højere bø-
dekrav i transfer pricing sager. Derudover er det besluttet, at selskabers skattebetaling skal være offentligt 
tilgængelig. 

Behandlingen af TP sager er i løbet af de seneste år blevet centraliseret, således at alle TP revisioner foregår 
samme sted. På den måde er ressourcerne samlet et sted, og der er større mulighed for at have medarbejdere 
med speciale inden for de enkelte TP områder. Derudover har SKAT igennem de seneste år udvidet antallet 
af fokusområder inden for transfer pricing, dette er sket i forbindelse med regeringens øgede fokus på områ-
det. 

Den øgede fokus på transfer pricing området har medført en stigning i antallet af indkomstforhøjelser, der-
udover er der i de seneste år kommet flere sager med store forhøjelser. Stigningen i antallet af sager er dog 
ikke med sikkerhed et udtryk for de reelle indkomstforhøjelser, da der ikke er truffet endelig afgørelse i sa-
gerne, samt at klagebehandlingen endnu ikke er afsluttet.  

Det er ifølge SKAT ikke muligt at opgøre, hvor mange af de forhøjelser der igennem tiden er foretaget, der 
reelt har medført en indtægt for staten. I perioden 2008 frem til 2013 har i alt ni sager vedrørende transfer 
pricing været for Landsskatteretten, til sammenligning har der i perioden 2008 frem til 2012 været foretaget 
213 forhøjelser. Det er dermed kun en meget lille del af sagerne, der bliver afprøvet, hvilket resulterer i, at 
der reelt ingen retspraksis er på området.  

Der kan være flere årsager til at så få påklager SKAT’s indkomstforhøjelser, en årsag kan være at virksom-
heden ikke ”tør” prøve sagen ved retten, når der endnu ikke er en reel retspraksis på området. En anden årsag 
kan være at virksomheden indgår et forlig med SKAT, eller accepterer ændringen, i frygt for at blive hængt 
ud i medierne. 
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Ud af de ni sager der har været for Landsskatteretten siden 2008, har SKAT fået medhold i syv af sagerne. 
De to sager som SKAT ikke har fået medhold i, er en sag som reelt ikke vedrører prisfastsættelsen, samt en 
sag hvor der er indhentet bindende svar for at aftalen er indgået på armslængdevilkår. 

Tendensen i sagerne viser, at det er svært for selskaberne at bevise, at de prisfastsættelser SKAT foretager er 
forkerte. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at de dokumentationskrav der er pålagt selskaberne, i form 
af eksempelvis funktionsanalyse, samt sammenlignelighedsanalyse, ikke er et krav i forbindelse med 
SKAT’s fastsættelse af indkomsten. 

Dette ses især i de to sager vedrørende prisfastsættelsen af varer, hvor der i det ene tilfælde anvendes den fri 
markedsmetode til fastsættelsen, og i det andet tilfælde hvor den transaktionsbestemte nettoavancemetode 
anvendes. 

I sagen, hvor den fri markedsmetode er anvendt, forhøjes indkomsten med 23.000.000 på baggrund af en 
samlet bruttoavance. Selskabet påpeget i denne sag, at transaktionerne ikke er sammenlignelige, og kommer 
selv frem til nogle ifølge dem sammenlignelige bruttoavancer, hvilket ville forårsage en indkomstforhøjelse 
på 13.000.000, Landsskatteretten mener dog ikke at selskabet i tilstrækkelig grad har dokumenteret forskel-
lene, hvorfor SKAT’s indkomstforhøjelse fastholdes.  

I sagen, hvor den transaktionsbestemte nettoavancemetode anvendes, har SKAT foretaget en sammenligning 
af nettoavancen i forhold til 39 udvalgte selskaber. Selskabet påpeger i denne sag, at det kun er 3 ud af de 39 
selskaber der sammenlignes med, der reelt har gennemgået en grundig gennemgang for at sikre sammenlig-
nelighed. Det påhviler dermed ikke SKAT at bevise, at analysen er foretaget på et korrekt grundlag, derimod 
påhviler det selskabet at bevise det modsatte.  

Carsten Koch’s udtalelse i forbindelse med indførelsen ag SKL § 3 B, om at der ikke var tale om omvendt 
bevisbyrde, vurderes således ikke at være i overensstemmelse med den praksis der foreligger.  

Selskaberne bør på baggrund af ovenstående sørge for at have en tilstrækkelig transfer pricing dokumentati-
on, således at SKAT ikke kan foretage en indkomstforhøjelse, da dokumentationskravet samt bevisbyrden 
for virksomhederne, at være meget omfattende, i de tilfælde hvor SKAT har foretaget en indkomstforhøjelse.   

Det kan diskuteres hvorvidt SKAT går for langt i deres forsøg på at ramme de multinationale selskaber, det 
er endnu uklart hvor mangelfuld transfer pricing dokumentationen skal være før SKAT kan foretage en ind-
komstforhøjelse. 

På baggrund af de gennemgåede sager er det særligt en sag der giver anledning til bekymring, dette er sagen 
hvor der var indhentet bindende svar for at aftalen var indgået på armslængdevilkår. Når denne form for do-
kumentation anses for tilstrækkelig mangelfuld til at SKAT kan foretage en indkomstforhøjelse, kan der så 
laves en transfer pricing dokumentation der ikke kan anses som mangelfuld?  

Da det er et meget begrænset antal sager der har været for retten, kan det ikke konkluderes om SKAT går for 
langt, eller om der er tale om et enkeltstående tilfælde. 

Generelt kan det konkluderes at udviklingen på transfer pricing området i løbet af de seneste år har været 
præget af et stigende fokus fra regeringens side. Det stigende fokus har medført en stramning af transfer pri-
cing lovgivningen, samt en stigning i antallet af indkomstforhøjelser.  
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12. Perspektivering 

Det er ikke kun i regeringen og hos SKAT der er et stigende fokus på transfer pricing området; i en undersø-
gelse foretaget af Radius Kommunikation, fremgår det, at de to ting der har størst betydning for hvorvidt 
man forholder sig positivt eller negativt til en virksomhed er, om virksomheden skaber arbejdspladser i 
Danmark, samt om virksomheden betaler skat i Danmark. 

Nedenstående ses fordelingen fra undersøgelsen265:  

 

Det fremgår desuden af undersøgelsen, at 36 % er uenige i at virksomheder betaler den skat, de skal, 44 % er 
uenige i at skattereglerne for virksomheder fungerer effektivt og 47 % mener at skattereglerne gør det let for 
virksomhederne at slippe for at betale skat. 

Mere end halvdelen mener ikke at skat er en omkostning, som virksomhederne skal begrænse mest muligt, 
samt at det er uetisk, hvis virksomheder bruger kræfter på at mindske deres skatteudgifter. 

Undersøgelsen viser derudover, at 67 % mener, at det er uhensigtsmæssigt at tvinge internationale virksom-
heder til at betale dansk skat, hvis de har filialer i Danmark, og 61 % mener at internationale virksomheder 
snyder den danske stat for skat. 

Fordelingen fremgår af nedenstående graf266: 

                                                      
265 Radius Kommunikation – SKAT og CSR foråret 2012 
266 Radius Kommunikation – SKAT og CSR foråret 2012 
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Undersøgelsen giver et klart billede af, at befolkningen i Danmark har stor fokus på at virksomheder betaler 
skat.  

Når man ser på resultatet af undersøgelsen, er man dog nødt til at vurdere hvad baggrunden er for at perso-
nerne har denne holdning. Undersøgelsen er foretaget på en bred gruppe af befolkningen, og må ifølge rap-
porten antages, at være repræsentativ i forhold til den danske befolkning. 

En af de faktorer der må antages, at have spillet en væsentlig rolle i forhold til resultatet af undersøgelsen er 
medierne. Det generelle billede i artiklerne anvendt i denne afhandling er, at der er et problem i forhold til 
hvorvidt virksomhederne betaler den korrekte skat til Danmark.  

Spørgsmålet om hvorvidt der reelt er et problem eller ej, er dog fortsat uafklaret, da der endnu ikke foreligger 
en reel retspraksis på området. 
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14. Bilag 

Bilag 1 Skattekontrolloven § 3 B (25/2 1998) 

» § 3 B. Skattepligtige, der  

 1) kontrolleres af udenlandske fysiske eller juridiske personer eller  
 2) kontrollerer udenlandske juridiske personer eller  
 3) er koncernforbundet med en udenlandsk juridisk person eller  
 4) har et fast driftssted beliggende i udlandet eller  
 5) er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark,  

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner 
med ovennævnte udenlandske fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktio-
ner). § 1, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 2 . Ved kontrol forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder som nævnt i selskabsskattelo-
vens § 32, stk. 1, 2. og 3. pkt., og ligningslovens § 16 H, stk. 1, 2.-4. pkt. Ved koncernforbundne juridiske 
personer forstås juridiske personer, der kontrolleres af samme kreds af aktionærer.  

 

Stk. 3 . En juridisk eller fysisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed 
stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

 

Stk. 4. De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser 
og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner. Den skriftlige dokumentation skal på skattemyndighe-
dens 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.  

 

Stk. 5 . Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 4, finder § 5, stk. 3, anven-
delse, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. I alle tilfælde, hvor skattemyndigheden ønsker at æn-
dre den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med de priser og vilkår, der kunne være opnået, hvis 
transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, skal der forinden indhentes en godkendelse fra den 
centrale told- og skatteforvaltning.  

 

Stk. 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse for udenlandske forsikringsvirksomheder, der driver forsikringsvirk-
somhed her i landet, og som opgør den skattepligtige indkomst her i landet efter selskabsskattelovens § 12, 
stk. 3.«  
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Bilag 2 Ligningsloven § 2 (26/6 1998) 

»§ 2. Skattepligtige, der  

 1) kontrolleres af fysiske eller juridiske personer eller  
 2) kontrollerer juridiske personer eller  
 3) er koncernforbundet med en juridisk person eller  
 4) har et fast driftssted beliggende i udlandet eller  
 5) er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark,  

skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller øko-
nomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede 
transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mel-
lem uafhængige parter.  

Stk 2. Ved kontrol forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder som nævnt i selskabsskattelovens 
§ 32, stk. 1, 2.-3. pkt., og ligningslovens § 16 H, stk. 1, 2.-5. pkt. Ved koncernforbundne juridiske personer 
forstås juridiske personer, der kontrolleres af samme kreds af aktionærer.  

 

Stk. 3 . En juridisk eller fysisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed 
stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

 

Stk. 4. Ved ændringer i ansættelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til stk. 1, kan den skattepligti-
ge undgå yderligere følgeændringer (sekundære justeringer) ved at forpligte sig til betaling i overensstem-
melse med de i stk. 1 anvendte priser og vilkår. 1. pkt. finder alene anvendelse for en kontrolleret transaktion 
omfattet af skattekontrollovens § 3 B, såfremt den pågældende udenlandske skattemyndighed foretager en 
beskatning, der er i overensstemmelse med de priser og vilkår, der er lagt til grund ved ansættelsen af den 
skattepligtige indkomst i henhold til stk. 1.«  

 

Bilag 3 Ligningsloven § 2 (gældende) 

§ 2. 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, 

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

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kul-
brinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handels-
mæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner) i 
overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige 
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parter. Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skat-
teregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en 
selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. 

 

Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der 
direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. 
Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk per-
son, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk per-
son, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af 
personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet 
af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller 
truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre sel-
skabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. 
Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskatte-
lovens § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i 
fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller tru-
ster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt 
børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivfor-
hold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. 

 

Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabs-
deltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse. 

 

Stk. 4. En juridisk eller fysisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed 
stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

 

Stk. 5. Ved ændringer i ansættelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst i henhold til stk. 1, 
kan den skattepligtige undgå yderligere følgeændringer (sekundære justeringer) ved at forpligte sig til beta-
ling i overensstemmelse med de i stk. 1 anvendte priser og vilkår. Det er en forudsætning for anvendelsen af 
1. pkt., at den påtagne forpligtelse også opfylder de i stk. 1 anførte betingelser. 1. pkt. gælder ikke, i det om-
fang den påtagne forpligtelse er omfattet af § 16 E. Ved kontrollerede transaktioner med udenlandske fysiske 
og juridiske personer og faste driftssteder finder 1. pkt. kun anvendelse, såfremt den pågældende udenland-
ske skattemyndighed foretager en beskatning, der er i overensstemmelse med de priser og vilkår, der er lagt 
til grund ved ansættelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til stk. 1. 

 

Stk. 6. Det er en forudsætning for at nedsætte ansættelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst 
i henhold til stk. 1, at der foretages en korresponderende forhøjelse af den anden part. Det er en forudsætning 
for forhøjelse af anskaffelsessummer, at der foretages en korresponderende ansættelse af den anden part. Ved 
kontrollerede transaktioner med udenlandske fysiske eller juridiske personer og faste driftssteder er det en 
forudsætning, at den korresponderende indkomst medregnes ved indkomstopgørelsen i det pågældende andet 
land. 
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Bilag 4 Skattekontrolloven § 3 B (gældende) 

§ 3 B. 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, 

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

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kul-
brinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transakti-
oner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner). Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 
sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesub-
jekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. § 1, 
stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der 
direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. 
Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk per-
son, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk per-
son, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af 
personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet 
af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller 
truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre sel-
skabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. 
Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskatte-
lovens § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i 
fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller tru-
ster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt 
børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivfor-
hold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. 

 

Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabs-
deltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse. 

 

Stk. 4. En juridisk eller fysisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed 
stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

 

Stk. 5. 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 
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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. Skriftlig dokumentation i form af data-
baseundersøgelser skal alene udarbejdes, såfremt told- og skatteforvaltningen anmoder herom, og med en 
frist på minimum 60 dage. Der skal ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, 
der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for indholdet af den 
skriftlige dokumentation. De fastsatte regler skal godkendes af Skatterådet. 

 

Stk. 6. Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. stk. 7, har under 
250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på 
under 250 mio. kr., skal, idet stk. 5, 2.-5. pkt. finder tilsvarende anvendelse, alene udfærdige og opbevare 
skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for 

1) 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, 

2) 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 

3) kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, forudsat at den skatte-
pligtige, jf. stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverens-
komst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS. 

 

Stk. 7. Ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i stk. 6 medregnes juridiske personer, der er koncernfor-
bundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Ved opgørelse af den samlede balance bort-
ses dog fra gæld og fordringer mellem den skattepligtige og koncernforbundne juridiske personer samt kapi-
talandele i koncernforbundne juridiske personer ejet af den skattepligtige og omvendt. Ved opgørelse af om-
sætningsgrænsen bortses fra omsætning mellem den skattepligtige og koncernforbundne juridiske personer. 

 

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge virksomheder omfattet af stk. 1 eller 6 at indsende en er-
klæring som nævnt i revisorlovens § 1, stk. 2, om dokumentationen som nævnt ovenfor i stk. 5, 2. pkt. Det er 
en betingelse for erklæringspålægget, at virksomheden har haft kontrollerede transaktioner med fysiske eller 
juridiske personer i lande uden for EU eller EØS, med hvilke Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst, eller at virksomheden ifølge virksomhedens årsrapporter har haft gennemsnitligt drifts-
mæssigt underskud i 4 på hinanden følgende indkomstår, hvoraf det seneste er det indkomstår, for hvilket 
erklæringspålægget gives, målt som resultat af primær drift før finansiering, ekstraordinære poster og skat. 
Dog anvendes for forsikringsvirksomheder forsikringsteknisk resultat som driftsresultatmål. For øvrige fi-
nansielle virksomheder anvendes resultat før skat som driftsresultatmål. Det er endvidere en betingelse, at 
det for kontrollen af virksomhedens skattemæssige forhold er hensigtsmæssigt og relevant for told- og skat-
teforvaltningen at indhente erklæringen. Fristen for indsendelse af erklæringen er mindst 90 dage regnet fra 
pålæggets datering. Pålægget kan tidligst gives 7 dage efter modtagelsen af dokumentationen efter stk. 5, 2. 
pkt. Told- og skatteforvaltningens afgørelse om indhentelse af en revisorerklæring kan ikke påklages til an-
den administrativ myndighed. Dog kan afgørelsen påklages til Landsskatteretten, hvis told- og skatteforvalt-
ningen henlægger sagen uden at gennemføre en ændring af virksomhedens selvangivne indkomst foretaget 
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på baggrund af den indkaldte dokumentation, eller hvis forvaltningen gennemfører en nedsættelse af den 
selvangivne indkomst foretaget på baggrund af den indkaldte dokumentation. Klagefristen er i de tilfælde 3 
måneder regnet fra forvaltningens underretning til virksomheden om henlæggelsen eller nedsættelsen. End-
videre kan afgørelsen prøves i forbindelse med en klage over en ændring af virksomhedens selvangivne ind-
komst foretaget på baggrund af den indkaldte dokumentation. Ved klage efter denne bestemmelses 9. og 11. 
pkt. finder skatteforvaltningslovens §§ 42-46 tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen kan fast-
sætte nærmere regler om erklæringens indhold og afgivelse samt fristen for indsendelse af erklæringen. 

 

Stk. 9. Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 5 eller 6 eller indsendt er-
klæring efter stk. 8, finder § 5, stk. 3, anvendelse, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. 

 

 

Bilag 5 OECD’s modeloverenskomst Artikel 9 

”Stk.1. I tilfælde, hvor 

a) et foretagende i en af de kontraherende stater direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller 

finansieringen af et foretagende i den anden kontraherende stat, eller 

b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af såvel et fore-

tagende i den ene af de kontraherende stater som et foretagende i den anden kontraherende stat, 

og der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kom-

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

hængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet 

et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse her-

med. 

Stk.2. Hvor en kontraherende stat til et foretagendes fortjeneste i denne stat henregner - og beskatter i over-

ensstemmelse hermed - fortjenester, af hvilke et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskat-

tet i denne anden stat, og disse fortjenester ville have tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis vilkå-

rene, der var aftalt mellem de to foretagender, havde været sådanne, som ville have været aftalt mellem uaf-

hængige foretagender, så skal den anden stat foretage en passende regulering af den skat, der er beregnet af 

disse fortjenester. Ved ansættelse af sådan regulering skal der tages hensyn til de øvrige bestemmelser i den-

ne konvention, og de kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal om nødvendigt træde i kontakt 

med hinanden267” 

 

                                                      
267 http://revisor.karnovgroup.dk/document/7000502519/1?frt=oecd&rank=4&versid=769-1-2013 
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Bilag 6 Journalnr. 06-03769  

Generelle oplysninger 

Der er i denne sag tale om en koncern hvor der i 2002 er foretaget en intern handel af eksklusivrettigheden til 
at bruge navnet og sælge konceptet "[x1]" i en række europæiske lande. Konceptet vedrører udlejning af 
kontorhoteller. Et kontor udlejes med alt tilbehør, herunder mødelokale, kontorudstyr, telefonpasning m.v. 

De immaterielle rettigheder er i denne sag, handlet mellem koncerninterne selskaber, prisen for det immate-
rielle aktiv svarede til det koncerninterne mellemværende. 

Trasfer pricing metode 

Der er ikke udarbejdet en vurderingsberetning eller transfer pricing dokumentation i forbindelse med over-
dragelsen. 

Transfer pricing dokumentation 

Det er SKAT’s opfattelse, at overdragelsen alene er sket med det formål at konvertere et ikke fradragsberet-
tiget tab på fordringer efter kursgevinstlovens § 4 til et aktiv, hvorpå der kan afskrives efter afskrivningslo-
vens § 40. 

SKAT mener at fordringerne på overdragelsestidspunktet kunne konstateres tabte. Selskabet har således er-
hvervet et afskrivningsberettiget aktiv, som er betalt med to værdiløse fordringer. 

På baggrund af ovenstående er det SKAT’s opfattelse, at værdiansættelsen af rettighederne ikke er foretaget 
på armslængde vilkår. SKAT har derfor fastsat handelsværdien ud fra et konkret skøn til 500.000 kr., jf. skat-
tekontrollovens § 3 B, stk. 5. Afskrivningerne fastsættes til 1/7 af 500.000 kr., jf. afskrivningslovens § 40, 
stk. 2, svarende til 71.429 kr. 

Selskabet har i denne forbindelse anmodet om at der bliver afholdt syn og skøn over værdien af de overdrag-
ne rettigheder 

Den af byretten udpegede skønsmand har afgivet erklæring den 1. marts 2009 med supplerende skønserklæ-
ring den 14. oktober 2010. Erklæringen vedrører værdiansættelse af rettighederne til at anvende navnet [x1] 
samt rettighederne til selve konceptet [x1] i en række europæiske lande pr. 28. oktober 2002. 

Syns og skønsmanden har vurderet værdien pr ultimo oktober 2002, og er kommet frem til at prisen til tredje 
person pr. ultimo 2002 skønsmæssigt ville have ligget på kr. 175.000 euro svarende til ca. 1.3 million kr. 

Fastsættelse af værdien af [x1] trademark/koncept er sket med baggrund i indtjeningsmulighederne for en 
lokal franchisetager på "gadeplan", da den lokale franchiser er forudsætningen for, at der i det hele taget "er 
plads til/behov for" en Areafranchiser. 
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Afgørelse 

Da skønnet ikke kan anses for urimeligt, og da der i øvrigt ikke er grundlag for at tilsidesætte syns og 
skønsmandens værdiansættelse, fastslår Landsskatteretten, at værdien på de købte immaterielle rettigheder 
udgør 1.300.000 kr. Afskrivningsgrundlaget nedsættes derfor fra 6.332.500 kr. til 1.300.000 kr. 

Selskabet vil i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 2, kunne afskrive beløbet med maksimalt 1/7 i ind-
komståret 2002. Selskabet har selvangivet afskrivninger med 178.481 kr. Der kan godkendes afskrivninger 
med maksimalt 185.714 kr. i indkomståret 2002, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 2, hvorfor Landsskatteret-
ten godkender dermed det selvangivne fradrag på 178.481 kr. 

Landsskatteretten fastsætter hermed afskrivningsgrundlaget for de købte immaterielle rettigheder til 
1.300.000 kr., som maksimalt kan afskrives med 185.714 kr. i 2002. 

 

Bilag 7 Journalnr. 04-03830  

Sagen omhandler en koncern der er repræsenteret i mere end 135 lande. Sagen handler om hvorvidt samhan-
del mellem H1 A/S og forbundne selskaber i udlandet er sket på armslængdevilkår.  

Generelle oplysninger 

H1 A/S har oplyst, at "Serviceydelser købes af H1 A/S henholdsvis som "cost sharing aftaler eller som ser-
viceaftaler til "costplus". I tilfælde af "costplus" er standard mark up i H2 koncernen 10 %." Serviceydelser 
afholdt af G2 er ifølge H1 A/S afregnet som costsharing. 

H1 A/S har i indkomståret 2001 afholdt omkostninger på 21 mio. kr. til servicefee til H2 International Petro-
leum Company England, heraf kan 5.046.762 kr. henføres til Formel 1 sponsorat, og en andel af 2.106.451 
kr. kan henføres til en særskilt franchiseaftale. 14 mio. kr. kan henføres til selve G2 aftalen. 

Transfer pricing metode 

Der er i denne sag tale om en service kontrakt der er indgået mellem H1 A/S og H2 den 25. juli 1969. 

Transfer pricing dokumentation 

Der er ikke udarbejdet skriftlig dokumentation for at kontrakten er indgået på armslængdevilkår. 

Selskabsrevisionen har interviewet to afdelinger i H1 A/S vedrørende det afholdte servicefee, afdelingerne 
har efter selskabsrevisionens opfattelse ikke kunne redegøre for hvilke ydelser, der er modtaget eller hvilken 
nytte afdelingen har haft heraf.  

H1 A/S forklarer at de gennem aftalen har adgang til forskellige immaterielle anlægsaktiver, som generelt 
ejes af H2 og er beskyttet mod udnyttelse af andre. Uden adgang til sådanne immaterielle anlægsaktiver kan 
det være umuligt for H1 A/S at drive virksomhed uden at afholde store omkostninger, typisk i forbindelse 
med udvikling. Desuden ville selskabet ikke have draget fordel af den knowhow og teknologi, som allerede 
eksisterer, og som fortsat udvikles. 
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Omkostninger fordeles mellem de deltagende virksomheder i G2 aftalen på baggrund af deres TOIT indtæg-
ter, som er afledt af salget. Dette synes at være i overensstemmelse med OEDC anbefalinger. H1 A/S mener 
dermed at den koncerninterne serviceydelsesaftale er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Det har ikke været muligt for selskabsrevisionen på baggrund af det modtagne materiale at vurdere den for-
ventede nytteværdi som H1 A/S skulle opnå som følge af deltagelsen i aftalen.  

Ifølge selskabsrevisionen har H1 A/S ikke været i stand til at identificere en rimelig forudseelig nytteværdi 
for selskabet. Det er derfor selskabsrevisionens opfattelse, at de afholdte udgifter vedrørende service fee ikke 
står i rimeligt forhold til modydelserne uanset om forholdet skal behandles som et costsharing arrangement 
eller som almindelige serviceydelser. 

Selskabsrevisionen har skønsmæssigt vurderet værdien og nytten for H1 A/S til 50 pct. af det betalte beløb 
på 14 mio. kr. Dette skøn er foretaget ud fra en antagelse om, at der muligvis er leveret noget vedrørende 
disse projekter, der kan have en nytte for H1 A/S, men da selskabet ikke har kunnet godtgøre en nytteværdi 
af projekterne, er det selskabsrevisionens opfattelse, at det betalte fee ikke står i rimeligt forhold til selska-
bets nytteværdi.  

Afgørelse  

Selskabet har ikke beskrevet, hvordan H1 A/S konkret vurderer effekten af deltagelsen i aftalen, eller rede-
gjort for konkrete resultater, som følge af deltagelsen i aftalen. Det er ikke muligt på det foreliggende grund-
lag, at vurdere om selskabets betaling for deltagelse i omkostningsfordelingsaftalen svarer til den faktiske 
eller forventede nytte, og dermed om betalingen er sket på armslængdevilkår. 

Landsskatteretten vurderer således, at der er med rette, at Selskabsrevisionen har foretaget et skøn over nyt-
teværdien af H1 A/S´s deltagelse i aftalen. Landsskatteretten har ikke fundet anledning til at ændre det af 
Selskabsrevisionen udøvede skøn, hvorefter 50 % af de 14.000.000 kr., som kan henføres direkte til G2 afta-
len godkendes fratrukket som en driftsudgift efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

På denne baggrund stadfæster Landsskatteretten Selskabsrevisionens afgørelse vedrørende dette punkt. 

 

Bilag 8 Journalnr. 07-01945  

Generelle oplysninger 

Selskabet H1 ApS har fratrukket udgifter til management fee på baggrund af en aftale indgået med søstersel-
skab H4 S.L. i 2002. 

Transfer pricing metode 

Der er i denne sag tale om en service kontrakt der er indgået mellem H1 ApS og søsterselskabet H4 S.L. den 
28. december 2001. I følge aftalen udgør management fee for 2003 245.250 EURO, svarende til 1.822.208 
kr. beregnet som den gennemsnitlige valutakurs for 2003 på 7,43 ifølge Danske Banks hjemmeside. 
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Transfer pricing dokumentation 

Selskabet har for Landsskatteretten fremlagt en generel beskrivelse af det arbejde, som udføres af H4 SL, 
som består i understøttelse og vedligeholdelse af bestående og fremtidige forhandlere i form af løbende ud-
dannelse og rådgivning. Endvidere er det anført, at alle udgifter i forbindelse med afholdelse af seminar på-
hviler H4 SL, i lighed med udgifter til kontor, udstyr, prøver og kataloger, samt kørsel. 

Der er fremlagt syn og skønsrapport af 12. juni 2009 vedrørende de afholdte management fees. Af rapporten 
fremgår, at kontrakten mellem selskabet og H4 S.L. dækker over sædvanlige serviceydelser. Det forhold, at 
der på forhånd er aftalt en fast pris, anses dog ikke for en sædvanlig afregningsmetode, da der hverken synes 
at være en sammenhæng mellem omfanget af de leverede ydelser eller de reelle omkostninger ved leveringen 
af ydelserne, og størrelsen af det faste vederlag. 

Derudover fremgår det af rapporten, at det ikke ud fra kontraktens detaljeringsgrad er muligt at identificere 
markedsprisen på de omfattede serviceydelser. 

Det er på vegne af selskabet oplyst, at management fee beløbet fastsættes af ledelsen efter arbejdsindsats. 
Det bemærkes dog at management fee fastsat før arbejdsindsatsen er kendt, jf. servicekontraktens datering: 
28. december 2001. 

SKAT har anmodet om kopi af søsterselskabets årsregnskab, for at få belyst det spanske selskabs faktiske 
ydede arbejdsindsats/ de faktiske leverede serviceydelser mv. Ud fra oplysningerne om det spanske søster-
selskab har SKAT ikke fundet det muligt at vurdere omfanget af evt. udført management arbejde for selska-
bet. SKAT henviser til, at det anførte management fee ikke fremgår af det spanske selskabs omsætning, der 
er mindre end den påståede udgift til management fee. Derudover har det ikke været muligt for SKAT, at 
vurdere, hvorvidt udgifterne i det spanske søsterselskab vedrører udførelsen af managementopgaver for sel-
skabet. 

Selskabet mener ikke at udgiften til management fee afviger fra sædvanlige markedsvilkår. Derudover mener 
selskabet ikke at beløbet står i misforhold til den forventede udgift, såfremt H1 ApS skulle ansætte en direk-
tør, en sekretær, kontorhold mv. 

SKAT mener ikke, at selskabet har dokumenteret udgiften til management fee, herunder at beløbet er i over-
ensstemmelse med ligningslovens § 2, hvorfor fradrag herfor ikke kan godkendes, jf. SKL § 3 B, stk. 5, jf. § 
5, stk. 3, jf. ligningslovens § 2, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Beløbet benævnt management fee på 1.861.303 kr. er på baggrund af ovenstående anset for et tilskud til det 
spanske selskab, der ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Afgørelse 

Landsskatteretten ligger i afgørelsen vægt på, at den fremlagte serviceaftale ikke giver mulighed for at kon-
trollere, hvorvidt der er indgået en aftale på armslængdevilkår, da der ikke er redegjort for en prisfastsættel-
sesmetode. Der er lagt vægt på syn og skønsmandens udtalelse om, at det ikke umiddelbart er muligt at iden-
tificere markedsprisen for de omfattede serviceydelser på det foreliggende grundlag. Samt udtalelsen om, at 
det må anses for et usædvanligt vilkår, at betalingen for de i aftalen omtalte ydelser, er uafhængig af omkost-
ningsniveau, omsætning e.l. 
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Landsskatterettens samlede vurdering er, at H1 ApS ikke har godtgjort, at det betalte management fee har 
haft en sådan tilknytning til selskabets drift, herunder til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, at 
den kan karakteriseres som en driftsomkostning, som kan fradrages i selskabets indkomst, jf. statsskattelo-
vens § 6, stk. 1, litra a. 

 

Bilag 9 Journalnr. 11-01251 

Generelle oplysninger 

Selskabet har i perioden 2005-2008 betalt management fee til virksomhed6 AG. Der er betalt i alt 2.881.263 
kr., fordelt på 1.003.110 kr. i 2005, 798.647 kr. i 2006, 784.285 kr. i 2007 og 295.221 kr. i 2008. 2005 er det 
første år hvor selskabet har betalt management fee. 

Transfer pricing metode 

SKAT har indkaldt dokumentation for betaling af management fee, men har ikke modtaget det ønskede ma-
teriale. Det er oplyst, at alt regnskabsmateriale er opmagasineret, og at selskabets server er overført til virk-
somhed2 AS, Norge. 

Transfer pricing dokumentation 

Da selskabet ikke har indsendt transfer pricing dokumentation, eller på anden måde dokumenteret, at det har 
modtaget koncerninterne tjenesteydelser har SKAT anset sig for berettiget til at ansætte fradrag for manage-
ment fee skønsmæssigt. 

SKAT har videre henvist til, at det på grund af den manglende dokumentation ikke har været muligt for 
SKAT at konstatere, om selskabet har fået leveret koncerninterne tjenesteydelser, og i bekræftende fald hvil-
ke ydelser der er tale om, eller om det beregnede vederlag er korrekt. Ud fra selskabets regnskabstal har 
SKAT set, at administrationsomkostningerne er steget, både beløbsmæssigt og forholdsmæssigt i forhold til 
omsætning, efter at selskabet er begyndt at betale management fee til virksomhed6 AG. Omkostningerne 
burde ifølge SKAT i stedet være faldet, hvis virksomhed6 AG har overtaget opgaver fra selskabet.  

På baggrund af dette mener SKAT ikke, at selskabet har dokumenteret, at det har modtaget koncerninterne 
ydelser fra virksomhed6 AG, som det bør betale for. SKAT har derfor ansat fradraget til 0 kr. i hvert af årene 
2005-2008. 

Selskabet henviser til, at det betalte management fee, varieret en del fra år til år og forklarer at afregningen 
udelukkende er sket med udgangspunkt i det konkrete ressourcetræk, som selskabet de respektive år har 
udøvet over for sit modeselskab. Honoreringen af moderselskabet er sket efter armslængdeprincippet. 

SKAT henviser til, at selskabet ikke har fremlagt materiale, der kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der 
på noget tidspunkt er taget stilling til, hvilke omkostninger management fee betalingerne skulle dække, lige-
som der ikke har været nogen opfølgning på, om den faktiske betaling rent faktisk svarer til de forventede 
ydelser. De af selskabet udarbejdede redegørelser er udarbejdet efterfølgende. 
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Afgørelse 

Landsskatteretten har ved afgørelsen lagt vægt på at der ikke er fremlagt en skriftlig aftale mellem selskabet 
og virksomhed6 AG om betaling af management fee. Det er oplyst, at fastlæggelsen af management fee skete 
fra år til år med udgangspunkt i virksomhedens aktivitetsniveau. Der blev ikke faktureret individuelt for 
eventuelle leverede ydelser. Der foreligger ikke dokumentation for, hvilke opgaver virksomhed6 AG skulle 
foretage for selskabet. De fremlagte specificeringer er udarbejdet efterfølgende til brug for skattesagen og er 
ikke underbygget af objektive kendsgerninger. 

Landsskatteretten er herefter af den opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret, at der er tale om en fra-
dragsberettiget driftsomkostning for selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

 

Bilag 10 Journalnr. 09-03395  

Generelle oplysninger 

Denne sag omhandler en koncern, hvor moderselskabet har anvendt [ø1] Konferencecenter med tilhørende 
sommerhuse, som tilhører datterselskabet virksomhed1 ApS, til møder med investorer og samarbejdspartnere 
samt til bestyrelsesmøder. 

Transfer pricing metode 

Der er indgået en kontrakt mellem Selskabet og virksomhed1 ApS, af denne kontrakt fremgår bl.a.: 

Virksomhed6 A/S betaler 51.000 kr. pr. måned for at have konferencecentret og øvrige huse i virksomhed1 
ApS til rådighed for koncernens arrangementer for kunder, samarbejdspartnere og personale. Lejen er en 
basisleje, og variable udgifter betales efter regning i henhold til gældende listepriser. 

Aftalen indebærer, at alle faciliteter stilles til rådighed for virksomhed6 koncernen. I det omfang virksom-
hed6 koncernen ikke anvender faciliteterne, kan de efter nærmere aftale udlejes til tredjemand af virksom-
hed1 ApS. 

Transfer pricing dokumentation 

Efter SKATs opfattelse er betalingen til virksomhed1 ApS en koncernintern omkostningsrefusion, som må 
anses for et ikke fradragsberettiget tilskud til dette selskab.  

SKAT har lagt vægt på, at selskabet ikke har benyttet konferencefaciliteterne i årets første to måneder. Sel-
skabet anses derfor ikke for at have været forpligtet til at betale for leje af konferencefaciliteterne. Den frem-
lagte lejekontrakt ændrer ikke herved, idet selskabets anvendelse af faciliteterne er af så begrænset karakter, 
at dette ikke kan begrunde fastholdelse af et lejemål indgået for flere år siden. 

Selskabet påpeget at det fremgår af den fremlagte lejekontrakt, at selskabet har været bundet til at betale 
basislejen på 51.000 kr. pr. måned for månederne januar og februar 2006, uanset faciliteterne konkret ikke 
blev anvendt i disse måneder. 
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Selskabet forklarer at konferencecentret i hele ejertiden har været brugt til møder og konferencer. Bygningen 
er indrettet hertil og indeholder alle faciliteter, det vil sige mødelokaler til præsentation af projekter, til stra-
tegisk planlægning etc., stuer til bespisning og ophold, soveværelser for overnattende gæster i højeste hotel-
standard. Rådighed over [ø1] har været medvirkende til at sikre indgåelse af aftaler for samlet over en mia. 
kr. og en årlig omsætning på over 700 mio. kr. 

Den mellem Selskabet og virksomhed1 ApS indgåede lejeaftale af 12. april 2000 indebærer, at alle faciliteter 
til stadighed og hele året er stillet til rådighed for virksomhed6 koncemen og til stadighed er klar til at mod-
tage gæster. Møder kan således arrangeres med kort varsel, hvilket der jævnligt er brug for specielt med 
udenlandske forretningsforbindelser. 

Lejen betales for at have rådigheden over lokaliteterne 365 dage om året, uanset om ejendommen benyttes 
eller ej. Efter kontrakten betaler det selskab, der benytter ejendommen, de variable udgifter til ophold mv., da 
disse udgifter ikke naturligt hører med i en husleje. Der er tale om en aftale, indgået på armslængdevilkår.  

Afgørelse 

I henhold til aftalen indgået i 2000 mellem selskabet og virksomhed1 ApS har selskabet månedligt betalt 
51.000 kr. for sin og datterselskabernes rådighed over [ø1] og tilhørende sommerhuse. I det omfang et af 
disse selskaber har anvendt bygningerne, har det pågældende selskab betalt de udgifter, som har været for-
bundet med den faktiske benyttelse af bygningerne. 

På baggrund af det oplyste om koncernens anvendelse af [ø1] til repræsentation, møder mv. lægges det til 
grund, at benyttelsen har været erhvervsmæssig i skattemæssig henseende, samt at selskabet, der har været 
beslutningstager i forhold til, om [ø1] skulle bibeholdes som konferencecenter, har været den primære an-
vender heraf. Selskabet anses dermed for rette omkostningsbærer af basislejen. 

Landsskatteretten påpeger at lejen på markedsvilkår bør beregnes som 8 % af den offentlige ejendomsvurde-
ring pr. 1. oktober 2006, denne beregning fører imidlertid ikke til en ændring af lejen. Den af selskabet til 
virksomhed1 ApS betalte leje anses herefter for en fradragsberettiget driftsomkostning. 

 

Bilag 11 Journalnr. 11-0300593 

Generelle oplysninger 

Selskabet virksomhed1 ApS, der er ejet med 100 % af den amerikanske fond, ejer 100 % af det spanske dat-
terselskab virksomhed2 S.L.  

Virksomhed1 erhvervede i december 2006 hele kapitalen i skuffeselskabet virksomhed2. Erhvervelsen af 
virksomhed2 skete med henblik på virksomhed2’s opkøb af en spansk udviklingsejendom. Den spanske 
ejendom blev erhvervet af virksomhed2 umiddelbart efter virksomhed1 havde erhvervet aktierne i virksom-
hed2 for 3.000.000 euro. 

Købet af ejendommen blev finansieret ved lån fra Fonden til virksomhed1, som videreudlånte provenuet til 
virksomhed2. 
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Transfer pricing metode 

Det var Fondens opfattelse, at overførsel af beløb til virksomhed1 skulle anses som egenkapital. Da der ikke 
i 2007 blev gennemført en kapitalforhøjelse i virksomhed1, måtte beløbene optages som lån i årsregnskabet 
for 2007, jf. dagældende anpartsselskabslovs § 42. Den 31. december 2008 blev lånet konverteret til anparts-
kapital. Lånet blev indtil konverteringen forrentet med 6 % p.a. Der foreligger ingen skriftlig dokumentation 
for beløbenes karakter af egenkapital, lån eller andet.  

Om lånet fra virksomhed1 til virksomhed2 fremgår, at dette lån andrager i alt 3.350.000 euro. Låneaftalen 
blev formaliseret med låneaftale af 16. juli 2008. Lånet er efter aftalen et såkaldt profit participating loan. 
Lånet forrentes med en variabel rente (EURIBOR + 2,375 %), som endvidere alene udløses, såfremt virk-
somhed2 genererer et overskud efter skat, herunder fra salg af ejendommen. 

Låneaftalen har været forelagt en transfer pricing analyse af uafhængige eksperter på området, ligesom låne-
aftalen har været forelagt de spanske skattemyndigheder til vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt aftalen 
kan anses for indgået på armslængdevilkår. 

Transfer pricing dokumentation 

SKAT henviser i sagen til, at virksomhed1 har fratrukket renteudgifter til den amerikanske fond på i alt 
2.981.281 kr. Det danske selskab har ikke en tilsvarende renteindtægt fra udlånet til det spanske dattersel-
skab, idet det i låneaftalen er forudsat, at der kun skal betales renter, såfremt det spanske datterselskab har 
overskud. Da dette ikke er tilfældet, er der ikke betalt renter til det danske selskab. 

Skat har anset låneforholdet mellem den amerikanske fond og det danske selskab for en kontrolleret transak-
tion mellem interesse forbundne parter, og at der er anvendt priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad 
der kunne have været opnå mellem uafhængige parter. 

SKAT har endvidere gennemgået det bindende svar fra de spanske skattemyndigheder. Godkendelsen heri 
vedrører kun fastsættelsen af rentesatsen ved låneaftalen mellem interesseforbundne parter. På baggrund af et 
forventet overskud i det spanske selskab på 50.000 euro til 200.000 euro fra 2010 til 2013 er godkendt en 
rente på EURIBOR plus 2,375 % som værende markedsrenten på armslængde vilkår. 

Der er henset til, at alle 3 selskaber i koncernen reelt har samme ejer. Lånet mellem det amerikanske selskab 
og det danske selskab er forrentet med 6 %, provenuet fra lånet er videre udlånt fra det danske selskab til det 
spanske selskab. SKAT har anset rentesatsen vedrørende lånet mellem det amerikanske selskab og det dan-
ske selskab for ansat efter markedsvilkår. Efter SKATs opfattelse vil en naturlig konsekvens heraf være, at 
renten mellem det danske selskab og det spanske selskab også ansættes til 6 %. Der er herved lagt vægt på, at 
lånet mellem fonden og virksomhed1 er det oprindelige lån.  

Skat har ikke anset Transfer Pricingrapporten og det bindende svar for tilstrækkelig dokumentation for at 
lånet mellem virksomhed1 og virksomhed2 er foretaget på armslængdevilkår. 

Overordnet har selskabet gjort gældende, at låneaftalen mellem virksomhed1 og virksomhed2 er udtryk for 
markedsvilkår, hvorfor der ikke er grundlag for at forhøje virksomhed1's renteindtægter. 
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Der foreligger ingen skriftlig aftale vedrørende låneforholdet mellem virksomhed1 og Fonden, så vidt repræ-
sentanten fra selskabet er orienteret blev renten på 6 % fastsat uden videre overvejelser af, om denne rente-
sats reelt kunne have været opnået af virksomhed1 ved henvendelse til en uafhængig långiver, f.eks. en bank.  

Med hensyn til låneforholdet mellem virksomhed1 og virksomhed2 foreligger der en skriftlig låneaftale, som 
har været undergivet en transfer pricing analyse af uafhængige eksperter på området, ligesom låneaftalen har 
været forelagt de spanske skattemyndigheder til vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt aftalen kan anses for 
indgået på armslængdevilkår. 

Skattemyndigheders afgørelse skal forstås således, at man godkender låneaftalen i sin helhed og ikke blot har 
taget stilling til rentens størrelse. Således godkendes også det forhold, at der er tale om et "profit participa-
ting loan". Når låneaftalen betegnes som et "profit participating loan", har dette sammenhæng med det for-
hold, at lånet først bliver rentebærende i det øjeblik, hvor virksomhed2 oppebærer indkomst efter skat. Det 
ville være uden mening, hvis de spanske skattemyndigheder på den ene side godkendte rentens størrelse, 
men samtidig anså lånets grundvilkår profit participation for ikke at være markedsmæssig. 

Afgørelse 

Ud fra sagens oplysninger er der ikke tilstrækkeligt grundlag for konkret at tilsidesætte vilkårene for lånet, jf. 
ligningslovens § 2. 

Efter praksis anses den overskudsafhængige rente for en kursgevinst for kreditor, se fx TfS 2009. 67 LR. 
Kursgevinster på fordringer skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som udgangspunkt medreg-
nes efter realisationsprincippet, jf. kursgevinstlovens § 25. 

Herefter, og da der ikke er konstateret kursgevinst i 2008, nedsættes den ansatte forhøjelse til 0 kr. 

Da der er enighed mellem parterne om, at "forrentningen" af lånet fra Fonden til virksomhed1 ApS skal følge 
"forrentningen" af lånet fra virksomhed1 ApS til virksomhed2 S.L., nedsættes denne "forrentning" til 0 kr. 

Bilag 12 Journalnr. 12-0189459 

Generelle oplysninger 

Den multinationale virksomhed1 koncern beskæftiger sig med produktion, udvikling, renovering, modernise-
ring, reparation og vedligeholdelse af tog og fly. Flyaktiviteterne sker primært i Nordamerika, mens togakti-
viteterne primært sker i Europa. Hovedkvarteret for togaktiviteterne er i Tyskland. 

Det danske selskab virksomhed2 A/S er et helejet datterselskab i virksomhed1 koncernen, som er kontrolle-
ret fra Canada.  

Virksomhed2 har indgået en koncern Cash Management aftale med søsterselskabet virksomhed3s filial i 
Schweiz om håndtering af likviditet, samt en rammeaftale for koncerninterne lån. 
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Transfer pricing metode 

Der er indgået en skriftlig aftale mellem de koncerninterne selskaber, aftalen indebærer, at virksomhed2 skal 
placere al overskydende likviditet hos virksomhed3. Virksomhed2 har ret til at trække på placeret likviditet 
og kan inden for en vis ramme også låne hos virksomhed3. 

Af aftalen fremgår, at virksomhed2's placeringer i cash-poolen forrentes med en variabel basisrente minus 
0,50 %, og lån fra cash-poolen forrentes med en variabel basisrente med et tillæg på 1,15 %. Renterne bereg-
nes af virksomhed3. Marginalerne har været uændrede i hele perioden.  

Virksomhed3 stiller ikke sikkerhed for cash-pool og aftalemellemværender. 

Virksomhed2 har oplyst, at der ikke er udarbejdet nogen egentlig transfer pricing-dokumentation, selskabet 
har dog udarbejdet en funktions- og risikomatrix. 

Transfer pricing dokumentation 

Det er i sagen oplyst, at virksomhed2 har lånt EUR i cashpoolen til en rente på EONIA+1,15 bps, samtidig 
med at selskabet har placeret endnu større beløb i cash-poolen til en rente på DKKON - 50 bps. De nævnte 
basisrenter er de gennemsnitlige "overnight" renter. For de afdækkede EUR lån opnår virksomhed3 således 
en marginal på 165 bps uden at påtage sig en modpartsrisiko på udlånene. 

Det vurderes at den kreditorrisiko virksomhed3 har ved virksomhed2's lån i cash poolen, er afdækket ved 
muligheden for modregning i virksomhed2's samtidige placering af et større beløb. Derimod har virksom-
hed2 en kreditorrisiko på nettoplaceringer hos virksomhed3, da alle mellemregninger er usikrede. 

SKAT har med udgangspunkt i virksomhed1-koncernens credit rating på Ba2 foretaget en undersøgelse i 
LoanConnector databasen fra virksomhed4, for at finde en sammenlignelig transaktion for fastsættelse af en 
armslængde indlånsrente i cash-pool. 

Den gennemsnitlige marginal i SKAT’s undersøgelse udgør 118 bps hvilket er over referencerenten. 

SKAT har undersøgt, hvilken forrentning, som et uafhængigt selskab ville have opnået ved en tilsvarende 
placering og korrigeret selskabets skattepligtige indkomst med dette beløb. SKAT har med henblik på at 
vurdere den korrekte forrentning samlet selskabets koncerninterne ind- og udlån, hvorefter forrentningen er 
beregnet. 

SKAT har henvist til, at selskabet ikke har udarbejdet den lovpligtige transfer pricing dokumentation for de 
omhandlede indkomstår. Selskabets skattepligtige indkomster er derfor fastsat skønsmæssigt. Ved skønnet er 
der taget højde for de oplysninger, som selskabet har afgivet til SKAT. 

Afgørelse 

Da der ikke er udarbejdet dokumentation for fastsættelsen af renterne, håndteringsbidrag mv., således at 
grundlaget herfor kan kontrolleres, er kravet i skattekontrollovens § 3 B ikke opfyldt, hvorfor det er med 
rette, at der er foretaget et skøn over renterne mv. 
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SKAT’s beregning af renterne er baseret på en databaseundersøgelse af - i det omfang det har været muligt - 
sammenlignelige forhold. SKAT har herefter ikke godkendt beregning af risikomarginaler på afdækkede lån 
i cash poolen. Endvidere er forrentningen af virksomhed2's nettolån til virksomhed3 forhøjet til en basisrente 
+ 1,18 %. 

Landsskatteretten godkender, at virksomhed3's nettolån til virksomhed2 forrentes med en basisrente + 1,15 
%, idet det er anført, at denne marginal i henhold til SKAT’s undersøgelser svarer meget fint overens med 
den marginal, som et selskab med en rating på Ba2 må betale for sammenlignelige eksterne faciliteter. 

SKAT’s afgørelse tiltrædes på denne baggrund, dog med den ændring at forrentningen af virksomhed2's 
nettolån til virksomhed3 nedsættes til en basisrente + 1,15 %. Den nærmere talmæssige opgørelse overlades 
til SKAT. 

Bilag 13 Journalnr. 04-03830  

Sagen omhandler en koncern der er repræsenteret i mere end 135 lande. Sagen handler om hvorvidt samhan-
del mellem H1 A/S og forbundne selskaber i udlandet er sket på armslængdevilkår.  

Sagen er delt op i to, henholdsvis en del vedrørende salg, samt en del vedrørende servicefee. 

Første del- Salg til G1 

Generelle oplysninger 

Selskabet H1 A/S, køber råolie af et søsterselskab, råolien bliver bearbejdet og omdannet til forskellige fær-
digprodukter, der sælges både internt og eksternt. 

Omkostningerne ved bearbejdningsprocessen fordeles på de forskellige områder, og på baggrund af disse 
omkostninger beregnes en intern kostpris. 

Færdigprodukterne sælges fra to afdelinger, henholdsvis supplyafdelingen og marketingafdelingen. Sagen 
omhandler salg fra supplyafdelingen til et koncernforbundet selskab H7 Limited, UK, ”G1”. 

Salget til G1 udgør 18 % af supplyafdelingens samlede omsætning på 2,8 mia. kr. 

Transfer pricing metode 

Selskabets valg af transfer pricingmetode består af den frie markedsprismetode. Denne metode vurderes at 
kunne anvendes, da H1s transaktioner med G1 er baseret på uafhængige prisnoteringer, justeret for bl.a. fragt 
og kvalitetsforskelle. Denne prisfastsættelsesmetode svarer dermed til prisfastsættelsesmetoden overfor uaf-
hængige kunder i Norden. 

Grundlaget for salgsprisen 

H1 A/S sælger færdigprodukter til både koncerninterne og koncerneksterne kunder. 

Salgsprisen er sammensat af to elementer: 

1. Platts-noteringen, der er den eneste anerkendte kilde for uafhængig notering af olieprodukter. 
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2. Tillæg/fradrag for kvalitet og fragt. 

Ved salg til koncerneksterne kunder er prisen på et produkt, bestemt ved forhandling mellem sælger og køber 
med udgangspunkt i Platts noteringen. 

Ved salg til koncerninterne kunder anvendes et CPSL-tillæg (”Competitive Price at Supply Location”) til 
Platts noteringen for at opnå en konkurrencedygtig pris på leveringsstedet, der er afhængig af bl.a. adgangs-
forhold og fragtomkostninger. 

CPSL tillægget/fradraget vurderes mindst en gang årligt, hvorimod den anvendte notering ændres månedligt, 
når gennemsnittet for perioden er kendt. 

Transfer pricing dokumentation: 

Da der ikke findes skriftlig dokumentation for, hvordan køber og sælger enes om prisen, har ToldSkat Sel-
skabsrevisionen sammenlignet bruttoavanceprocenterne for produkthovedgrupper ved salg til G1 med brut-
toavanceprocenterne ved salg til øvrige kunder.  

Ved undersøgelsen kommer SKAT frem til følgende: 

 Autodiesel Benzin Fuelolie Industrigas Raf. Prod. 

Eksterne kunder 

Omsætning > 20 mio. 

     

BA vægtet gennemsnit 4,92 % 4,23 % 13,95 % 14,95 % 5,4 % 

BA simpelt gennemsnit 4,92 % 4,23 % 13,95 % 14,95 % 5,4 % 

G1 3 % 1 % 1 % 0 % 4 % 

Af ovenstående 5 produktgrupper udviser 3 produktgrupper væsentlige afvigelser i bruttoavanceprocenten. 

SKAT, har på denne baggrund valgt at forhøje selskabets indkomst således, at den gennemsnitlige brutto-
avanceprocent, der fremkommer ved salg til koncerneksterne kunder, lægges til grund ved salg af tilsvarende 
produkter til G1. Dette sammenligningsgrundlag er valgt, da disse handler anses for at være mest sammen-
lignelige med salg til G1. 

På baggrund af dette forhøjer SKAT H1 A/S skattepligtige indkomst med 23.000.000 kr. 

Ud over gennemgangen af bruttoavanceprocenten har SKAT udført en analyse af de tre specifikke produkter; 
Benzin, Fuelolie og Industrigas. 

Selskabets udtalelse vedrørende denne analyse er, at der er så væsentlige forskelle mellem de transaktioner 
med koncerneksterne kunder, som Selskabsrevisionen har brugt i deres analyse, og de transaktioner, som 
selskabet har foretaget med G1, at det gør en sammenligning af bruttoavanceprocenter umulig. 

Nedenstående er SKAT’s analyse sammenholdt med selskabets forklaringer: 

Hovedproduktgruppe: Benzin 
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Specifikt produkt: H2 Blyfri 95 

Kunder der sammenlignes: 

H9 A/S (ekstern kunde) 

G9 AB (ekstern kunde) 

G8 (ekstern kunde) 

G1 (koncernintern) 

Bruttoavancen ved det koncerninterne salg (til G1) er på 1 %, mens den for de øvrige tre kunder ligger mel-
lem 3 % og 6 %. 

Selskabet forklarer at salg af benzin til G1, som er mellemhandler, er sammenlignet med salget til G5, H9 og 
G9 AB, som er grossister med salg til slutkunder gennem egne benzinstationer. Endvidere er der tale om salg 
af skibsladninger uden krav om lavt svovlindhold til G1, mens salget til de tre nævnte eksterne kunder, ho-
vedsagligt er tankbilladninger, samt i begrænset omfang mindre skibsladninger, hvor der er krav om maksi-
malt svovlindhold jf. mineralolieloven. 

Selskabet anser salg af benzin til G9 AB for sammenlignelig. Reguleret for fragt er bruttoavancen på 2,83 % 
ved salg til G9 AB mod 0,37 % ved salg til G1. 

Hovedproduktgruppe: Fuelolie 

Specifikt produkt: Fuel Olie 77 0,5 % S 

Kunder, der sammenlignes: 

H8 (koncernintern) 

G1 (koncernintern) 

H12 (ekstern kunde) 

Salgsprisen til G1 udgør 1.010,42 kr. pr. ton, mens den til H8 udgør 1.139,92 kr. og til H12 1.117,19 kr. 
Kostprisen er 993,71 kr. pr. ton vedrørende alle tre salg. 

Selskabet forklarer at salg af fuelolie til G1, som er mellemhandler, er sammenlignet med salget til H12, som 
er grossist med salg direkte til slutbrugerne. 

Endvidere er der tale om salg af skibsladninger uden krav til svovlindholdet til G1, mens salget til H12 er 
tankbil ladninger med krav om maksimalt svovlindhold jf. mineralolieloven. 

Selskabet anser salg af fuelolie til H12 A/S for sammenlignelig. Reguleret for den merpris, som H12 er villig 
til at betale for olie med lavt svovlindhold, er bruttoavanceprocenten på 10,18 % mod 1,65 % ved salg til G1. 

Ved både salg af Benzin og Fuelolie er det forklaret, at salg til G1 sker, når et produkt ikke kan sælges til 
anden kunde. H1 må derfor acceptere en lavere pris, end ved salg til andre kunder. 
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Det er ikke dokumenteret, at salg til G1 er eneste mulighed, og at selskabet derfor har været afskåret fra at 
sælge med en højere avance. 

Det bemærkes, at der sælges tilsvarende produkt i samme måned til andre kunder. 

Selskabet forklarer at det i praksis ikke er muligt at dokumentere at salg til G1 er eneste mulighed, men det 
er et faktum, at der er overkapacitet i Norden, således at en væsentlig del af H1 A/Ss produkter skal eksporte-
res ud af Norden. Det er endvidere et faktum, at man først sælger produkterne ud af Norden, når de ikke kan 
afsættes på det nordiske marked. 

Hovedproduktgruppe: Industrigas 

Kunder, der sammenlignes: 

G11 (ekstern kunde) 

G1 (koncernintern) 

ToldSkat Selskabsrevisionen har forespurgt om videresalgsprisen fra G1 til slutkunden for at kontrollere, om 
salgsprisen er den samme som G1's købspris (back to back salg). 

Faktura nr. 11097: Det er konstateret, at videresalg er sket til G15 Ltd, Frankrig med levering d. 14. april 
2001 og fakturadato d. 24. april 2001. 

Videresalgspris pr. ton er 172 USD, samlet beløb 260.348 USD. Leveringsbetingelser: CIF. 

Videresalgsprisen svarer til den bruttopris, G1 køber varerne til, men da det er aftalt, at der sælges FOB til 
G1, reduceres prisen for fragt, og G1's nettokøbspris udgør 135 USD. 

Det vil sige, at G1 køber produktet til FOB pris 135 USD pr. ton og videresælger til CIF pris 172 USD pr. 
ton. Fragtudgiften ved levering til slutkunden kendes ikke, men hvis den er lavere end forskellen mellem CIF 
og FOB pris, har G1 tjent herpå. Hvis det forholder sig således, er der ikke tale om ren "backtoback" aftale. 

Selskabet forklarer at salg af industrigas (LPG) til G1 er sammenlignet med G11 / G13. Begge aktører befin-
der sig på mellemhandler niveau, men mens salget til G1 omfattede skibsladninger var salget til G11 / G13 
mindre skibsladninger. Også kvalitetsmæssigt var der forskel, idet salget til G1 overvejende var butangas, 
mens salget til G11 / G13 var propangas. Det svarer til at sammenligne pærer og bananer. 

Selskabet har udregnet en samlet bruttoavanceprocent for LPG for sammenlignelige transaktioner, denne er 
beregnet til 3,8 %. Heri er ikke medregnet backtoback handler, som er atypiske handler, ligesom en enkel 
faktura er trukket ud som værende atypisk. 

Selskabet mener at den omstændighed, at der er prisforskelle ved A/S H1s salg til G1 og uafhængige kunder 
i Norden afspejler, at aftagerne befinder sig på forskellige trin i værdikæden og repræsenterer forskellige 
markeder, samt den kendsgerning at G1 påtager sig at aftage enhver overskudskapacitet fra H1 A/S. Således 
mener selskabet at samhandlen mellem H1 A/S og G1 foregår pa armslængdevilkår. 

Selskabet ligger i deres forklaring vægt på, at Selskabsrevisionens skønsmæssige ansættelse alene bygger på 
en sammenligning af bruttoavanceprocenter. Sammenligningen af bruttoavanceprocenter er foretaget uden 
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henvisning til eller gennemgang af de forskellige transfer pricing metoder. Selskabsrevisionen har hverken 
foretaget en funktionsanalyse eller sammenlignelighedsanalyse, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvilke 
forhold Selskabsrevisionen har lagt til grund for sammenligningen af bruttoavanceprocenter. 

Afgørelse: 

I afgørelsen er der lagt vægt på at H1 A/S ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret eller sandsynliggjort, at 
der er handlet til priser og på vilkår, som kunne have været opnået, hvis transaktionen var sket mellem uaf-
hængige parter. 

Der er i afgørelsen lagt vægt på at der i selskabets udarbejdede sammenlignelighedsanalyse er væsentlige 
forskelle mellem de opnåede bruttoavancer ved salg til eksterne kunder og G1 for produktgrupperne fuelolie, 
benzin og industrigas.  

Det er ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, eller sandsynliggjort, at forskellen i de opnåede bruttoavancer 
skyldes økonomiske omstændigheder på henholdsvis det nordiske og det europæiske / verdensmarkedet, 
såsom størrelse, afgiftsmæssige og miljømæssige forhold samt købers placering i distributionskæden (mar-
kedsniveau). 

Landsskatteretten vurderer således at det er med rette, at der er sket en regulering af de anvendte priser i 
medfør af ligningslovens § 2, stk. 1. 

Der er ikke dokumenteret forskelle i de funktioner, som H1 A/S udfører ved salg til eksterne kunder på det 
nordiske marked i forhold til ved salg til G1 i henseende til anvendte driftsmidler eller påtagne risici som har 
væsentlig indflydelse på bruttoavancen. Ligesom der ikke er dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsyn-
liggjort forskelle i markedernes økonomiske forhold, som gør at en sammenligning på bruttoavanceniveau 
må afvises. 

På denne baggrund stadfæster Landsskatteretten Selskabsrevisionens forhøjelse af omsætningen. 

 

Bilag 14 Journalnr. 09-01550  

Generelle oplysninger 

Der er i denne sag tale om en koncern, hvis koncept er ordreproduktion til den enkelte kunde. Der blev den 1. 
oktober 2000 indgået en samarbejdsaftale mellem modervirksomheden og virksomhed1. 

Virksomhed1 skal i henhold til denne aftale levere beklædningsgenstande i overensstemmelse med ordrerne, 
idet ordrerne specificere antal og type beklædningsgenstande samt leveringsfrister. Moderselskabet er i hen-
hold til aftalen forpligtet til at undersøge og godkende leverancerne indenfor 10 dage efter leveringen. Hvis 
der konstateres mangler ved det leverede, skal prisen reduceres tilsvarende. Virksomhed1 skal endvidere 
betale en bøde på 0,5 % af leveringsprisen pr. dag ved forsinkelse. Betaling skal ske separat for hver ordre i 
overensstemmelse med de aftalte priser. 

Transfer pricing metode 
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Selskabet har i denne sag ikke foretaget en prisfastsættelse efter OECD’s retningslinier, da det ifølge selska-
bet ikke har været muligt at finde et relevant sammenligningsgrundlag. Der er udarbejdet Transfer Pricing 
dokumentation for koncernen, hvoraf der bl.a. fremgår følgende vedrørende virksomhed1: 

"Når virksomhed1 køber underleverandør arbejder som i en hvis udstrækning er sammenlignelig med virk-
somhed1s arbejde koster det mellem 100 og 175 øre pr. stk. (se bilag) med nogle enkelte priser, der er højere. 
Det er ikke ofte, at underleverandører bruges, da vi har tilstrækkelig kapacitet i virksomhed1. Det er derfor 
besluttet, at alt faktureres til samme pris uanset produktionssted. 

Salgsprisen til modervirksomheden er primært 120-180 øre pr. stk. Prisen afhænger af ordrestørrelse, model-
lens kompleksitet og stoffets kvalitet med deraf følgende udsving i effektivitet, og kan være endnu højere 
end det anførte. 

Prisen er fastsat ud fra, at virksomhed1; skal håndtere tegninger m.v. bedre og hurtigere end underleverandø-
rer, skal bearbejde tegninger inden de sendes videre til underleverandører, idet underleverandørydelsen ikke 
er helt fyldestgørende, skal have produktionsudstyr, der er mere effektivt end underleverandører. 

Virksomhed1 er ansvarlig overfor virksomhed7 for forsinkelser. Væsentlige forsinkelser er virksomhed1 
forpligtet til at kompensere for. 

I Polen sys af og til hos underleverandører. Prisen herfor er ca. 60-75 øre og faktureres videre til Danmark 
med et tillæg på 15 %. 

For håndtering påligner virksomhed1 i øvrigt 15 % for det meste, der sendes gennem selskabet. Det skal 
dække håndtering i forbindelse med videreforsendelse, pakning, fortoldning, papirarbejde m.v." 

Transfer pricing dokumentation 

SKAT har lagt vægt på, at modervirksomheden ved fastsættelse af priser og vilkår for handlingfee til det 
polske datterselskab ikke har dokumenteret eller på anden måde vist, hvordan satsen på 15 % er opgjort og 
herunder vist, hvorfor satserne kan betragtes som værende fastsat på armslængdevilkår. SKAT’ mener på 
denne baggrund, at selskabet ikke har dokumenteret, at prisfastsættelsen er sket i overensstemmelse med en 
af de metoder, der anbefales i OECDs Transfer Pricing Guidelines.  

SKAT har derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt handlingfee'et kan anses at være fastsat på armslængde-
vilkår. For at måle det økonomiske resultat af handlingfunktionen har SKAT foretaget en skønsmæssig for-
deling af udgifterne i det polske datterselskab, hvor det er vurderet, i hvilket omfang de bogførte udgifter 
skal henføres til enten den ordinære drift eller til handlingfunktionen. 

SKAT har valgt at bruge TNMM (transaktionsbestemt nettoavancemetode), der retter sig mod nettoavancen. 
SKAT har valgt denne metode, da den anvender nettoavancen, samt at der ved denne metode er den opfattel-
se, at virksomheder i samme branche, der har samme funktioner og risici, vil have nogenlunde samme ind-
tjening. 

Selskabet kritiserer SKAT for at anvende netop denne metode, da denne metode, ifølge OECD er at betragte 
som en "sidste udvej". Derudover mener selskabet ikke at SKAT’s udarbejdede databaseundersøgelse kan 
danne grundlag for en vurdering af armslængdevilkår.  
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SKAT har ved databaseundersøgelsen fundet 63 umiddelbare resultater. Der er ud fra dette resultat først fo-
retaget en kvantitativ frasortering på baggrund af manglende økonomiske oplysninger. Herefter er der 56 
søgeresultater tilbage. Dernæst er der foretaget en kvalitativ frasortering ud fra oplysninger om trade descrip-
tion og industry text, således at de valgte selskaber er mest muligt sammenlignelige med handlingfunktionen 
i virksomhed1. Efter denne frasortering er der 45 søgeresultater tilbage. 

Herefter er der foretaget en yderligere kvalitativ frasortering af visse søgeresultater ud fra en gennemgang af 
hjemmesider i søgeresultaterne. Her har SKAT ifølge selskabet nævnt 10 hjemmesider, der er gennemgået, 
selskabet påpeger at i hvert fald en af dem ikke er den rigtige for det givne selskab. Derved er der højst 9 
hjemmesider, der rent faktisk har været undersøgt, og på den baggrund er 6 selskaber frasorteret, idet virk-
somhederne kvalitativt ikke var sammenlignelige med handlingfunktionen i virksomhed1. Selskabet finder 
det tankevækkende, at 6 ud af 9 besøg på fundne hjemmesider medførte en kvalitativ frasortering.  

Efter den samlede kvalitative gennemgang af søgeresultaterne er der 39 selskaber tilbage i søgeresultatet. På 
disse 39 selskaber har SKAT foretaget en økonomisk analyse til brug for fastlæggelse af et armslængdeinter-
val, hvormed virksomhed1 er blevet sammenlignet. Ved denne analyse er SKAT kommet frem til, at de 
sammenlignelige virksomheder for perioden har en vægtet ROTCmedian på 7,87 % og med et interkvartil 
interval på 1,66 % 15,91 %. 

SKAT har på baggrund af den økonomiske analyse beregnet et handlingfee på 8 % af de skønnede udgifter, 
hvilket forårsager at den fradragsberettigede udgift nedsættes med henholdsvis 5.050.000 kr. i indkomståret 
2003 og 3.850.000 kr. i indkomståret 2004.  

Det er selskabets opfattelse, at SKAT’s skøn over et markedsmæssigt vederlag er foretaget på et fejlagtigt 
grundlag, idet et behørigt sammenligningsgrundlag slet ikke eksisterede. 

Når selskabet ikke ved fastsættelsen af vederlaget har foretaget en sammenligning med tilsvarende transakti-
oner mellem uafhængige parter, skyldes det, at der de facto ikke ved etableringen i Polen fandtes nogen virk-
somheder, hvis aktiviteter svarede til de aktiviteter, som virksomhed1 skulle udføre for selskabet. 

Det blev ved opstarten af virksomhed1 vurderet, hvilke processer og funktioner selskabet skulle varetage, og 
hvorledes tingene overordnet skulle fungere og afregnes. Enkelte funktioner tilskæring og modelsyning var 
mulige at udskille til særskilt fakturering, hvor der kunne beregnes en markedspris. De øvrige processer og 
funktioner var så integrerede, at det ikke var muligt at udskille disse til særskilt fakturering.  

Det blev kalkuleret, at varetagelsen af de integrerede processer og funktioner, der ikke kunne udskilles fra 
hinanden samt den tilsvarende aflønning af virksomhed1 samlet set ville kunne vederlægges på markedsvil-
kår ved beregning af en avance på 15 % på ydelserne farvning, trykning, syning, broderi og pakning. At der 
blev regnet på denne måde skyldes netop at selskabet ikke anså det som en mulighed at udskille de enkelte 
processer og funktioner til særskilt fakturering på grund af den høje integrering af disse. 

Denne anvendte beregningsmetode baserede sig således i udgangspunktet på volumen af opgaver, der for-
ventedes udført af virksomhed1, men der skulle i sagens natur også tages højde for såvel selskabets udvikling 
samt en del usikre faktorer, der selvsagt vil være til stede i en årrække efter opstart af ikke blot en ny virk-
somhed, men også en helt ny type virksomhed i Polen.  
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Idet transfer pricing ikke er en eksakt videnskab, mener selskabet ikke at det er afgørende, hvilken metode 
der er anvendt, når blot den fører til et markedsmæssigt vederlag på armslængdevilkår. 

Afgørelse 

I afgørelsen er der lagt vægt på at selskabet, hverken i sin Transfer Pricing dokumentation for de pågældende 
år, i omtalen af det omhandlede vederlag for håndteringsfunktionen eller efterfølgende har foretaget nogen 
sammenligning med tilsvarende transaktioner mellem uafhængige parter eller i øvrigt fremlagt dokumentati-
on for eller forklaring af den valgte metode for beregning af vederlaget, herunder fastsættelsen af procentsat-
sen. 

Landsskatteretten mener således ikke at det kan anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at beregningen 
af vederlaget for håndteringen er fastsat i overensstemmelse med de priser og vilkår, som kunne være opnået, 
hvis transaktionen var foregået mellem uafhængige parter. Det er derfor med rette, at SKAT har foretaget et 
skøn over vederlaget efter reglerne i ligningslovens § 2. 

Landsskatteretten giver selskabet ret i, at der er en vis usikkerhed forbundet med oplysningerne om de ud-
valgte selskaber, herunder om disse selskabers aktiviteter kan anses for fuldt sammenlignelige med de be-
skrevne funktioner med håndtering, som foretages af det polske selskab. Landsskatteretten mener dog, at der 
efter en samlet vurdering ikke er grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn over fastsættelsen af vederla-
get som 8 % af de skønnede faktiske udgifter, idet valget af beregningsmetoden må anses for forsvarligt ud 
fra de faktiske omstændigheder, og idet det udøvede skøn ikke kan anses at føre til et åbenbart urimeligt 
resultat. Det bemærkes i denne forbindelse yderligere, at det ikke kan anses for dokumenteret eller sandsyn-
liggjort, at skønnet er foretaget på et fejlagtigt grundlag. 

Der er således efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn. SKATs ansættel-
ser for indkomstårene 2003 og 2004 stadfæstes derfor. 

 


