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Executive summary 

Purpose 

The purpose of this master thesis are focusing on the regulation of transfer pricing, including 

the theoretical and practical issues on sale of intangibles, where transfer of intangibles happens 

between two associated enterprises.  Therefore the challenges of identifying, ownership and 

valuation of intangibles is important to examine, including TP documentation, both based on 

the Danish transfer pricing tax law, which are regulated in LL § 2 and SKL § 3B, and the OECD 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. 

The changing of OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations, in their action plan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), it is the intention to 

see the impact of BEPS.  Including action point 8 on intangible assets, action points 8, 9 and 10 

on risk recharacterisation and specific measures and action point 13 on TP documentation.  

Most important result 

Danish tax law are based on OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations, why the upcoming changes to this guideline will affect the Danish tax law.  

However, Danish tax law more aggravating, this is seen in the new rule on auditor's reports, 

which SKAT can require from companies to obtain if they have controlled transactions with 

countries outside the EU/EØS and where no double taxation agreement.  

The particular difficult issues of intangibles are, when the transfer pricing analysis to found 

comparable transactions between unrelated parties.  Which leads to issues according to the 

method of most appropriate transfer pricing method and thus the valuation of intangibles.  

 Therefore, it has been appropriate to, look at the new guidelines from OECD, to clarify which 

impact the changes have on the identification and valuation of intangibles, as well as TP 

documentation requirements.  The goal of the new guidelines is a reduction of the increasing 

number of transfer pricing cases of double taxation, as result of difficulties with transfer pricing 

analysis.  However, the expectation for the new guidelines will result in increased costs for 

businesses, because of the increasing demands for intangible, and TP documentation.  
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1. Indledning 

Transfer pricing eller koncerninterne afregningspriser, opstår når virksomheder inden for 

samme koncern, handler med hinanden. Det vedrører prisfastsættelsen af koncerninterne 

transaktioner, som derfor påvirker indtjeningen og skattebetalingen, i de lande hvor koncernen 

er beliggende. Derfor kan det også føre til en skævdeling af den skattepligtige indkomst for de 

lande koncernen er beliggende i, såfremt den interne prisfastsættelse er forskellig fra 

markedsprisen.1 Årsagen til dette er at, når der sker kontrollerede transaktioner mellem 

koncerninterne virksomheder, vil disse virksomheder ikke have modstridende interesserer i den 

foretagne transaktion, som det vil være tilfældet hvis transaktionen var sket mellem 

uafhængige parter. Derfor skal prisfastsættelsen ske efter armlængdeprincippet, der er 

defineret i art. 9 i OECD’s modeloverenskomst, samt i LL § 2.  

Transfer pricing har de senere år været et meget aktuelt emne, både for virksomhederne men 

også for skattemyndighederne. SKAT har i 2012-2014 foretaget flere indkomstforhøjelser, end 

nogensinde før. 

Tabel 1.1 – Transfer pricing Indkomstforhøjelser i Danmark2  

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr. 0,4 0,9 4,5 2,2 8,7 15,3 6,3 6,2 21,2 17,3 20,3 

 

Der blev i 2013 foretaget hele 77 forhøjelser, hvilket samlet svarer til indkomstforhøjelser på 

17,3 mia. kr. Det er især skattesager vedrørende afståelse af immaterielle aktiver til 

udenlandske koncernselskaber, der har ført til den store indkomstforhøjelse. Skattesager 

vedrørende afståelse af immaterielle aktiver, udgjorde fra Danmark til udlandet i 2013 18 % af 

det samlede antal sager, men udgjorde hele 74 % af de samlede indkomstforhøjelser.3 I 2014 

blev der foretaget 76 forhøjelser, med en samlet indkomstforhøjelse på 20,3 mia. kr. Det er 

fortsat sager vedrørende immaterielle aktiver der fører til de største forhøjelser, sagerne 

                                                      
1 Transfer pricing i praksis, s. 15 
2 Aktuelle skattetal 2013 og 2014 
3 Aktuelle skattetal 2013 
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udgjorde 28 % af det samlede antal, men 38 % af den samlede indkomstforhøjelse i 2014.4 Når 

SKAT har fremsendt deres kendelse i skattesager, er dette ikke ensbetydende med, at sagerne 

er afsluttet. Kendelserne ofte bliver påklaget til landskatteretten eller behandlet i MAP-

forhandlinger mellem kompetente skattemyndigheder, i de lande indkomstreguleringen 

vedrører. Hvorfor det er tidskrævende og omkostningsfyldt for virksomhederne, med en 

skattesag, samt den efterfølgende behandling af en eventuel kendelse. Der var i 2014 også en 

historisk høj indkomstnedsættelse pr. 5,4 mia. kr., hvilket er den højeste nedsættelse der har 

fundet sted. Denne historisk lave nedsættelse viser at, landenes skattemyndigheder kan være 

meget uenige om de kontrollerede transaktioner, herunder immaterielle aktiver. 

Tabel 1.2 – Transfer pricing indkomstnedsættelser i Danmark5 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.  0,1 0,5 0,8 0,4 0,3 5,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Aktuelle skattetal 2014 
5 SKAT, Transfer pricing redegørelse 2014 
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1.1 Problemformulering 

Transfer pricing er et vigtigt område som koncerner, der har koncerninterne transaktioner på 

tværs af flere lande, må forholde sig til. Det er typisk forbundet med mange udfordringer for 

virksomhederne, når der skal dokumenteres, at de koncerninterne transaktioner er værdiansat 

i overensstemmelse med armslængde princippet. Især ved salg af immaterielle aktiver, giver 

det ofte udfordringer, når der skal dokumenteres, at det koncerninterne salg sker til priser og 

vilkår som var salget sket mellem uafhængige parter. Siden 2009 har SKAT haft særligt fokus 

koncernintern afståelse af immaterielle aktiver, hvilket har resulteret i en kraftig stigning af 

indkomstforhøjelser i årene 2012 - 20146.  

En af problemstillingerne er derfor selve reguleringen af transfer pricing området, hvad er 

gældende lov og hvordan har udviklingen været. En anden problemstilling er, når der sker salg 

af immaterielle aktiver, da det ofte giver udfordringer ved TP dokumentationen og 

værdiansættelsen heraf. Derudover kan virksomhederne have svært ved at definere de 

immaterielle aktiver, når der skal foretages en værdiansættelse. 

Der har de seneste år været fokus på transfer pricing fra OECD’s side, hvilket medførte at der 

den 12. februar 2013 blev udsendt rapporten ”Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, 

også kaldet for BEPS. Herefter blev der i forlængelse heraf, den 19. juli 2013, udsendt deres 

”Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”. Denne action plan indeholder 15 punkter bl.a. 

ændringer til transfer pricing området for immaterielle aktiver.  Den 16. september 2014, blev 

de 7 første rapporter udgivet, heriblandt action 8 om immaterielle aktiver, samt action 13 om 

dokumentation. Dette medfører at der kommer nye kapitler til OECD’s transfer pricing 

guidelines, og dermed forventes der en ny bogudgave i 2016. En af de store udfordringer i 

forlængelse heraf, vil blive implementering i de enkelte lande. Der forventes derfor, at OECD 

udsender forslag til implementeringen i løbet af 2015.  

Ovenstående vil føre til spørgsmål om hvor meget OECD’s action plan og de nye kapitler, vil 

påvirke den transfer pricing regulering der allerede er i Danmark. 

Ovenstående har jeg valgt at formulere i nedenstående hovedspørgsmål, samt underspørgsmål, 

for at give en bedre strukturering i afhandlingen.  

                                                      
6 Aktuelle skattetal 2013 og 2014 
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Afhandlingens hovedspørgsmål: 

Hvilke teoretiske problemstillinger står virksomhederne overfor, når de har kontrollerede 

transaktioner som omfatter immaterielle aktiver?  

For at kunne besvare dette spørgsmål er afhandlingen opbygget i følgende underspørgsmål: 

1. Hvordan er lovgivningen om transfer pricing, både set fra dansk side og fra OECD, 

herunder hvilke oplysnings- og dokumentationspligter har de danske selskaber? 

2. Hvordan bliver immaterielle aktiver identificeret, set ud fra et dansk perspektiv? 

3. Hvordan har OECD transfer pricing guidelines, 2010 udgave defineret de immaterielle 

aktiver, som SKATs juridiske vejledning fra 2015-1 henviser til? 

4. Hvad var formålet med OECD BEPS projekt, herunder formålet med de action point der 

har betydning for transfer pricing behandlingen af immaterielle aktiver? 

5. Hvordan er indholdet af OECD’s nye kapitel 6 om immaterielle aktiver, og 

implementeringen, samt hvad er rådgivers holdning til dette nye kapitel? 

6. Hvordan er indholdet af OECD’s discussion draft om action 8, 9 og 10, samt hvad er 

rådgivers holdning hertil? 

7. Hvordan er indholdet af OECD’s nye kapitel 5 om transfer pricing dokumentation, samt 

hvad er rådgivers holdning til dette nye kapitel fra september 2014? 

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingen omhandler den danske lovgivning omkring transfer pricing, hvor fokus er de 

teoretiske og praktiske udfordringer ved dokumentation af priser og vilkår ved en 

koncernintern værdiansættelse ved salg af immaterielle aktiver, jf. SKATs 

værdiansættelsesvejledning. De nuværende danske transfer pricing regler og OECD’s 

retningslinjer, samt fremtidig ændringer inden for området gennemgås. Dette er relevant for at 

skabe et overblik over de nuværende og fremtidige regler, samt til den senere 

værdiansættelsesanalyse af immaterielle aktiver. 

Transfer pricing og behandlingen af immaterielle aktiver er valgt, da der de seneste år har 

været øget fokus på dette område fra SKATs side. Der vil i afhandlingen derfor kun blive 

fokuseret på OECD’s BEPS plan, action point 8, 8, 9 og 10, samt 13, herunder de nye kapitler 5 
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og 6, samt afsnit D i kapitel 1. 

Ved værdiansættelse, er det nedenstående modeller der anvendes i praksis, inden for de 

kapitalværdibaserede modeller findes forskellige variationer. I afhandlingen, afgrænses der til 

behandling af teoretiske transfer pricing problemstillinger ved immaterielle aktiver, der 

foretages der ikke en beregning af DCF-modellen, der tilhører de kapitalværdibaserede 

modeller.   

Figur 1.1 – oversigt over værdiansættelsesmodeller7 

 

I forbindelse med case virksomheden, vil der blive inddraget de relevante påvirkninger og 

udfordringer, som virksomheder kan stå overfor ved et koncerninternt salg af immaterielle 

aktiver på tværs af landegrænser. Der ses bort fra moms og afgifter i denne afhandling, selvom 

dette er knyttet til den skattemæssige behandling af transfer pricing. Derudover ses der bort fra 

andre aktiver, end immaterielle aktiver.  

Der afgrænses i afhandlingen fra, at der behandles fysiske personer, faste driftssteder og 

interessentskaber. Derfor er koncernen i analyse opbygget med aktie- og anpartsselskaber. 

                                                      
7 Thomas Plenborg 
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Der ses i afhandlingen bort materiale og udgivelser efter den 15. april 2015, derfor vil 

eventuelle udgivelser efter denne dato ikke være behandlet i afhandlingen. 

1.3 Metode 

Det er metode afsnittets formål, at give læseren et bedre overblik over afhandlingens indhold 

og opbygning, for at forøge læserens forståelse af det behandlede emne. Afhandlingens 

indhold og opbygning beskrives videre under struktur, pkt. 1.3.5. 

Hvert kapitel i afhandlingen vil blive introduceret med en kort indledning og afsluttet med en 

opsummerende delkonklusion i henhold til problemstillingerne. Afhandlingen vil ende ud i en 

hovedkonklusion og perspektivering, hvor der sammenholdes med problemformuleringen.   

1.3.1 Problemstilling 

Der er ved formuleringen og opbygningen af problemformuleringen taget udgangspunkt i Ib 

Andersens ”Den skinbarlige virkelighed”. Der bliver i bogen defineret at, en problemformulering 

bør indeholde en beskrivelse af problemet, samt at dette følges af yderligere 

undersøgelsesspørgsmål8.  

Underspørgsmålene vil blive besvaret i delanalyserne, som vil udgøre de enkelte kapitler i 

afhandlingen. I konklusionen vil de enkelte besvarelser sammenfattes og de vil blive holdt op 

imod problemformuleringen. 

1.3.2 Dataindsamling 

Der er primært benyttet kvalitativ data i afhandlingen i form af faglitteratur, artikler samt 

gældende lovgivning. Der vil på baggrund af de kvalitative data, blive foretaget en analyse af de 

teoretiske transfer pricing problemstillinger ved kontrollere transaktioner, herunder 

immaterielle aktiver og dokumentationspligten.  

Der vil i afhandlingen benyttes sekundær data. Afhandlingen er baseret på en beskrivelse og 

analyse af det eksisterende transfer pricing lovgrundlag. Derudover vil der være en beskrivelse 

og analyse af de nye transfer pricing vejledninger fra OECD, vedr. action point 8, 8, 9 og 10, 

samt 13.  

                                                      
8 Den skinbarlige virkelighed, s. 55 
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1.3.3 Kildekritik 

Der er i afhandlingen primært benyttet sekundær litteratur, hvorfor det anvendes kritisk i 

afhandlingen. Litteraturen anses som valid, dog anvendes litteraturen fortsat med en kritisk 

tilgang, da det kan indeholde subjektive meninger som udtryk for holdninger hos kildens 

forfatter.  

1.3.4 Kildehenvisning 

Kildehenvisningerne fremgår i afhandlingen som fodnoter. Henvisningerne kommer løbende 

igennem afhandlingen med fortløbende nummerering, og vises som fodnoter på samme side. 

Sidst i afhandlingen vil al anvendt litteratur fremgå af litteraturlisten. 

1.3.5 Struktur 

Afhandlingen, omhandler teorien bag transfer pricing, hvor hensigten er at, beskrive og 

analysere den gældende ret og retningslinjer inden for transfer pricing, herunder når der sker 

kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver, samt den tilhørende TP 

dokumentationspligt.  

Afhandlingen indledes med et kort historisk overblik over udviklingen af transfer pricing, 

herunder introduktion til OECD. Herefter er der en gennemgang og behandling af nuværende 

lovgivning og retningslinjer inden for transfer pricing i Danmark, herunder 

værdiansættelsesmetoder for immaterielle aktiver. OECD’s transfer pricing guidelines fra 2010 

vil blive gennemgået, samt der vil være behandling af de nye tiltag fra OECD’s BEPS plan 

vedrørende action point 8, 8, 9 og 10, samt 13 og rådgivers reaktioner på disse action points. 

Den analyserende del, vil omhandle en analyse af OECD’s BEPS plan, hvilke ændringer der bliver 

foreslået i henhold til allerede gældende retningslinjer for, de førnævnte action points inden for 

transfer pricing området, samt hvilke kommentarer og reaktioner der er på disse ændringer.  

I den diskuterende del af afhandlingen, vil hovedspørgsmål, samt underspørgsmål blive 

besvaret. Dette vil ske ud fra den beskrivende og analyserende del af afhandlingen. 
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1.4 Anvendte forkortelser 

Lov forkortelser 

AL Afskrivningsloven 

FVL Forvaltningsloven 

LL Ligningsloven 

SFL Skatteforvaltningsloven 

SKL Skattekontrolloven 

SL Statsskatteloven 

Dokumentationsbekendtgørelsen Bekendtgørelse 2006-01-24 nr. 42 

Erklæringsbekendtgørelsen Bekendtgørelse 2013-02-08 nr. 162 

Andre forkortelser 

BEPS Base Erosion and Profit Shifting 

FSR Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

H/HR  Højesterets dom 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  

TfS Tidsskrift for skatter og afgifter 

TP Transfer pricing 

Værdiansættelsesvejledningen  Transfer pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse 
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2. Transfer pricing regulering  

Dette kapitel omhandler lovgivningen om transfer pricing. Transfer pricing har eksisteret i 

mange år, men det er især inden for de sidste år, lovgivningen er blevet indført i flere og flere 

lande, samt der er afsat ressourcer til at håndhæve disse regler. I starten af 1990’erne var der 

kun enkelte lande der havde egentlig transfer pricing regler, hvor der nu er ca. 82 lande.9 

Udviklingen har også ændret sig hen imod, at skattemyndighederne nu fokuserer mere og mere 

på avancerede transfer pricing problemstillinger, såsom immaterielle aktiver.10 Det er samme 

billede som der ses i Danmark, hvor SKAT de senere år også har haft en øget fokus på 

immaterielle aktiver. Årsagen til dette fokus på immaterielle aktiver, skyldes at indsatsen på 

området har ført til meget store forhøjelser i enkelt sager. Eksempler på de immaterielle 

aktiver, der overdrages inden for en koncern er patenter, know-how, goodwill og royalties.11 

Kapitlet starter med et historisk tilbageblik, på udviklingen af transfer pricing i Danmark, 

hvorefter der bliver set på reglerne fra OECD, hvor de danske regler udspringer fra. Kapitlet 

afsluttes med et overblik over den danske lovgivning, som den er i dag.  

2.1 Historisk transfer pricing – lovgivningens udvikling 

I 1998 skete der en vigtig ændring i dansk lovgivning. Fra at Danmark ikke havde en konkret lov 

vedrørende transfer pricing, fik Danmark et selvstændigt transfer pricing regelsæt. Regler som 

mange af de lande vi sammenligner os med, allerede havde haft i en årrække.12 Det skete ved 

vedtagelsen af lov nr. 131 af 25. februar 1998, hvor SKL § 3 B, om virksomhedernes 

dokumentationspligt af de koncerninterne transaktioner blev indsat. Således at 

virksomhederne blev forpligtet til at forklare og dokumentere deres koncerninterne 

transaktioner hvorved skattemyndighederne fik en øget mulighed for, at kontrollere og dermed 

og sikre at virksomhedernes transfer pricing forhold var korrekt prisfastsat og dermed 

indeholdt priser og vilkår som resulterede i en korrekt opgørelse af den skattepligtige 

indkomst.13  

                                                      
9 KPMG’s Global Transfer Pricing Review 
10 Hvad er transfer pricing af Anders Oreby Hansen 
11 Skatteministeriet, Aktuelle skattetal 
12Hvad er transfer pricing af Anders Oreby Hansen  
13 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.1 
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I 1998 blev også LL § 2, om armlængdeprincippet for fastsættelse af priser og vilkår for 

transaktioner mellem interesseforbundne parter vedtaget og indsat ved lov nr. 432 af 26. juni 

1998. Det skete efter der i en højesteretsdom var skabt usikkerhed om 

armslængdekorrektioner med henvisning til SL.  Højesteretsdommen, TfS 1998.199H, som SKAT 

tabte, omhandlede rentefiksering og der blev skabt en usikkerhed om hvorvidt SKAT fortsat 

kunne foretage korrektion i henhold til armslængdeprincippet, med henvisning til SL.14 Tidligere 

blev der udledt af SL §§ 4-6, at såfremt der skete koncerninterne transaktioner der ikke var på 

armslængdevilkår, kunne skattemyndighederne korrigere dette så de derefter opfyldte 

armslængdeprincippet. Dette var i henhold til de grundlæggende OECD principper. Men efter 

ovennævnte højesteretsdom, anerkendte SKAT, at der var behov for en lovfæstelse af 

armlængdeprincippet.15 

I 2006 blev bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelse af 

kontrollerede transaktioner vedtaget. Denne indeholder kravene til den TP dokumentation der 

skal udarbejdes, samt hvilke koncerninterne transaktioner der er omfattet af 

dokumentationspligten.16 Bekendtgørelsen er uddybelse af SKL § 3 B. 

Senest er bekendtgørelse nr. 162 af 8. februar 2013 om revisorerklæring i visse sager om 

transfer pricing blevet vedtaget. Det sker efter der i lov nr. 591 af 18. juni 2012, er ændret i SKL 

§ 3 B, hvorfor der er indsat § 3 B, stk. 8, der vedtager at SKAT kan pålægge virksomheder at 

indsende en revisorerklæring.17 Bekendtgørelsen fastslår, at såfremt kravene i SKL § 3 B, stk. 8, 

for hvornår der kan pålægges en revisorerklæring er opfyldt, kan SKAT kræve denne 

revisorerklæring. Derudover fastslår bekendtgørelsen også hvad revisor skal erklære sig om, 

derudover er der vedhæftet skabelon til udarbejdelse af erklæringen.18 

2.2 OECD 

OECD blev dannet den 14. december 1960 og består i dag af 34 medlemslande. Det er et unikt 

forum, hvor medlemslandende samarbejder om, at håndtere og udnytte både økonomiske, 

sociale og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder. Samlet set står OECD’s medlemslande 

                                                      
14 Den juridiske vejledning, C.D.11.1.1 
15 Lovforslag L101 (1998) – bemærkninger til lovforslaget 
16 Hvad er transfer pricing af Anders Oreby Hansen, samt bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 
17 Lov nr. 591 af 18. juni 2012, § 8, stk. 1 
18 Bekendtgørelse nr. 162 af 8. februar 2013 
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på ca. 60 % af det globale BNP og ca. 76 % af verdenshandelen.19 

Missionen i OECD er, at fremme politikker der forbedrer den økonomiske og sociale velfærd i 

verden. Det sker i et forum, hvor regeringer i samarbejde kan udveksle erfaringer og søge 

løsninger på fælles problemstillinger.20  

Det arbejde der bl.a. sker i OECD, er forhandlinger af standarder og vedtagelse af modelaftaler 

og lovgivning, der hjælper medlemslandendes regulering, der til tider kan være meget 

komplicerede eller der kan kræves et internationalt samarbejde. Der kan gives eksempel på det 

samarbejde OECD har haft på skatteområdet, hvor medlemslandende ønskede et mere fair og 

effektivt skattesystem. Det skete da virksomheder valgte at, placere aktiver, herunder også 

immaterielle aktiver i forskellige lande, hvor der var en lempeligere beskatning. Det har 

medført en øget indtjening til virksomhederne, som ikke er en reel indtjeningsstigning, men 

som er sket pga. lempeligere beskatning af virksomheden.21   

2.2.1 OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

Armslængdeprincippet er defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9. Her er der defineret 

at, såfremt der sker en kontrolleret transaktion mellem parter der ikke er uafhængige, hvor der 

er fastsat eller aftalt vilkår på handelsmæssige eller økonomiske relationer, der afviger fra hvad 

der ville være aftalt mellem uafhængige parter, vil en fortjeneste på denne baggrund skulle 

medregnes og beskattes hos virksomheden der har modtaget denne fortjeneste.22 Men det er 

vigtigt at notere, at der er i denne definition ikke findes en selvstændig hjemmel til at foretage 

korrektion, såfremt en kontrolleret transaktion ikke er sket på vilkår som mellem uafhængige 

parter. 

Retningslinjerne for armslængdeprincippet i OECD’s modeloverenskomst artikel 9, er beskrevet 

i OECD’s Transfer Pricing Guidelines, kapitel 1.23 Det er dermed også disse retningslinjer for 

armslængdeprincippet, der har dannet grundlag for LL § 2.  Der er i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines beskrevet hvornår de koncerninterne handelsmæssige eller økonomiske 

                                                      
19 www.oecd.um.dk/da/info-om-oecd/generelt/  
20 www.oecd.org/about/  
21 www.oecd.um.dk/da/om-os/velkommen/  
22 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, article 9, § 1 
23 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel 1, pkt. 1.6 

http://www.oecd.um.dk/da/info-om-oecd/generelt/
http://www.oecd.org/about/
http://www.oecd.um.dk/da/om-os/velkommen/
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transaktioner, kan korrigeres. Da armslængdeprincippet i LL § 2, skal fortolkes i 

overensstemmelse OECD’s modeloverenskomst, og dermed også OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines, er de nævnte korrektionsmuligheder derfor også gældende under LL § 2.24 

Ud over armslængdeprincippet indeholder OECD’s Transfer Pricing Guidelines også, kapitel 5 

om dokumentation i forbindelse med kontrollerede transaktioner og kapitel 6 om specielle 

overvejelse for immaterielle aktiver. I kapitel 5 er der vejledning om, hvordan skatteyder får 

udarbejdet den TP dokumentation der er nødvendig for, at vise de kontrollerede transaktioner 

lever op til armslængdeprincippet. Kapitel 6 indeholder de specielle overvejelser der kan opstå 

ved en vurdering, om armslængdeprincippet er overholdt for de koncerninterne parter, ved 

salg af kontrollerede transaktioner, samt i forbindelse med oprettelse af aftaler, der skal ske i 

henhold til armslængdeprincippet. Derudover omhandler kapitlet også hvilke egnede metoder 

der er for prisfastsættelse, når koncerninterne parter handler med immaterielle aktiver.25  

2.3 Dansk transfer pricing regulering 

Inden for dansk transfer pricing, skal reglerne findes flere steder i lovgivningen. De to primære 

regler er LL § 2 og SKL § 3 B, der indeholder reglerne om armslængdeprincippet for fastsættelse 

af priser og vilkår fra transaktioner mellem interesseforbundne parter og virksomhedernes 

dokumentationspligt af de koncerninterne transaktioner. Derudover benyttes SKL § 17, såfremt 

der skal udstedes bøder, i tilfælde af manglende opfyldelse af TP dokumentationen i SKL § 3 B, 

når der er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed. I skatteforvaltningsloven findes reglerne 

vedrørende, fristerne for skatteansættelse i transfer pricing sager for skattemyndighedernes 

side og udvidet adgang for optagelse af skatteansættelser. Det er i hhv. SFL §§ 26 og 27. SFL §§ 

54 og 55 vedrører, at virksomhederne ikke kan tildeles omkostningsgodtgørelse for 

udarbejdelse af den lovpligtige TP dokumentation efter SKL § 3 B, samt 

omkostningsgodtgørelse, såfremt der er tale om klagesager vedr. ophævelse af 

dobbeltbeskatning. Derudover findes, de førnævnte bekendtgørelser, som omtalt i afsnit 2.1.26 

De danske transfer pricing regler, støttes op om SKATs vejledning ”Transfer pricing; 

kontrollerede transaktioner; værdiansættelse”, der senest er opdateret i 2013. Der er dog ikke 

                                                      
24 Den juridiske vejledning C.D.11.1.3 
25 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel 6, pkt. 6.1 
26 Transfer pricing i praksis, s. 27 
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sket nogen større ændringer, siden opdateringen i 2009. Blot er der tale om en ændring, hvor 

vejledningen er gået fra, at være en juridisk vejledning, til nu at være en 

virksomhedsvejledning.27 Denne vejledning, er en god hjælp til virksomhederne, når de oplever 

udfordringer i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, 

herunder værdiansættelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder.28 Vejledningen vil 

derfor være meget aktuel i denne afhandling. 

Tidligere kunne der også findes vejledning i ligningsvejledningen, men delene i denne er 

omskrevet og indarbejdet i SKATs juridiske vejledning.29 

Den danske lovgivning om transfer pricing består af tre komponenter, som det ses i den viste 

figur. Armslængdeprincippet er det grundlæggende princip i transfer pricing. Sker en 

samhandel internt i en koncern ikke på armslængdevilkår, vil der derfor ske en forflytning af 

fortjeneste og dermed også skattebetaling, fra et land til et andet, eller fra en virksomhed til et 

andet.  

Figur 2.1 – Dansk transfer pricing, sammenspil mellem LL § 2 og SKL § 3B30

 

Formålet med reglerne er, at virksomheder pålægges en oplysnings- og dokumentationspligt 

vedr. de koncerninterne transaktioner, der giver SKAT en større mulighed for, at kontrollere og 

sikre der sker en korrekt opgørelse af prisfastsættelsen og dermed en korrekt skattepligtige 

                                                      
27 Transfer pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, ”Hvad er nyt” 
28 Transfer pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, afsnit 1.1 
29 Ligningsvejledningen 2012-2, del S – Selskaber og aktionærer 
30 Transfer pricing i praksis, s. 28 

Armslængedeprincippet

DokumentationspligtOplysningspligt
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indkomst ved koncerninterne transaktioner.31 

 

De danske transfer pricing regler i LL § 2 og SKL § 3 B, omfatter samme kreds af skattepligtige. 

Hvorfor det er nedenstående gruppe af skattepligtige der skal anvende disse regler. Det er 

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 kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4.32 

Med juridiske personer, menes der selskaber, foreninger mv. der ikke efter de danske regler 

udgør et selvstændigt skattesubjekt, men som er reguleret af selskabsretlige regler.33 Ved den 

bestemmende indflydelse menes der, at der skal være ejerskab eller rådighed over 

stemmerettigheder. Således at der indirekte eller direkte ejes mere end 50 % aktiekapitalen 

eller der rådes over 50 % af stemmerne.34 

2.3.1 Ligningsloven § 2 

Der er i LL § 2, defineret retningslinjerne for armslængdeprincippet for fastsættelse af priser og 

vilkår på transaktioner mellem interesseforbundne parter. Denne er opbygget efter OECD’s 

modeloverenskomst, artikel 9. Armslængdeprincippet er derfor en international standard, som 

OECD landende i fællesskab er blevet enig om, og armslængdeprincippet skal fra et 

skattemæssigt synspunkt, danne grundlag for fastsættelse og vurdering af koncerninterne 

afregningspriser.35 

Det bestemmes i LL § 2, stk. 1, hvilken gruppe af skattepligtige, jf. pkt. 2.3, der er omfattet af 

                                                      
31 Transfer pricing i praksis, s. 28 
32 LL § 2, stk. 1 og SKL § 3 B, stk. 1 
33 Transfer pricing i praksis, s. 41 
34 Transfer pricing i praksis, s. 47 
35 Hvad er transfer pricing af Anders Oreby Hansen 
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armslængdeprincippet samt, når der er tale om kontrollerede handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner, skal der anvendes priser og vilkår, som var transaktionen sket 

mellem uafhængige parter. Dette gælder for alle forbindelser mellem de interesseforbundne 

parter, der kan være tale om salg af immaterielle aktiver, helt eller delvist salg af andre aktiver 

og levering af tjenesteydelser.36 I modsætning til OECD’s modeloverenskomst artikel 9, er der i 

LL § 2, stk. 1 nævnt, at den gruppe der er omfattet, skal anvende priser og vilkår, som var 

transaktionen sket mellem uafhængige parter.37 

Inden for transfer pricing er salg og overførsel af immaterielle aktiver måske den største 

udfordring. Det er ofte meget vanskeligt og nogen gange umuligt, når der skal findes 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter til værdiansættelsen.38 Årsagerne til 

dette kan eks. være, at det ofte er svært at finde lignende salg af immaterielle aktiver med 

uafhængige parter, og derudover at immaterielle aktiver ofte er unikke og derfor er svært at 

sammenligne med andre immaterielle aktiver. Men ifølge Morten Thomsens artikel, ”Transfer 

pricing: Hvor lang er en armslængde? ”, er kendetegnet for transfer pricing, at der ikke findes 

én facitliste. Men at argumentationen for at benytte armslængdeprincippet er, at det er denne 

metode, der giver virksomhederne en mulighed for at komme tættest på en virkelighed, med 

de mest korrekte koncerninterne afregningspriser og vilkår.39   

2.3.2 Skattekontrolloven § 3B  

Det er i SKL § 3 B, dokumentationsreglerne inden for transfer pricing findes, derudover 

suppleres denne bestemmelse af dokumentationsbekendtgørelsen.40 Denne bestemmelse er 

opdelt i en oplysningspligt og dokumentationspligt.41 I SKL § 3 B, stk. 1-4, defineres de 

skattepligtige der er omfattet heraf, det er samme gruppe skattepligtige, som er omfattet af LL 

§ 2. Der er i bestemmelsens stk. 5 defineret, at der skal udarbejdes og opbevares skriftlig TP 

dokumentation for, hvordan man har fastsat priser og vilkår for de kontrollerede 

transaktioner.42 Omfanget af denne dokumentation er beskrevet i 

                                                      
36 Den juridiske vejledning, C.D.1.11.3 
37 LL § 2, stk. 1 
38 Transfer pricing i praksis, s. 155 
39 Hvor lang er en armslængde? Af Morten Thomsen 
40 Dokumentationsbekendtgørelsen 
41 Den juridiske vejledning, C.D.11.3.3 og C.D.11.3.4 
42 SKL § 3 B, stk. 1-5 
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dokumentationsbekendtgørelsen i §§4-8.43 TP dokumentationen skal fremvises 60 dage efter 

SKAT har efterspurgt dette materiale. Derudover skal TP dokumentationen kunne danne 

grundlag for en vurdering, om de koncerninterne anvendte priser og vilkår er i 

overensstemmelse med, hvad uafhængige parter havde anvendt ved samme transaktion, dvs. 

om de overholder armslængdeprincippet.44 Som udgangspunkt skal alle, der er omfattet af SKL 

§ 3 B, stk. 1, udarbejde TP dokumentation for de kontrollerede transaktioner. 

Dokumentationspligten er dog begrænset for de mindre virksomheder, til kun at omfatte visse 

kontrollerede transaktioner, såfremt de koncernforbundne selskaber har under 250 ansatte og 

enten har en årlig samlet balance under 125 mio. kr., eller årlig omsætning under 250 mio. kr.45  

Figur 2.2 – sammenhæng i SKL § 3 B46 

 

2.3.2.1 Oplysningspligt for kontrollerede transaktioner 

Når den skattepligtige er omfattet af SKL § 3 B, er der oplysningspligt på de kontrollerede 

transaktioner. Dette gælder også for virksomheder, der ikke er omfattet af SKL § 3 B, men som 

har kontrollerede transaktioner, der overstiger 5 mio. kr.47 For at opfylde oplysningspligten, skal 

virksomhederne i første omgang udfylde tre felter på selvangivelse. I de tre felter, skal der 

oplyses om de er omfattet af SKL § 3 B, derefter om de kontrollerede transaktioner overstiger 5 

mio. kr. i indkomståret, og til sidst om der er kontrolleret gæld over 10 mio. kr., og om 

forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital overstiger 4:1. Er der oplyst, at der er 

kontrollerede transaktioner over 5 mio. kr., skal blanket 05.021 eller 05.022 der er på engelsk, 

                                                      
43 Dokumentationsbekendtgørelsen 
44 SKL § 3 B, stk. 1-5 
45 Transfer pricing i praksis, s. 42, samt SKL § 3 B, stk. 6 
46 Egen tilvirkning 
47 Den juridiske vejledning, C.D.11.3.1 

SKL § 3 B

Oplysningspligt

Dokumentationpligt
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udfyldes (efterfølgende kaldet 3 B skema). Blanketterne er bilag til selvangivelsen, hvorfor der 

er samme frist for aflevering som for selvangivelsen.48 

Det er hver enkelt virksomhed der har pligt til, at oplyse om koncernforhold og kontrollerede 

transaktioner. Overholdes oplysningspligten ikke, ved at den skattepligtige indsender § 3 B 

skemaet, kan der pålægges skattetillæg, dagsbøder efter SKL § 5, stk. 1 og 2, eller bøder efter 

SKL § 14, stk. 1, stk. 4 og stk. 6. Efter SKL § 5, stk. 1, er SKAT berettiget til at give skattetillæg på 

200 kr. om dagen, hvis selvangivelsen ikke er modtaget rettidigt, dog maksimalt 5.000 kr. Ud 

over skattetillægget, kan der også gives dagsbøder efter SKL § 5, stk. 2. Da § 3 B skemaerne er 

en integreret del af selvangivelsen, anses manglende oplysninger for ikke, at overholde 

selvangivelsesfristen. Er der tale om koncernforhold, kan der både pålægges skattetillæg, 

daglige bøder, samt bøder efter SKL § 14, stk. 1, stk. 4 og stk. 6. Dette kan gives for hver enkelt 

virksomhed.49  

2.3.2.2 Nyt indberetningsskema for kontrollerede transaktioner 

Skatterådet godkendte i 2014 et nyt indberetningsskema for transfer pricing, 3 B skema, skema 

fra 2013 og 2014 er vedhæftet som bilag. Der er foretaget en række ændringer i forhold til det 

tidligere skema. I vejledningen på side 2, er der sket følgende ændringer. Der er tilføjet en 

vejledning til pkt. 20 og 21 der uddyber, at andre indtægter og udgifter til koncernintern 

forsikring og omfattes. Derudover er pkt. 22, med salg af immaterielle aktiver blevet flyttet 

sammen med pkt. 8 salg af varer om andre omsætningsaktiver, pkt. 24 salg af materielle 

aktiver, pkt. 26 salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og pkt. 28 salg af finansielle 

anlægsaktiver i øvrigt. Teksten er ændret således at salg af de pågældende ydelser også 

omfattes af salg uden vederlag. Det sammen gør sig gældende for købs siden, i punkterne 9, 23, 

25, 27, 29. Derudover er det eksisterende pkt. 22 om salg af immaterielle aktiver bibeholdt50, 

hvorfor der kan ses kravene til oplysning af salg og køb af immaterielle aktiver er skærpet. 

                                                      
48 Den juridiske vejledning, C.D.11.3.2 
49 Den juridiske vejledning, C.D.11.3.3 og C.D.11.3.4 
50 05.021 2004 side 2, samt 05.021 2013, side 2 
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På skemaets side 3, er der sket en større ændring. Hvor der førhen skulle afkrydses i hvilken 

beløbskategori man havde haft kontrollerede transaktioner, skal der nu i stedet udfyldes med 

beløb eller afkrydses i det tilhørende felt, hvis der ingen transaktioner er.  De beløb der anføres 

skal afrundes til nærmeste 1.000 kr., såfremt der er sket transaktioner uden vederlag, skal feltet 

udfyldes med 0 kr.51 I det nye 3 B skema, bliver virksomhederne derfor tvunget til at tage 

stilling til alle punkterne, da det kræver afkrydsning til samtlige punkter, hvor der førhen kun 

skulle tages stilling til, de punkter hvor virksomheden havde haft koncerninterne kontrollerede 

transaktioner.  

                                                      
51 05.021 2014, side 2-3, samt 05.21 2013, side 3 

 Billede 2.1 – Udsnit af det nye indberetningsskema, side 2 

 Billede 2.2 – Udsnit af det tidligere indberetningsskema, side 2 
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2.3.2.3 Dokumentationspligten 

 Ud over oplysningspligten, består SKL § 3 B også af dokumentationspligten. Denne forpligter til 

at udarbejde og opbevare den skriftlige TP dokumentation for de fastsatte priser og vilkår for 

kontrollerede transaktioner. Såfremt SKAT forespørger om materialet, skal dette fremlægges og 

kunne danne grundlag for en vurdering om, de fastsatte priser og vilkår er i overensstemmelse 

med, hvad uafhængige parter kunne opnå. TP dokumentationspligten er opdelt i to trin.  

1. Første trin består af den TP dokumentation der skal udarbejdes såfremt virksomheden 

bliver pålagt dette fra SKAT, denne del er omfattet af reglerne i 

dokumentationsbekendtgørelsens §§ 4-8.52 Såfremt virksomheden er blevet pålagt, at 

fremsende denne dokumentation, er fristen 60 dage, fra begæringen er pålagt 

virksomheden.53   

2. Det andet krav til TP dokumentationen, består i supplerende materiale og oplysninger i 

forbindelse med en skattekontrol, såfremt SKAT rekvirerer dette, denne del er omfattet 

af dokumentationsbekendtgørelsens §§ 9-10.54 

                                                      
52 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.1 
53 Dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 4 
54 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.1 

Billede 2.3 – Udsnit af det nye indberetningsskema, side 3 

Billede 2.4 – Udsnit af det tidligere indberetningsskema, side 3 
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Den første del af TP dokumentationen, består af 5 punkter. Dokumentationen skal indeholde en 

beskrivelse af alle 5 punkter, der er nævnt dokumentationsbekendtgørelsens § 4, stk. 2. De krav 

der er til TP dokumentationen er som følger: 

1. Beskrivelse af koncernens juridiske struktur, herunder koncernenhedernes geografiske 

struktur; 

2. Beskrivelse af den organisatoriske struktur, herunder de primære forretningsmæssige 

aktiviteter for den skattepligtige, samt de parter hvor der har været kontrollerede 

transaktioner; 

3. Oversigt over de seneste 3 års omsætning, samt resultat af primær drift for den 

skattepligtige, samt de parter hvor der har været kontrollerede transaktioner; 

4. En kort historisk beskrivelse af koncernen og virksomheden, samt en beskrivelse af 

eventuelle omstruktureringer, skrift i risici og forklaring på eventuelle underskud; 

5. En kort beskrivelse af de branchemæssige forhold for koncernen, herunder skal der 

angives de væsentligste konkurrencemæssige parametre. 55  

Såfremt der er sket en omstrukturering i koncernen, kan en sådan ændring bestå af salg af 

immaterielle aktiver internt i koncernen. En sådan oplysning er relevant, da der skal ses på om 

dette salg er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, dvs. med priser og vilkår, 

som var handlen sket med uafhængige parter. Derudover kan dette salg have en væsentlig 

påvirkning på virksomhedens funktion og risiko, samt fortsatte drift.  

Det næste punkt skal indeholde oplysninger om de koncerninterne kontrollerede transaktioner. 

Her skal virksomheden kunne gøre rede for deres koncerninterne kontrollerede transaktioner, 

hvor meget de har solgt koncerninternt, samt til hvilke koncerninterne parter. Dette skal også 

ske for de koncerninterne transaktioner, hvor der ikke er sket en betaling. Ud over disse 

oplysninger, skal der udarbejdes en beskrivelse en henhold til 

dokumentationsbekendtgørelsens § 5, stk. 4. Er der tale om immaterielle aktiver, er det især 

relevant at få identificeret hvilken type rettighed der er tale om. Men derudover også hvis der 

er tale om en kontrakt, hvilken løbetid denne så har, om der er beskyttelse af rettighederne 

                                                      
55 Den juridiske vejledning C.D.11.4.2, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 4 
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eller hvilken nytteværdi det immaterielle aktiv har for virksomheden.56 Under § 5, stk. 4, skal 

der udarbejdes en funktionsanalyse, denne analyse skal bidrage til, at give SKAT en klar 

forståelse af, hvordan funktioner, risici og immaterielle aktiver er fordelt mellem de involverede 

virksomheder i koncernen, samt hvilke funktioner de enkelte virksomheder udfører i de 

koncerninterne kontrollerede transaktioner.57 Det er ofte de immaterielle aktiver, der er vigtige 

i funktionsanalysen, da de kan have meget forskellig karakter og kan have stor påvirkning på 

virksomhedens indtjeningsgrundlag. Af forskellige typer af immaterielle aktiver, kan der 

eksempelvis nævnes: 

- Design 

- Patenter 

- Kundeadgang 

- Leverandørrelationer  

- Modeller 

- Varemærker og varenavne, mv. 

Det er den enhed der har afholdt omkostninger og haft risikoen i forbindelse med udvikling og 

opbygning af det immaterielle aktiv, der også skal have den økonomiske fordel af det 

immaterielle aktiv. Derfor er det vigtigt, at der i funktionsanalysen fremgår, hvilke enheder i 

virksomheden der har udviklet aktivet, betalt for udviklingen, er juridisk ejer eller 

bruger/udnytter aktivet.58   

TP dokumentationsmaterialet skal ud over de ovenstående punkter, indeholde en 

sammenlignelighedsanalyse for de kontrollerede transaktioner, der er omfattet af 

dokumentationsbekendtgørelsen § 6. Denne sammenlignelighedsanalyse, skal sammen med de 

to ovennævnte punkter, danne grundlag for vurderingen om principperne for prisfastsættelse 

og aftaler for vilkår overholder armslængdevilkårene.59 Sammenlignelighedsanalysen for de 

kontrollerede transaktioner skal indeholde en beskrivelse af følgende 

sammenlignelighedsfaktorer: 

                                                      
56 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 5 
57 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3.4.3 
58 Den juridiske vejledning C.D.11.4.3.4.3 
59 Den juridiske vejledning C.D.11.4.4, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 6 
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 Egenskaber ved produktet 

 Funktionsanalyse (med funktioner, aktiver og risici) 

 Kontrakts vilkår 

 De økonomiske omstændigheder 

 Forretningsstrategier 

Har koncernen en overordnet transfer pricing politik, omhandlende de kontrollerede 

transaktioner for hvordan priser og vilkår fastsættes, samt en beskrivelse af den metode der 

anvendes til prisfastsættelsen, vil det være naturligt denne politik integreres i TP 

dokumentationens indledning.60   

Det må antages, at en sammenlignelighedsanalyse til tider kan være meget vanskellig for 

virksomhederne at udarbejde. Der kan være tale om transaktioner der ikke sker så ofte, hvor 

der derfor ikke findes sammenlignelige transaktioner, både koncernintern og mellem 

uafhængige parter. Dette er især gældende ved immaterielle aktiver, disse aktiver kan i mange 

virksomheder være så specifikke, at der ikke findes tilsvarende i andre virksomheder, hvorfor 

det være svært at opgøre priser og vilkår, som var handlen sket mellem uafhængige parter.  

Derudover skal TP dokumentationsmaterialet indeholde en beskrivelse af implementeringen af 

principperne for prisfastsættelsen, samt en liste over eventuelle skriftlige aftaler og vilkår. 

Under denne beskrivelse, er det implementeringen fra den løbende prisfastsættelse til, 

prisfastsættelsen der dokumenterer de koncerninterne kontrollerede transaktioner der skal 

beskrives, såfremt virksomheden ikke anvender samme prisfastsættelsesmetode. Er der flere 

transaktionstyper, skal denne handling beskrives for hver transaktionstype. Såfremt der er sket 

ændringer i prisfastsættelsen senere, skal dette også beskrives.61  Endelig skal der i 

dokumentationen være en liste med de aftaler og vilkår, der er indgået mellem de 

koncernforbundne parter, som vedrører de koncerninterne kontrollerede transaktioner. 

Såfremt der er indgået en aftale med skattemyndigheder i andre lande vedrørende de 

kontrollerede transaktioner, skal der også foreligge en kopi af denne aftale.62  

                                                      
60 Den juridiske vejledning C.D.11.4.4.2 
61 Den juridiske vejledning C.D.11.4.5, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 7 
62 Den juridiske vejledning C.D.11.4.6, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 8 
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Såfremt virksomheden bliver udtaget til en skattekontrol, kan SKAT i den forbindelse, stille krav 

om yderligere oplysninger. Materialet der vil blive rekvireret fra SKAT, afhænger af den 

konkrete situation, men materialet skal være medvirkende til en korrekt 

armslængdevurdering.63 Derudover kan SKAT rekvirere en databaseundersøgelse. Denne 

undersøgelse skal indeholde nedenstående fire punkter, jf. dokumentationsbekendtgørelsen § 

10, stk. 3, pkt. 1-4: 

1. Identifikation af transaktioner, der testes og anvendt prisfastsættelsesmetode. 

2. Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og 

kvalitative udsøgningskriterier. 

3. Forklaring for brug af justeringer og interval. 

4. Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt. 

Såfremt en databaseundersøgelse er rekvireret, har virksomheden en frist på mellem 60 og 90 

dage, til at udarbejde denne.64  

Figur 2.3 – Tidslinje for indsendelse af TP dokumentation og efterfølgende behandling65 

 

Ved manglende TP dokumentation eller såfremt TP dokumentationen ikke er tilstrækkelig er 

der mulighed for SKAT, at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst 

vedrørende de koncerninterne kontrollerede transaktioner. Den skønsmæssige korrektion skal 

                                                      
63 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.7, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 9 
64 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.8.1, samt dokumentationsbekendtgørelsen § 10 
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fra SKATs side være begrundet, derudover skal den angive de forhold der har haft betydning i 

henhold til den skønsmæssige ansættelse, samt hvilken metode SKAT har anvendt til beregning 

af priserne, jf. FVL § 24. Såfremt der er sket en skønsmæssig ansættelse, vender bevisbyrden 

hvorefter det er virksomheden der skal godtgøre, hvis de mener det foretagne skøn er urimeligt 

eller hviler på forkert grundlag.66 Bliver der foretaget en skønsmæssig ansættelse, eller en 

korrektion, som tidligere omtalt under LL § 2, vil der kunne opstå dobbeltbeskatning. En 

økonomisk dobbeltbeskatning opstår, når samme indkomst bliver beskattet flere steder i 

samme koncern. Er der sket en regulering af en koncernintern kontrolleret transaktion i et 

andet land end Danmark, kan den skattepligtige i Danmark kontakte SKAT, og anmode om en 

tilsvarende korresponderende regulering i Danmark.67 Er der anmodet om en regulering, kan 

virksomhedens skatteansættelse blive genoptaget. Dog genoptager SKAT kun 

skatteansættelsen, såfremt de er enige i den regulering den udenlandske skattemyndighed har 

foretaget. Såfremt SKAT ikke er enig i korrektionen, kan de ikke foretage en modsvarende 

korrektion hvorfor dobbeltbeskatningen vil ophøre. Her skal SKAT i stedet i kontakt med det 

andet lands skattemyndighed, hvor de i fællesskab skal komme frem med en løsning, der 

ophæver dobbeltbeskatningen.68 Situationen kan selvfølgelig også være omvendt, såfremt SKAT 

i Danmark har foretaget en skønsmæssig ansættelse eller korrektion, her vil det være 

virksomheden i udlandet, der skal søge om genoptagelse af skatteansættelsen hos deres 

skattemyndighed. 

Hvis TP dokumentationen ikke overholdes, kan der pålægges virksomhederne en bødestraf. Der 

kan pålægges bødestraf hvis der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed. Det kan være, hvis 

der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, i forbindelse med de mere lempelige 

dokumentationsregler efter SKL § 3 B, stk. 6, eller hvis pligten til en fyldestgørende skriftlig TP 

dokumentation ikke er overholdt. Grundbeløbet for bødestraffen er 250.000 kr., dette er pr. 

indkomstår og pr. selskab, men denne kan nedsættes til 125.000 kr. pr. indkomstår og pr. 

selskab, hvis den manglende TP dokumentation udarbejdes. Såfremt der sker en forhøjelse af 

indkomsten, hvis ikke principperne om armslængde priser og vilkår mellem uafhængige parter 

                                                      
66 Den juridiske vejledning, C.D.11.4 
67 Den juridiske vejledning, C.D.11.7.1 
68 Den juridiske vejledning, C.D.11.7.2 
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er opfyldt, kan bøden yderligere forhøjes med 10 % af indkomstforhøjelsen.69 Disse krav 

understreger vigtigheden i udarbejdelse af en god TP dokumentation såfremt, der sælges 

immaterielle aktiver i koncernen på tværs af landegrænser. 

2.3.2.4 Revisorerklæring 

Fra 1. januar 2013, trådte en ny regel i kraft, nemlig reglen om revisorerklæring. SKAT kan 

pålægge virksomheder, at indhente en revisorerklæring, dette er gældende både for 

virksomheder der har fuld eller begrænset transfer pricing dokumentationspligt. Erklæringen 

skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse 2013-02-08 nr. 162 om revisorerklæring i visse 

sager om transfer pricing. En sådan erklæring er ikke bindende for SKAT, når de skal vurdere om 

priser og vilkår er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Virksomheden kan kun 

klage til landsskatteretten over krav om en revisorerklæring, såfremt SKAT henlægger sagen 

uden der er sket en ændring i skatteansættelsen, eller der på baggrund af erklæringen er sket 

en nedsættelse af skatteansættelsen.70 I revisorerklæringen skal revisor erklære sig om der er 

forhold der indikerer, at TP dokumentationen ikke er i overensstemmelse med 

dokumentationsbekendtgørelsen, ikke giver et retvisende billede eller ikke stemmer overens 

med armslængdeprincippet. Revisorerklæringen må ikke udarbejdes af virksomhedens 

sædvanlige revisor, hvilket er med til at gøre denne erklæring omkostningsfuld for 

virksomhederne. For at der kan påkræves en revisorerklæring, skal virksomheden have:  

 Kontrollerede transaktioner med lande uden for EU/EØS, som Danmark ikke har 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med eller 

 Driftsmæssigt underskud i 4 følgende år, hvoraf det sidste er det år hvor erklæringen 

påkræves. 

I forarbejderne til SKL § 3 B, stk. 8, om revisorerklæring, er det nævnt at en sådan erklæring vil 

pålægge virksomheden en ikke ubetydelig udgift. Hvorfor det blev forventet, inden reglen 

trådte i kraft, at kravet om revisorerklæring kun ville blive anvendt relativt begrænset.71  

Der er en tidsfrist på indsendelse af revisorerklæring på 90 dage, efter pålægget fra SKAT, 

                                                      
69 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.11 
70 Den juridiske vejledning C.D.11.4.13.1 
71 Lærebog om indkomstskat, s. 1110-1111 
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denne frist skal regnes fra dateringen af pålægget fra SKAT. Indhentes revisorerklæringen ikke, 

efter der er udstedt et pålæg om revisorerklæring fra SKAT, har SKAT mulighed for at foretage 

en skønsmæssig ansættelse af den kontrollerede transaktion, ud fra den TP dokumentation og 

de oplysninger SKAT har om virksomheden. Derudover kan der pålægges en bøde efter SKL § 

17, stk. 3.72 SKAT er ikke forpligtet til at ændre i virksomhedens kontrollerede transaktioner på 

baggrund af revisorerklæringen, hvorfor revisorerklæringen ikke er bindende for SKATs 

vurdering af, om virksomheden anvender priser og vilkår i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

FSR udtrykte i et høringssvar utilfredshed med erklæringsbekendtgørelsens § 5, om tidsfristen 

på de 90 dage. Da de mener, at dette er en skærpende tidsfrist i forhold til SKL § 3 B, hvor der 

er mulighed for forlængelse af tidsfristen.73 Det nye tiltag med revisorerklæring er en skærpelse 

af de allerede eksisterende lovkrav, hvorfor dette krav med andre ord ikke er anset hos 

virksomhederne, hvorfor det nye tiltag om vil revisorerklæring vil møde modstand. Såfremt en 

virksomhed bliver pålagt at indhente en revisorerklæring, vil dette give virksomheden en 

betydelig ekstra udgift til den revisor der skal udarbejde erklæringen, oven i de omkostninger 

virksomheden i forvejen har haft til at udarbejde deres TP dokumentation.  

Det er derfor en fordel for virksomhederne at, udarbejde en god TP dokumentation, da en evt. 

skatterevision som oftest vil forløbe hurtigere. Derudover skal virksomheden give færre 

oplysningerne SKAT, hvis deres TP dokumentation er i orden. For virksomhederne kan det være 

vanskelligere, såfremt de flere år efter skal fremskaffe den efterspurgte TP dokumentation. 

Såfremt virksomheden har udarbejdet en god TP dokumentation, er dette det bedste værn 

mod en dobbeltbeskatningssituation, som følge af transfer pricing korrektion.74  

2.3.3 SKATs værdiansættelsesvejledning 

Værdiansættelsesvejledningen blev offentliggjort i 2009, da SKAT havde erfaret en række 

udfordringer ved værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, herunder også 

goodwill og andre immaterielle aktiver. Hensigten med vejledningen var, at ensarte 

                                                      
72 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.13.3 
73 FSR – danske revisorers kommentarer vedrørende udkast til bekendtgørelse om revisorerklæring i visse transfer 
pricing-sager H304-12 
74 Transfer pricing i praksis, s. 67-68 
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anvendelsen af de økonomiske værdiansættelsesmodeller, give en vejledning til brugen af 

modellerne, samt kravene til den underliggende dokumentation der skal foreligge. Derudover 

var det også hensigten, at give forventning om, hvilke værdiansættelsesmetoder SKAT ville 

anerkende75, hvorfor dette vil skabe større sikkerhed for brugerne i forbindelse med 

værdiansættelser, her tænkes især på engangsoverdragelser af immaterielle aktiver. Tilbage i 

2009, var der fokus på engangsoverdragelser af immaterielle aktiver, samt immaterielle aktiver 

i særdeleshed, men der var begrænset vejledning til hvordan en værdiansættelse skulle 

opgøres, så den opfyldte armslængdeprincippet, og derudover ville blive accepteret af SKAT. 

Værdiansættelsesvejledningen var fra starten en administrativ vejledning, som skulle anses som 

værende på samme niveau og have samme lovmæssige effekt ligesom et cirkulære.76 I 2013 

blev der udgivet en ny udgave af værdiansættelsesvejledningen. Indholdet er det samme, men 

vejledningen har nu skiftet fra, at være en juridisk vejledning til, at være en 

virksomhedsvejledning.77 

De modeller SKAT har mest fokus på er, DCF-modellen og EVA-modellen, da disse modeller er 

teoretisk korrekte. Men den mest anvendte model i en værdiansættelse er DCF-modellen.78 For 

at have en tilstrækkelig analysedybde i afhandlingen, fokuseres der på de teoretiske forhold, 

der har betydning, når en koncern har kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver. 

Der afgrænses derfor fra DCF beregninger og udarbejdelse af regneark, da dette er et studie i 

sig selv, hvor der i denne afhandling i stedet fokuseres på transfer pricing forholdene. Der er på 

cand.merc.fir, lavet flere analyse med DCF beregninger, hvor der er påvist fejl i næsten alle 

regneark. Derudover konkluderer flere studier også at, DCF modellen er god såfremt der er tale 

om stabile miljøer, hvor der er høj sikkerhed og præcision ved de fremtidige pengestrømme, 

men modellen har problemer såfremt der er usikkerhed ved de fremtidige pengestrømme.  

Goodwill cirkulæret er fortsat gældende, selvom værdiansættelsesvejledningen blev 

introduceret. Goodwill cirkulærets beregningsmodel, er baseret på historiske resultater, 

hvorfor den kun vil kunne anvendes ved værdiansættelse, såfremt der forventes samme afkast 

og vækst for fremtiden, som historisk. Derfor var det SKATs holdning, at cirkulæret fortsat ville 

                                                      
75 Revifaxen ny værdiansættelsesvejledning 
76 Ny dansk værdiansættelsesvejledning  
77 Værdiansættelsesvejledningen, resumé, samt hvad er nyt 
78 Værdiansættelsesvejledningen, 3.4 Anvendte værdiansættelsesmodeller i praksis 
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være anvendeligt for mindre erhvervsdrivende, der har en stabil indtjening og begrænsede 

immaterielle aktiver.79  

Der blev af FSR udgivet et fagligt notat om værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele i 2002. Værdiansættelsesvejledningen er på mange områder baseret på 

dette notat, men med tilføjelser af SKATs syn på værdiansættelse og anbefalinger til en meget 

omfattende dokumentation.80 

2.4 Delkonklusion 

Den første egentlige transfer pricing regelsæt blev indført i Danmark i 1998. Det indeholdt LL § 

2, om armlængdeprincippet for fastsættelse af priser og vilkår for transaktioner mellem 

interesseforbundne parter og SKL § 3 B, om virksomhedernes dokumentationspligt af de 

koncerninterne transaktioner. Der er siden udviklet med tilhørende bekendtgørelser og 

vejledninger. Det danske regelsæt om transfer pricing udgøres af tre komponenter, 

armslængdeprincippet, oplysningspligten og dokumentationspligten. Armslængdeprincippet 

der er defineret i LL § 2, er baseret på OECD’s modeloverenskomst artikel 9. Det er i LL § 2 

defineret, at der ved kontrollerede handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, skal der 

anvendes priser og vilkår, som var transaktionen sket mellem uafhængige parter.  

Oplysnings- og dokumentationspligten er defineret i SKL § 3 B, hvortil 

dokumentationsbekendtgørelsen yderligere uddyber kravene til den dokumentation der skal 

oplyses vedr. koncerninterne kontrollerede transaktioner. Under dokumentationen af de 

kontrollerede transaktioner, har immaterielle aktiver stor betydning, hvorfor der også stilles 

krav til oplysninger herom disse transaktioner. Dette gøres bl.a. grundet de store 

indtjeningskilder der kan være på immaterielle aktiver og om denne indtjening tilføres rette 

ejer. Derudover kan der nemmere ske salg af immaterielle aktiver til over/underpris, da disse 

aktiver ofte kan være svære at værdiansætte.  

I relation hertil blev der i 2009 af SKAT, udgivet en værdiansættelsesvejledning, som hjælp og 

vejledning til virksomhederne, når de skulle værdiansætte virksomheder, virksomhedsandele 

eller immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter. Denne vejledning skulle supplere 

                                                      
79 Revifaxen ny værdiansættelsesvejledning 
80 FSR – SKATs værdiansættelsesvejledning 
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goodwill cirkulæret, der er baseret på historisk data og derfor er mest anvendelig til mindre 

virksomheder, med stabil indtjening og ingen eller begrænsede immaterielle aktiver. 
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3. Immaterielle aktiver set i dansk perspektiv 

Kapitlet omhandler de udfordringer der er forbundet med identificering og ejerskab af 

immaterielle aktiver. Det sker både ud fra et skattemæssigt og retsligt synspunkt, og derudover 

set fra transfer pricing perspektiv. Dette foregår på baggrund af de nuværende regler og 

vejledninger i den danske lovgivning. Reglerne findes primært i AL § 40, men skal betragtes i 

sammenhæng med LL § 2 og SKL § 3 B, derudover findes der også vejledning i SKATs juridiske 

vejledning. I AL § 40 skal den retlige kvalificering af immaterielle aktiver findes, derudover 

indeholder denne også betingelserne for skattemæssig afskrivning af immaterielle aktiver. 

Paragraffen er opdelt i goodwill under AL § 40, stk. 1, og andre immaterielle rettigheder under 

AL § 40, stk. 2. 

Der bliver fra SKATs side, i den juridiske vejledning, fortsat henvist til OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines fra 2010, da man fortsat afventer BEPS projektet bliver implementeret, pga. der 

stadig er mange uafsluttede områder.  

Inden for transfer pricing, udgør immaterielle aktiver måske den største udfordring, hvilket bl.a. 

skyldes udfordringerne ved, at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter 

i forbindelse med en værdiansættelse. Immaterielle aktiver kan indeholde betydelige dele af 

ikke bogførte værdier, der kan resultere i, at værdien overstiger det/de immaterielle aktiver 

virksomheden fysisk har. Derudover kan priserne på virksomhedens fysiske varer være påvirket 

af, hvor stor en indflydelse de immaterielle aktiver har på disse, da de immaterielle aktiver kan 

være det dyreste råstof i virksomhedens fysiske varer.81  

3.1 Det immaterielle begreb 

De immaterielle rettigheder er i dansk ret, beskyttet af immaterialretten, der vedrører 

rettigheder til kunst, litteratur, videnskab og teknik, industriel formgivning og design, 

varemærker og lignende beslægtede former for rettigheder. Disse rettigheder er beskyttet af 

særskilte love, som f.eks. patentloven, designloven og varemærkeloven. De giver 

rettighedshaveren en form for monopol på udnyttelse af rettigheden erhvervsmæssigt, da 

rettighedshaveren kan nedlægge forbud mod konkurrenter udnytter samme opfindelse eller 

design. Hvilket er det, der giver værdien i de immaterielle rettigheder. De immaterielle 

                                                      
81 Transfer pricing i praksis, s. 155 
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rettigheder kan negativt afgrænses til at omfatte, ikke fysiske og ikke finansielle aktiver. 82 

I skatteretten, arbejdes der ikke med immaterielle rettigheder, men immaterielle aktiver. Der 

findes ikke en overordnet definition af immaterielle aktiver, hvorfor det er definitionen i AL § 

40, stk. 1-2, der er gældende, også inden for transfer pricing. Inden for skatteretten er begrebet 

om immaterielle aktiver bredere, end immaterialretten.83 Ud over goodwill der er omtalt i AL § 

40, stk. 1 bliver der i AL § 40, stk. 2 nævnt eksempler på immaterielle aktiver. Immaterielle 

aktiver omfattet heraf er:  

 Knowhow,  

 Patenter,  

 Forfatter- og kunstnerrettigheder,  

 Designrettigheder,  

 Varemærker,  

 Udbyttekontrakter,  

 Forpagtnings- eller lejekontrakter.  

Disse eksempler må ikke antages for værende udtømmende, da der i AL § 40, stk. 2, er 

indskrevet ”såsom” foran de givne eksempler på immaterielle aktiver.84  

3.2 Definering af immaterielle aktiver 

Som nævnt i forrige afsnit, er der inden for dansk civilret 2 begreber, immaterielle rettigheder 

og immaterielle aktiver. Når man ser på definitionen af disse, må det konkluderes at, de 

immaterielle rettigheder er rettigheder der er beskyttet af særskilte love. Så for at en 

immateriel rettighed skal være omfattet, skal rettigheden være beskyttet af f.eks. en af de 

ovenstående love.  

Fra det skattemæssige synspunkt, vil der i stedet være tale om immaterielle aktiver, hvor 

definitionen er mere uklar. De immaterielle aktiver er som nævnt i forrige afsnit, defineret i AL 

§ 40, stk. 1-2. Der er i SKATs juridiske vejledning følgende uddybning af de 7 punkter i 

forgående afsnit. 

                                                      
82 Beskatning af immaterielle aktiver, s. 31-32 
83 Beskatning af immaterielle aktiver, s. 32 
84 Afskrivningslovens § 40, stk. 1 og stk. 2 
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 Knowhow, er opfindelser og værker, der er skabt af opfinderen selv. 

 Patenter, er en registreret ret der forbyder andre at udnytte en opfindelse, derudover 

beskyttes også de omkostninger der har været til udvikling af opfindelsen. 

 Forfatter- og kunstnerrettigheder, er rettigheder der er beskyttede efter lov om 

ophavsret, hvilket kan være filmrettigheder, retten til edb-programmer, hjemmesider, 

herunder også domænenavne. 

 Designrettigheder, er en lovbestemt beskyttelse af industrielt eller håndværksmæssigt 

fremstillede produkters udseende, hvilket kan være gældende ved designer møbler og 

lamper. 

 Varemærker, er en lovbestemt beskyttelse af særlige kendetegn for varer og 

tjenesteydelser, for erhvervsvirksomheder. Varemærket skal kunne gengives grafisk for 

at virksomheden kan opnå beskyttelse. 

 Udbyttekontrakter, er retten til en kontraktlig aftalt løbende indkomst, der er erhvervet 

i forbindelse med overdragelse af et formuegode, som en overdragelse af virksomhed. 

 Forpagtnings- eller lejekontrakter, er retten til at indtræde eller fortsætte forpagtning 

eller leje af formuegode, som en fast ejendom.85 

Men defineringen i denne lov er ikke helt tydelig, hvorfor det derfor må antages at, såfremt en 

virksomhed ejer et immaterielt aktiv, der ikke præcist passer ind i definitionen i AL § 40, stk. 2, 

vil der godt kunne argumenteres for at der alligevel er tale om et immaterielt aktiv, under 

henvisning til at paragraffen ikke er udtømmende og der er tale om et lignende aktiv.  

Ud fra ovenstående kan man betegne immaterielle aktiver, som unikke aktiver. 

Virksomhederne kan ved ejerskab i disse unikke aktiver, skabe en barriere over for 

konkurrenterne, når deres immaterielle aktiver er beskyttet. Det ses også at virksomheder 

bevidst vælger, ikke at søge beskyttelse af deres immaterielle aktiver, da en ansøgning om 

patent kan medføre at, ”den hemmelige formel/opskrift/ingrediens” bliver offentliggjort. Der 

kan her henvises til Coca-Cola, der altid har holdt deres opskrift hemmelig, i stedet for at søge 

patent på opskriften, hvilket har ført til værdi for virksomheden, fordi deres opskrift er unik for 

andre virksomheder på dette marked. Nogle fordele ved ikke at søge patent er, lave 

                                                      
85 Den juridiske vejledning C.C.6.4.2.1, beskrivelse og definition af andre immaterielle aktiver 
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omkostninger i form af der ikke skal ske en formel registrering eller godkendelsesproces for 

patentet, men også at der ingen udløbsdato er for hemmeligheden. Dog skal der i stedet være 

sikkerhedsprocedurer for tavshedspligt og bibeholdelse af forretningshemmeligheden. 

Der vil for virksomheder med immaterielle aktiver kunne opnås en god indkomst, samt i nogle 

tilfælde også en profit over normal, grundet aktivernes unikke indhold.   

3.3 Delkonklusion 

Der gælder i dansk ret både begrebet immaterielle rettigheder, der er beskyttet af 

immaterialretten, samt inden for skatteretten, immaterielle aktiver. Immaterielle rettigheder 

vedrørende rettigheder til kunst, litteratur, videnskab og teknik, industriel formgivning og 

design, varemærker og lignende beslægtede former for rettigheder, der er beskyttet af 

særskilte love. 

I skatteretten, hvor der er tale om immaterielle aktiver, gælder der ingen specifik definition på 

disse aktiver, derfor gælder definitionen i AL § 40, stk. 1-2 også for transfer pricing. Definitionen 

i AL § 40 er bredere end den definition der er på immaterielretten. Goodwill er omtalt i AL § 40, 

stk. 1, hvor der i AL § 40, stk. 2 er en definition på andre immaterielle aktiver. Oplistningen af 

eksempler på immaterielle aktiver, i AL § 40, stk. 2, er ikke udtømmende, hvorfor der kan 

konkluderes at, såfremt argumentationen er i orden og der er tale om en lignende aktiv i 

henhold til eksemplerne, kan andre aktiver indgå under denne bestemmelse.  
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4. OECD’s 2010 definering af immaterielle aktiver 

Kapitler omhandler defineringen af immaterielle aktiver, set fra OECD’s perspektiv. Inden for 

OECD er der skrevet om immaterielle aktiver i OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2010, 

under kapitel VI. Denne guideline er fortsat aktuel. SKAT henviser i deres juridiske vejledning 

fortsat til OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2010, da man afventer et mere færdigt BEPS 

projekt, før man vil integrere de nye vejledninger i dansk praksis. 

4.1 Begrebet intangible property 

Inden for transfer pricing, benævnes immaterielle aktiver som ”Intangible Property”, der 

forkortes IP. I OECD’s Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, beskrives den 

generelle definition af immaterielle aktiver, som værende:  

”et ikke fysisk eller finansielt aktiv, der kan ejes eller kontrolleres i forretningsmæssige 

aktiviteter, og hvis anvendelse eller overførsel kan blive kompenseret, såfremt 

transaktionen var sket mellem uafhængige parter i en lignende situation”.86  

Disse retningslinjer fra OECD, kan sammenlignes med beskrivelse af immaterielle rettigheder 

under immaterielretten. 

4.2 Definering af immaterielle aktiver 

I OECD’s guidelines fra 2010 gælder der ligesom i dansk lov praksis, heller ikke nogen entydig 

definition af immaterielle aktiver, men giver eksempler på typiske immaterielle aktiver. Under 

punkt B, bliver de kommercielle immaterielle aktiver nævnt, som:  

 Patenter,  

 Know-how,  

 Designs og modeller.  

Fælles for ovenstående er at, de bliver anvendt til produktion af varer eller tjenester. De 

kommercielle immaterielle aktiver er opdelt i to kategorier, marketing og produktion.  

De immaterielle produktions aktiver, er aktiver der er skabt gennem forskning og udvikling, som 

ofte er dyrt og risikabelt. Hvorfor virksomheden vil forsøge at få dækket disse omkostninger 

                                                      
86 OECD, Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, s. 28, pkt. 6.6 
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gennem varesalg af produktet, service- eller licensaftaler, alt efter hvilket produkt der er tale 

om. Der er tale om et immaterielt produktions aktiv ved alle de kommercielle immaterielle 

aktiver, når det er udelukket der er tale om et immaterielt marketingsaktiv.87  

Hvor immaterielle marketingsaktiver omfatter varemærker og varenavne, der støtter brugen af 

en vare, tjenesteydelse, kundeliste, distributionskanal, et unikt navn, symbol eller billede, 

hvilket vil have en meget vigtig salgsfremmende værdi for varen. 88 Derudover kan denne form 

for immaterielle aktiver og indeholde et markedskendskab og kundeadgang for 

virksomheden.89 Nogle af de immaterielle marketingsaktiver kan være beskyttet af love i det 

pågældende land, hvorfor de derfor kun kan anvendes såfremt der er tilladelse fra ejeren til 

produktet eller serviceydelsen. Værdien af disse immaterielle marketingsaktiver afhænger af 

flere faktorer, hvilket kunne være omdømme og troværdigheden af virksomheden, eller 

kvaliteten af de varer eller tjenester der leveres under navnet, både nu samt i fortiden.90 Som 

eksempel vil kunne nævnes varemærker som Coca-Cola, der i mange år har haft succes med 

salg deres produkter, samt Apple der de senere år har vokset sig til et af verdens mest kendte 

varemærker.  

For at forklare forskellen mellem immaterielle produktionsaktiver og marketingaktiver, kan 

dette illustreres i en sammenligning mellem patenter, der er et immaterielt produktionsaktiv og 

varemærker, der er et immaterielt marketingsaktiv.  

Ved et patent er der i princippet tale om produktion af varer, der kan sælges eller anvendes til 

levering af en serviceydelse eller en produktionsmetode. Der er ved et patent en ene rettighed, 

der giver virksomheden rettighederne til at producere varen i en begrænset periode. Derfor kan 

patenter skabe monopol på det enkelte produkt eller tjenesteydelse i en begrænset periode.91 

Dog er patenter ofte et resultat af en risikabel og omkostningsfuld forskning og udvikling, 

hvorfor man vil se at, udvikleren vil forsøge at få disse omkostninger tilbage igen, enten ved 

salg af det produkt der er patent på, via licenser så andre kan producere produktet eller ved at 

                                                      
87 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.3 
88 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.4 
89 Den juridiske vejledning, C.D.11.4.3.4.3, Aktiver 
90 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.4 
91 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.8 
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man vælger at sælge patentet.92  

Ved varemærker er der tale om at kunne fremme salget af en vare eller tjenesteydelse, 

varemærker er beskyttede uendeligt. For at der kan være tale om et varemærke, skal der være 

noget unikt der identificerer produktet, producenter eller forhandleren. I modsætning til 

patenter, er der ikke på samme måde monopol ved varemærker, hvorfor konkurrenter kan 

kopiere produktet eller tjenesteydelsen, så længe de anvender forskellige kendetegn.93 I 

modsætning til patenter, er varemærker ikke så omkostningspræget, men intensive og dyre 

reklamekampagner kan være nødvendige får at opretholde et varemærkes ry samt hvor 

eftertragtet varemærket er, og dermed sikre at værdien af varemærket bevares eller forøges.94  

I forhold til de to ovennævnte eksempler, der kan deles op i immaterielle produktionsaktiver og 

marketingsaktiver, kan det når der er tale om know-how og forretningshemmeligheder være 

mere svært at opdele. Disse former for immaterielle aktiver kan nemlig både være immaterielle 

produktionsaktiver og marketingsaktiver.95 Derudover adskiller know-how sig også, i forhold til 

de to ovennævnte eksempler samt mere traditionelle immaterielle aktiver, ved at være mere 

dynamisk, da det ikke er baseret på et færdigt produkt som opfindelser eller værker. Know-how 

kan derfor defineres som værende en viden, der er frit tilgængelig og der har stor værdi for 

ejeren. Den viden det drejer sig om, kan både være tekniske, driftsmæssige eller 

markedsmæssige forhold, der giver virksomheden et forspring i forhold til konkurrenterne.96 

Know-how kan dermed være hemmelige processor eller formler, der ikke er dækket af 

patenter. Dog er know-how ikke registreret mod beskyttelse, som varemærker og patenter er. 

97  

Fælles for de nævnte eksempler på kommercielle immaterielle aktiver er, at de kan have en 

betydelig værdi, der sørger for en god indtjening til virksomheden. Derudover giver det 

virksomheden eller ejeren en form for eneret eller monopol, alt efter hvilket immaterielt aktiv 

der er tale om. Denne eneret giver virksomheden en mulighed i forhold til konkurrenterne, 

                                                      
92 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.9 
93 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.8 
94 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.9 
95 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.5 
96 Beskatning af immaterielle aktiver, side 76 
97 OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel VI, pkt. 6.5 
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hvorfor dette vil forøge værdien for det kommercielle immaterielle aktiv. 

4.3 Delkonklusion 

Der er i OECD’s guidelines fra 2010, en problemstilling i definering af immaterielle aktiver, som 

reglerne er i dag. OECD giver en række eksempler på immaterielle aktiver i deres Transfer 

Pricing Guidelines fra 2010, men disse eksempler er ikke udtømmende. Derfor kan det 

konkluderes, at en egentligt udtømmende definition af immaterielle aktiver, ikke eksisterer i de 

nuværende guidelines, hvorfor det for mange virksomheder kan besværliggøre processen når 

der skal defineres nye immaterielle aktiver. Dog uddyber OECD definitionen af immaterielle 

aktiver mere i deres Transfer Pricing Guidelines fra 2010. Her bliver de immaterielle aktiver 

benævnt som kommercielle immaterielle aktiver, disse deles op i immaterielle produktions- 

eller marketingsaktiver.  
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5. OECD’s BEPS projekt 

Dette kapitel omhandler baggrunden og formålet med OECD’s BEPS projekt. Der vil være fokus 

på områder der har relevans i henhold til kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver. 

Derfor vil de kapitler præsentere indhold og formål med action point 8 om immaterielle aktiver, 

action point 9 og 10 om risici og rekarakterisering og særlig foranstaltninger, samt action point 

13 om TP dokumentation.   

5.1 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 

Rapporten om BEPS blev udgivet den 12. februar 2013, hvor der blev anbefalet at udarbejde en 

action plan, da det var konstateret at, multinationale koncerner flyttede rundt på de 

immaterielle aktiver, til de lande hvor skatteprocenterne var mere favorable.98 Herefter udkom 

OECD med deres Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting den 19. juli 2013, hvor de 

negative skattemæssige konsekvenser vedr. multinationale koncerner der skatteoptimerede 

blev anerkendt. Men der blev i denne action plan også understreget vigtigheden i ensretning og 

præcisering i de internationale regler, for at sikre en bedre gennemsigtighed.99 

Den eksisterende nationale lovgivning, samt bestemmelserne fra OECD fungerer som oftest 

udmærket, da et godt internationalt samarbejde har resulteret i fælles principper og 

dobbeltbeskatningsaftaler. Derfor kan BEPS projektet virke irrelevant. Men med tiden har de 

nuværende retningslinjer, OECD’s 2010 guidelines, vist svagheder i tilfælde hvor samspillet 

mellem forskellige skatteregler fører dobbelt ikke-beskatning eller en beskatning der er mindre 

end den reelle beskatning. Derudover er der påvist svagheder, i form af virksomheder der 

flytter deres overskud til andre virksomheder inden for koncernen, til lande med en lavere 

beskatning eller ingen. Derfor er der skabt mulighed for BEPS projektet, for at afhjælpe disse 

problemstillinger. Om vigtigheden af dette projekt, har G20 lederne udtrykt hvor afgørende 

betydning det har at, man står sammen om nye tiltag. Dette understreges, med følgende citat 

fra G20 lederne: 

”Despite the challenges we all face domestically, we have agreed that 

multilateralism is of even greater importance in the current climate, and remains 

                                                      
98 Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 42 
99 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 1, s. 8 
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our best asset to resolve the global economy’s difficulties.”100  

Med betegnelsen BEPS – Base Erosion and Profit Shifting menes der at, den base der er i en 

virksomhed, basen for immaterielle aktiver, flyttes helt eller delvist ud til en anden del af 

koncernen i udlandet. Dermed sker der en udflytning af den skattepligtige indkomst tilknyttet 

de immaterielle aktiver, der kan ske ved koncerninternt salg mellem en dansk virksomhed og et 

koncernselskab i udlandet.   

I OECD’s Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, bliver handlingsplanerne for de enkelte 

actions points gennemgået. Action point 8-10 går ud på at, sikre transfer pricing resultaterne er 

i overensstemmelse med den værdiskabelse der skabes af de enkelte koncernselskaber. Action 

point 8 omhandler immaterielle aktiver, hvor der skal udarbejdes regler for at undgå, der bliver 

solgt immaterielle aktiver koncerninternt, til priser der afviger fra armslængdeprincipperne, 

dvs. til priser mellem uafhængige parter. For at opfylde dette, skal der vedtages en klar 

afgrænset definition af immaterielle aktiver, der skal sikre at, såfremt der sker en overførsel af 

et immaterielt aktiv, skal prisen herfor være korrekt fordelt i forhold til værdiskabelsen. 

Derudover skal transfer pricing reglerne udvikles, og der skal defineres foranstaltninger for de 

immaterielle aktiver der er svære at værdiansætte, samt der skal ske en ajourføring af 

vejledningen for cost contribution arrangements.101  

Action point 9 omhandler risici og kapital. Her er det planen at, der skal udarbejdes regler for at 

forhindre der sker overførsel af risici eller om rokering af overdreven kapital mellem koncerner. 

For at kunne videreføre dette vil det indebære at, transfer pricing reglerne bliver vedtaget for 

at, sikre uhensigtsmæssig afkast ikke tilfalder de forkerte virksomheder, fordi det primære 

afkast skal tilfalde den virksomhed der har påtaget forpligtelserne, som risici, kapital, ansatte og 

ejerskab af immaterielle aktiver.102  

Action point 10 omhandler andre transaktioner med høj risiko, som indebærer udarbejdelse af 

regler for transaktioner, der kun meget sjældent vil forekomme mellem koncerner eller 

tredjeparter. Det vil indebære en vedtagelse af transfer pricing reglerne for at klarlægge de 

omstændigheder hvor de omtalte transaktioner vil kunne om re-karakteriseres, derudover 

                                                      
100 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 2, Baggrund 
101 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 3, Action 8, s. 20 
102 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 3, Action 9, s. 20 
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klarlægge transfer pricing metoderne, især profit split i forbindelse med globale værdikæder, 

samt en beskyttelse af de almindelige betalinger, som udgifter til hovedkontorer og 

administrationsgebyr.103 

Action point 13, omhandler dokumentationen i transfer pricing, hvor man her vil forny disse 

regler for at sikre en bedre gennemsigtighed for skattemyndighederne, med den forudsætning 

at, der skal tages hensyn til omkostningerne for erhvervslivet. Der vil blive udarbejdet 

specificerede krav til de multinationale virksomheder om at, udlevere alle relevante oplysninger 

til de omhandlende lande med oplysninger om fordeling af den globale indkomst, deres 

økonomiske aktivitet og de betalte afgifter i henhold til en fælles skabelon. Hensigten med 

præciseringen og udvidelsen af tp dokumentationsreglerne er, ud over en bedre 

gennemsigtighed for skattemyndighederne også at, skabe mere sikkerhed og forudsigelighed 

blandt virksomhederne.104 

5.2 Delkonklusion 

Formålet med OECD’s BEPS projekt er, at stoppe den udvikling der har været blandt koncerner, 

hvor der er blevet overdraget immaterielle aktiver blandt koncernen virksomheder, til lande 

hvor der var en lavere eller ingen beskatning. Derudover er det hensigten fra OECD at, pointere 

vigtigheden i ensretning og præcisering i de internationale regler, for at sikre der gives bedre 

gennemsigtighed, både for virksomhederne og skattemyndighederne. Præciseringen og 

udvidelsen af reglerne i de udvalgte action points, sker alle med det henblik at få opfyldt 

formålet med OECD’s BEPS projekt. 

 

 

 

 

 

                                                      
103 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 3, Action 10, s. 20-21 
104 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 3, Action 13, s. 23 
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6. Action point 8 – OECD’s nye kapitel 6 om immaterielle aktiver 

Den 16. september 2014, udgav OECD Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, som 

omhandler det nye til kapitel VI om immaterielle aktiver. Dette kapitel er blevet udviklet under 

BEPS action point 8. Ændringerne i forslaget til det nye kapitel VI er med til at, præcisere 

definitionen på immaterielle aktiver og identificere de transaktioner, hvor der indgår 

immaterielle aktiver.105 Da nogle af områderne i action point 8 hænger sammen med andre 

action points, primært action point 8, 9 og 10, er der i forslaget til det nye kapitel 6, afsnit B 

store dele der er overstreget, da disse områder endnu ikke er færdigbehandlet, men som er 

medtaget som foreløbige udkast. Disse områder forventes afsluttet i 2015 i forbindelse med de 

relaterede BEPS action points. 106 

6.1 Det nye kapitel VI – Immaterielle aktiver 

Det nye kapitel VI bliver indledt med formålet, som er en vejledning specielt for de særlige 

overvejelser vedr. immaterielle aktiver. Der henvises til principperne i kapitel I-III om 

armslængdevilkår, da disse principper også er gældende for transaktioner med immaterielle 

aktiver. Der bliver her pointeret vigtigheden i udførelse af sammenlignelighedsanalyse og 

funktionsanalyse, i forbindelse med kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver. 

Årsagen hertil er at, disse analyser identificere de funktioner der udføres, hvilke immaterielle 

aktiver der er involveret, samt hvilken risici der er for de enkelte virksomheder der er involveret 

i koncernen.107  

Ved transaktioner med immaterielle aktiver, gælder principperne omtalt i kapitel I-III også, 

disse kapitler bliver anvendt på lige vilkår for alle transaktioner. I disse kapitler lyder 

anbefalingen at, der ved transaktioner med immaterielle aktiver, ligesom med andre transfer 

pricing transaktioner, skal indledes med en sammenlignelighedsanalyse, herunder også en 

funktionsanalyse, der skal identificere funktionsmetoden, hvilke aktiver der bliver benyttet, 

samt den risici der er for hver relevant virksomhed i den multinationale koncern. Når der indgår 

immaterielle aktiver i en transaktion, er det især vigtigt i sammenligneligheds- og 

funktionsanalysen at, få en forståelse af den multinationale koncern, herunder også hvordan de 

                                                      
105 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Executive summary, side 9 
106 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Executive summary, side 10 
107 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Kapitel VI, pkt. 6.2-6.3 
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immaterielle aktiver benyttes og skaber værdi i den multinationale koncern.108  Når 

sammenligneligheds- og funktionsanalysen skal udarbejdes, som en del af bestemmelsen om 

den multinationale koncern overholder armslængdevilkårene, er der ved transaktioner med 

immaterielle vigtigt at overveje specifikke områder. Disse områder er: 

 Identificering af den/de omfattede immaterielle aktiver; 

 Bestemmelse af det juridiske ejerskab for den/de immaterielle aktiver; 

 Virksomhedernes bidrag i den multinationale koncern til udvikling, forbedring, 

vedligeholde, beskyttelse og udnyttelse 

 Bestemmelse af art på den/de kontrollerede transaktioner der vedrører immaterielle 

aktiver, samt hvordan de immaterielle aktiver bidrager til værdiskabelse.109 

6.1.1 Identificering af immaterielle aktiver 

En af udfordringerne i transfer pricing analyser, hvor der er kontrollerede transaktioner med 

immaterielle aktiver er identificeringen af definitionen på det immaterielle aktiv. Derfor er der i 

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, kapitel 

6 under afsnit A.1 givet følgende definition på et immaterielt aktiv:  

”… is intended to address something which is not a physical asset or a financial 

asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities, 

and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction 

between independent parties in comparable circumstances...”110   

Det kan derfor konkluderes at, kernen i en transfer pricing analyse med immaterielle aktiver er 

en fastlæggelse af de betingelser, der ville være aftalt mellem uafhængige parter, for at kunne 

udføre en lignende transaktion koncerninternt.111  

For at et aktiv kan blive identificeret som et immaterielt aktiv, er det ikke ensbetydende med at 

aktivet skal være beskyttet enten lovmæssigt, aftalemæssigt eller på anden måde, for at det 

kan karakteriseres som et immaterielt aktiv. Dog kan en sådan beskyttelse få en positiv effekt 

på værdien af det immaterielle aktiv. Derudover er det ikke et krav at, det immaterielle aktiv 

                                                      
108 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.3 
109 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.4 
110 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.6 
111 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.6 
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skal kunne overføres separat, for at være karakteriseret som et immaterielt aktiv, hvilket 

betyder at, et immaterielt aktiv der kun kan overføres i kombination med andre aktiver, fortsat 

kan karakteriseres som et immaterielt aktiv i transfer pricing sager.112 Men ud fra ovenstående 

definition, må det konkluderes at for at det kan være et immaterielt aktiv, skal det kunne 

identificeres og specificeres. 

I kapitlet er der indsat eksempler på immaterielle aktiver, som efterfølgende kort vil blive 

gennemgået. Disse eksempler skal ses som en illustrering af de typer af immaterielle aktiver der 

ofte ses i transfer pricing analyser, og som samtidig overholder definitionen på et immaterielt 

aktiv, der fremgår af afsnit A.1 i kapitel VI. Disse eksempler er ikke udtømmende, hvorfor der 

ikke fremgår en komplet liste over hvad der kan omtales som et immaterielt aktiv, og hvad der 

ikke kan. Det anbefales at eksemplerne bør tilpasses de retlige og lovgivningsmæssige rammer i 

de enkelte lande.113 

Patent – Et patent giver ejeren en eneret til benyttelse, inden for en begrænset periode og et 

begrænset geografisk område. Det kan både vedrøre en fysisk genstand, men også en proces. 

Det ses ofte at, patenter opfindes og udvikles gennem en risikabel og omkostningskrævende 

forskning. Patenter er anset som et immaterielt aktiv, efter definitionen i afsnit A.1.114   

Know-how og forretningshemmeligheder – Know-how og forretningshemmeligheder er 

beskyttede oplysninger eller viden der, hjælper eller forbedre en kommerciel aktivitet, dog er 

der ikke en lovmæssig beskyttelse. Det omfatter generelt en fortrolig information, der enten 

kan være af industriel, kommerciel eller videnskabelig art og som vedrører fremstilling, 

markedsføring, forskning, udvikling eller anden kommerciel aktivitet. Know-how er anset som 

et immaterielt aktiv, efter definitionen i afsnit A.1.115 

Varemærker, navne og brands – Et varemærke kan være et unikt navn, symbol, logo eller 

billede, der kan anvendes til adskillelse af varer og tjenesteydelser fra konkurrenter. Denne 

form for ejendomsret er ofte bekræftet i et registreringssystem, og giver ejeren mulighed for at 

udelukke andre fra brugen af varemærket. Der er ingen begrænsning for varemærker, da det 

                                                      
112 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.8 
113 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.18 
114 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.19 
115 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.20 
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kan fortsætte uendeligt, såfremt varemærket anvendes og registreringen fornyes. Et firmanavn 

kan have samme effekt i et marked og kan være registreret i særlig form som et varemærke. 

Brands kan være en kombination af immaterielle aktiver og andre poster som varemærker, 

navne, kundeforhold, omdømme og goodwill. Derfor kan brands være svære at adskille og 

overføre som et separat immaterielt aktiv. Varemærker og navne anses for immaterielle 

aktiver, efter definitionen i afsnit A.1, hvilket også er gældende for brands. Dog kan brands 

bestå af et enkelt immaterielt aktiv eller flere immaterielle aktiver.116  

Rettigheder i henhold til kontrakter og statslige licenser – Dette kan omfatte offentlige 

tilladelser og offentlige tilskud, der kan være vigtige for bestemte virksomheder for at de kan 

udøve deres erhvervsaktivitet. Dette er omfattet af definitionen på et immaterielt aktiv i afsnit 

A.1. Dog skal der skelnes fra en virksomheds registrering, da dette sker før virksomheden 

udøver erhvervsaktivitet, hvorfor dette ikke må anses som værende et immaterielt aktiv. 

Rettigheder i henhold til kontrakter, kan omfatte kontrakter med leverandører og vigtige 

kunder. Disse er også anset som et immaterielt aktiv.117 

Licenser og begrænsede rettigheder – Disse begrænsede rettigheder af immaterielle aktiver 

kan overføres ved licenser eller lignende kontrakter. De kan begrænses til anvendelsesområde, 

løbetid, brug, geografi, samt på andre måder. Sådanne begrænsede rettigheder anses også som 

værende anset som et immaterielt aktiv.118 

Goodwill og igangværende koncern værdi – Afhængig af virksomhed, kan goodwill referere til 

flere koncepter. I henhold til definition af immaterielle aktiver og transfer pricing, er det ikke 

nødvendigt med en præcis definition af goodwill, ligeledes bliver der ikke lagt op til en endelig 

konklusion om goodwill skal anses som værende et immaterielt aktiv efter definitionen i afsnit 

A.1. Hvorfor det er særligt vigtigt at udarbejde og gennemføre en transfer pricing analyse, hvor 

der fremgår en beskrivelse af de immaterielle aktiver, samt om andre virksomheder ville give 

kompensation for denne form for immaterielle aktiver under tilsvarende omstændigheder, for 

at kunne afgøre om goodwill vil kunne anses som værende et immaterielt aktiver, efter afsnit 

                                                      
116 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.21 – 6.23 
117 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.24 – 6.25 
118 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.26 
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A.1.119 

Koncernens synergier – Disse synergier kan i nogle tilfælde bidrage til optjening af indkomst i 

en koncern, det kan være ved afskaffelse af dobbeltarbejde, integrerede systemer og indkøb. 

Disse synergier kan have en indflydelse på bestemmelsen af armslængdeprincipper ved 

kontrollerede transaktioner. Men da de ikke ejer eller kontrolleres af en bestemt virksomhed, 

anses det ikke for værende et immaterielt aktiv.120 

Særlig markedskarakter – Disse karakterer kan påvirke armslængdeprincippet, ved enten høje 

eller lave omkostninger, der har påvirkning på salgsprisen. Disse markedskarakterer kan ikke 

ejes eller kontrolleres, hvorfor det ikke anses for værende et immaterielt aktiv.121  

Der er klart sket en udvidelse af vejledningen til identifikation af immaterielle aktiver, som giver 

en bedre forståelse for hvornår der er tale om et immaterielt aktiv. Det vurderes også som 

positivt at, der gives eksempler på hvornår der ikke er tale om et immaterielt aktiv, for også 

negativt at afgrænse definitionen. Der er i forslaget til det nye kapitel VI slettet de tidligere 

kategorier immaterielle marketings- og produktionsaktiver, der fremgik som en underkategori 

til de kommercielle aktiver, hvilket kunne føre til en større forvirring i hvordan de immaterielle 

aktiver skulle opdeles.  

6.1.2 Ejerskab af immaterielle aktiver 

Det meste af dette afsnit i det nye kapitel VI er markeret med gråt, hvorfor det kun er forelagt 

som udkast. Årsagen til dette er at, store dele af dette afsnit henviser til kapitel I – III, der er 

omfattet af BEPS actions point 8, 9 og 10, som derfor har stor indflydelse på dette afsnit. 

I transfer pricing sammenhæng, når der sker kontrollerede transaktioner med immaterielle 

aktiver, er de juridiske rettigheder og kontraktlige aftaler et vigtigt område. Årsagen til dette 

kan findes i at, der i rettighederne eller kontrakterne fremgår en del af den vigtige information, 

der skal til for analysen af den kontrollerede transaktion. Der kan opstå splid mellem de 

associerede virksomheder, såfremt rettighederne eller kontrakterne ikke er skriftlige. Hvorfor 

der i det nye kapitel VI anbefales, da det er god praksis at, de associerede virksomheder 

                                                      
119 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.27 – 6.29 
120 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.30 
121 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.31 
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skriftlige får aftalt fordelingen af betydelige immaterielle aktiver i koncernen.122  

Den juridiske ejer bestemmes efter pkt. 1.52 og 1.53, der findes i kapitel I. I transfer pricing 

sager med immaterielle aktiver anses ejeren derfor for værende lig med den juridiske ejer. 

Såfremt der ikke kan defineres en juridisk ejer ud fra disse bestemmelser, er det den 

virksomhed i den multinationale koncern der kontrollerer og bærer risici ved beslutningerne 

vedrørende udnyttelsen af det immaterielle aktiv, der betragtes som den retmæssige ejer.123 

Det skal dog nævnes at denne del af det nye kapitel kun er et udkast, hvorfor der fortsat kan 

ske ændringer. Dette nævnes da der forventes et nye kapitel I, hvorfor henvisningen og 

definitionen på juridisk ejer kan ændres. Det juridiske ejerskab er vigtigt i det henseende at 

identificere og analysere den/de kontrollerede transaktioner vedrørende immaterielle aktiver, 

samt til at bestemme godtgørelsen vedrørende transaktionen.124 

En anden vigtig del af dette afsnit er at, finde den mest korrekte pris for den kontrollerede 

transaktion, så armlængdevilkårene er overholdt. Armslængde principperne og vilkår for 

kontrollerede transaktioner, bør bestemmes efter kapitel I – III, der omhandler 

bestemmelserne herom. Men foretages der en sammenlignelighedsanalyse, der er beskrevet i 

kapitel I – III, og sammenligner denne med de foretagne analyser omfattet af kapitel VI, bør 

dette give en klar vurdering af den juridiske ejendomsret, funktioner, aktiver og risici forbundet 

med immaterielle aktiver, samt en præcis identifikation af den kontrollerede transaktion.125   

6.1.3 Transaktioner med overførsel af immaterielle aktiver 

Ud over identificering af det immaterielle aktiv, samt ejerskabet af det immaterielle aktiv, er 

det også vigtigt at få identificeret og karakteriseret den kontrollerede transaktion, der 

indeholder det immaterielle aktiv. 126  

En kontrollerede transaktion, er den transaktion der sker inden for en koncern, som vist i 

nedenstående eksempel, mellem moder i et land og datter i et andet land. En uafhængig 

transaktion, er den transaktion der er vist mellem moder og den uafhængige virksomhed.  

                                                      
122 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.35 – 6.36 
123 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.40 
124 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.43 
125 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.70 – 6.71 
126 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.83 – 6.84 
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Figur 6.1 – Illustrering af kontrolleret og uafhængig transaktion127 

  

Inden for transfer pricing er der to typer af kontrollerede transaktioner der vil være relevant 

når det drejer sig om immaterielle aktiver. Det ene er kontrollerede transaktioner hvor der sker 

overførsel af de immaterielle aktiver eller rettighederne til de immaterielle aktiver. Den anden 

type er kontrollerede transaktioner hvor det vedrører brugen af immaterielle aktiver ved salg af 

varer eller tjenesteydelser.128  

6.1.4 Supplerende vejledning til immaterielle aktiver 

Den sidste del af det nye kapitel VI, omhandler supplerende vejledning i henhold til transfer 

pricing sager om immaterielle aktiver. Her bliver der henvist til de fastsatte principper i kapitel I 

– III. Dog kan disse principper være vanskellige at anvende når der er tale om kontrollerede 

transaktioner med immaterielle aktiver, da immaterielle aktiver ofte har nogle særlige 

egenskaber, der gør det mere kompliceret at finde sammenlignelige transaktioner, hvilket også 

kan gøre prisfastsættelse i henhold til armslængde principperne mere vanskelig.129 Afsnit D 

giver derfor en supplerende vejledning, opdelt i de fire nedenstående punkter: 

1. Vejledning til alle transaktioner med immaterielle aktiver; 

2. Supplerende vejledning til kontrollerede transaktioner omfattende overførsel af 

immaterielle aktiver eller rettigheder til immaterielle aktiver; 

3. Supplerende vejledning til kontrollerede transaktioner omfattende overførsel af 

                                                      
127 Egen tilvirkning 
128 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.83 – 6.84 
129 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.104 – 6.105 
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immaterielle aktiver eller rettigheder til immaterielle aktiver, når værdien er usikker på 

overdragelsestidspunktet; 

4. Supplerende vejledning til kontrollerede transaktioner, ved anvendelse af immaterielle 

aktiver ved salg af varer eller levering af tjenesteydelser, hvor der ikke sker overdragelse 

af rettigheder til immaterielle aktiver.130  

Under de ovenstående punkter, bliver der gennemgået hvilke ekstra tiltag en koncern kan gøre 

for at opnå den mest korrekte pris ved kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver. 

Herudover bliver der også henvist til værdiansættelsesmetoderne i kapitel II for beregning af 

den meste korrekte pris, i henhold til den metode der passer bedst efter omstændighederne.  

Når der skal vælges den mest hensigtsmæssige transfer pricing metode er det vigtigt at, have 

fokus på udfordringer ved at, definere arten af det relevante immaterielle aktiv, identificere 

sammenlignelige ikke kontrollerede transaktioner, som i de fleste tilfælde er svært, samt det 

vanskellige i at anvende visse transfer pricing metoder omtalt i kapitel II. Disse udfordringer er 

vigtige, når der skal ske en udvælgelse af transfer pricing metoden.131 Derudover er det vigtigt 

at, udvælgelsen sker på baggrund af en funktionsanalyse, da denne analyse giver en god 

forståelse af den multinationale koncern132 Der bliver henvist til at, de transfer pricing metoder 

der henvender sig bedst til immaterielle aktiver er, CUP metoden og profit split metoden.133 

6.2 Rådgivers holdninger til OECD’s nye kapitel 6 fra action point 8 

Deloitte udsendte den 16. september en beskrivelse af action point 8, samt deres 

kommentarer. Afsnit B om ejerskab af immaterielle aktiver, er som tidligere nævnt ikke endelig 

færdiggjort, men Deloitte mener retningen klart fremgår at, selvom man har ejendomsretten til 

et immaterielt aktiv, er dette ikke ensbetydende med der modtages store afkast fra det 

immaterielle aktiv. Derudover mener de at, virksomhederne bør overveje at revidere deres 

aftaler og ordninger om immaterielle aktiver, for at klarlægge om de immaterielle aktiver er 

identificeret korrekt. Derudover mener de at, nogle af de vanskelligheder der er forbundet med 

                                                      
130 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.106 
131 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.128 
132 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.130 
133 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, kapitel VI, pkt. 6.142 
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prisfastsættelse efter armslængde principperne på immaterielle aktiver fortsat vil eksistere.134  

Der bliver i det nye kapitel VI henvist til at, de transfer pricing metoder der passer bedst til 

immaterielle aktiver er CUP metoden og profit split. Dog henviser Deloitte til at, CUP metoden 

vil være vanskelig i praksis, da det er vanskeligt at finde sammenlignelige transaktioner med 

tredjeparter, med mindre der inden for kort tid er sket en overdragelse af de immaterielle 

aktiver fra en uafhængig virksomhed.135 

KPMG udgav den 18. september 2014 en artikel, med information og holdning til action plan 8. 

Her pointeres de vigtigste højdepunkter i den seneste anbefaling fra OECD om immaterielle 

aktiver. Dog kommenterer de at, OECD har valgt at udskyde, de mest vanskellige og vigtige 

beslutninger, som de mener er områder som rekarakterisering og risici, til 2015.136 

De højdepunkter KPMG mener er de vigtigste, i de seneste vejledninger fra OECD om 

immaterielle aktiver er følgende: 

 KPMG mener den seneste vejledning, er meget lig det tidligere udsendte ”Revised 

Discussion draft”. Det skyldes at definitionen af immaterielle aktiver i den nye 

vejledning menes at være lig med det tidligere udsendte ”Revised discussion draft”. 

Ligeledes mener de om diskussionen om ejerskab af immaterielle aktiver, samt 

værdiansættelse af immaterielle aktiver. 

 I den nye action point 8 bliver der omtalt tre situationer, hvor det især er svært at 

vurdere de immaterielle aktiver. De tre situationer er:  

 Når der er tale om den multinationale koncerns egen udviklede immaterielle aktiver, 

som overdrages inden for koncernen, mens de immaterielle aktiver endnu ikke er 

færdigudviklet; 

 Immaterielle aktiver der enten er selv udviklede eller erhvervede, men hvor det 

immaterielle aktiv fungere som en base for yderligere udvikling af det immaterielle 

aktiv; 

                                                      
134 BEPS Action 8: Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Deloitte Comments 
135 BEPS Action 8: Transfer Pricing Aspects of Intangibles, afsnit Transfer pricing methods and comparability 
analysis 
136 OECD – Transfer pricing recommendations for intangibles, afsnit Guidance on transfer pricing aspects of 
intangibles 
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 Situationer hvor aspekter som marketing og produktion er vigtige i bestemmelsen af 

armslængde priser, for det immaterielle aktiv. 

 KMPG henviser til, der er formuleret yderligere eksempler i det nye kapitel 6, som nu 

omhandler 33 eksempler.137  

EY udgav den 21. september 2014, også deres kommentarer til action point 8, det nye kapitel 6. 

I kommentarerne har EY pointeret at, definitionen af et immaterielt aktiv i det nye kapitel 6 er 

bekræftet som: 

“Something which is not a physical asset or a financial asset, and which is capable of 

being owned or controlled for use in commercial activities and whose use or transfer 

would be compensated had it occurred in a transaction between independent 

parties in comparable circumstances.”  

Derudover henviser de også til OECD’s udvidelse af definitionen på immaterielle aktiver, 

når der er tale om immaterielle aktiver, der er “unique and valuable”. Definitionen på 

disse immaterielle aktiver er: 

“Those intangibles (i) that are not comparable to intangibles used by or available to 

parties to potentially comparable transactions, and (ii) whose use in business 

operations (e.g. manufacturing, provision of services, marketing, sales or 

administration) is expected to yield greater future economic benefits than would be 

expected in the absence of the intangible.”138 

For den del af action point 8, det nye kapitel 6, der anses som endeligt og gennemføres i 2015, 

mener EY indeholder klare retningslinjer for transfer pricing analyser, der omhandler 

immaterielle aktiver. Samtidig henviser EY til vigtigheden i, der bliver udarbejdet en grundig 

sammenlignelighedsanalyse, under transfer pricing analysen af de immaterielle aktiver. Selvom 

det nye kapitel 6 endnu ikke er endeligt implementeret, hentyder EY til at, 

skattemyndighedernes adfærd kan blive påvirket af OECD’s nye vejledning om immaterielle 

aktiver. EY konkludere til sidst at, den del af kapitel 6 der fortsat er foreløbig, som omhandler 

                                                      
137 OECD – Transfer pricing recommendations for intangibles, afsnit Guidance on transfer pricing aspects of 
intangibles 
138 OECD issues updated guidance under BEPS Action 8 on transfer pricing aspects of intangibles, afsnit Definition 
of intangibles for transfer pricing purposes 
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ejerskab af immaterielle aktiver, fortsat mangler vigtige beslutninger der skal træffes af OECD. 

Men retningen af det foreløbige udkast, viser at OECD har fokus på tilpasningen mellem 

ejerskab af immaterielle aktiver og de funktioner der udføres.139   

6.3 Implementering af action point 8 - Det nye kapitel VI 

Den endelige version Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, er den der blev 

udsendt den 16. september 2014. Den indeholder også ændringer til kapitel I, II og VI, som skal 

indsættes i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations.140  

Men i forbindelse med action 8, har man erfaret tætte forbindelser mellem ejerskab af 

immaterielle aktiver og risiko, rekarakterisering af transaktioner og hard-to-value immaterielle 

aktiver, action 9 og 10. Hvorfor man ikke kan færdiggøre afsnittet med ejerskab af immaterielle 

aktiver i den endelige version af Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles. Det 

endelige arbejde med ejerskab af immaterielle aktiver, forventes derfor først færdigt i 

forbindelse med færdiggørelsen af action 9 og 10.141  

6.4 Delkonklusion  

Formålet med action point 8 og dermed ændringerne til det nye kapitel VI er at, præcisere 

definitionen på immaterielle aktiver og identificere de transaktioner, hvor der indgår 

immaterielle aktiver. Den guideline der blev udsendt i september 2014, er den endelige version 

for immaterielle aktiver. Dog er afsnit om ejerskab af immaterielle aktiver endnu ikke 

færdigbehandlet, da der er for tætte relationer mellem dette afsnit og action point 8, 9 og 10.  

I forbindelse med identificeringen af immaterielle aktiver, er vejledningen blevet udvidet med 

en bredere definition, samt flere eksempler på hvad der er omfattet af definitionen på et 

immaterielt aktiv. Herunder er der også tilføjet eksempler på hvornår der ikke er tale om et 

immaterielt aktiv, efter denne definition. Ud fra definitionen kan det konkluderes at, for at der 

er tale om et immaterielt aktiv, skal aktivet kunne identificeres og specificeres. 

                                                      
139 OECD issues updated guidance under BEPS Action 8 on transfer pricing aspects of intangibles, afsnit 
Implications 
140 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Executive summary, s. 9 
141 Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, Executive summary, s. 10 



Transfer Pricing – Teoretiske transfer pricing problemstillinger ved immaterielle aktiver 

 

 

Side | 52  
 

Både Deloitte og EY, har en klar holdning til den del af kapitel 6, som fortsat kun er udkast, om 

ejerskab af immaterielle aktiver. EY mener OECD har fokus på tilpasningen mellem, ejerskab af 

det immaterielle aktiv og de funktioner der udføres hermed, hvor Deloitte henviser til at 

ejendomsretten til et immaterielt aktiv, ikke nødvendigvis betyder virksomheden modtager 

store afkast fra det immaterielle aktiv.  

Deloitte konkluderer i deres kommentarer at, de mener vanskellighederne forbundet ved 

prisfastsættelse af immaterielle aktiver fortsat vil eksistere, selvom OECD’s nye guidelines 

implementeres. 
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7. OECD’s discussion draft fra december 2014 om Action point 8, 9 og 10 

Action point 8, 9 og 10 går ud på at, sikre transfer pricing resultaterne er overensstemmelse 

med den reelle værdiskabelse der sker i koncernen. Dette action point har tætte relationer til 

action point 8, om ejerskab af immaterielle aktiver, hvorfor det er relevant for afhandlingen. 

Den 19. december 2014 udgav OECD et discussion draft om disse action points. Da der er tale 

om et discussion draft, er hensigten at få offentlighedens kommentarer på det foreløbige 

arbejde der er foretaget på disse områder. Emnerne i de tre action points er nært beslægtede, 

hvorfor man arbejder med dem samtidig. Disse actions points omhandler udviklingen af 

følgende områder: 

 Regler der forhindrer overførsel af risici eller afsættelse af overdreven kapitel blandt 

koncerninterne virksomheder. Dette vil indebære en ændring af transfer pricing 

reglerne og vedtagelse af reglerne om særlige foranstaltninger for at sikre at, 

uhensigtsmæssige afkast ikke tilfalder en virksomhed, kun fordi virksomheden via en 

kontrakt har påtaget sig en risiko eller har stillet kapital til rådighed. 

 Regler der forhindrer indgåelse i kontrollerede transaktioner mellem koncerninterne 

virksomheder, der kun meget sjældent eller ikke ville forekomme mellem uafhængige 

parter. For at kunne gennemføre dette kræver det at, der skal klarlægges hvornår en 

kontrolleret transaktion må re-karakteriseres. 

 Regler for kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver der er karakteriseret 

som hard-to-value.142   

Det udsendte discussion draft fra december 2014 er opdelt i to dele. Den første del indeholder 

ændringerne til afsnit D i kapitel 1 i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations. Det omhandler vigtigheden i at virksomhederne afgrænser 

de koncerninterne kontrollerede transaktioner, samt vejledning til det relevante ved og 

fordelingen af risici og fastsættelse af de økonomiske egenskaber og sammenlignelighed ved 

den kontrollerede transaktion. Anden del omhandler de særlige foranstaltninger, der er 

udarbejdet flere muligheder for foranstaltninger, hvor arbejdsgruppen opfordrer til 

                                                      
142 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, s. 1 
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kommentarer hertil.143   

7.1 Første del af discussion draft om action 8, 9 og 10 

Den første del indeholder, som tidligere nævnt ændringer til afsnit D i Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, kapitel 1. Afsnittet indeholder 

både meget nyt, men der er også bibeholdt underafsnit. Opdelingen i afsnit D, består som 

følger: 

 Identifikation af kommercielle og finaniselle relationer; 

 Identificering af risici i kommercielle og finansielle relationer, denne del indeholder 

primært nye anbefalinger; 

 Fortolkning, denne del indeholder primært nye anbefalinger; 

 Manglende anerkendelse, denne del indeholder primært nye anbefalinger; 

 Særlige forhold, denne del indeholder ingen nye anbefalinger; 

 Beliggenhedsbesparelser og andre lokale fordele, denne del indeholder ingen nye 

anbefalinger; 

 Samlet arbejdskraft, denne del indeholder ingen nye anbefalinger; 

 Koncern synergier for den multinationale koncern, denne del indeholder ingen nye 

anbefalinger; 

Der vil i gennemgangen, primært blive fokuseret på de områder, hvor der sker ændringer til det 

nuværende kapitel 1. 

7.1.1 Identifikation af kommercielle og finansielle relationer 

Når armslængdeprincippet skal vurderes, er en sammenlignelighedsanalyse kernen i, om 

armslængdeprincipperne er overholdt. Sammenlignelighedsanalysen er baseret på en 

sammenligning mellem de betingelser der er aftalt i en kontrolleret transaktion og en 

transaktion mellem uafhængige parter. Der er to vigtige aspekter i denne sammenligning, 

identificering af kommercielle og finansielle relationer mellem de koncerninterne virksomheder 

og om de betingelser der er knyttet til disse relationer i den kontrollerede transaktion er 

korrekt afgrænset, samt en sammenligning mellem betingelserne i den kontrollerede 

                                                      
143 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, s. 1-2 
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transaktion og en lignende transaktion mellem uafhængige parter. Det er kun det første aspekt 

der omhandles i kapitel I, og dermed også denne action plan, det andet aspekt omhandles i 

kapitel II og III.144 

En kontrolleret transaktion kan defineres som konsekvensen eller udtrykket for den 

kommercielle eller finansielle forbindelse. For at identificere de kommercielle og finansielle 

relationer skal kontraktbetingelserne og adfærden mellem de koncerninterne virksomheder 

undersøges. Ved undersøgelse af adfærden skal, der ses på hvordan virksomhederne interagere 

sammen, både i økonomisk og kommerciel sammenhæng, som kan føre til kommerciel værdi 

og hvordan denne værdi bidrager til værdikæden. Derudover skal der ses på hvilke funktioner 

der udføres af hvilke virksomheder, hvilke aktiver de hver især bidrager med, samt hvilken 

risiko de hver påtager sig eller administrerer.145 Såfremt der er sket en kontrolleret transaktion, 

hvor der ikke er indgået en kontrakt eller lavet en aftale, men det er sket ved udstationering af 

en medarbejder, der her ydet know-how, kan en sådan transaktion kun opdages, ved en 

undersøgelse af de involverede virksomheders adfærd.146  

I forbindelse med identifikation af de kommercielle og finansielle relationer, skal også ske en 

identifikation af de relevante økonomiske egenskaber i den kontrollerede transaktion. Grunden 

til dette er at, der ikke kan foretages en sammenligning med en transaktion mellem uafhængige 

parter, før der er foretaget en identifikation af de relevante økonomiske egenskaber af de 

kommercielle eller finansielle relationer, som viser den kontrollerede transaktion. De 

økonomiske egenskaber kan også udtrykkes som sammenlignelighedsfaktorer. De faktorer der 

skal analyseres er, vilkårene i kontrakten for den kontrollerede transaktion, kendetegn på om 

der er sket overdragelse af ejendom eller tjenesteydelser, de økonomiske forhold mellem 

virksomheder og det marked de operere på, de forretningsmæssige strategier, samt de 

funktioner der udføres af virksomhederne i den kontrollerede transaktion, herunder brug af 

immaterielle aktiver og styring af risici.147  

Ovennævnte analyser skal ende ud i et præcist overblik over den kontrollerede transaktion, på 

                                                      
144 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 1 
145 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 2-3 
146 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 7 
147 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 9-10 
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baggrund af indgåede aftaler, funktioner der udføres, hvilke immaterielle aktiver der benyttes, 

arten af produkter eller tjenesteydelser der overføres, samt hvilken risiko der er foretaget.148 

Identifikation af de kommercielle og finansielle relationer er nye tilføjelse til afsnit D, som 

erstatter den gældende sammenlignelighedsanalyse. Både det nye og det gældende afsnit 

omhandler en analyse af den kontrollerede transaktion, men i det nye afsnit, bliver der gået 

mere i dybden med den kontrollerede transaktion. 

I forbindelse med identifikationen af de økonomiske og finansielle relationer, er det også 

nødvendigt med en funktionsanalyse, ligesom der allerede bliver anbefalet i den gældende 

vejledning. Denne analyse går også ud på at undersøge de betydningsfulde økonomiske 

aktiviteter og ansvar der sker i forbindelse med den kontrollerede transaktion, herunder hvilke 

immaterielle aktiver der anvendes, samt hvilken risici der foretages. Forskellen er blot at, der i 

funktionsanalyse fokuseres på hvad virksomhederne i realiteten gør, i stedet for hvad der er 

aftalt.149 I funktionsanalyse skal der overvejes hvilken type af aktiv der anvendes i den 

kontrollerede transaktion, herunder også om der er tale om overdragelse af et immaterielt 

aktiv, ligesom der skal tages stilling til, i den gældende funktionsanalyse.150 

Udover ovennævnte skal der også foretages en vurdering af de økonomiske omstændigheder, 

samt forretningsstrategier. Ved de økonomiske omstændigheder skal der ses på de markeder 

hvorpå de uafhængige virksomheder opererer og de koncerninterne virksomheder opererer, da 

der ikke må være forskelle der kan have indflydelse på prisen, for at de kan benyttes i en 

sammenlignelighedsanalyse. I sammenlignelighedsanalysen skal der tages hensyn til 

forretningsstrategier, da disse kan have stor indflydelse på den kontrollerede transaktion, da 

der kan være strategier for udvikling og innovation som kan have en indflydelse på fremtiden i 

forhold og dermed.151 

7.1.2 Identificering af risici i kommercielle og finansielle relationer 

I forbindelse med identifikation af risici er det vigtigt, i en sammenligning mellem en 

transaktion mellem uafhængige parter og en kontrolleret transaktion at, vurdere hvilken risici 

                                                      
148 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 11 
149 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 16 
150 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 20 
151 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 27+31 
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der er antaget der er, samt hvilke funktioner der udføres der har påvirkning på risikoen og 

hvordan risikoen fordeles. I transfer pricing analyser kan vurderingen af risici være vanskelligt, 

da det kan være svært at identificere.152 Men det er her en fordel at tænke på risiko som, en 

effekt af den usikkerhed der er for virksomheden med deres målsætninger. Det kan forklares på 

den måde at, hver gang virksomheden skal udnytte en mulighed i deres drift, genererer de 

indtægter eller omkostninger, der er derfor en usikkerhed og denne usikkerhed antages som 

risiko. En ulempe ved risiko er når, en virksomheds positive resultat ikke opnås, hvis et produkt 

ikke tiltrækker forbrugernes forventninger og dermed ikke bliver solgt i det omfang som 

forventet.153 Det kan være en virksomhed har brugt mange udviklingsomkostninger på et 

produkt, de har patent på, de har dermed taget en risiko for at produktet kan sælges. 

Der kan være flere former for risiko, der gives i det udsendte discussion draft en liste over 

hvilke risici der kan være ved en transfer pricing analyse. Listen er ikke udtømmende, men 

udgør en strategisk eller markeds risiko, infrastruktur eller operationel risiko, finansiel risiko, 

transaktionsrisiko og hazard risiko.154  

Derudover kan der være en fordeling af risici i kontrakten eller aftalen, her er det vigtigt at få 

klarlagt om den aftalte fordeling af risiko også er den faktiske fordeling, som er afsløret under 

analysen af adfærden. Fordelingen af risici er baseret på pkt. 9.13-9.15 i den gældende Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.155  

Ved antagelse af risiko, vurderes risikoen til at være placeret i den multinationale koncerns 

operationelle funktioner, jf. det udsendte discussion draft. Derfor bør funktionsanalysen afgøre, 

hvilken virksomhed eller virksomheder i den multinationale koncern, der skal reagere og 

håndtere effekten af risici.156  

Ved potentiel virkning af risiko, bestemmes effekten af risici og betydningen af hvordan en 

fastsat transfer pricing pris kan påvirkes af risiko og usikkerhed. Bestemmelse af risici og 

betydning sker i funktionsanalysen ud fra forskellige parametre som, hvordan værdien skabes i 

                                                      
152 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 37-38 
153 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 41 
154 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 42 
155 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 43 
156 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 46-47 
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den multinationale koncern, de aktiviteter der gør der kan opretholdes et overskud og de 

enkelte enheders bidrag til værdi i den multinationale koncern.157  

Risikostyring kan ikke fjerne risiko, men gør at den multinationale koncern bliver bedre til at 

vurdere risici, og de muligheder og bestemmelser der skal til for at føre risikobegrænsede 

strategier. Risikostyring kan foretages på flere niveauer, når der er tale om en multinational 

koncern, herunder både bestyrelsen/bestyrelser, erhvervsledelsen, operationelle enheder og 

funktionelle afdelinger. Risikostyring omfatter tre elementer, der i det udsendte discussion 

draft er baseret på pkt. 9.23-9.24 i Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations.158  

Ved vurdering af den faktiske adfærd, vurderes det at en virksomheds antagelse af risikoen i sig 

selv ikke er nok til at, risikoen tildeles i forbindelse med transfer pricing. Det relevante er, 

hvordan virksomheden styrer risici, samt hvad der bliver gjort for at imødegå og begrænse 

risici.159  

På stadiet for transfer pricing konsekvenser, ses resultaterne af analysen med identificering af 

de risici der er ved transaktionen, hvordan der arbejdes med denne risici, samt hvordan de er 

delt i koncernen. Transfer pricing konsekvenserne på den enkelte kontrollerede transaktion, 

kan herefter vurderes og overvejes.160  

7.1.3 Fortolkning 

Efter analyserne i de to forgående afsnit, er der under transfer pricing analysen identificeret de 

kommercielle og finansielle relationer mellem de involverede parter, samt risikoen heri. På 

baggrund af an,alysen, er det også identificeret hvordan værdien skabes på baggrund af disse 

funktioner, risici og aktiver. 161  

Men efter den foretagne analyse kan det forekomme at, den kontrollerede transaktion ikke 

bliver anerkendt under transfer pricing reglerne. Der er strenge krav for, hvornår en 

kontrolleret transaktion ikke anerkendes skattemæssigt. Opfyldes disse krav ikke, er den 

                                                      
157 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 48 
158 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 54-56 
159 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 60 
160 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 73-74 
161 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 79 
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kontrollerede transaktion præcist afgrænset og kan dermed indregnes som en kontrolleret 

transaktion.162 Det kan især være vanskelligt hvis der er tale om en kontrolleret transaktion 

med immaterielle aktiver, hvor det immaterielle aktiv består af viden der er svær at 

værdiansætte, eller et immaterielt aktiv under udvikling. 

7.1.4 Manglende anerkendelse 

Dette afsnit fastlægger de omstændigheder, der vurdere hvorfor en kontrolleret transaktion 

ikke anerkendes skattemæssigt i ét eller flere lande. Udtrykket manglende anerkendelse har 

samme betydning som udtrykket re-karakterisering.163 Årsagen til dette afsnit, som primært er 

til fordel for skattemyndighederne er at, der ved transfer pricing analyser ellers ville 

forekomme kontrollere transaktioner hvor prisfastsættelsen ikke opfylder armslængde 

principperne, og koncernen har anvendt priser og vilkår der afviger fra de vilkår uafhængige 

parter ville have indgået.164 For at en kontrolleret transaktion kan anerkendes skattemæssigt og 

man dermed anser den for at opfylde armslængdeprincippet og transfer pricing reglerne, skal 

transaktionen vise de grundlæggende økonomiske egenskaber mellem uafhængige parter.165  

Konsekvensen når den kontrollerede transaktion ikke anerkendes er at, skatteydernes struktur 

ændres til en alternativ struktur, der afspejler de grundlæggende økonomiske egenskaber 

mellem ikke-nærtstående parter og derfor kommer så tæt på den kommercielle virkelighed 

uafhængige parter i lignende situationer.166 

7.2 Anden del af discussion draft om action 8, 9 og 10 

De foreslåede ændringer i del I, bidrager væsentligt til at nå målet for action 8, 9 og 10. Det 

gælder især en nøjagtig afgrænsning af den faktiske kontrollerede transaktion, baseret på både 

adfærd og kontraktmæssige forhold, derudover specifikation af risici og risikostyring, samt 

manglende anerkendelse på kontrollerede transaktioner. Men selvom alle disse ændringer vil 

blive indført i transfer pricing vejledningen, vil der fortsat være en risici. Denne risici består 

primært af informationsasymmetri mellem skatteydere og skattemyndighederne. Derfor består 

anden del af dette discussion draft af 5 foreslåede særlige foranstaltninger, hvor der er blevet 

                                                      
162 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 80-82 
163 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 83 
164 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 85 
165 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 89 
166 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, afsnit D.1, pkt. 93 
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opfordret til kommentarer hertil, så der kan besluttes hvilke ekstra foranstaltninger der skal 

indføres i vejledningen.167 Der er valgt at fokusere på foranstaltningen om hard-to-value af 

immaterielle aktiver, da denne foranstaltning er relevant i forhold til resten af afhandlingen.   

7.2.1. Hard-to-value immaterielle aktiver 

Under action 8 om immaterielle aktiver, kræves der en udvikling af transfer pricing regler eller 

særlige foranstaltninger, for de overførsler af immaterielle aktiver der er svære at 

værdiansætte. Behovet for denne regulering er opstået fordi, der er mulighed for en 

systematisk fejlvurdering i forbindelse med værdiansættelsen, når der ikke findes pålidelige 

sammenlignelige overførsler, og hvor de antagelser der anvendes i værdiansættelsen må anses 

for værende spekulative.168  

Der er lagt op til at, foranstaltningerne skal ramme de situationer hvor den skattepligtige enten 

har fastsat prisen som et engangsbeløb eller som en fast royalty sats på basis af fremskrivninger 

uden nogle yderligere kontingentbetalinger, samtidig med at den skattepligtige ikke 

dokumenterer de fremskrivninger, der danner basis for den fastsatte royalty, over for 

skattemyndighederne. Der bliver i udkastet foreslået at den skattepligtige kan få 

formodningerne om fejlvurderingerne mindsket på to måder. Enten kan der fremvises og 

dokumenteres de forudgående fremskrivninger, der anvendes til bestemmelse af den faste pris, 

hvor pålideligheden for disse beregninger fremgår og ved at, den skattepligtiges erfaringer med 

disse prognoser er pålidelige under tilsvarende omstændigheder. Derudover kan formodningen 

om en fejlvurdering også afkræftes såfremt, resultatet af de forudgående fremskrivninger, der 

er anvendt til beregning af den faste pris, ikke afviger mere end xx %, samt hvis den faktiske 

rentabilitet ikke afviger mere en xx % fra den forventede rentabilitet.169 Der er i udkastet ikke 

bestemt hvor store disse procentmæssige afvigelser må være. 

7.3 Rådgivers kommentarer til discussion draft på Action 8, 9 og 10 

Da OECD i december 2014 udgav Discussion draft på action 8, 9 og 10 var det med henblik på at 

modtage offentlighedens kommentarer, hvorfor de modtage kommentarer blev udgivet den 

10. februar 2015 blev udgivet. Der er taget udgangspunkt i kommentarerne fra Deloitte og EY. 

                                                      
167 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, part II, pkt. 2-4 
168 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, part II, Option 1: Hard-to-value Intangibles 
169 BEPS actions 8, 9 and 10: Discussion draft, part II, Option 1: Hard-to-value Intangibles 
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7.3.1 Kommentarer fra Deloitte 

Deloitte pointerer at, risiko sammen med funktioner og aktiver, er en nøglefaktor når der skal 

foretages analyse af kontrollerede transaktioner, med henblik på en sammenligning med en 

lignende transaktion mellem uafhængige parter. Hvorfor yderligere vejledning om risiko 

påskønnes både for skattemyndighederne og virksomhederne, især når der i vejledningen 

bliver præciseret hvordan kontrollerede transaktioner bør overvejes i henhold til 

armslængdeprincippet. Dog hentydes der til at, begrebet risiko kan opfattes forskelligt, hvorfor 

de mener det ville være nyttigt med en definition af risiko i vejledningen.170  

Om afsnit D.1, mener Deloitte dette afsnit er hjælpsomt. Dog henviser de til nødvendigheden i 

at, udarbejde en fuld funktionsanalyse for den kontrollerede transaktion, før der kan taget 

stilling til hvilken metode eller prisfastsættelses analyse der skal benyttes. De er enige med 

vejledningen i, at såfremt der er forskelle mellem kontrakt og adfærd, er det adfærden der vil 

være af afgørende betydning. Dele af afsnit D.2 mener Deloitte kan forbedres, såfremt det 

omfattede en klar henvisning til behovet for overvejelse om, hvordan tredjeparter i 

sammenlignelige omstændigheder kontrollere, styre eller bærer deres risiko. Deloitte har ingen 

kommentarer til afsnit D.3, ud over pkt. 82, der bekræfter ligesom i gældende transfer pricing 

regler at, manglende anerkendelse kun bør gælde i særlige omstændigheder. Det bliver dog 

ikke nævnt i afsnit D.4 om manglende anerkendelse. Derudover henviser de til en præcisering 

af definitionen særlige omstændigheder.171  

Om anden del om særlige foranstaltninger, henviser Deloitte til at, særlig foranstaltninger ikke 

er forenelige med armslængdeprincipperne, hvorfor det vil kræve en ændring, såfremt denne 

del skal indeholdes i en ny transfer pricing guideline. Derudover henviser de til at, særlige 

foranstaltninger ikke bør være en erstatning for at anvende armslængdeprincipper korrekt, og 

bør derfor kun anvendes efter transfer pricing og armslængdeprincipperne. I henhold til hard-

to-value, mener Deloitte ikke det er armslængde tilgang, når der ses på tredjeparts 

transaktioner og prisjusteringsklausuler. Men hvis nærtstående parter er forpligtet til at 

pålægge prisjusteringsklausuler i forbindelse med transfer pricing formål, ville det kunne løses 

ved at indarbejde betingede betalingsmekanismer for at sikre symmetri, da symmetri er vigtigt 

                                                      
170 Comments received on public discussion draft, Deloitte, Executive summary, s. 246  
171 Comments received on public discussion draft, Deloitte, Appendix 1, s. 249-255 
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ved behandling af kontrollerede tranaktioner. 

7.3.2 Kommentarer fra EY 

I kommentarerne fra EY, udtrykker de stor bekymring for udkastet til kapitel I, samt de særlige 

foranstaltninger, da de mener udkastet er alt for bred og vag. Hvis udkastet gennemføres, 

mener de det vil skabe usikkerhed og betydelig risiko for dobbeltbeskatning, samt stigning i 

arbejdsbyrden for skattemyndighederne der skal håndtere dobbeltbeskatningen. Ændringerne 

af kapitel I, vil ikke kun påvirke de transaktioner der skaber risiko, men også stort set alle andre 

transaktioner mellem nærtstående parter. Afslutningsvis henviser de til, at inden der tages 

særlige foranstaltninger, anbefales der en analyse til at klarlægge manglen på den 

konventionelle transfer pricing analyse.172 

I henhold til de særlige foranstaltninger, mener EY det rejser en risiko for dobbeltbeskatning, 

hvorimod armslængdeprincipperne har været succesfuldt i at forhindre dobbeltbeskatning. 

Hvorfor de anbefaler en indledning til de særlige foranstaltninger, der forklarer hvorfor de 

særlige foranstaltninger er nødvendige, som f.eks. hvilke mangler der skal være i den 

konventionelle transfer pricing analyse. Da de ellers mener skattemyndighederne vil blive 

fristet til at benytte de særlige foranstaltninger til at udvide deres skattegrundlag, hvilket vil øge 

risikoen for dobbeltbeskatning. På grund af de forskelle der er mellem armslængdeprincippet 

og de særlige foranstaltninger, anbefaler EY en mere klar og definerende beskrivelse af 

manglerne inden for transfer pricing og derfor først koncentrere sig om at løse disse mangler.173   

I henhold til hard-to-value, mener EY at denne foranstaltning har mange lighedspunkter med 

US indkomst standard CWI, som de mener, efter deres erfaring med denne indkomst standard, 

rejser en række vanskellige problemstillinger, samt anvendelsen i praksis er vanskelig. Behovet 

for denne foranstaltning skyldes det nødvendige i at forhindre en systematisk fejlvurdering, 

hvorfor hensigten med denne foranstaltning er at, undgå ulovlig prissætning og dermed bevidst 

flytte overskud. EY er derfor imod vedtagelsen af hard-to-value.174  

                                                      
172 Comments received on public discussion draft, EY, General remarks, s. 330-332 
173 Comments received on public discussion draft, EY, Detailed comments, special measures, s. 338-339 
174 Comments received on public discussion draft, EY, Detailed comments, option 1, s. 338-339 
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7.4 Implementering af Action 8, 9 og 10 

De omhandlende action plans, har nu været udsendt som et discussion draft og offentligheden 

har haft mulighed for at kommentere på dette. Det næste der sker med disse områder er at, 

OECD udsender et Revised draft, som forventes at blive udsendt i begyndelsen af juni 2015. 

Hvorefter der igen vil være en offentlig høring, som forventes i juli. Det forventes at den 

endelige afslutning af action point 8, 9 og 10, vil kunne afsluttes i september 2015  

7.5 Delkonklusion 

Reguleringen af action point 8, 9 og 10 skal sikre transfer pricing resultaterne er 

overensstemmelse med den reelle værdiskabelse der sker i virksomheden. I den nye vejledning, 

bliver der fortsat anbefalet at, udarbejde en sammenlignelighedsanalyse, mellem betingelserne 

for en kontrolleret transaktion og en transaktion foretaget mellem uafhængige parter. I den 

forbindelse bliver en kontrolleret transaktion defineret som konsekvensen eller udtrykket for 

en kommerciel eller finansiel forbindelse. For at undersøge disse forbindelser, er det nødvendig 

at undersøge kontrakts betingelser, samt adfærden i koncernen, for til sidst at ende ud med et 

præcist overblik over den kontrollerede transaktion. 

Derudover anbefales en specifikation af risiko og risikostyring. Men selvom risikostyring kan 

ikke at fjerne al risiko, gør en effektiv risikostyring at, den multinationale koncern bliver bedre 

til at vurdere deres risici, og dermed de bestemmelser der skal til for at føre risikobegrænsede 

strategier. 
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8. OECD’s action point 13 – transfer pricing dokumentation 

Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, som 

omhandler action point 13 blev udgivet den 16. September 2014. Udgangspunktet for denne 

rapport, er som nævnt i foregående kapitler at, øge gennemsigtigheden for 

skattemyndighederne og give dem den tilstrækkelige information, så der kan foretages en 

transfer pricing risikovurdering.175 OECD’s ændringerne til TP dokumentationen er relevant for 

afhandlingen, både i forhold til sammenhold med den nuværende danske regel i SKL § 3 B, men 

især også pga. af den store indvirkning disse ændringer, som kapitlet omhandler, vil få for 

virksomhederne i deres transfer pricing analyse ved kontrollerede transaktioner.  

Det tidligere kapitel V blev vedtaget i 1995 hvor skattemyndighederne og skatteyderne ikke 

havde den store erfaring med transfer pricing og TP dokumentationen. Derfor blev der lagt 

vægt på et rimeligt behov i forbindelse med TP dokumentation, samarbejde mellem 

skattemyndigheder og skatteyder, samt at, armslængde princippet blev overholdt. Der var ikke 

en fast liste over de dokumenter der skulle indgå i TP dokumentationsprocessen.176 Siden da 

har mange lande vedtaget deres egne TP dokumentationsregler, hvorfor kompleksiteten for 

multinationale virksomheder er øget, når der skal indsendes TP dokumentation. Derudover er 

der også sket en øget kontrol fra skattemyndighedernes side, hvorfor det har betydet en 

stigning i omkostningerne ved udarbejdelse af dokumentationen. Selvom der har været denne 

udvikling, har skattemyndighederne fortsat ofte fundet TP dokumentationen mangelfuld.177 

Hvorfor der blev fundet frem til tre overordnede målsætninger for TP dokumentationskrav. De 

blev udarbejdet som følger: 

1. to ensure that taxpayers give appropriate consideration to transfer pricing requirements 

in establishing prices and other conditions for transactions between associated 

enterprises and in reporting the income derived from such transactions in their tax 

returns; 

2. to provide tax administrations with the information necessary to conduct an informed 

transfer pricing risk assessment; and 

                                                      
175 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Executive summary 
176 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 2 
177 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 3 
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3. To provide tax administrations with useful information to employ in conducting an 

appropriately thorough audit of the transfer pricing practices of entities subject to tax in 

their jurisdiction, although it may be necessary to supplement the documentation with 

additional information as the audit progresses178.  

8.1 Det nye kapitel V – Dokumentation 

For at opfylde de ovennævnte tre målsætninger til dokumentationen, er der udarbejdet en 

tredelt tilgang til TP dokumentationen. Hvorfor dokumentationen i det nye kapitel V kræver der 

udarbejdes en master fil hvor den multinationale koncern skal udfylde nogle standard 

oplysninger for alle enheder i koncernen, derudover kræves der en lokal fil, hvor der skal 

udarbejdes dokumentation for væsentlige transaktioner, for den lokale virksomhed. Til sidst 

skal der være en Country-by-Country rapport, der skal indeholde en fordeling af den 

multinationale koncerns indtægter og betalte skat, samt en oversigt over den økonomiske 

aktivitet i den multinationale koncern. Denne nye tilgang til TP dokumentationen, vil give 

skattemyndighederne mere relevante og pålidelige oplysninger, hvorfor de bedre kan udføre en 

risikoanalyse.179  

De væsentligste ændringer i TP dokumentationen er Country-by-Country rapporten. Derudover 

også at, der skal være åbenhed om den multinationale koncerns transfer pricing politikker, 

samt mere information om den multinationale koncerns globale aktiviteter.  

Det tidligere kapitel V i Transfer Pricing Guidelines udgår, og bliver fuldstændigt erstattet af de 

nye dokumentationskrav, som indeholder den ovennævnte tredeling, en master fil, lokal fil og 

Country-by-Country rapporten. Denne tredeling vil blive beskrevet i de følgende afsnit. 

8.1.1 Master filen 

Master filen er den del af dokumentationen, hvor der skal gives et overblik over koncernen, 

herunder de globale forretningsaktiviteter, deres afregningspolitikker, og fordelingen af 

koncernen indkomst og økonomiske aktivitet. Alt dette for at, det vil forbedre 

skattemyndighedernes opgave i at opdage væsentlig fejl i risikoen ved koncernens transfer 

                                                      
178 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 5 
179 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 16 og 17 
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pricing afregning.180 Der er i den nye definition ændret, så der i masterfilen skal gives et 

overblik over koncernen, som nævnt ovenfor, hvor der i den tidligere udgave var en strammere 

definition, hvor der skulle gives et komplet billede af samme informationer som nævnt ovenfor. 

Derudover er der indskrevet at, materialet skal give et ”High level” overblik, for at kunne 

placere den multinationale koncerns globale transfer pricing praksis, fordelt på økonomiske, 

juridiske, finansielle og skattemæssige sammenhæng. 181  

Når de multinationale koncerner skal udarbejde master filen, anses oplysninger for vigtige og 

væsentlige, såfremt det vil påvirke rigtigheden af koncernens transfer pricing rapportering, hvis 

oplysningerne ikke var der. Derfor kræver filen ikke flere udtømmende lister, som en liste over 

hvert patent der ejes i en koncern, da dette ikke vil være i overensstemmelse med meningen i 

master filen. Men filen kræver oplysninger over de vigtige aftaler koncernen har indgået, hvilke 

immaterielle aktiver de besidder, samt vigtige transaktioner.182 

Master filen skal indeholde følgende: 

”… a) the MNE group’s organisational structure; b) a description of the MNE’s 

business or businesses; c) the MNE’s intangibles; d) the MNE’s intercompany 

financial activities; and e) the MNE’s financial and tax positions…”183 

Ud over ovenstående krav til indhold af master filen, er der i vejledningen indsat et bilag, hvor 

der er beskrevet, hvad master filen skal indeholde.  

Det er blevet indarbejdet at, master filen kan udarbejdes på forretningsniveau. For at 

koncernen kan udarbejde master filen på forretningsniveau skal, oplysninger og strukturen i 

den multinationale koncern være stort set uændrede eller nyerhvervet. Der skal dog være 

opmærksomhed på at, man sikrer de centraliserede koncernfunktioner beskrives korrekt. 

Vælges der at udarbejde master filen på forretningsniveau, skal den samlede master fil være 

tilgængelig i alle de lande koncernen er beliggende, for at sikre et passende overblik over 

                                                      
180 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 18 
181 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 18 
182 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 18 
183 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 19 
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koncernen globale forretning.184  

I henhold til immaterielle aktiver skal den multinationale koncern give en beskrivelse af deres 

overordnede strategi for hvorledes deres udvikling, ejerskab og udnyttelse af immaterielle 

aktiver foregår. De skal udarbejde en liste over de immaterielle aktiver, der eksisterer i hele den 

multinationale koncern, for at give et overblik over hvilke virksomheder der reelt ejer de 

immaterielle aktiver. Er der i koncernen indgået vigtige aftaler, som cost contribution 

arrangements, skal dette også oplyses, samt der skal gives en beskrivelse af koncernen transfer 

pricing politik, der relaterer sig til deres R&D og immaterielle aktiver. Til sidst skal master filen 

indeholde en generel beskrivelse af de overførsler der er sket, af immaterielle aktiver, mellem 

koncern forbundne parter i løbet af regnskabsåret.185 

8.1.2 Den lokale fil 

Denne lokale fil, skal være mere deltaljeret og specifik, i forhold til master filen. Meningen er at, 

oplysningerne i denne fil skal supplere og uddybe de oplysninger der allerede er beskrevet i 

master filen. Derudover skal denne fil også give et indtryk af, om virksomheden overholder 

armslængdeprincippet i de afregningspriser de benytter. Fokus i denne fil ligger på 

informationen, om de kontrollerede transaktioner der er sket mellem det lokale lands 

virksomhed og de associerede virksomheder i andre lande. Hvorfor de vigtige informationer vil 

bestå af, de relevante finansielle oplysninger om transaktionerne, en 

sammenlignelighedsanalyse, samt en beskrivelse over virksomhedens valg og anvendelse af 

den mest hensigtsmæssige transfer pricing metode.186 

Der kan ved udarbejdelse af lokal filen henvises til oplysninger i master filen, såfremt disse 

oplysninger er relevante for lokal filen og giver tilfredsstillende information for lokal filen. 

Således kan koncernen undgå dobbeltarbejde i forbindelse med udarbejdelse af deres TP 

dokumentation. 187 Ligesom ved master filen, er der udarbejdet en vejledning til den lokale fil 

som bilag.188  

                                                      
184 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 20 
185 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex I to Chapter V 
186 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 22 
187 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 22 
188 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 23 
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8.1.3 Country-by-Country rapporten 

Denne rapport kræver oplysninger om den globale fordeling af indkomst, betalte skatter, samt 

placeringen af den økonomiske aktivitet inden for den multinationale koncern. Derudover skal 

der i den multinationale koncern udarbejdes en liste over hvilke finansielle oplysninger der er 

rapporteret og til hvilke instanser de er rapporteret til.189 Denne rapport vil være meget 

anvendelig i henhold til det høje niveau, der er meningen med transfer pricing 

risikovurderingen. Dermed er der også lagt op til at, skattemyndighederne kan benytte denne 

del, til evaluering af andre risici inden for BEPS. Det er dog ikke meningen at denne rapport skal 

erstatte en detaljeret transfer pricing analyse af de kontrollerede transaktioner, herunder en 

funktions- eller sammenlignelighedsanalyse. 190  

Der er som bilag til det nye kapitel V, vedhæftet både en skabelon til udfyldelse af Country-by-

Country rapporten, se billede 8.1-8.3, samt der er skrevet en uddybende vejledning til disse 

skabeloner. 191  

Billede 8.1 – Skabelon til Country-by-Country rapporteringen192 

 

I den første skabelon, billede 8.1, skal der gives oplysninger der giver et overblik over den 

                                                      
189 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 24 
190 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 25 
191 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Kapitel V, pkt. 26 
192 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex III, s. 35 
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globale fordeling af indkomst, betalte skatter, samt placeringen af den økonomiske aktivitet. 

Skabelonerne 1-3, skal udfyldes med data på baggrund af regnskabsåret for den multinationale 

koncern. De datakilder der anvendes til udfyldelse af skabelonerne, skal være konsekvent fra år 

til år. Ved rapporteringen bør den multinationale koncern, give en kort beskrivelse af de kilder 

de har valgt at benytte til udarbejdelse af skabelonerne, dette kan gøres på skabelonen 

”Yderligere oplysninger”, billede 8.3. Hvis der sker ændringer i kilden til data, der anvendes til 

udarbejdelse af skabelonerne, bør den multinationale koncern forklare årsagen til disse 

ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for TP rapporteringen. Dette kan gøres på den 

ovennævnte skabelon ”Yderligere oplysninger”.193 

Med skabelon 2, er hensigten fra OECD at, få oplysninger om, hvilken hovedaktivitet de enkelte 

virksomheder foretager sig, under de givne landes skattemyndighed. 

Billede 8.2 – Skabelon til Country-by-Country rapporteringen194 

 

 

 

 

                                                      
193 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex III, s. 40 
194 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex III, s. 36 
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Billede 8.3 – Skabelon til Country-by-Country rapporteringen195 

 

8.2 Implementering af action point 13 – Nyt kapitel V 

Forslaget til det nye kapitel V om TP dokumentation, i Transfer Pricing Guidelines, blev 

offentliggjort for G20 lederne i september 2014. De blev her introduceret til den tidligere 

beskrevne tredelte dokumentationspligt. Der var blandt OECD og G20 lederne enighed om 

vigtigheden i at, det nye kapitel V og især Country-by-Country rapporten skulle implementeres 

effektivt og ensartet. Der var også enighed om at, den lokale fil skulle leveres direkte til det 

lands skattemyndighed hvor den relevante virksomhed er hjemhørende. Der var dog ikke 

enighed om, hvem master filen og Country-by-Country rapporten skal indsendes til, samt 

hvordan rapporterne skulle arkiveres og stilles til rådighed for alle de relevante 

skattemyndigheder, som den multinationale koncern er beliggende i. Hvorfor der blev besluttet 

at, arbejdsgruppen skulle foretage analyser af de potentielle muligheder for arkivering og 

formidling af master filen og Country-by-Country rapporten.196  

Dette arbejde førte til at, der den 6. februar 2015 blev udsendt ”Action 13: Guidance on the 

Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”. Der 

anbefales at, lovgivningen omkring master filen og den lokale fil, bliver gennemført i de 

forskellige landes lovgivning, samt at de to filer skal indleveres til skattemyndighederne i hvert 

relevant land. Der er enighed bland G20 lederne om at, de bilag til kapitel V der er omtalt 

                                                      
195 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex III, s.37 
196 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Implementation and review 
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tidligere i kapitlet, skal tages i betragtning når de nye tiltag skal indføres i de forskellige landes 

lovgivning.197  

Når den nye rapport Country-by-Country, skal implementeres sker dette for indkomstår der 

starter fra den 1. januar 2016, således at der for de multinationale koncerner der har 

regnskabsår pr. 31. december, skal udarbejdes en Country-by-Country rapport pr. 31. december 

2016. Dog er der henstillet til at, de multinationale koncerner får 12 måneder til at udarbejde 

og indsende rapporten, hvorfor den første Country-by-Country rapport senest skal være 

indsendt pr. 31. december 2017. 198  

Der er i implementeringsrapporten opsat krav om at, de multinationale koncerner skal være 

forpligtede til at udfylde og indsende Country-by-Country rapporten hver år. Dog med den 

undtagelse, at der ikke skal indsendes Country-by-Country rapport, såfremt den multinationale 

koncern har en årlig konsolideret omsætning under € 750 millioner.199 Den opsatte grænse, 

menes at udelukke omkring 85 – 90 % af de multinationale koncerner, for at indsende Country-

by-Country rapporten. De multinationale koncerner, der ikke er fritaget, som derfor skal 

indsende Country-by-Country rapporten, udgør ca. 90 % af de samlede kontrollerede 

transaktioner der sker over landegrænserne, hvorfor fritagelsesgrænsen derfor er fornuftig i 

forhold til byrde og gavn for skattemyndighederne.200 

Til sidst i implementeringsrapporten, henvises der til at de deltagende lande får indført den 

nødvendige indenlandske lovgivning, samt udvide deres internationale aftaler om udveksling af 

oplysninger. Der vil være en løbende overvågning af implementeringen, hvor resultaterne af 

denne overvågning vil blive vurderet i senest 2010.201  

8.3 Rådgivers kommentar til OECD’s action point 13 – transfer pricing dokumentation 

Som følge af de nye krav til TP dokumentationen, er der sket væsentlige ændringer, der 

adskiller sig fra de nuværende TP dokumentationskrav. På grund af disse ændringer, anbefaler 

                                                      
197 Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, pkt. 1-
6 
198 Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, pkt. 7 
199 Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, pkt. 8-
9  
200 Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, pkt. 10 
201 Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, pkt.16 
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EY virksomhederne til at gennemgå deres eksisterende TP dokumentation og processen i denne 

forbindelse, for at få dem til at opdateret deres TP politikker i henhold til de nye krav. I henhold 

til den nye Country-by-Country, lyder anbefalingen at virksomhederne skal tage de nødvendige 

skridt i retning mod at kunne opfylde de nye TP dokumentationskrav om Country-by-Country 

rapporteringen. Herunder også forberedelse af de protokoller der skal anvendes til indsamling 

af oplysninger, samt udvikling af nye interne processor. EY udtrykte i deres kommentarer, at 

der fortsat var betydelige ubesvarede spørgsmål, hvor de især henviste til det ikke var afklaring 

på hvordan master filen og Country-by-Country rapporten skulle indsendes.202 

Deloitte kommentere at, OECD med den nye vejledning til TP dokumentationen foreslår meget 

væsentlige ændringer, dog uden de væsentlige informationer om indsendelse af master filen og 

Country-by-Country rapporten. De anbefaler ligesom EY virksomhederne, til at forberede sig på 

de nye og strammere TP dokumentationskrav.203  

Fælles for disse kommentarer er at, de er udgivet inden implementeringsrapporten blev 

udgivet. Det vurderes at, OECD har lyttet til mange punkter fra rådgivernes synspunkter, 

hvorfor der er sket lempelser i kravene til TP dokumentationen, i forhold til det første 

discussion draft. Her kan bl.a. nævnes fritagelsesgrænsen på € 750 millioner, samt mere 

fleksibilitet i master filen, således den også kan udarbejdes på forretningsniveau. 

8.4 Delkonklusion 

Formålet med ændringerne til action point 13 er at, de gældende dokumentationskrav kan 

betegnes som mangelfuld. Derfor ses der også i mange lande, at de har vedtaget strammere 

regler for TP dokumentation, hvilket har ført til stigninger i omkostninger for virksomhederne. 

Den helt store ændring i TP dokumentationen er Country-by-Country rapporten, hvor der for 

den multinationale koncern kræves en opdeling af indkomst, betalt skat, samt hvor den 

økonomiske aktivitet er placeret i koncernen.  

Derudover skal der også udarbejdes en master fil, som skal give et overordnet overblik over 

koncernen. Der er ikke nogen udtømmende liste over hvilke oplysninger der skal være i denne 

                                                      
202 EY, OECD releases report under BEPS Action 13 on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting 
203 Deloitte, BEPS Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting 
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fil, men hvis manglende oplysninger vil påvirke rigtigheden af filen, er de væsentlige at 

medtage. Der skal også udarbejdes en lokal fil, der er mere detaljeret end master filen, hvorfor 

hensigten også er at, denne fil skal supplere master filen. I den lokale fil skal der også 

konkluderes på om koncernen overholder armslængdeprincipperne. 

Der er sket væsentlige ændringer i TP dokumentationen, i forhold til de nuværende krav i 

OECD’s transfer pricing guidelines fra 2010. Hvorfor disse ændringer vil påføre virksomhederne 

øgede omkostninger, så de fortsat kan overholde TP dokumentationskravene. 

Fælles for rådgivernes holdning, er at de henviser virksomhederne til at revidere deres 

procedure indsamling og bearbejdning af data til brug for TP dokumentationen, således de kan 

opfylde de nye, og væsentligt strammere TP dokumentationskrav.  
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9. Konklusion 

Afhandlingens mål er en teoretisk fremstilling af de problemstillinger koncerner står overfor i 

forbindelse med transfer pricing sager, omhandlende kontrollerede transaktioner med 

immaterielle aktiver. Herunder lovgivning, krav og vejledninger fra OECD og dansk side, samt de 

opdateringer af OECD’s 2010 vejledning, som er i gang med at blive implementeret, herunder 

også rådgivers kommentarer til disse ændringer. 

Transfer pricing reglerne blev som selvstændig lov indført i Danmark i 1998. De danske regler 

bygger på OECD’s transfer pricing guidelines fra 2010, der blev udarbejdet i 1995. De danske 

regler indeholder LL § 2, om armlængdeprincippet for fastsættelse af priser og vilkår for 

transaktioner mellem interesseforbundne parter og SKL § 3 B, om virksomhedernes 

dokumentationspligt af de koncerninterne transaktioner, samt bekendtgørelser og 

vejledninger. Oplysnings- og dokumentationspligten er fastsat i SKL § 3 B, samt 

dokumentationsbekendtgørelsen. TP dokumentation for kontrollerede transaktioner, med 

immaterielle aktiver er væsentlig, hvorfor der stilles særlige krav til oplysninger om disse 

transaktioner. Immaterielle aktiver kan føre til betydelige indtjening hvorfor det er vigtigt 

denne indtjening tilføres den rette ejer. Derudover kan der nemmere ske salg af immaterielle 

aktiver til over/underpris, da disse aktiver ofte kan være svære at værdiansætte.  

Inden for den danske skatteret, gælder der ingen specifik definition på immaterielle aktiver, 

derfor gælder definitionen i AL § 40, stk. 1-2 også for transfer pricing. For goodwill gælder 

definitionen i AL § 40, stk. 1, hvor der i AL § 40, stk. 2 er definitionen på andre immaterielle 

aktiver. Oplistningen med eksempler på immaterielle aktiver, i AL § 40, stk. 2, er ikke 

udtømmende, hvorfor der kan konkluderes at, andre immaterielle aktiver end de oplistede kan 

indgå, såfremt argumentationen er i orden og der er tale om en lignende aktiv i henhold til 

eksemplerne.  

Internationale koncerner opdagede en mulighed i udnyttelse af nationale lovgivninger, hvor de 

kunne udnytte en lavere skatteprocent og dermed opnå en mindre skattebetaling, ved at 

overdrage immaterielle aktiver blandt koncernens virksomheder, til de lande hvor 

skatteprocenten var lavere. Dette har været medvirkende til igangsættelse af OECD’ BEPS 

projekt. Derudover har OECD, pointere vigtigheden i ensretning og præcisering i de 
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internationale regler, for at sikre en bedre gennemsigtighed, både for virksomhederne og 

skattemyndighederne. Dette har resulteret i 15 action point. 

Action point 8 omhandler de særlige krav til immaterielle aktiver. Denne endelige guideline, 

blev udsendt i september 2014, dog med undtagelse af afsnittet om ejerskab af immaterielle 

aktiver, da dette afsnit har tætte relationer action point 8, 9 og 10. Definitionen på et 

immaterielt aktiv er i den nye guideline udvidet og formuleret bredere, samt der er indsat 

eksempler der underbygger denne definition. Eksemplerne på immaterielle er ikke 

udtømmende, men er set som en vejledning til hvornår der kan være tale om et immaterielt 

aktiv. For at der er tale om et immaterielt aktiv, skal dette aktiv kunne identificeres og 

specificeres. Deloitte konkluderer i deres kommentarer til action point 8 at, vanskellighederne 

forbundet ved prisfastsættelse af immaterielle aktiver fortsat vil eksistere, selvom OECD’s nye 

guidelines implementeres.  

Formålet med action point 8, 9 og 10 er sikring af transfer pricing resultaterne er i 

overensstemmelse med den reelle værdiskabelse i virksomheden. Der er fortsat krav om, 

udarbejdelse af sammenlignelighedsanalyse. I den forbindelse bliver en kontrolleret transaktion 

defineret som konsekvensen/udtrykket for en kommerciel eller finansiel forbindelse. Hvorfor 

det er nødvendig at undersøge kontraktsbetingelser, samt adfærden i koncernen, for et præcist 

overblik over den kontrollerede transaktion. Der er krav til specifikation af risiko og 

risikostyring. Da en effektiv risikostyring giver, den multinationale koncern bedre muligheder til 

vurdering af risici, og dermed bestemmelser der skal til for at føre risikobegrænsede strategier. 

I forbindelse med action point 13 vil der blive indført en tredeling af TP dokumentationen, 

bestående af master fil, lokal fil og Country-by-Country rapport. Den største ændring er 

Country-by-Country rapporten, hvor der for den multinationale koncern kræves en opdeling af 

indkomst, betalt skat, samt placering af økonomiske aktivitet koncernen. Master filen skal 

danne et overordnet overblik over den multinationale koncern. Der er dog ingen udtømmende 

liste for, hvilke oplysninger filen skal indeholde, blot hvis manglende oplysninger vil påvirke 

rigtigheden af master filen, er de væsentlige. Den lokale fil, er mere detaljeret, hvorfor 

hensigten med denne fil er at den skal supplere master filen. I den lokale fil skal der også 

konkluderes på om koncernen overholder armslængdeprincipperne. 
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10. Perspektivering 

Der er i afhandlingen beskrevet og analyseret på den gældende nationale lovgivning, samt 

internationale vejledning fra OECD. Dette er sammenholdt med det igangværende BEPS projekt 

fra OECD, hvor der arbejdes på en fornyelse af OECD’s Transfer Pricing Guidelines. OECD er i 

gang med en færdiggørelse af deres 15 action points, dette vil resultere i en ny bogudgave af 

OECD Transfer Pricing Guidelines. Denne udgave forventes at blive næsten dobbelt så stor som 

den gældende guideline fra 2010.  

Ændringerne til OECD’s Transfer Pricing Guidelines, består dels af en udvidelse og skærpelse af 

de gældende standarder i OECD’s guideline fra 2010, men også eksempler og vejledning til brug 

for de nye guidelines. Det vurderes at, ændringer til OECD’s Transfer Pricing Guideline vil føre til 

øget rådgivning til virksomhederne, da der i den nye guideline ligges op til mere TP 

dokumentation, samt mere dybdegående analyser. Derfor vil virksomhederne få et behov for at 

få gennemgået og tilpasset deres TP politiker både internt i virksomhederne men også på 

koncernniveau. Herudover vil det også kræve en tilpasning af TP dokumentation og interne 

aftaler, samt en gennemgang af de anvendte prisfastsættelsesmetoder og interne 

resultatfordelinger. 

Den danske lovgivning, samt SKATs juridiske vejledning er tolket på baggrund af OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines fra 2010. Det må derfor forventes, når OECD udgiver en ny bog 

version af Transfer Pricing Guidelines at, disse nye standarder for transfer pricing, vil blive 

implementeret i den danske lovgivning. Dette vil føre til en ændring i de gældende danske 

lovparagraffer, samt bekendtgørelser der regulere Transfer Pricing i Danmark. På trods af OECD 

i september 2014 udgav den endelige version af kapitel V og delvist kapitel VI, henvises der 

fortsat i SKATs juridiske vejledning fra 2015, til OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2010. Det 

vurderes at SKAT afventer den endelige bogversion af OECD’s Transfer Pricing Guidelines, før de 

ændrer i den juridiske vejledning. Da der fortsat er væsentlige områder i BEPS projektet der 

ikke er endeligt afklarede, heriblandt action point 9 om risici og kapital, der skal forhindre en 

overførsel eller om rokering af risici og kapital ved kontrollerede transaktioner, og action point 

10 om andre kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne parter med høj risiko, 

herunder også re-karakterisering.  
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Det vurderes at tiltaget med Country-by-Country rapporten i TP dokumentationen fremadrettet 

vil have den betydning at, skattemyndighederne modtager nye og flere oplysninger, da denne 

rapportering skal give skattemyndighederne et samlet overblik over hele den multinationale 

koncern. Sammenlagt med master filen og den lokale fil, vil denne tredelte TP dokumentation 

give skattemyndighederne en mere dybdegående viden om den multinationale koncern. Dette 

kan påvirke både igangværende og nye skattekontroller og MAP sager. 

Tabel 9.1 – Antal verserende og afsluttede transfer pricing MAP sager ultimo året204 

År Verserende sager Afsluttede sager 

2010 36 27 

2011 53 18 

2012 76 13 

2013 89 17 

2014 105 23 

Der har de senere år været en stigning i MAP sager, disse opstår som følge af en transfer 

pricing-regulering, hvorefter virksomhederne indsender en anmodning om ophævelse af 

dobbeltbeskatningen. En forhøjelse kan ofte give flere MAP sager, da en forhøjelse hos en 

dansk virksomhed, kan påvirke flere koncernforbundne virksomheder i udlandet, såfremt de 

har haft kontrollerede transaktioner. Det vurderes at de nye krav til TP dokumentation vil 

forøge virksomhedernes interesse i at få en afklaring på disse MAP sager, hvorfor flere 

virksomheder vil se en mulighed i at indgå en Advance Pricing Arrangement (APA). APA er en 

aftale mellem to eller flere landes skattemyndigheder om principper og forudsætninger for 

prisfastsættelse af koncernintern transaktioner, en sådan aftale typisk være gældende i 5 år. 

Danmark fører allerede en aggressiv skattepolitik, det vurderes derfor at Danmark fortsat vil 

være aktiv i forhold til at føre aggressiv international skatteplanlægning ud fra OECD’s nye 

arnbefalinger. Da det danske samfund med en stor offentlig sektor, fortsat skal sikres ved 

skattebetalinger, for at opretholde et velfungerende samfund. Det bliver derfor interessant at 

følge den videre udvikling og færdiggørelse af OECD’s BEPS projekt og hermed den nye bog 

udgave af OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Ligeledes implementeringen af de nye standarder 

i de enkelte lande, herunder hvordan Danmark vælger at implementere OECD’s nye standarder.  

                                                      
204 SKAT, Transfer Pricing redegørelse 2014 
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