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Executive Summary 
This paper analysis and illustrates the transfer pricing (TP) documentation and disclosure requirements for a 

Danish parent company when conducting controlled transactions during its daily operations with its 

subsidiaries and when conducting a business reconstruction. It is clarified, that the Danish TP rules are to be 

understood in connection with OECD’s TP guidance, which recently have undergone rapid developments and 

changes leading into detailed TP guidance.  

For a multinational enterprise (MNE) to prepare a thorough TP documentation – it must prove that its controlled 

transactions do differ neither in their commercial or in their financial relations from those, which would be made 

between independent companies1 (the arm’s length principle). This requires the preparation of a comparability 

analysis and the selection of the most appropriate TP method. 

The comparability analysis establishes the degree of actual comparability – between controlled and independent 

transactions - by clarifying attributes that would affect conditions in arm’s length transactions. The analysis is 

shown to comprise 5 factors, which imply elements of judgment and requires very detailed descriptions of the 

actual undertakings and of the context in which these undertakings are performed. The functional analysis is 

proven to be the factor which regulator’s puts most emphasis on.  

The selection of the most appropriate TP method - to compare the controlled transaction with independent 

transactions – requires the selection of the TP method, which depending on the circumstances is most 

appropriate. The paper analysis the strengths and weaknesses of OECD’s 5 TP methods. 

Furthermore, the paper analysis aspects of particular relevance to business reconstructions. It is shown that 

business reconstructions tend to involve a higher degree of uncertainty in determining arm’s length conditions, 

increasing the risks for inappropriate allocation of profits. This is illustrated to require special considerations to 

be undertaken. 

Additionally, the paper analysis the process, which has led to OECD’s preparation of 3 standardized TP reports, 

which MNEs are to use in their TP documentation. It is demonstrated how these reports will give tax authorities 

an overall insight in the group’s operations with respect to TP, enabling tax authorities better to conduct 

thorough TP risk assessments, which in turn force MNEs to prepare thorough and exhaustive TP documentation. 

With the use of a self-developed business case and the theoretical framework described above, the paper makes 

a practical illustration of how to prepare a thorough TP documentation ensuring linkage between the description 

of the actual undertakings of each company in the group and the distribution of profits related to its controlled 

transactions between the companies in the group. 

Additionally, it is shown how the aforedescribed thorough TP documentation is maintained when the group is 
affected by a business reconstruction. This involved an analysis of the aspects, which must be taken into account, 
in deriving the compensation, which will satisfy the involved tax authorities for the changes to the expected 
future returns, because of the changes to the functions undertaken, assets used and risks assumed by the 
affected parties.  

                                                           
1 Modeloverenskomstens art. 9, stk. 1 
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1. Indledende kapitler 
1.1. Indledning 
Koncerninterne transaktioner (også kaldet transfer pricing, TP) omfatter overførsler af funktioner, aktiver og risici 
mellem enheder, der er under fælles kontrol. Der er derfor en formodning for, at der ved disse transaktioner er 
mangel på modsatrettede interesser. Ved en grænseoverskridende koncernintern transaktion kan dette 
medføre, at et skatteprovenu i et land flyttes til et andet land, eksempelvis ved at prisen fastsættes lavere end 
den værdi, som kunne opnås med en uafhængig part. Der stilles derfor krav om oplysning om – og dokumentation 
for - at sådanne koncerninterne transaktioner foretages på vilkår som uafhængige parter ville have forhandlet 
(også kaldet armslængdevilkår). Formålet med armslængdeprincippet er således, at koncerninterne enheder får 
en skattepligtig indkomst og dermed en skattebetaling, der svarer til det, en sammenlignelig uafhængig part ville 
have fået. 

Imidlertid er enhederne i multinationale koncerner (MNE) ofte i høj grad integrerede og fragmenterede, hvorfor 
TP dokumentation og opgørelse af armslængdevilkår involverer komplekse forhold og mange skønsmæssige 
vurderinger. Det er derfor ikke simpelt at opgøre og fordele værdien af de funktioner, aktiver og risici, som 
enhederne hver især tilfører. Der kan derfor let opstå tvister/uenigheder mellem en MNE og lokale myndigheder 
i forhold til, hvad der anses for at være armslængdeprisen, og dette kan ofte føre til scenarier, hvor det ene lands 
myndighed forhøjer MNE’ens skattesum uden en tilsvarende nedsættelse af MNE’ens skattesum i det andet land 
(også kaldet dobbeltbeskatning). Dette er dyrt for selskaberne, og hertil kommer den ofte negative omtale, der 
kan opstå i forbindelse med disse sager. 

Globaliseringen har medført, at koncerner i stigende grad flytter aktiver, passiver og ydelser på tværs af 
landegrænser ved koncerninterne transaktioner. Det antages, at ca. 60% af verdenshandlen finder sted mellem 
koncernforbundne parter2. Skattebetalinger er en forudsætning for opretholdelse af vores velfærdssamfund, 
hvor staten anvender skattebetalinger til at finansiere skoler, sygehuse, plejehjem og den offentlige sektor. Dette 
har bevirket, at armslængdeprisen er kommet under pres, idet der er opstået en ”kamp” om skatteprovenu 
mellem myndigheder fra forskellige lande. Dette har medført, at man har anset det for nødvendigt med 
ensartede retningslinjer på et internationalt plan. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
(OECD3) har siden 1979 haft retningslinjer på området, men pga. de seneste års stigende fokus blev et projekt 
ved navn ”Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) igangsat i 2013.  

”Base Erosion” relaterer sig til, hvordan myndigheder har været foranlediget til at tilbyde visse selskaber gunstige 
skatteforhold, med henblik på at tiltrække disse selskaber for derigennem at øge skatteprovenuet (også kaldet 
Delaware-effekten). Dette kan i sidste ende udvande jurisdiktioners samlede skatteprovenu og betragtes i EU 
som ulovlig statsstøtte (jf. art. 107 i TFEU4). EU-kommissionen afsagde d. 17. oktober 2014 kendelse i to sager5, 
hvor det blev konkluderet at de irske og luxembourgske skattemyndigheder ulovligt havde begunstiget Apple og 
Fiat Finance and Trades med de TP vurderinger de havde foretaget. EU kommissionen har desuden indledt 

                                                           
2 OECD Observer (2008), TP: Keeping it at arm´s length 
3 Danmark blev medlem af OECD d. 30. maj 1961 
4 Art. 107 i Traktaten om Den Europæiske Funktionsmåde. 2008/C 115/01 
5 Statsstøttesag SA. 38373 (2014/C) og SA. 38375 (2014/C) 
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undersøgelse af de hollandske og luxembourgske skattemyndigheders TP vurderinger for hhv. Starbucks6 og 
Amazon7. 

”Profit Shifting” relaterer sig til grænseoverskridende koncerninterne omstruktureringer, hvor aktiver og 
indtjeningspotentiale flyttes uden efterlevelse af armslængdevilkårene. Skattemyndigheder8, heriblandt de 
danske, har fået en øget interesse for kontrol af koncerninterne transaktioner, hvilket har medført 
detailregulering, og at der i perioden 2002 – 2015 blev foretaget forhøjelser af skatteyderes skatteansættelser 
med DKK 103,53 mia. i 556 sager om koncerninterne transaktioner, hvoraf DKK 58,91 mia. er gennemført i 
perioden 2012 – 2014. Opgørelsen omfatter både værdiforhøjelser af indkomstgrundlag og af vederlag for 
løbende ydelser, der flyttes på tværs af landegrænser, og illustrerer en markant eskalering af forhøjelserne de 
senere år (se nedenstående tabel). 

Figur 1 Gennemførte transfer pricing-forhøjelser i perioden 2003 - 2014 

 

Kilde: Skatteudvalget 2014-15, SAU Alm. del Bilag 120. Offentligt 

BEPS-projektet berører således direkte fokusområdet for denne kandidatafhandling, idet den aktualiserer 
behovet for en ensartet forståelse af dokumentations- og oplysningskravene i forhold til dels 1) at sikre, at intet 
selskab ulovligt bliver skattemæssigt begunstiget, dels 2) at sikre en retmæssig fordeling af skatteprovenu 
jurisdiktioner imellem. Problemstillinger som BEPS i særlig grad anser for relevante i forbindelse med en 
koncernintern omstrukturering.  

Jeg har derfor med denne afhandling som formål at svare på følgende problemformulering: 

                                                           
6 Statsstøttesag SA. 38374 (2014/C) 
7 Statsstøttesag SA. 38944 (2014/C) 
8 Skatteministeren har i sin afrapportering til Folketingets Skatteudvalg (2012-13, SAU Alm. del Bilag 106, 31. januar 2013) 
oplyst, at ”… flere og flere lande fokuserer på transfer-pricing og udfører flere transfer-pricing-revisioner med reguleringer 
og dobbeltbeskatning til følge.” 
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1.2. Problemformulering 
Teoretisk og praktisk analyse af et dansk moderselskabs transfer pricing dokumentations- og 
oplysningspligt af koncerninterne transaktioner foretaget i forbindelse med den løbende drift og ved en 
koncernintern omstrukturering, herunder påvirkningen fra OECD? 

 

For at kunne analysere dette hovedproblem er afhandlingen opdelt i følgende underproblemstillinger: 

1. Analyse af danske selskabers dokumentations- og oplysningspligt, herunder de danske TP regler og de 
nye TP-retningslinjer fra OECD. 

2. Analyse af elementerne i en sammenlignelighedsanalyse, herunder de faktorer, der skal specificeres i 
forhold til at klarlægge et sammenligneligt grundlag, samt de prisfastsættelsesmetoder som OECD anser 
for anvendelige i forhold til at opgøre armslængdevilkår. 

3. Analyse af de nye dokumentations- og oplysningskrav, der skal øge gennemsigtigheden for 
skattemyndighederne ved at sikre, at skattemyndighederne får et informationsgrundlag, der giver 
skattemyndighederne mulighed for effektivt at kunne vurdere, hvorvidt de koncerninterne parters 
transaktioner er foregået på armslængdevilkår. 

4. Anvendelse af egenudviklet case, hvor der foretages koncerninterne transaktioner i forbindelse med den 
daglige drift, for at illustrere hvordan disse forhold skal dokumenteres og behandles i forhold til at 
efterleve de nye dokumentations- og oplysningskrav. 

5. Anvendelse af egenudviklet case, hvor et dansk moderselskab flytter aktivitet og aktiver til en udenlandsk 
koncernintern enhed, for at illustrere og analysere hvilken indvirkning omstruktureringen har på 
efterlevelse af de nye dokumentations- og oplysningskrav. 

 

1.3. Afgrænsning og præcisering af afhandlingens fokusområder 
Da afhandlingen fokuserer på TP forholdene, afgrænses der over for selskabsret, told, moms, samt medarbejder- 
og selskabsskatteretlige forhold. Desuden afgrænses der fra at behandle muligheden for at foretage en skattefri 
omstrukturering. 

Denne afhandling skal ses ud fra en dansk synsvinkel, og analyserer OECD’s og de danske regler i en dansk 
kontekst. Der afgrænses derfor over for lokale udenlandske skatteregler og andre fælles TP-retningslinjer end 
OECD’s, hvorfor der ikke foretages en komparativ analyse af andre skatteregelsæt. 

Afhandlingens fokus er at analysere dokumentations- og oplysningspligten med TP forhold som fokus, herunder 
påvirkningen fra OECD. Dette består primært af en analyse af kapitel 1, 2, 5 og 9 i OECD’s retningslinjer fra 2010 
med senere opdateringer. Forholdene anført i de øvrige 5 kapitler er kun inddraget, i det omfang det er vurderet 
nødvendigt for at fuldende analysen.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i retningslinjer offentliggjort per 30. april 2015. Ændringer i retningslinjer 
foretaget efter denne dato tages således ikke i betragtning. 

Fokus i afhandlingen er de koncerninterne transaktioner og en analyse af dokumentations- og oplysningspligten 
i den forbindelse. Analysen, vil tage afsæt i en koncern, som ejes 100%, og som har en juridisk struktur svarende 
til danske aktieselskaber. Der afgrænses derfor over for filialer og andre selskabstyper.  
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Desuden vil analysen tage udgangspunkt i en MNE, der er omfattet af den fulde oplysnings- og 
dokumentationspligt, herunder Country by Country (CbC) rapportering, hvortil der kom retningslinjer til 
implementering i februar 20159 (en udvidet implementeringsvejledning forventes at udkomme i løbet af 2015). 

Endvidere er fokus rettet mod at analysere, hvilken indflydelse grænseoverskridende koncerninterne 
transaktioner foretaget i forbindelse med den løbende drift samt hvilken indflydelse en grænseoverskridende 
omstrukturering, har på dokumentations- og oplysningspligten for et dansk moderselskab med hovedsæde i 
Danmark, der udflytter funktioner, aktiver og risici. Dette vil ske med udgangspunkt i et selskab inden for 
Enzymbranchen, hvorfor der afgrænses fra andre brancher. I denne sammenhæng vil det desuden blive 
analyseret, hvorvidt omstruktureringen giver grundlag for en kompensation til Danmark samt hvilke 
koncernselskaber, der skal betale en sådan kompensation – uden imidlertid at opgøre den beløbsmæssige 
størrelse af en evt. kompensation.  

Generelt vil analysen af de koncerninterne transaktioner, såvel som af omstruktureringen, have fokus på de 
dokumentations- og oplysningskrav skatteyderen skal opfylde over for de danske skattemyndigheder, herunder 
den dokumentation der løbende skal udarbejdes og opbevares til brug for en skattekontrol. Disse informationer 
er vigtige, da de skal dokumentere, at skatteyderen har iagttaget armslængdekravet, for derved at undgå 
sanktioner fra myndighederne i form af en skattekorrektion eller bøde. 

1.4. Metode 
Problemformuleringen for denne afhandling er blevet behandlet ved brug af den retsdogmatiske metode, ved at 
”beskrive, analysere og systematisere”10 de gældende regler for dokumentations- og oplysningspligten for 
kontrollerede transaktioner. Ved inddragelse af juridiske grundprincipper, retningslinjer samt interessenters 
fortolkninger fra anerkendte juridiske kilder, er det behandlet, hvordan koncerner vil blive påvirket i forhold til 
at kunne efterleve de nye retningslinjer fra OECD vedrørende dokumentations- og oplysningspligten for 
koncerninterne transaktioner.  

Da afhandlingen ligeledes beskæftiger sig med de ændringer, som OECD anser for hensigtsmæssige i forhold til 
at bekæmpe global skatteplanlægning, findes retspolitikken ligeledes at have betydning for afhandlingen. 

1.5. Kildekritik 
På skatteområdet foreligger et skærpet hjemmelskrav, idet ”ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves 
uden ved lov”11. For at klarlægge ”gældende ret” kræves en forståelse for, hvordan loven fortolkes. 
Forarbejderne til loven er anvendt til dette formål. Forarbejderne har ikke samme retskildemæssige værdi som 
selve loven, men udgør en væsentlig kilde til forståelse og fortolkning af reglerne.  

Som en konsekvens af, at visse opdateringer af OECD’s retningslinjer er under udarbejdelse, anvendes en 
rådgivers kommentarer til OECD’s offentlige diskussionsudkast. I denne sammenhæng, er der i afhandlingen 
kritisk blevet forholdt sig til, at rådgiver har en interesse i at beskytte sine kunder. Imidlertid er rådgivers 
kommentarer foranlediget af en forespørgsel fra OECD, hvorfor rådgivers kommentarer vurderes have 
indflydelse på formuleringen af de endelige retningslinjer. 

                                                           
9 Action 13 (2015) Diskussionsudkast 
10 Nielsen, R. og Tvarnø, C. (2014) Side 31 
11 § 43 i Grundloven 
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1.6. Struktur 
Som anført i indledningen udspringer behovet for armslængdeprincippet ved kontrollerede transaktioner af den 
ofte forekommende mangel på modstridende interesser. Formålet med dokumentations- og oplysningskravene 
er således at sikre et informationsgrundlag, hvormed skattemyndighederne kan vurdere, hvorvidt de 
koncerninterne transaktioner bærer præg af mangel på modstridende interesser. Afhandlingen vil behandle 
dette med følgende struktur. 

 

 

Kapitel 2. 

DK

Analyse af de danske betingelser for koncerninterne transaktioner

Analyse af de danske TP dokumentations- og oplysningskrav

Kapitel 3. 

OECD

Analyse af de grundlæggende TP principper

Analyse af de igangværende tiltag og tiltagenes indvirkning på den valgte struktur for afhandlingen

Kapitel 4.

Sammenligne-
lighedsanalyse

Analyse af hvilke faktorer, der skal specificeres i forhold til at klarlægge et sammenligneligt grundlag.

Analyse af de prisfastsættelsesmetoder, der anses for at være anvendelige i forhold til at sammenligne 
kontrollerede transaktioner med identificerede sammenlignelige uafhængige transaktioner. 

Kapitel 5.

Dokumentations-
og oplysnings-
kravene

Analyse af OECD's fokuspunkter ved udarbejdelsen af det opdaterede kapitel 5, der skal øge 
gennemsigtigheden for skattemyndighederne i MNE'ers TP-forhold, og som har medført, at OECD har 
indført 3 rapporter, som skatteyderen skal udarbejde.

Analyse af de indholdsmæssige krav til de 3 rapporter ved anvendelse af OECD's TP retningslinjer og de 
danske TP regler

Kapitel 6 og 7.

Case

(Scenarie 1) Ved anvendelse af en casevirksomhed, hvor der foretages koncerninterne transaktioner i 
forbindelse med den løbende drift, illustreres det, hvordan en robust TP dokumentation sikres gennem 
anvendelse af dokumentationsrapporterne at beskrive faktiske omstændigheder, der harmonerer med 
den indkomstallokering, som koncernen har foretaget.

(Scenarie 2) Ved anvendelse af samme casevirksomhed illustreres, hvordan den robuste dokumentation 
- som beskrevet i scenarie 1 - opretholdes, når koncernen påvirkes af en væsentlig grænseoverskridende 
omstrukturering af en igangværende aktivitet.
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2. De danske TP regler 
De danske TP regler har indtil lovfæstelsen af armslængdeprincippet i Ligningslovens § 2 (LL)12 været indeholdt i 
Statsskattelovens §§ 4-6 og Selskabsskattelovens § 12, stk. 313. Den 11. februar 1998 afsagde Højesteret 
imidlertid en dom i en sag vedrørende rentekorrektion, der stillede spørgsmålstegn ved selve adgangen til at 
foretage rentekorrektionen. Skattemyndighederne tabte sagen, og efter Højesterets dom blev det anset for 
nødvendigt at lovfæste det almindeligt anerkendte armslængdeprincip, som er genstand for behandling senere 
i opgaven14. Desuden gav dommen også anledning til lovfæstelse af TP dokumentations- og oplysningskravene 
samt SKAT’s adgang til at foretage skattemæssige korrektioner i Skattekontrollovens § 3B (SKL)15.  

Dette kapitel indeholder en kort analyse af grundprincipperne i de danske TP regler. 

2.1. Lovfæstelse af armslængdeprincippet – LL § 2 
LL § 2 fastsætter de danske rammer for hvilke transaktioner, der anses for at være kontrollerede transaktioner. 
Bestemmelsen definerer hvilke forhold, der indebærer, at en fysisk eller juridisk person kontrollerer eller 
kontrolleres af en anden juridisk eller fysisk person. I denne forbindelse lægges der vægt på udøvelse af en 
bestemmende indflydelse enten ved de facto eller retlig kontrol. 

Desuden fastsætter LL § 2 betingelserne for de transaktioner, som bestemmelsen anser for at være 
kontrollerede. Det fremgår af lovbemærkningerne16, at betingelserne for de kontrollerede transaktioner, ”svarer 
til de grundlæggende OECD-principper for transfer pricing”. LL § 2 svarer således til Modeloverenskomstens art. 
9, stk. 1, som vil blive gennemgået nedenfor. 

2.2. Lovfæstelse af oplysnings- og dokumentationsreglerne for TP – SKL § 3B 
SKL § 3B fastsætter regler for, hvordan selskaber skal dokumentere, at deres kontrollerede transaktioner17 
efterlever betingelserne fastsat i LL § 2 (jf. SKL § 3B, stk. 5, 1. pkt.). De danske regler opererer med en todelt 
dokumentations- og oplysningsforpligtelse. Dette fremgår af SKL §§ 3B, stk. 1 og stk. 5. 

2.2.1. De danske TP oplysningsregler ved selvangivelse 
Af SKL § 3B, stk. 1 fremgår, at skatteyderen i selvangivelsen skal angive oplysninger om ”art” og ”omfang” af 

kontrollerede transaktioner. Selvangivelsen skal kun foretages, såfremt den skattepligtige har haft kontrollerede 

transaktioner for mere end DKK 5 mio. med en eller flere udenlandske og/eller danske interesseforbundne parter 

i indkomståret18. Selvangivelsen sker ved udfyldelse af blanketnummer 05.021, der med Skatterådets 

godkendelse fra august 2014, er blevet opdateret. Den opdaterede version er gældende fra og med indkomståret 

2014. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere vil blive gennemgået i nærværende afsnit. 

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer til den første del af blanketten, der indeholder en overordnet 
stillingtagen til den juridiske enheds bestemmende indflydelse i koncernen, hvilken hovedaktivitet enheden 
primært foretager, samt en identificering af hvilke enheder enheden har foretaget kontrollerede transaktioner 

                                                           
12 LBK nr. 1041 af 15. september 2014 med senere ændringer ved lov nr. 1534 af 27. december 2014 
13 LBK nr. 769 af 19. september 1995 med senere ændringer ved lov nr. 1078 af 20. december 1995 
14 L101, 1997-98, 2. samling. Almindelige bemærkninger 
15 LBK nr. 1264 af 31. oktober 2013, med senere ændringer ved lov nr. 1376 af 16. december 2014 
16 L101, 1997-98, 2. samling. Almindelige bemærkninger 
17 SKL § 3B anvender samme definition for kontrollerede transaktioner som LL § 2. 
18 Blanketnummer 05.021. Afsnittet ”Formål og beskrivelse af blanketten”  
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med. Som noget nyt er der dog opstillet et separat (7.) punkt, hvor det skal angives generelt for alle udenlandske 
enheder (som enheden har handlet med), hvorvidt disse indgår i den danske sambeskatning: 

Figur 2 Udsnit nr. 1 af blanketnummer 05.021  

 

I den anden del af blanketten skal ”omfanget” af de kontrollerede transaktioner, som enheden har foretaget i 
indkomståret, angives efter ”art”. SKAT har opstillet 26 forskellige aktivitetstyper (”arter”) opdelt i aktiviteter 
med påvirkning på hhv. resultatopgørelsen og balancen – og med hensyn til angivelsen af ”omfanget” er der 
derfor med opdateringen sket en ændring. I stedet for at afkrydse ét af de tre mulige beløbsintervaller, skal det 
samlede bruttobeløb for de kontrollerede transaktioner af den givne art nu angives. Desuden skal det angives, 
såfremt enheden ikke har kontrollerede transaktioner af den givne art (hvormed feltet ”ingen transaktioner” skal 
udfyldes) samt anføres, hvis de kontrollerede transaktioner er overdraget uden at betaling og dermed bogført til 
DKK 0 (hvormed et nul angives i feltet ”bruttobeløb i kr.”) – eksempelvis hvis der er foretaget modregning. 

Figur 3 Udsnit nr. 2 af blanketnummer 05.021 

 

En yderligere ændring til anden del består af, at det nu er præciseret, at transaktionsarten ”andre indtægter og 
udgifter” (jf. pkt. 20 og 21) også omfatter indtægter og udgifter vedr. koncernintern forsikring. 

2.2.2. De danske TP dokumentationsregler 
SKL § 3B, stk. 5 fastsætter de danske TP dokumentationsregler, idet det her fremgår at… 

”De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, 
hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner…” 

Dokumentationen skal udleveres ved begæring fra SKAT, jf. SKL § 3B, stk. 5, pkt. 2. Efter en undersøgelse 
foretaget af SKAT i 2002, der konkluderede at selskabers TP dokumentation var mangelfuld19 er de danske TP 
regler blevet meget mere omfattende, idet SKAT har:  

- Udstedt en bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner nr. 42 
af 24. januar 200620 (DOKB),  

- Udarbejdet en dokumentationsvejledning (erstattet af den Juridiske Vejledning),  
- Fået indført hjemmel21 til at pålægge selskaber at indsende en revisorerklæring om TP dokumentationen 

(jf. SKL § 3B, stk. 8), samt  
- Indført muligheden for at pålægge bøder (jf. SKL § 5). 

                                                           
19 Skatteministeriet (Oktober 2003) Redegørelse om Multinationale Selskaber og Transfer Pricing. Afgivet i henhold til V 6 
af 31. oktober 2002. 
20 Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af SKL § 3B, stk. 5, pkt. 5 og 6 
21 Indført med LOV nr. 591 af 18. juni 2012 
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Desuden kan skattemyndighederne (efter SKL § 3B, stk. 9 i medfør af SKL § 5, stk. 3) skønsmæssigt ansætte 
kontrollerede transaktioner, i de tilfælde hvor… 

”… den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på 
ansættelsestidspunktet… ”22 

Dette giver skattemyndighederne hjemmel til at foretage en korrektion i de tilfælde, hvor der er tale om 
væsentlige fejl (jf. ordet ”fyldestgørende”), der har betydning for den ”generelle troværdighed23”, samt når de 
kontrollerede transaktioner ”væsentligt afviger fra, hvad parter uden en sådan fælles interesse må antages ville 
have aftalt.24” En Højesterets dom af 2. februar 2012 præciserer, at de aspekter, som det antages, at der er aftalt, 
”omfatter alle økonomiske elementer og øvrige vilkår af relevans for beskatningen, herunder også … den retlige 
kvalifikation af transaktionen”. 

Ovennævnte medindfører et incitament til at udarbejde en fyldestgørende TP dokumentation, idet det pålægges 
skatteyderen, i tilfælde af ikke-fyldestgørende TP dokumentation, at føre bevis for, at SKAT’s skønsmæssige 
ansættelse er fejlagtig. Modsætningsvist er det i tilfælde af, at skatteyderen har udarbejdet en fyldestgørende 
TP dokumentation, SKAT, som bærer bevisbyrden for at dokumentere, at det selvangivne afviger væsentligt fra 
markedsprisen25. 

Det fremgår af lovbemærkningerne26 til SKL § 3B at skattemyndighederne ”vil anvende principperne i OECD's 
retningslinier for transfer pricing” i vurderingen af hvilken dokumentation, der er nødvendig. Det er derfor 
nødvendigt at redegøre for OECD’s retningslinjer for at klarlægge gældende ret. 

2.3. Delkonklusion på den overordnede analyse af de danske TP-regler  
De ovenstående afsnit har bidraget med et overblik over de danske TP-regler, der pålægger koncerner 
oplysnings- og dokumentationskrav vedrørende deres kontrollerede transaktioner. Herigennem er det 
illustreret, at de danske TP regler skal forstås i sammenhæng med OECD’s TP retningslinjer, og at 
bevisbyrdereglerne øger skatteyders incitament til at udarbejde en robust TP dokumentation. 

  

                                                           
22 Dette omfatter også den dokumentation, som skatteyderen skal udarbejde og opbevare, jf. bemærkningerne til L84 
(1997-98) 2. samling 
23 Bemærkningerne til pkt. nr. 8 i L67 (2012-2013) som fremsat den 14. november 2012 
24 SKM 2010, 46 VLR 
25 Det fremgår bl.a. af skattesagen med journalnr. 12-0189459 
26 L84, 1997-98, 1. samling. Almindelige bemærkninger 
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3. OECD’s TP retningslinjer og grundprincipper 
Dette kapitel indeholder en analyse af OECD’s grundprincipper for TP samt for projektet BEPS’ hjemmel til i OECD-
regi at udarbejde mere detaljerede retningslinjer. Desuden klarlægges hvilke retningslinjer, der er genstand for 
den videre behandling i kapitel 4 og 5. 

3.1. OECD’s modeloverenskomst vedr. indkomst og formue (Modeloverenskomsten) 
Siden 1955 har det været OECD’s (tidl. OEEC) formål at ”fjerne de hindringer, som dobbeltbeskatning udgør for 
udviklingen af økonomiske relationer mellem landene.”27 OECD har gennem OECD’s Fiscal Committee forsøgt at 
opnå dette ved udarbejdelsen af Modeloverenskomsten, som opstiller regler, der fordeler beskatningsretten 
mellem landene afhængig af indkomstart. Modeloverenskomsten har siden 1963 haft sin indflydelse ved at være 
en god skabelon, som landene kan anvende ved forhandling af bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster 
(DBO). Modeloverenskomsten får således ikke direkte effekt ved implementering, men har gjort det lettere at 
forhandle DBO’er på plads. Dette har medvirket til et stigende antal bilaterale aftaler28, hvor 
Modeloverenskomsten samtidig i høj grad er blevet anvendt som grundlag, af såvel ikke-medlemmer som 
medlemmer af OECD29. 

Danmark havde i 2014 74 aktive DBO’er30, hvorfor Modeloverenskomsten ofte vil være det gældende regelsæt 
for danske selskabers samhandel med udenlandske kontrollerede selskaber. Det er imidlertid vigtigt at huske, at 
OECD’s retningslinjer blot er retningslinjer og skal implementeres og håndhæves af de enkelte medlemslande for 
at have effekt. 

3.1.1. Modeloverenskomstens armslængdeprincip – art. 9, stk. 1 
Modeloverenskomstens art. 9, stk. 1 opstiller betingelserne for indkomstændringer i forbindelse med 
beløbsmæssig korrektion af en kontrolleret transaktion: 

”… og (er) der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller 
fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som 
afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, 
kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være 
tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og 
beskattes i overensstemmelse hermed.” 

Af Modeloverenskomstens art. 9, stk. 1 kan det udledes, at der til koncerninterne transaktioner stilles det krav, 
at de skattemæssigt skal behandles, som om transaktionerne var foretaget mellem to uafhængige parter (det 
såkaldte armslængdeprincip), og såfremt dette ikke er tilfældet, så kan skattemyndighederne foretage en 
skattemæssige korrektion.  

Det fremgår af kommentar nr. 1 til Modeloverenskomstens art. 9, at rapporten ”TP Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations” (OECD’s TP-retningslinjer) kan anvendes til at undersøge, hvorvidt 

                                                           
27 Winther-Sørensen, N (2010) Side 11 
28 http://unctad.org 
29 Modeloverenskomsten er bl.a. blevet anvendt som grundlag for ”De forenede Nationers modeloverenskomst mellem 
udviklede lande og udviklingslande” 
30 https://www.danskerhverv.dk  
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betingelserne anført i art. 9, stk. 1 er efterlevet. For at kunne klarlægge gældende ret, er det derfor nødvendigt 
at redegøre for retningslinjerne, angivet i rapporten, der løbende opdateres31. 

3.2. Projektet, Base Erosion on Profit Sharing (BEPS) 
OECD udgav i februar 2013 den såkaldte ”BEPS rapport”32, og i juli 2013 blev dette fulgt op med ”OECD actions”33, 
der var en rapport med 15 konkrete actions. Disse actions opdaterer OECD’s TP-retningslinjer fra 2010. 

Actions 8, 9 og 1034 har relevans i forhold til sammenlignelighedsanalysen, idet disse actions har til hensigt at 
sikre, at beskatningen sker i overensstemmelse med værdiskabelsen. Actions 8, 9 og 10 blev sendt i offentlig 
høring i december 2014, og d. 6. februar 2015 blev interessenternes kommentarer offentliggjort35. Det forventes, 
at det endelige resultat udkommer i løbet af 2015. Desuden har action 13 relevans, idet den vedrører en 
opdatering af kapitel 5 i OECD’s TP retningslinjer omhandlende dokumentations- og oplysningskravene. Et udkast 
til det nye kapitel 5 i form af action 13 blev sendt i offentlig høring i januar 2014, hvorefter OECD i september 
2014 udgav det nye kapitel 536. Der manglede dog en vejledning til landenes implementering af det nye kapitel 
5, som OECD offentliggjorde i februar 201537. En mere omfattende implementeringsvejledning forventes at blive 
offentliggjort i løbet af 2015. 

Som en konsekvens af, at retningslinjerne i øjeblikket undergår store ændringer, findes det nødvendigt for at 
kunne klarlægge gældende ret, tillige at inddrage den indholdsmæssige udvikling af retningslinjerne samt 
interessenternes kommentarer til retningslinjerne.  

                                                           
31 OECD (2010) forord, side 4 
32 OECD Publishing (februar, 2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting 
33 OECD Publishing (juli, 2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 
34 Action 8, 9 and 10 (2014) Det offentlige diskussionsudkast 
35 Se http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/latestdocuments/  
36 Action 13 (2014) Det offentlige diskussionsudkast 
37 Action 13 (2015) Det offentlige diskussionsudkast 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/latestdocuments/
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4. Sammenlignelighedsanalysen 
Sammenlignelighedsanalysen har til formål at sammenholde vilkårene for en kontrolleret transaktion med 
tilsvarende transaktioner mellem uafhængige parter. 

En sammenlignelighedsanalyse omfatter 1) hvilke faktorer, der skal specificeres i forhold til at klarlægge et 
sammenligneligt grundlag, samt 2) hvilke metoder som anses for anvendelige i forhold til at opgøre, hvorvidt der 
er tale om armslængdevilkår. For at opnå det mest pålidelige datagrundlag, der skal sammenholde en 
kontrolleret transaktion med en transaktion mellem uafhængige parter, skal der foretages en interagerende 
analyseproces. Dette skyldes, at den valgte prisfastsættelsesmetode og det identificerede sammenlignelige 
grundlag er indbyrdes afhængige.38 

4.1. Hvad er et sammenligneligt grundlag? 
Analysen vil først redegøre for, hvad kapitel 1 i retningslinjerne fra 2010 anser for at være et sammenligneligt 
grundlag, for efterfølgende at inddrage udkastet til actions 8, 9 og 10 som udgivet i december 2014, for til sidst 
at inddrage rådgiveren, Deloittes, kommentarer. Deloitte er udvalgt, idet selskabet er blandt de fire største 
rådgivningsselskaber, og fordi Deloittes kommentarer hører til de mest detaljerede.  

4.1.1. 2010-Retningslinjernes kapitel 1 
For at kunne afgøre, hvorvidt en kontrolleret transaktion er sammenlignelig med en transaktion mellem 
uafhængige parter, er det afgørende at få fastsat, hvad der anses for at være sammenligneligt.  

Kapitel 1, afsnit D.1. i OECD’s 2010-retningslinjer definerer, et sammenligneligt grundlag for at være til stede, 
såfremt… 

“… (if any) between the situations being compared could materially affect the condition 
being examined in the methodology, or that reasonably accurate adjustments can be 
made to eliminate the effect of any such differences39”.  

I henhold til ovenstående, anses omstændigheder for at være sammenlignelige, såfremt det er muligt at udskille 
forhold, således at kun uvæsentlige forhold influerer på sammenligningen. Der skal derfor justeres for forhold, 
som sandsynligvis vil have væsentlig påvirkning på den sammenligning40, som forsøges draget mellem den 
kontrollerede transaktion og en transaktion mellem uafhængige parter. Med andre ord, så stilles der krav 1) til 
størrelsen af den sandsynlige effekt, 2) om at effekten har en indflydelse på den valgte prisfastsættelsesmetode, 
samt 3) at det kan sandsynliggøres, at den kalkulerede effekt med rimelighed vil finde sted. 

Analysen skal have et sådant format, at det kan godtgøres, at en ”forsigtig uafhængig markedsoperatør ville have 
accepteret en lignende prisaftale i samme situation”41. ”Forsigtig” betyder i denne sammenhæng, at 
detaljeringsgraden af analysen afhænger af transaktionens kompleksitet, dens betydning og øvrige 
markedsomstændigheder42. Dette kræver, at der opnås en forståelse for, hvilke aspekter uafhængige parter ville 
have afdækket i beslutningsgrundlaget for en lignende transaktion,43 samt hvordan uafhængige parter vægter 

                                                           
38 OECD (2010) Kapitel 3, A.3.1. 
39 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.33. 
40 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.33 
41 Den danske oversættelse af kommissionens afgørelse i ”statsstøttesag SA.38373 (2014/C) 
42 OECD (2010) Kapitel 3, C.3.82 
43 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.1.35 
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disse aspekter. Med andre ord, så skal der redegøres for de faktorer, som uafhængige parter ville have været 
villige til at betale for.  

Med henblik på at identificere de forhold, som uafhængige selskaber ville tage i betragtning for at vurdere de 
økonomiske omstændigheder og betingelser ved mulige transaktioner, anfører OECD’s retningslinjer 5 
sammenlignelighedsfaktorer, der omfatter følgende forhold: 1) Realydelsens egenskaber, 2) Funktions- og 
risikoanalyse, 3) Kontraktvilkår, 4) Økonomiske omstændigheder, 5) Forretningsstrategier44. 

I næste afsnit vil baggrunden for (samt de indholdsmæssige krav til) ovennævnte faktorer blive gennemgået. Den 
indbyrdes relative betydning af faktorerne afhænger såvel af den valgte prisfastsættelsesmetode som af 
transaktionsarten45. 

4.1.1.1. OECD’s sammenlignelighedsfaktor 1: Realydelsens egenskaber46 
Kravet om dokumentation for realydelsens egenskaber vedrører identifikation (og specificering) af den ydelse, 
som er genstand for transaktionen. Realydelsens egenskaber har direkte indflydelse på markedsværdien af 
genstanden, idet egenskaber opfylder forskellige behov af forskellig værdi for modtageren. Detaljeringsgraden 
af realydelsen afhænger i høj grad af hvilke oplysninger, som har indflydelse på markedsværdien, og dette 
varierer fra produkt til produkt. 

4.1.1.2. OECD’s sammenlignelighedsfaktor 2: Kontraktvilkår47 
Kontraktvilkår er de aftalevilkår, der fremgår af de koncerninterne aftaler. Disse definerer eksplicit fordelingen 
af aktiviteter og ansvar, hvilke aktiver der skal anvendes, og hvilke risici og fordele, som forventes at tilfalde 
parterne i kontrakten. Desuden kan kontrakten i tilfælde, hvor den er mangelfuld eller tvetydig, ud fra parternes 
ageren, anvendes implicit til at klarlægge fordelingen af aktiviteterne, aktiverne og risiciene. 

Retningslinjerne anfører, at myndighederne tager udgangspunkt i kontrakten, når fordelingen af funktionerne 
skal opgøres. Hensigten med kriteriet er således, at koncernforbundne selskaber skal dokumentere, at de 
betingelser, der er anført i kontrakten, og som fastsætter betingelserne for koncernmellemværendet, er i 
overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have udarbejdet. Dette kan gøres ved at anvende 
kontrakter, som der er kutyme for at bruge inden for den bestemte branche. Eksempelvis ved at anvende 
kontraktuelle betingelser fra den internationale købelov48. 

Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt at have formuleret en kontrakt magen til den, uafhængige parter ville have 
udarbejdet, såfremt kontrakten ikke afspejler de faktiske omstændigheder, idet koncernselskabernes resultater 
både skal afspejle kontraktsvilkår og de faktiske omstændigheder. 

4.1.1.3. OECD’s sammenlignelighedsfaktor 3: Funktions- og risikoanalyse49 
Dette krav kræver klarlæggelse af, hvordan signifikante aktiviteter, funktioner og risici er fordelt i koncernen, da 
det har indflydelse på resultatfordelingen i koncernen. Funktions- og risikoanalysen vil derfor omfatte de aktiver, 
som anvendes ved transaktionen, samt de kontrollerede parters fordeling af funktioner og risici ved aktiviteterne 
sammenholdt med tilsvarende resultater hos de uafhængige parter, der sammenlignes med. For at klarlægge 
fordelingen af disse forhold anvendes som udgangspunkt kontrakten, der regulerer koncernmellemværendet. 

                                                           
44 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.2.38-63  
45 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.38 
46 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.2.1.39-41 
47 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.2.3.52-54 
48 CISG (1980) FN 
49 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.2.2.42-51 



Titel: Teoretisk og praktisk analyse af danske selskabers TP dokumentations- og oplysningskrav 

13 / 78 
 

Imidlertid er det også vigtigt at få en forståelse for koncernens struktur (og parternes placering heri), for 
derigennem at forstå, hvordan denne struktur kan påvirke de handlinger, der udøves mellem parterne. Der skal 
derfor foretages en analyse på et højere niveau end transaktionsniveauet. 

Funktions- og risikoanalysen er essentiel, idet den beskriver aspekter, som kan have stor værdi for parterne, og 
som uafhængige parter vil betale penge for. Kendetegnende for alle tre aspekter er, at jo flere aktiviteter, jo flere 
aktiver og jo flere risici én af parterne i transaktionen påtager sig, desto højere er den forventede indtjening hos 
dette koncernselskab. Udgangspunktet er, at et selskab kun vil påtage sig risici, som det selv kan kontrollere eller 
håndtere, samt at desto flere risici og værdifulde funktioner og aktiver selskaber har, desto højere er det 
forventede afkast også. Dette kan illustreres med grafen nedenfor, der opstiller forskellige risiko- og afkast-
profiler for salgsselskaber afhængig af, hvilke og hvor mange funktioner de udfører. Grafen illustrerer, at en 
kommissionær, som kun udfører administrations- og distributionsopgaver har en lavere risiko/afkast-profil end 
en fuldt funktionsdygtig distributør, som udfører strategiske opgaver, såsom fastsættelse af volumen, 
markedsandel og produktmiks. 

Figur 4 Forskellige risiko- og afkastprofiler for salgsselskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovennævnte graf illustrerer således hvordan arten af den udførte funktion har økonomisk betydning. Imidlertid 
har frekvensen også betydning idet én enhed, som udfører funktionen ofte, har en afkast/risiko profil, der er 
højere end én, som udfører samme funktion knap så ofte. 

4.1.1.4. OECD’s sammenlignelighedsfaktor 4: Økonomiske omstændigheder50 
De økonomiske omstændigheder på det pågældende marked har stor betydning for markedsprisen. Dette 
afspejles af de store prisforskelle, der kan være for ensartede produkter på forskellige markeder (eksemplificeret 
med ”The Big Mac Index”51) som følge af forskelle i konkurrencesituationen mellem markeder, kundernes 
købekraft, markedets størrelse, geografiske placering, mv. Det er således nødvendigt at redegøre for disse 

                                                           
50 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.2.4.55-58 
51 D.H. og R.L.W. (januar, 2015) 
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aspekter, samt for deres indflydelse på markedsprisen, såfremt der sammenlignes mellem transaktioner 
foretaget på forskellige markeder. 

En analyse af den konkurrencemæssige situation består af en analyse af købernes og leverandørernes 
forhandlingsmagt, af i hvor høj grad selskabets produkt kan erstattes af substituerende produkter, samt af hvilke 
barrierer, der eksisterer, for at nye selskaber kan etablere sig på markedet. 

4.1.1.5. OECD’s sammenlignelighedsfaktor 5: Forretningsstrategier52 
Specifikke forretningsstrategier kan også have en indflydelse på markedsprisen, idet en strategi fx kan bevirke, 
at selskabet er villig til at have underskud i en periode med det formål at få overskud på sigt. Dette kan 
eksempelvis være tilfældet, hvis man ønsker at differentiere sig, ekspandere på et marked eller indtage et 
marked. Disse parametre kan således være baggrunden for at en kontrolleret transaktion afviger fra 
sammenlignelige uafhængige parters transaktioner. 

Dette kan illustreres ved brug af salgsselskabet introduceret under afsnit 4.1.1.3.  

Eks.: En ”fuldt funktionsdygtig distributør” hjemmehørende i Danmark, har en strategi 
om at ekspandere på det russiske marked, og har af denne grund etableret en juridisk 
enhed i Rusland med det formål at varetage lav-risiko opgaver (lav-risiko distributør). 
På trods af at den Russiske rubel devaluerer med det resultat, at forretningen bliver en 
underskudsforretning, ændres der ikke på den danske enheds strategi. 

Ovenstående viser, hvordan de omtalte kontrollerede transaktioner kan afvige fra ellers sammenlignelige 
transaktioner med uafhængige parter i fx Europa.  

I forhold til den ovennævnte strategi, stiller OECD’s retningslinjer forventninger til at ekspansion på det russiske 
marked er realistisk, at den ”fuldt funktionsdygtige distributør” bærer størstedelen af underskuddet (idet denne 
part forventer det højeste afkast, jf. afsnit 4.1.1.3), og at såfremt det forventes at ekspansionen tilfører værdi til 
flere enheder i koncernen, så skal disse yde kompensation til den danske fuldt funktionsdygtige distributør, der 
er den primære omkostningsbærer. Det skal også sandsynliggøres, at strategien på sigt forventes at være 
profitabel. Dette dokumentationskrav vil kunne sandsynliggøres ved bl.a. at udarbejde en ”business plan” for 
enheden, der redegør for de forventede resultater i forhold til fx fremtidig produktudvikling og markedsandel. 

4.1.2. OECD’s offentlige diskussionsudkast for actions 8, 9 og 10 fra december 2014 
Dette afsnit vil redegøre for de synspunkter, som OECD anfører i det offentlige diskussionsudkastet 
(diskussionsudkast) for BEPS’ actions 8, 9 og 10, offentliggjort d. 1 december 2014, idet omfang disse synspunkter 
har relation til OECD’s sammenlignelighedsfaktorer gennemgået ovenfor. Forhold, som ikke har direkte relation 
til OECD’s sammenlignelighedsfaktorer, vil således ikke blive behandlet. 

Offentliggørelse af diskussionsudkastet anvendes af OECD som en lejlighed til at modtage synspunkter fra 
interessenter på mere kontroversielle forhold. Dette fremgår af indledningen til udkastet, idet det anføres, at 
der i arbejdsgruppen ikke nødvendigvis er enighed om det indholdsmæssige. Til denne afhandling kan 
diskussionsudkastet således bidrage med interessante vinkler og problemstillinger, uden at disse nødvendigvis 
har det fornødne flertal til at kunne blive inkorporeret i den endelige version, der forventes at foreligge i løbet 
af 2015. 

                                                           
52 OECD (2010) Kapitel 1, D.1.2.5.59-63. 
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De primære nye tiltag anført i diskussionsudkastet til BEPS actions 8, 9 og 10 fra december 2014 relaterer sig til 
forhold af betydning for funktions- og risikoanalysen. Diskussionsudkastet opstiller mere detaljerede 
retningslinjer for klarlæggelsen af enheders risiko/afkast-profil som introduceret i afsnit 4.1.1.3. I den forbindelse 
fokuserer diskussionsudkastet på at klarlægge hvilke aktiviteter, de koncernforbundne parter er indbyrdes 
afhængige af, at der udføres, samt hvilke bidrag de koncernforbundne parter hver især har bidraget med til 
udførelsen af denne aktivitet53. Det er således tanken, at funktions- og risikoanalysen skal afdække, hvorvidt én 
part foretager funktioner, påtager sig risici eller anvender aktiver til at udføre en aktivitet, der bør kompenseres 
af andre koncernforbundne parter, idet aktiviteten tilfører værdi til disse, samt hvorvidt en part er retmæssig 
ejer af omsætning, der tilfalder denne part.  

Ovennævnte har således som formål at forhindre, at afkast henføres til en enhed udelukkende på grund af, at 
enheden kontraktuelt har påtaget sig en risiko, uden at denne allokering harmonerer med de faktiske 
omstændigheder54. Diskussionsudkastet opstiller en metode for allokering af funktioner, risici og aktiver baseret 
på, hvilken af de koncernforbundne enheder, som ”bedst kan håndtere” de dertilhørende risici. Det præciseres, 
at allokeringen primært vedrører de risici, der er essentielle for, at koncernen kan forblive profitabel, og at der 
lægges vægt på55 hvilken enhed, der kan (idet den har kompetencerne) og tager beslutningerne 1) om den valgte 
risiko/afkast-profil, og 2) hvordan man skal håndtere de risici, der er forbundet med forretningsmulighederne. 
Desuden lægges der vægt på 3) hvem, der udfører de funktioner, der reducerer de risici, der er forbundet med 
forretningsmulighederne. 

Diskussionsudkastet fastsætter således en skabelon for den ”mest hensigtsmæssige” måde, hvorpå man kan 
allokere risici, baseret på hvor kompetencerne er til stede i koncernen56, idet det forventes at et selskab kun vil 
påtage sig risici, som det selv kan kontrollere eller håndtere. Af punkterne fremgår det, at der kan være forskel 
på hvilken enhed, der har kontrollen over koncernens risiko/afkast-profil (1. og 2. pkt.) og den enhed, der udfører 
de funktioner, der reducerer de risici, der er forbundet med forretningsmulighederne (3. pkt.). I dette tilfælde 
forventes det, at enheden, der har kontrollen over koncernens risiko/afkast-profil, implementerer funktioner, 
der løbende overvåger og vurderer den anden enheds evne til at foretage de risikoreducerende funktioner i 
forhold til at kunne vurdere, hvorvidt enhedens faktiske afkast/risiko profil er lig det forventede.  

Eks.: Ved anvendelse af eksemplet med salgsselskabet fra afsnit 4.1.1.3 kan det anses 
for essentielt at kunne kontrollere og håndtere valutakurssvingningerne for at kunne 
forblive profitabel. Dette kræver kompetencer og midler til fx at kunne indgå hedging 
aftaler. Det må forventes, at den fuldt funktionsdygtige distributør er bedre end lav-
risiko distributøren til at foretage disse risikoreducerende handlinger. Imidlertid kan 
lav-risiko distributøren godt foretage disse handlinger, såfremt den fuldt 
funktionsdygtige distributør instruerer, overvåger og fører kontrol med lav-risiko 
distributør. 

Som det fremgår ovenfor, så tillægges risikoallokeringen stor betydning. Diskussionsudkastet anfører at manglen 
på modstridende interesser mellem koncernforbundne parter, medfører, at allokeringen ofte ikke kan udledes 
af parternes kontraktuelle forhold og faktiske handlinger. Diskussionsudkastet forsøger således at opstille 
konkrete retningslinjer for, hvilke parametre i relation til risici, der skal specificeres med henblik på, at 
skattemyndighederne kan vurdere koncernens allokering af de værdiskabende aktiviteter. Udkastet anfører, at 

                                                           
53 Action 8, 9 and 10 (2014) Diskussionsudkast, D.1.1.21 
54 Action 8, 9 and 10 (2014) Diskussionsudkast, side 1. 
55 Action 8, 9 and 10 (2014) Diskussionsudkast, D.2.5.48 og 55 
56 Action 8, 9 and 10 (2014) Diskussionsudkast, D.1.61 
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risici skal specificeres med hensyn til art, hvem der har påtaget sig dem, hvilke og hvem der foretager 
begrænsende handlinger, samt en opgørelse over de økonomiske konsekvenser, herunder den beløbsmæssige 
størrelse, og hvem der skal bære den økonomiske konsekvens både i forhold til direkte og afledte konsekvenser 
(eks. forretningsmæssige tab afledt af en anden part).  

4.1.3. Deloittes kommentarer til diskussionsudkastet for actions 8, 9 og 10 
I dette afsnit vil Deloittes kommentarer til diskussionsudkast for actions 8, 9 og 10 kort blive behandlet. Én 
rådgiver er udvalgt for at give udkastet modstykke og for herved at få en indikation af, hvilke af de synspunkter 
- som diskussionsudkastet anfører - der er tilstrækkeligt kontroversielle til ikke at blive indført i de endelige 
retningslinjer. 

Det er Deloittes holdning, at det vil stride imod økonomiske grundprincipper at fastsætte, at aktiviteter skal 
allokeres til en bestemt enhed efter den skabelon, som diskussionsudkastet opstiller57. Deloitte anser det for 
uvæsentligt at fastsætte, hvortil aktiviteter skal allokeres, såfremt allokeringen i øvrigt sker på armslængdevilkår. 
Det anføres, at markedskræfterne - udbud og efterspørgsel – medfører, at transaktioner med den samme risiko 
vil have det samme forventede ex-ante afkast (Loven om én pris), hvormed en linje kaldet ”den effektive 
forventede risiko/afkast-profil” kan dannes. Punkter langs denne linje har den samme værdi, når der justeres for 
risikoen, hvilket indebærer, at myndigheder bør være indifferente i forhold til, hvorvidt en investering inden for 
deres jurisdiktion er risikobetonet (med et højt forventet afkast), eller om investeringen har en lav risiko (med et 
lille forventet afkast), såfremt begge investeringstyper ligger langs den samme effektive forventede risiko/afkast 
linje (se illustration nedenfor). 

Figur 5 Den effektive forventede risiko/afkast linje 

 

Kilde: Deloittes kommentarer til actions 8, 9 og 10 

Deloitte er enig i, at aktiviteterne, der i høj grad påvirker selskabers forventede risiko/afkast-profil, skal 
specificeres. Dog er Deloitte ikke enig i, at risikoreducerende aktiviteter har en sådan effekt, idet der findes et 
stort marked for risikoreducerende aktiviteter, hvorfor risikoreducerende aktiviteter ikke er essentielle i forhold 
til at selskabet kan forblive profitabel. Desuden anføres det, at den økonomiske litteratur samt 
samfundsmæssige erfaringer bekræfter, at selskaber, der har kontrollen over en risiko, ofte ikke implementerer 
risikoreducerende aktiviteter58. Deloitte begrunder dette med, at det åbne marked, der tillader, at man kan fyre 
og hyre andre selskaber til at foretage aktiviteten, afvejer risikoen forbundet hermed. 

                                                           
57 Deloittes kommentarer til actions 8, 9 and 10. Side 2 
58 Deloittes kommentarer til actions 8, 9 and 10. Side 12 
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4.2. Delkonklusion på et sammenligneligt grundlag 
Ovenstående afsnit har behandlet området for identificeringen af et sammenligneligt grundlag til anvendelse i 
bevisførelsen for, at kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår.  

Behandlingen har synliggjort, at der er mange forhold, som skal tages i betragtning ved identificeringen af et 
sammenligneligt grundlag, samt at mange af forholdene i høj grad er præget af skønsmæssige vurderinger i 
forhold til at klarlægge den økonomiske substans af de kontrollerede transaktioner. Diskussionsudkastet har 
demonstreret, at det er funktions- og risikoanalysen, som OECD har mest fokus på, og at den forestående 
opdatering af retningslinjerne formentlig vil indebære mere detaljerede retningslinjer for beskrivelserne af de 
faktiske omstændigheder, der skal opgøre den økonomiske substans af de kontrollerede transaktioner, samt vil 
indeholde en skabelon for den mest hensigtsmæssige fordeling af den økonomiske substans.  

Det er ikke min vurdering, at opdateringen af 2010-retningslinjernes kapitel 1 har til hensigt at tvinge MNE’er til 
at allokere risici til bestemte enheder, men at den vil tvinge MNE’erne til at redegøre for hvorfor en enhed - som 
har påtaget sig en risiko – kan håndtere denne risiko. Dette skaber klarhed over et område, som har stor 
indvirkning på resultatfordelingen koncernselskaberne imellem, og som er svær at identificere, medmindre det 
er beskrevet.  
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4.3. Prisfastsættelsesmetoder – 2010-retningslinjernes kapitel 2 
For at kunne konkludere, at kontrollerede transaktioner er gennemført på vilkår magen til de, uafhængige parter 
ville have indgået aftale om, er det nødvendigt at udvælge en metode, der kan foretage sammenligningen 
mellem den kontrollerede transaktion og de transaktioner, som man, ud fra de identificerede ”økonomisk 
relevante karakteristika” fra afsnittene ovenfor, anser for at være sammenlignelige uafhængige transaktioner.  

Udvælgelsen af prisfastsættelsesmetoden udgør anden del af sammenlignelighedsanalysen. Denne del er af stor 
betydning for den samlede TP vurdering, men spiller en mindre rolle i forhold til at kunne foretage en analyse af 
TP dokumentations- og oplysningspligterne. Af denne grund bliver denne del kun berørt kort. 

OECD præsenterer i kapitel 2 i sine 2010-retningslinjer to prisfastsættelsesmetodekategorier med i alt fem 
metoder: 

Figur 6 Oversigt over de forskellige prisfastsættelsesmetoder 

 

Kilde: Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.2.2.2.1 

Hvor der tidligere var et hierarki blandt metoderne, fremgår det af 2010-retningslinjerne, at OECD anbefaler, at 
”den bedst anvendelige metode” anvendes59, og anser dette for at være en traditionel baseret 
transaktionsmetode, i de tilfælde hvor grundlaget for valget mellem to metoder er identisk. OECD anfører, at 
”den bedst anvendelige metode” afhænger af de konkrete omstændigheder og kræver ikke, at man skal føre 
bevis for, at den anvendte metode, er den bedst anvendelige. 

4.3.1. Den frie markedsprismetode (også kaldet CUP metoden)60 
Denne metode bygger på en direkte sammenligning mellem selskabets produkter og sammenlignelige 
uafhængige produkter, hvorfor metoden tager hensyn til begge parter i transaktionen, idet funktionerne, som 
parterne påtager sig, påvirker markedsprisen. Metoden har den store fordel, at det er den mest direkte metode, 
og såfremt der findes tilstrækkeligt med sammenlignelige transaktioner, kan metoden forholdsvis enkelt 
dokumentere armslængdepriser. Imidlertid er dette ofte ikke tilfældet, idet der kræves en meget stor 
overensstemmelse mellem de varer og ydelser, der udveksles. Dette er illustreret med nedenstående matrix, 
hvoraf det fremgår, at selv små forskelle kan have indflydelse på prisen, hvilket besværliggør anvendelsen af 
metoden. Der kan derfor ofte være mangel på sammenlignelige produkter eller mangel på data herom. Metoden 

                                                           
59 OECD (2010) Kapitel 2, del 1, A.2-8. 
60 OECD (2010) Kapitel 2, del 2, B.1.13-16. 
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omtales som særlig anvendelig for standardiserede varer, der handles på en råvarebørs, hvor der er 
gennemsigtighed i såvel varer, markeder, betingelser og priser. 

Figur 7 Sammenlignelighedsmatrix for den frie markedsprismetode 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

4.3.2. Videresalgsprismetoden (også kaldet resale price metoden, RPM)61 
RPM tager udgangspunkt i den markedspris, som et salgsselskab opnår ved videresalg af en vare, der er købt fra 
en koncernforbunden part. Fra salgsselskabets salgspris til dets eksterne kunder trækkes en passende 
bruttoavance, som skal dække salgsselskabets omkostninger samt give salgsselskabet en fortjeneste. Det 
resterende beløb (salgsprisen – bruttoavance) er armslængdeprisen, som salgsselskabet betaler for købet af 
varen fra den forbundne part. 

Metoden er forholdsvis simpel og kræver mindre lighed mellem de produkter, der overdrages, end den frie 
markedsprismetode. Udfordringen ligger imidlertid i at opgøre en passende bruttoavance, hvilket 
besværliggøres, hvis den videresælgende part i et væsentligt omfang bidrager til den værdiskabende proces. 
Metoden er således mest anvendelig, når den videresælgende part kun varetager simple funktioner. 

Metoden er ensidig, idet man fokuserer på den videresælgende parts andel af bruttoavancen. 

4.3.3. Kost plus avancemetoden (også kaldet cost plus metoden)62 
Kost plus avancemetoden fastsætter interne afregningspriser mellem forbundne parter ved at tage 
udgangspunkt i de omkostninger, der medgår i produktionen af et produkt, hvortil lægges den bruttoavance, 
                                                           
61 OECD (2010) Kapitel 2, del 2, afsnit C.1, pkt. 21-38 
62 OECD (2010) Kapitel 2, del 2, D.1.39-52 
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som en uafhængig part vil opnå ved en sammenlignelig transaktion. Jf. nedenstående tegning, vil den 
koncerninterne sælgers (”M’s”) omsætning således afhænge af ”M’s” omkostninger, idet ”M’s” omsætning 
beregnes som omkostninger (kostbasen) × en procentuel avance. 

Figur 8 Illustration af cost plus metoden 

 

Kilde: Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.2.2.2.4 

Den ovenfor anførte betydning af kostbasen for resultatfordelingen mellem koncernselskaber medfører, at 
metoden er mest anvendelig, når omkostninger kan henføres direkte til værdiskabelsesprocessen for produktet, 
hvorfor metoden kræver, at der er overensstemmelse i måden, hvorpå omkostninger henføres til 
værdiskabelsesprocessen for hhv. den kontrollerede transaktion og den uafhængige transaktion, hvormed der 
sammenlignes63. Tilstedeværelsen af indirekte omkostninger og immaterielle aktiver kan således vanskeliggøre 
denne sammenlignelighed. 

Metoden er således ensidig og mest anvendelig for produktionsvirksomheder, der kun varetager simple ydelser. 

4.3.4. Avancefordelingsmetoden (også kaldet profit split metoden)64 
Denne metode består i at fordele de forbundne parters samlede nettoavance/-tab for de kontrollerede 
transaktioner i overensstemmelse med parternes forholdsmæssige bidrag til transaktionerne, som identificeret 
ved anvendelse af funktions- og risikoanalysen (se afsnit 4.1.1.3). 

Metoden indebærer således en funktions- og risikoanalyse af begge koncernforbundne parter i transaktionen, 
og i det omfang det er muligt, kvantificeres parternes bidrag med eksterne markedsdata.  

Metoden er bedst anvendelig, når begge forbundne parter bidrager væsentligt til værdiskabelsen, idet det i disse 
tilfælde kan være svært at finde sammenlignelige uafhængige parter. 

4.3.5. Den transaktionsbestemte nettoavance metode (også kaldet TNMM-metoden)65 
Ved TNMM-metoden anvendes nøgletal for sammenlignelige uafhængige transaktioner til at fastsætte den 
armslængdenettoavance, en forbunden virksomhed bør have for at udføre sin andel. Metoden indebærer 
således, at man skal finde den nettoavance, som en uafhængig part opnår ved at udføre sammenlignelige 
funktioner, bruge sammenlignelige aktiver og påtage sig sammenlignelige risici under tilsvarende 
omstændigheder. Metoden er således ensidig og mest anvendelig, når én af parterne i den kontrollerede 
transaktion, varetager simple funktioner, idet det gør det lettere at finde en sammenlignelig uafhængig part, 

                                                           
63 Den Juridiske Vejledning. C.D.11.2.2.2.4 
64 OECD (2010) Kapitel 2, del 3, C.1-2.108-117 
65 OECD (2010) Kapitel 2, del 3, B.1.58-104 
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hvormed den værdi (reflekteret i avancen), den simple part skaber, kan opgøres. Det anvendte nøgletal afspejler 
hermed den værdi, den simple part skaber (hvorfor nøgletallet også kaldes for Profil Level Indicator, PLI).  

Eks.: I eksemplet introduceret i afsnit 4.1.1.3 vil det således være den russiske lav-risiko 
distributør, som er den mest simple part. En sammenlignelighedsanalyse af lav-risiko 
distributøren vil danne grundlaget for identificeringen af indtjeningsniveauet for 
sammenlignelige uafhængige parter. For salgsenheder vil nøgletallet, som bedst 
afspejler salgsenhedens performance, ofte være omsætningen. Den identificerede 
armslængdeindtjening opnås således ved at fastsætte værdien af de omkostninger, 
som salgsenheden har afholdt – i forbindelse med omsætningen af de 
koncerninternkøbte varer. 

Metoden svarer i høj grad til ”RPM” og ”Cost Plus” metoderne, blot med den forskel at det er nettoavancen og 
ikke bruttoavancen, som er grundlaget for sammenligningen.  

4.4. Særlige problemstillinger med tilknytning til koncerninterne omstruktureringer 
OECD behandler koncerninterne omstruktureringer særskilt i kapitel 9 i 2010 TP-retningslinjerne, hvor 
omstruktureringer defineres som en grænseoverskridende re-allokering af en MNE’s funktioner, aktiver og/eller 
risici med det til følge at indtjeningspotentiale ofte flyttes66 (også kaldet profit shifting). Dette kan illustreres med 
æbletræ-eksemplet: 

Eks.: En omstrukturering indebærer at hele æbletræet, inkl. de æbler som træet 
indeholder, flyttes. Hvorimod det ved koncerninterne transaktioner i forbindelse med 
den løbende drift kun er æblerne, som flyttes.  

Der kan være mange grunde til, at et selskab foretager en omstrukturering, og det skal i denne sammenhæng 
anføres, at retspraksis sågar anerkender skatteplanlægning som en legitim begrundelse for en omstrukturering, 
såfremt den foretages på armslængdevilkår67. 

De aspekter, der skal afdækkes i forhold til at afgøre, hvorvidt en kontrolleret omstrukturering er foretaget på 
armslængdevilkår, adskiller sig ikke markant fra forholdene, beskrevet tidligere i dette kapitel68. Imidlertid er 
risiciene forbundet med opgørelsen af armslængdevilkår for omstruktureringer højere, hvorfor 
omstruktureringer fremgår som ét af de 7 indicer på betydelige TP-risici, som OECD identificerede i rapporten: 
”Dealing Effectively with the Challenges of TP”69. 

I opgørelsen af markedsværdien af en omstrukturering skal nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme 
hidrørende fra de aktiver/aktiviteter, der overdrages, opgøres (eks.: æbletræets fremtidige potentiale i at gro 
æbler). Denne opgørelse indeholder mange usikkerhedsfaktorer, idet der ofte ikke er sammenlignelige 
uafhængige omstruktureringer, og fordi den reelle værdi af aktiverne og aktiviteterne, som overføres ofte først 
realiseres et stykke tid efter omstruktureringen. Det medfører bl.a., at der skal anvendes en diskonteringsfaktor 
i opgørelsen af nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra det objekt, der overføres. Desuden 
kan de forventede fremtidige pengestrømme fx bygge på en forventning om kommende synergieffekter, 
omkostningsbesparelser, produktudvikling eller markedsekspansion. Disse aspekter indebærer en høj grad af 
skønsmæssige vurderinger, hvilket kombineret med det tidsmæssige aspekt besværliggør opgørelsen af den 

                                                           
66 OECD (2010) Kapitel 9, A.1-6 
67 OECD (2010) Kapitel 9, C.5.9.181. 
68 OECD (2010) Kapitel 9, A.2.6.9-10. 
69 OECD (2012), Dealing Effectively with the Challenges of TP 
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nutidige værdi af omstruktureringen. Det er derfor afgørende, at forudsætninger, budgetter m.v. 
dokumenteres70 sammen med den forretningsmæssige årsag til omstruktureringen. Det anbefales i tilfælde, hvor 
de fremtidige pengestrømme ikke kan estimeres pålideligt, at kontrakten tager forbehold for dette ved 1) at 
være af en kortere tidshorisont, 2) at inkludere prisjusterende betingelser, eller 3) at indeholde en betingelse, 
hvorefter en større uforudsigelig efterfølgende begivenhed medfører genforhandling af kontrakten71. Disse 
forbehold anbefales, idet det forventes, at uafhængige parter ville have foretaget eller medtaget disse 
foranstaltninger i en lignende situation. Desuden skal det dokumenteres, at omstruktureringen er rationel ud fra 
en forretningsmæssig synsvinkel for den individuelle koncernforbudne part, og ikke blot for koncernen som 
helhed72. 

Det afgørende for, om en omstrukturering indebærer, at én part skal kompensere andre koncernforbundne 
parter, er om uafhængige parter i en tilsvarende situation ville have været villige til at betale for de modtagne 
aktiviteter og aktiver. Det skal derfor opgøres, hvorvidt omstruktureringen medfører en forøgelse eller 
formindskelse af de fremtidige pengestrømme, hvor kompensationen opgøres som den nutidige værdi af denne 
forskel. 

4.5. Delkonklusion på OECD’s prisfastsættelsesmetoder og omstruktureringer 
De ovenstående afsnit har redegjort for de prisfastsættelsesmetoder, som OECD anbefaler anvendt ved 
sammenligningen mellem de kontrollerede og de identificerede uafhængige sammenlignelige transaktioner. Det 
er synliggjort, at arten af (og omstændighederne omkring) den kontrollerede transaktion har indflydelse på, 
hvilken prisfastsættelsesmetode, som OECD anser som ”den bedst anvendelige” samt, at den valgte metode 
influerer på, hvilke data (og detaljeringsgraden heraf), der skal indhentes. Den valgte metode har derfor 
indflydelse på, i hvor høj grad uafhængige transaktioner kan anses for at være sammenlignelig med den 
kontrollerede transaktion. Sammenlignelighedsanalysen er således en interagerende analyseproces, som følge 
af at det identificerede sammenlignelige grundlag og den valgte prisfastsættelsesmetode er indbyrdes 
afhængige. 

Det er min vurdering, at udvælgelseskriteriet, ”den bedst anvendelige” metode, giver et betydeligt spillerum, der 
afhænger af skønsmæssige vurderinger, hvilket kombineret med at de fleste store TP sager ender med, at 
parterne indgår forlig, medfører til at der ikke opbygges en retspraksis for, hvad der anses for at være den bedst 
anvendelige metode. Jeg formoder derfor, at metodevalget ofte kan give anledning til tvister mellem skatteyder 
og skattemyndigheder, hvilket en mere omfattende retspraksis ville kunne medvirke til at løse. 

Desuden har kapitlet redegjort for de særlige problemstillinger, som knytter sig til sammenlignelighedsanalysen 
i de tilfælde, hvor der sker en koncernintern flytning af indkomstgrundlag på tværs af landegrænser. Det blev 
demonstreret, at de aspeker, som analysen skal indeholde, ikke i særlig grad adskiller sig fra opgørelsen af 
armslængdevilkårene for koncerninterne transaktioner, der sker i forbindelse med den løbende drift af et 
selskab. Imidlertid indeholder omstruktureringer flere usikkerhedsfaktorer, der gør analysen mere vanskelig, og 
som øger risikoen for, at indkomstgrundlag re-allokeres uden, at der ydes kompensation herfor. Der blev derfor 
redegjort for de særlige forbehold, som der forventes taget ved koncerninterne omstruktureringer.  

                                                           
70 OECD TP retningslinjer (2010) Kapitel 9, B.2.9.57 
71 OECD TP retningslinjer (2010) Kapitel 6, C.4.6.29-31 
72 OECD TP retningslinjer (2010) Kapitel 9, C.3.9.179 
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5. OECD’s dokumentations- og oplysningskrav 
Dette kapitel har til formål at redegøre for ”rammerne” for de dokumentations- og oplysningskrav, der skal sikre, 
at skattemyndighederne får et informationsgrundlag, der giver skattemyndighederne mulighed for effektivt at 
kunne vurdere, hvorvidt de koncerninterne parters transaktioner er foregået på armslængdevilkår. 

Kapitel 5 i OECD’s retningslinjer fra 2010 vedrørende dokumentations- og oplysningskravene er blevet opdateret 
med udgivelsen af action 13 i 2014 og 2015. Analysen vil derfor primært bestå af en analyse af disse krav. 
Imidlertid vil der kort blive redegjort for 2010-retningslinjerne, idet dette vil give en forståelse for den udvikling, 
som kravene har undergået.  

5.1. 2010-Retningslinjernes kapitel 5 
2010-retningslinjernes kapitel 5 er meget lig 1995-udgaven73. OECD’s kapitel 5 havde som sit primære formål at 
få parterne til at forstå, hvad der blev forventet, uden konkret at specificere, hvordan disse krav skulle opfyldes. 
De konkrete dokumentationskrav er efterfølgende implementeret i de enkelte lande, hvilket i Danmark er sket i 
form af LL § 2 og SKL § 3B sammenholdt med DOKB og den juridiske vejledning. Retningslinjerne i OECD’s kapitel 
5 fra 2010 indeholdt således kun en overordnet vedledning for skattemyndighederne i procedurer for 
indhentelse af dokumentation fra skatteyderne, samt en vejledning af skatteyderne om, hvilken form for 
dokumentation, som kunne være mest brugbar over for skattemyndigheder ved dokumentationen af, at Deres 
kontrollerede transaktioner efterlevede armslængdeprincippet74. 

Retningslinjerne i kapitel 5 (2010) fremhævede, at skatteyderen på anmodning burde kunne dokumentere de 
forhold og omstændigheder, som sædvanligvis ville være taget i betragtning i beslutningsprocessen. 
Dokumentationen skulle svare til, hvad en ”forsigtig uafhængig markedsoperatør ville have accepteret i en 
lignende prisaftale i samme situation”75, indeholdende information, som med rimelighed kunne anses for at have 
været tilgængelig på beslutningstidspunktet, jf. afsnit 4.1.1.  

I retningslinjerne for skattemyndighedernes indhentning af dokumentation fra skatteyderne blev der skelnet 
mellem dokumentationskravene ved selvangivelsen og ved en direkte anmodning fra skattemyndighederne. 
Omkring førstnævnte anførtes det, at skatteyderen burde kunne begrænse sin dokumentation til kun at oplyse 
information, der er nødvendig for, at skattemyndighederne kunne vurdere, hvorvidt der er baggrund for at 
undersøge skatteyderen nærmere76. Hvorimod skattemyndighederne ved anmodning burde kunne få tilsendt 
dokumentation, der afdækker forhold, som svarer til hvad en forsigtig, uafhængig markedsoperatør ville 
afdække. Imidlertid anføres det, at skattemyndighederne i denne sammenhæng burde tage hensyn til, hvorvidt 
den efterspurgte dokumentation er uden for skatteyderens besiddelse, rækkevidde (som fx pga. juridiske 
barrierer) eller pålægger skatteyderen uforholdsmæssige byrder eller omkostninger. Kapitel 5 (som udarbejdet 
i 1995) var således kun på 9 sider og introducerede dokumentationsforpligtelsen på et tidspunkt, hvor 
skattemyndigheder og skatteydere havde mindre erfaring med at udarbejde og anvende TP dokumentation77. 

  

                                                           
73 Kapitel 5 fremgår ikke af listen (angivet i forordene til OECD TP retningslinjer, 2010), over de opdateringer, der er 
foretaget siden OECD’s publikation d. 13. juli 1995.  
74 OECD (2010) Kapitel 5, A.5.1. 
75 Den danske oversættelse af kommissionens afgørelse i ”statsstøttesag SA.38373 (2014/C) 
76 OECD (2010) Kapitel 5, A.5.3-15 
77 OECD (juli, 2013) White Paper on Transfer Pricing Documentation. Pkt. 3 
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5.2. Action 13 (OECD offentliggørelse i september 2014 og februar 2015) 
Siden 2010 har OECD indset, at der er tale om globaliseret verdenssamhandel, hvor koncernerne er vokset i 
størrelse og deres koncerninterne omstruktureringer kan medføre en flytning af skattegrundlag på tværs af 
landegrænser. De koncerninterne omstruktureringer har været påvirket af, at lande har tilbudt skatteaftaler eller 
etableringsstøtte til koncernerne for at tiltrække forretningsaktiviteter. Et eksempel herpå er en artikel i Børsen 
fra d. 26. marts 2015: ”Lego får skatterabat for at skabe job i Østeuropa”, hvor det omtales, at Tjekkiet tilbød ca. 
DKK 168 mio. i direkte støtte og skatterabatter for at nedlukke en dansk fabrik i Billund og flytte aktiviteten til 
Tjekkiet. 

OECD’s BEPS projekt omfattede action 13 om TP dokumentation. Hovedformålet hermed var og er at øge 
gennemsigtigheden for skattemyndighederne ved at sikre, at skattemyndighederne får tilstrækkelig information 
til at kunne gennemføre en TP risikovurdering af koncernforholdene78. OECD anfører, at gennemsigtigheden 
ønskes opnået ved, 1) at skatteyderne har fokus på og gør sig passende overvejelser i forhold til TP kravene, når 
vilkår for transaktioner mellem nærtstående parter fastlægges, og når indkomst fra sådanne transaktioner skal 
oplyses i selvangivelsen, 2) at give skattemyndigheder fornøden information til at kunne foretage en informeret 
TP risikovurdering for derigennem at afgøre, hvorvidt selskabets TP-forhold giver anledning til at igangsætte et 
dybdegående review, samt 3) at give skattemyndighederne informationer, som kan bruges i forbindelse med 
skatterevision af koncernens TP-forhold, hvor muligheden for indhentelse af yderligere information 
opretholdes79. 

Før de konkrete krav, som action 13 opstiller, behandles, vil de overvejelser som OECD har haft ved 
udarbejdelsen af kravene, være genstand for behandling. En forståelse herfor vil bidrage til en forståelse af de 
konkrete dokumentations- og oplysningskrav. 

5.2.1. Fokuspunkt 1: Skatteyderens fokus på korrekt selvangivelse80 
Retningslinjerne i det nye kapitel 5 fra september 2014 fremhæver ønsket om at skabe en selskabskultur, der er 
centreret om at overholde dokumentationskravene. Dette skal opnås ved, at der stilles krav om, at selskaberne 
løbende skal opdatere deres TP dokumentation, hvormed der sikres en tidsmæssig sammenhæng fra tidspunktet 
for transaktionen til udarbejdelsen af dokumentationen. Samtidig med at der skal implementeres en 
incitamentsstruktur bestående af bøder eller/og belønninger, der giver selskaber et incitament til at efterleve 
dokumentationskravene. 

Et relevant punkt i denne sammenhæng har ved udarbejdelsen af retningslinjerne været at mindske 
sandsynligheden for, at myndighederne lækker kommerciel følsom information med misbrug og en eventuel 
reducering af selskabets konkurrencemæssige fordele til følge. Dette har været et omdiskuteret punkt på 
dagsordenen til OECD’s konference, der blev afholdt d. 19. maj 201481, og har haft indflydelse på 1) opdelingen 
af dokumentationskravene i tre separate rapporter, 2) hvilke informationer der skal oplyses i de konkrete 
rapporter, 3) hvordan spredningen af rapporterne skal foretages, samt 4) hvilke krav, der stilles til 
skattemyndighederne i forbindelse med opbevaring af den fortrolige information, der er indeholdt i rapporterne. 
Disse overvejelser har haft som formål at sikre, at kommerciel følsom information ikke spredes, da der er tale 
om forretningsmæssige hemmeligheder. Uden kontrol over dette aspekt vil skatteyderen være tilbageholdende 
med at afgive samtlige oplysninger.  

                                                           
78 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Executive Summary 
79 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. B.5 
80 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. B.7-9 
81 Se webcast på: http://video.oecd.org/  

http://video.oecd.org/
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Den 6. november 201482 offentliggjorde ”The International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ) 28.000 
sider om 340 koncerners skatteaftaler med de luxembourgske skattemyndigheder. Offentliggørelsen skete på 
baggrund af tips modtaget fra whistleblowers og illustrerer, hvorfor koncerner har mistillid til, at deres 
dokumenter forbliver fortroligt behandlet. 

5.2.2. Fokuspunkt 2: Relevant og fornøden information83 
For at sikre, at skattemyndighederne får relevant og fornøden information, har OECD kraftigt udvidet 
dokumentationsgrundlaget med det nye kapitel 5, der er på 48 sider (det tidligere fyldte kun 9 sider). De nye 
krav er meget specifikke, idet OECD har foretaget en 3-deling af dokumentationskravene bestående af 3 
forskellige rapporter: Country-by-Country rapport (CbC-rapport), en Masterrapport og en Lokal rapport. 
Detailniveauet af indholdet i de tre rapporter er forskelligt med CbC-rapporteringen som den mest overordnede, 
Den lokale rapport som den mest detaljerede, og masterrapporten et sted ind i mellem. Baggrunden for denne 
opdeling er at give skattemyndighederne, ud fra CbC-rapporten, muligheden for på tværs af landegrænser nemt 
at kunne vurdere, hvorvidt der er grund til at undersøge et selskabs skattemæssige forhold nærmere for dernæst 
at kunne indhente yderligere information, såfremt dette anses for nødvendigt. 3-delingen sikrer således også, at 
skattemyndighederne ikke ”drukner” i information, ved at modtage mere information, end de kan håndtere. 

Med hensyn til at sikre skattemyndighederne relevant information, spiller den tidsmæssige tilknytning til de 
underliggende forhold også en rolle, hvorfor retningslinjerne indeholder krav om løbende opdatering af TP 
dokumentationen samt retningslinjer for viderefordeling af rapporterne. 

5.2.3. Fokuspunkt 3: Behov for yderligere information84 
Med den kraftige udvidelse af dokumentationskravene (i det nye kapitel 5 fra september 2014) har OECD ønsket 
at indføre ensartede regler på tværs af landegrænser for derved at gøre informationerne brugbare og samtidig 
reducere de byrder, som skatteyderen pålægges i forhold til at dokumentere efterlevelse af de nye TP regler. 
Dette var baggrunden for udarbejdelse af fællesskabeloner, idet det var OECD’s vurdering, at dette vil reducere 
de byrder, skatteyderen pålægges85. Imidlertid kræver dette, at reglerne implementeres konsistent. 

Imidlertid har Kina, Indien og Brasilien synliggjort deres utilfredshed med, at oplysninger om visse kontrollerede 
transaktioner (herunder royalties, rentebetalinger og serviceydelser) blev taget ud af den CbC-rapport, som blev 
præsenteret i diskussionsudkastet om TP dokumentation af 30. januar 201486. Dette illustrerer at det fortsat kan 
være et problem at TP retningslinjerne ikke implementeres ensartet i alle lande. 

Ved udarbejdelsen af disse fællesskabeloner har det ikke været tanken at pålægge skatteyderen 
uforholdsmæssige byrder ved at gøre TP dokumentationskravene for omfattende. Dette er baseret på den 
betragtning, at det samtidig anses for usandsynligt, at en TP dokumentation afdækker al nødvendig information, 
som følge af den iboende kompleksitet af TP-forhold (jf. aspekterne anført i kapitel 3) samt som følge af 
skatteyderens mulige interesse i ikke at oplyse om alle forhold, der er relevante for sammenlignelighedsanalysen 
eksempelvis pga. risikoen for lækage, jf. afsnit 5.2.1. Af disse grunde, anses det for nødvendigt, at der gives 
mulighed for, at skattemyndighederne ved anmodning til skatteyderen kan indhente yderligere information, 
såfremt det anses for nødvendigt - dog ud fra den forudsætning, at man ikke pålægger skatteyderen 
uforholdsmæssige byrder. Hermed etableres en platform, der giver mulighed for, at en TP-revision kan udføres. 

                                                           
82 Guevara, M. (november, 2014) www.icij.org  
83 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. B.1.10-12 
84 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. B.13-15 
85 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. A.4 
86 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Executive summary 

http://www.icij.org/
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5.3. Delkonklusion på udviklingen af OECD’s retningslinjer for TP-dokumentation 
Det nye kapitel 5 opdaterer, udvider og konkretiserer dokumentationskravene med det formål at sikre 
myndighederne relevant og pålidelig information til at kunne foretage effektive og ”robuste” TP 
risikovurderingsanalyser - samtidig med at der etableres en platform, der muliggør, at en TP revision kan udføres.  

Action 13 går således et stort skridt videre i forhold til 2010-retningslinjerne, hvilket også ses på det fysiske 
omfang af kapitel 5 (fra 9 sider i 2010-versionen til 48 sider i 2014-versionen). Der gives nu ikke blot vejledning 
om procedurer for indhentning af TP dokumentation, idet der også opstilles skabeloner til rapporter, som det er 
hensigten, at selskaber skal anvende i deres indberetninger, for derved også at lette informationsudvekslingen 
mellem landene. 

OECD’s mål om at øge gennemsigtighed forudsætter, at landene implementerer reglerne ensartet. Behandlingen 
har imidlertid demonstreret problemstillinger i forhold til at opnå en ensartet global implementering af 
retningslinjerne. 

Det er min vurdering, at udvidelsen og konkretiseringen af dokumentationskravene reducerer mulighederne for 
skatteydernes og skattemyndighedernes egne fortolkninger af kravene, hvilket forhåbentlig vil medføre til en 
mere ensartet forståelse af dokumentationskravene. De store skatteforhøjelser, som SKAT har foretaget (jf. 
afsnit 1.1), illustrerer imidlertid, at den fælles forståelse ikke på nuværende tidspunkt er til stede. 

5.4. De indholdsmæssige krav til OECD’s dokumentationsrapporter 
Nedenstående afsnit vil indeholde en analyse af de indholdsmæssige krav til OECD’s nye kapitel 5 omtalt i 
rapporterne, der fremkom med udgivelsen af action 13 i september 2014 og februar 2015. Analysen har til formål 
at afdække, hvordan OECD’s retningslinjer vil blive implementeret i dansk ret, hvorfor også de nuværende danske 
regler (se kapitel 2) inddrages. 

I forhold til de nuværende danske dokumentationsregler adskiller de nye retningslinjer sig primært, hvad angår 
CbC-rapporten og Masterrapporten. Disse to rapporter bidrager med en global indsigt, som 
skattemyndighederne med de nuværende regler kan have svært ved at opnå87. Imidlertid har danske selskaber i 
medfør af DOKB § 11 mulighed for at udarbejde dokumentationen som en EU TP –dokumentation, der bl.a. 
indeholder rapportering, der i høj grad svarer til Masterrapporten. Af denne grund er det CbC-rapporten, som er 
den mest banebrydende og omdiskuterede88. 

5.4.1. Masterrapporten 
Masterrapporten har til formål at give skattemyndighederne overordnet og global indsigt i selskabets 
forretningsaktiviteter, herunder arten af dets globale aktiviteter, dets generelle TP politikker, og dets allokering 
af indkomstgrundlag og økonomiske aktiviteter. 

Rapporten skal som udgangspunkt udarbejdes for koncernen som helhed, men kan godt opdeles efter branche, 
såfremt det kan retfærdiggøres, fx fordi nogle forretningsenheder opererer mere eller mindre uafhængigt af de 
øvrige89. 

Det anbefales, at den finansielle information opdateres årligt, hvorimod identificeringen af sammenlignelige 
uafhængige transaktioner kan opdateres hvert tredje år90, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i 

                                                           
87 OECD (juli, 2013) White Paper on TP Documentation. D.41 
88 Beierholm, A. og Hansen, S. (2014) 
89 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. C.1.20 
90 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. D.5.37-38 
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koncernen, herunder eksempelvis en omstrukturering, der indebærer ændringer i fordelingen af funktioner, 
aktiver og risici, som vil medføre en anden prisfastsættelsesmetode eller et højere forventet afkast. 

5.4.1.1. De indholdsmæssige krav til Masterrapporten91 
Ifølge OECD’s retningslinjer skal rapporten indeholde et organisationsdiagram, en generel beskrivelse af 
koncernens aktiviteter, en redegørelse for koncernens TP politikker, herunder håndtering af koncernens 
immaterielle aktiver, samt oplysning om, hvordan koncernens aktiviteter finansieres. Desuden skal koncernen 
redegøre for sine bilaterale skatteaftaler eller –afgørelser samt vedlægge sit konsoliderede regnskab, såfremt 
det er udarbejdet. 

Den generelle beskrivelse af koncernens aktiviteter skal indeholde en beskrivelse af koncernens vigtigste 
værdiskabende aktiviteter, herunder koncernens vigtigste forsyningskæder (”vigtig” defineres i denne 
sammenhæng som mere end 5% af koncernens omsætning) og de vigtigste koncernmellemværender i form af 
servicefunktioner ekskl. forskning. Desuden skal der redegøres for hvilke parametre, der skaber mest værdi for 
koncernen, en redegørelse for hvor aktiviteterne, som bidrager med de mest værdiskabende parametre, er 
placeret, hvilke markeder der er vigtigst for koncernen samt en kortfattet funktions- og risikoanalyse. Desuden 
skal der redegøres for, hvorvidt der i regnskabsåret er foretaget betydelige omstruktureringer. 

Koncernens håndtering af immaterielle aktiver skal omfatte en redegørelse for koncernens strategi og politikker 
for udvikling, ejerskab og udnyttelse af immaterielle aktiver samt en opgørelse over de væsentligste immaterielle 
aktiver, inklusiv vedlæggelse af koncerninterne fordelingsaftaler vedr. fordeling af omkostninger og indtægter 
hidrørende fra de immaterielle aktiver. Desuden skal der redegøres for betydelige omstruktureringer af 
immaterielle aktiver foretaget i løbet af det seneste regnskabsår. 

De finansieringsmæssige forhold skal afdækkes ved at redegøre for koncernens strategi omkring finansieringen 
af koncernens aktiviteter. Det skal endvidere oplyses, hvilke juridiske enheder (herunder hvilke 
skattejurisdiktioner disse enheder tilhører), der tilfører finansiering til forbundne juridiske enheder. Endelig skal 
koncernens TP-politikker for koncernforbunden finansiel støtte oplyses. 

Information vedrørende bilaterale skatteaftaler og relevante skatteafgørelser skal ses i lyset af at opnå et mere 
globalt skattesystem, idet bilaterale skatteaftaler kan anvendes til at tiltrække koncerner til jurisdiktionen (jf. 
omtalen i afsnit 1.1 om EU kommissionens kendelser om ulovlig statsstøtte ved to bilaterale skatteaftaler), og 
fordi skatteafgørelser kan bidrage til ensartet fortolkning af OECD’s retningslinjer. 

5.4.3. Den lokale rapport 
Den lokale rapport er som tidligere anført den mest detaljerede af de tre rapporter, og den skal sammen med 
Masterrapporten indberettes til den skattemyndighed, hvor selskabet er hjemmehørende. 

Udover at redegøre for konkrete koncerninterne transaktioner, så skal informationen understøttes med 
information, som gør det muligt for udefrakommende interessenter at verificere tilstrækkeligheden af 
skatteyderens handlinger92. Såfremt de indholdsmæssige krav kan efterleves ved krydshenvisning til 
masterrapporten, så er dette tilstrækkeligt93. 

Ifølge retningslinjerne skal Den lokale rapport have fokus på at oplyse om forhold, der er relevante i forhold til, 
at den lokale skattemyndighed kan foretage en TP analyse af kontrollerede transaktioner, der foretages mellem 

                                                           
91 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Bilag 1 til kapitel V 
92 OECD (2010) Kapitel 1.B.1.12 
93 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. C.2.22 
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den lokale skattejurisdiktion og en anden skattejurisdiktion. Det anføres at de enkelte skattemyndighed kan 
specificere, hvad der anses for at være nødvendigt for at kunne foretage denne analyse, hvorfor de danske regler 
inddrages for at klarlægge kravene til danske selskaber. 

5.4.3.1. De indholdsmæssige krav til Den lokale rapport94 
Det er formålet med Den lokale rapport, at den skal supplere Masterrapporten ved at indeholde en 
sammenlignelighedsanalyse, der redegør for alle de aspekter, der var genstand for behandling i kapitel 4, med 
henblik på at dokumentere, at de væsentlige koncerninterne transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. 

Rapporten kan opdeles i 3 dele: 1) en overordnet analyse, 2) en redegørelse for de kontrollerede transaktioner, 
og 3) finansielle oplysninger. De indholdsmæssige aspekter af disse gennemgås nedenfor. 

5.4.3.1.1. En overordnet analyse af den lokale enhed 
Den lokale rapport skal først og fremmest give skattemyndighederne indsigt i under hvilke forhold, de 
kontrollerede transaktioner er foretaget. Dette omfatter en samlet redegørelse af alle enheder, der er 
hjemmehørende i den lokale jurisdiktion. 

Den overordnede analyse af den lokale enhed omfatter en beskrivelse af den lokale enheds struktur, herunder 
et organisationsdiagram, en kort historisk beskrivelse af enheden, de geografiske placeringer af enhederne95, og 
hvem (og den geografiske placering) af de personer, som den lokale enhed rapporterer til. Desuden skal der 
foretages en ”detaljeret beskrivelse af den lokale enheds primære forretningsmæssige aktivitet og strategi96, 
hvilket indebærer en overordnet beskrivelse af OECD’s 5 sammenlignelighedsfaktorer, som er gennemgået i 
afsnit 4.1.1.1-5. 

Endvidere skal eventuelle omstruktureringer, underskud, overførsel af væsentlige funktioner og risici (herunder 
immaterielle aktiver), som har fundet sted i løbet af det seneste år, angives97. Angivelsen skal suppleres med en 
forklaring på, hvilken indvirkning disse forhold vil have på den lokale enhed. 

5.4.3.1.2. Beskrivelse af den lokale enheds kontrollerede transaktioner 
Denne del af Den lokale rapport skal indeholde en beskrivelse af den kontrollerede enheds væsentlige 
kontrollerede transaktioner. For hver væsentlig transaktion skal der foreligge oplysninger, der gør det muligt for 
skattemyndighederne at verificere, at transaktionerne er foretaget i overensstemmelse med 
armslængdeprincippet. Dette indebærer, at der skal oplyses følgende vedrørende de kontrollerede 
transaktioner:  

- hvilken art,  
- beløbsmæssig størrelse,  
- hvilken prisfastsættelsesmetode,  
- hvem der er modparten,  
- en sammenlignelighedsanalyse, der retfærdiggør sammenlignelighedsgrundlaget og den valgte 

prisfastsættelsesmetode,  
- underliggende dokumentation i form af bilag eller aftale, der bekræfter eksistensen af transaktionerne, 
- redegørelse for væsentlige antagelser i sammenlignelighedsanalysen,  

                                                           
94 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Bilag 2 til kapitel 5 og DOKBs §§ 3-8 
95 DOKBs § 4, stk. 2, nr. 1 
96 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Bilag 2 til kapitel 5 
97 DOKBs § 4, stk. 2, nr. 4 
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- information om de uafhængige transaktioner, der sammenlignes med (både på enheds- og 
transaktionsniveau),  

- information og redegørelse for eventuelle justeringer foretaget ved sammenligningen af de uafhængige 
og kontrollerede transaktioner,  

- kopi af aftaler (APA’er) indgået med myndigheder i andre lande vedrørende kontrollerede transaktioner, 
samt 

- en redegørelse for hvorfor man anser vilkårene anvendt mellem de kontrollerede parter for at være på 
armslængde. 

Desuden fremgår det, at væsentlige kontrollerede transaktioner kan aggregeres98, såfremt transaktionerne 
grundlæggende vurderes at være ensartede, når sammenlignelighedsfaktorerne beskrevet i afsnit 4.1.1 tages i 
betragtning.  

Endvidere skal de kontrollerede transaktioner, som den skattepligtige anser for at være uvæsentlige angives, dog 
uden at oplyse om ovenstående forhold99. Dette er udelukkende en dansk regel og må anses for at give 
skattemyndigheden et fuldstændigt billede af enhedens kontrollerede transaktioner, samt indsigt i hvorvidt 
enheden har foretaget en korrekt vurdering af, hvad der er ”væsentligt”.  

5.4.3.1.2.1 Væsentlighed 
OECD har ladet det være op til den lokale skattemyndighed at definere, hvad myndigheden anser for at være 
væsentligt, taget de lokale omstændigheder i betragtning. OECD anfører følgende betragtninger: 1) størrelsen 
og arten af den lokale myndighed, 2) den konkrete koncerns betydning for den lokale økonomi og 3) størrelsen 
af de kontrollerede transaktioner i forhold til koncernens samlede transaktioner100.  

Endvidere anbefales det, at der etableres konkrete og objektive retningslinjer, som der er en fælles forståelse og 
anerkendelse af. Det må imidlertid erkendes, at de danske TP regler ikke på nuværende tidspunkt fastsætter 
objektive retningslinjer. DOKB § 3, stk. 2 definerer en transaktion som uvæsentlig, ”når der er tale om 
enkeltstående transaktioner af et beskedent økonomisk omfang”. De danske regler redegør ikke yderligere for, 
hvad der anses for at være et beskedent beløb. 

5.4.3.1.3. Finansielle oplysninger 
Sidste del af Den lokale rapport består i at vedlægge finansielle data bestående af enhedernes (evt. reviderede) 
regnskaber indeholdende bl.a. en oversigt, der viser de seneste 3 års omsætning og resultat af den primære drift 
samt information og skemaer, som illustrerer, hvordan finansielle data, der eventuelt er anvendt ved den valgte 
prisfastsættelsesmetode er indhentet og kan krydshenvises til regnskabet. Sidstnævnte skal, afhængig af den 
valgte prisfastsættelsesmetode, synliggøres ud fra enhedens finansielle data eller for det/de selskab(er), som 
enheden anvender som sammenligningsgrundlag. Dette skyldes, som anført i afsnit 4.3, at de 
prisfastsættelsesmetoder, OECD fremhæver, varierer med hensyn til hvis data, der ligger til grund for opgørelsen 
af armslængdevilkår.  

Ovennævnte krav har til formål at gøre det muligt for skattemyndighederne at efterprøve koncernens arbejde 
og herved verificere, hvorvidt de kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. 

                                                           
98 DOKBs § 5, stk. 2 
99 DOKBs § 3, stk. 1 
100 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. C.2. og D.3. 
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5.4.3. CbC-Rapporten 
I forbindelse med G8 mødet i Nordirland i juni 2013 blev det anført, at CbC-rapporten skulle indeholde 
omfattende og relevant finansiel information om MNE’ers finansielle position for at hjælpe 
skattemyndighederne til effektivt at kunne identificere og vurdere skattemæssige risici101. Informationen skulle 
præsenteres i en fælles skabelon for at have størst værdi for skattemyndighederne, særligt med hensyn til 
myndighederne i udviklingslande, hvor ressourcerne er begrænsede. Desuden blev det fremhævet, at OECD ved 
udarbejdelsen af retningslinjerne skulle tage forbehold for ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner i forhold til at 
fremme informationsstrømmen. 

På den baggrund har OECD opdelt CbC-rapporten i 3 standardiserede skemaer, der kræver, at MNE’er bl.a. skal 
oplyse om deres globale fordeling af indkomsten, af deres økonomiske aktiviteter og af de skattebetalinger, som 
koncernselskaberne foretager. Rapporten skal indberettes til den skattemyndighed, hvori moderselskabet 
befinder sig, hvorefter denne myndighed efterfølgende skal forestå en automatisk videredeling af rapporten til 
myndighederne i de lande, hvor selskabet har aktiviteter102. Såfremt denne jurisdiktion ikke forestår denne 
videredeling, har OECD lagt op til en sekundær mekanisme, hvormed videredelingen kan ske via en lokal 
videredeling eller ved at flytte videredelingsforpligtelsen fra moderselskabets myndighed til den næste 
myndighed i hierarkiet. Hermed har OECD forsøgt at omgå ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioners mulighed for at 
forhindre informationsdelingen, som anført af G8-lederne. 

Af action 13 fra februar 2015 om implementeringen af CbC-rapporten fremgår det, at CbC-
rapporteringsforpligtelsen kun vil omfatte selskaber med en konsolideret årlig omsætning på over EUR 750 mio., 
hvilket ifølge OECD vil ekskludere 85-90% af alle koncerner fra CbC-rapporteringsforpligtelsen. Til gengæld vil de 
selskaber, som vil blive omfattet, dække 90% af MNE’ers samlede omsætning. Tærsklen har således som formål 
at mindske de byrder, der pålægges skatteyderne, ved at undtage mindre selskaber fra denne byrde, samtidig 
med at skattemyndighederne modtager indberetningerne fra de selskaber, der udgør størstedelen af markedet. 
Desuden fremgår det af implementeringsvejledningen, at CbC-rapporten for disse selskaber først skal 
indberettes ved selvangivelse for regnskabsåret 2016. Det følger heraf, at de første CbC-rapporter vil blive 
indrapporteret i løbet af 2017, afhængig af selskabernes regnskabsår103. Idet CbC-rapporten kun indeholder 
finansiel information anbefaler OECD, at den opdateres årligt. 

5.4.3.1. De indholdsmæssige krav til CbC-rapporteringsskemaerne104 
CbC-rapporteringen har til formål at give skattemyndighederne mulighed for at foretage en overordnet 
risikovurdering. Som anført så har denne rapport det mindst detaljerede indhold i forhold til de øvrige to 
rapporter, hvorfor det heller ikke er hensigten, at denne rapport i sig selv skal give anledning til at foretage 
skattemæssige korrektioner. I stedet er det tanken, at den skal sikre, at skattemyndighederne anvender deres 
ressourcer mest effektivt ved at give skattemyndighederne indsigt i, hvor det kunne være relevant at foretage 
en nærmere undersøgelse af de skattemæssige forhold105. Formålet med rapporten er således at give 
skattemyndighederne indsigt i fordelingen af selskabernes værditilførsel, og i hvordan denne fordeling hænger 
sammen med de aktiviteter, som selskabet udfører i det pågældende land. Imidlertid erkender OECD, at CbC-
skemaerne kan give anledning til bekymring for, at skattemyndigheder vil foretage indkomstreguleringer baseret 
på en ”formulary apportionment approach”, hvor der opgøres et forventet overskud baseret på de oplyste 

                                                           
101 OECD (juli, 2013) White Paper on TP Documentation 
102 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. A.14 og D.3.34 
103 Action 13 (2015) Diskussionsudkast. 7 
104 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Bilag 3 (og specifikke instruktioner) til kapitel 5 
105 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. C.3.25 
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data106, fx ved at opgøre jurisdiktionens forholdsmæssige andel af koncernens overskud baseret på antal 
medarbejdere i jurisdiktionen. 

For at give skattemyndighederne denne indsigt indeholder rapporten 3 skemaer 1) et skema til oplysninger på 
landeniveau, 2) et skema til oplysninger på enhedsniveau, og 3) et skema, der giver mulighed for at give 
supplerende information og forklaringer. 

5.4.3.1.1. Skema 1: ”Oplysninger på landeniveau” 
I skema 1 skal finansiel information angives aggregeret på landeniveau. Dette omfatter information vedrørende 
1) omsætning fra hhv. transaktioner med nærtstående parter og transaktioner med ikke-nærtstående parter 
(eksklusiv dividender), 2) resultat før indkomstskat (inklusiv ekstraordinære udgifter og indtægter), 3) betalt 
indkomstskat på kontantbasis, 4) indkomstskat for året, 5) selskabskapital, 6) overført resultat, 7) antal 
medarbejdere opgjort som årsværk, samt 8) værdien af materielle aktiver. 

Opgørelsen skal omfatte de juridiske enheder, som er inkluderet i det konsoliderede regnskab. Imidlertid må en 
juridisk enhed ikke ekskluderes, såfremt årsagen til, at enheden ikke er medtaget i konsolideringen, skyldes 
enhedens størrelse eller manglende væsentlighed.  

Selskaberne har forholdsvis frie rammer for hvilket datagrundlag, de ønsker at anvende, så længe datagrundlaget 
anvendes konsistent fra år til år. Selskaberne kan således frit vælge mellem enten at anvende data fra det 
konsoliderede regnskab, fra de enkelte koncernselskabers regnskaber eller interne regnskabstal. I tilfælde af, at 
datagrundlaget ændres, skal begrundelse herfor angives i skema 3. 

Imidlertid skal selskabet angive en kort beskrivelse af datagrundlaget, og såfremt valg af datagrundlag medfører 
anvendelse af de enkelte koncernselskabers regnskaber angivet i valutaer, der adskiller sig fra koncernens 
funktionelle valuta, så skal gennemsnitskursen for året anvendes til at omregne koncernselskabernes regnskaber 
til koncernens funktionelle valuta. Desuden fremgår det, at der ikke skal foretages justeringer i den finansielle 
opgørelse som følge af forskelle i de anvendte regnskabsstandarder. 

Hvad angår opgørelsen over de ”skattebetalinger” en enhed har foretaget, så skal denne omfatte ikke blot de 
skatter, der er betalt til det land, hvor enheden er hjemmehørende, men også de kildeskatter som andre enheder 
har betalt i deres hjemlande i forbindelse med betalinger til denne enhed.  

I forhold til opgørelsen af ”indkomstskatten for året” skal der udelukkende oplyses om den skat, som kan 
henføres til den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår, hvorfor beløbet ikke skal indeholde 
udskudt skat eller hensættelser til usikre skatteforpligtelser. 

Antal medarbejdere skal opgøres efter, hvad der anses for at svare til fuldtid for juridiske enheder 
hjemmehørende i jurisdiktionen. I Danmark opgøres antallet af medarbejdere ved anvendelse af de regler, som 
Erhvervsstyrelsen har fastsat i LBK nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og 
anpartsselskaber i henhold til § 143 i selskabsloven107. 

  

                                                           
106 Action 13 (2015) Diskussionsudkast. 3.13 
107 Se SKATs juridiske vejledning pkt. C.D.11.5 
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5.4.3.1.2. Skema 2: ”Oplysninger på enhedsniveau” 
I skema 2 skal 1) det juridiske navn på de enheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i landet, 2) det land 
hvori den pågældende enhed er selskabsregistreret, hvis dette er forskelligt fra det skattemæssige hjemsted, 
samt 3) de(n) pågældende enheds hovedaktivitet(er) angives. OECD har opstillet 12 felter med forskellige 
aktivitetstyper samt et felt for øvrige aktiviteter. 

Formålet med skemaet er at få en oversigt over fordelingen af funktionstyper fordelt per jurisdiktion og per 
juridisk enhed. Det er således den skattejurisdiktion, som den juridiske enhed tilhører, der er afgørende. 

5.4.3.1.3. Skema 3: ”Oplysninger om øvrig information” 
Dette skema skal indeholde de informationer, som skatteyderen anser vil lette skattemyndighedernes forståelse 
(samt mindske sandsynligheden for en misvisende forståelse) af informationen angivet i skema 1 og 2. Derudover 
skal skemaet indeholde den information, som det fremgår af de foregående afsnit, herunder fx valg af 
datagrundlag. 

5.5. Delkonklusion på de indholdsmæssige krav til OECD’s dokumentationsrapporter 
Ovenstående afsnit har redegjort for de specifikke dokumentationsrapporter, som de opdaterede retningslinjer 
for kapitel 5 angiver. Det er synliggjort, at der lægges op til en standardiseret struktur, indhold og fortolkning af 
retningslinjerne på tværs af skattejurisdiktioner (dog med visse lokale tilpasninger i Den lokale rapport), der skal 
gøre det mindre byrdefuldt for skatteyderen at udarbejde sin TP dokumentation, samtidig med at det gøres 
nemmere for skattemyndighederne at foretage overordnede TP vurderinger, der muliggør en bedre udnyttelse 
af skattemyndighedernes ressourcer. 

De nuværende danske dokumentations- og oplysningskrav svarer i høj grad til OECD’s retningslinjer for den lokale 
rapport. Imidlertid er det demonstreret, at de danske regler ikke i henhold til OECD’s retningslinjer opstiller 
objektive krav til hvad, der anses for at være en væsentlig transaktion. Imidlertid må det antages, at det er 
nutidsværdien af transaktionen, handlet/efterreguleret til armslængdevilkår, som skal være væsentlig. 

Endvidere er det illustrereret, at MNE’erne med de nye dokumentations- og oplysningskrav skal rapportere om 
overordnede koncernforhold til flere myndigheder for at tvinge koncernerne til at skabe bedre sammenhæng i 
koncernens rapportering, således at fordelingen af overskud mellem koncernenheder108 (jf. den finansielle 
information indeholdt i CbC-rapporten) svarer til den værditilførsel som enhederne ifølge beskrivelserne af de 
faktiske omstændigheder i hhv. masterrapporten og de lokale rapporter tilfører.  

Det er min vurdering, at de nye dokumentationskrav vil føre til mere robuste TP dokumentationer, idet 
skattemyndighederne vil have fokus og data let tilgængelig til at kunne vurdere, hvorvidt der er sammenhæng i 
koncernernes rapportering. Af denne grund vil jeg i de næste kapitler praktisk illustrere, hvordan denne 
sammenhæng opnås. 

  

                                                           
108 Action 13 (2014) Diskussionsudkast. Executive summary. 
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6. Case omhandlende Enzym koncernen 
Gennem en selvkonstrueret case vil afhandlingens kapitel 6 og 7 foretage en praktiske analyse af OECD’s 
dokumentations- og oplysningskrav for koncernintern samhandel. Kapitel 6 og 7 vil illustrere, hvordan en 
koncern skal efterleve de nye dokumentations- og oplysningskrav for koncerninterne transaktioner foretaget i 
forbindelse med den løbende drift (kapitel 6) og ved en koncernintern omstrukturering (kapitel 7), hvor et dansk 
moderselskab udflytter aktiviteter og aktiver til udlandet. 

Analysen vil tage udgangspunkt i samhandlen mellem et privat danskejet moderselskab og dets tre 100% ejede 
udenlandske datterselskaber (hhv. en forsknings-, fremstillings- og salgsenhed), der opererer inden for 
enzymbranchen. Koncernen har en omsætning, der overstiger EUR 750 mio., og er derfor omfattet af den fulde 
TP dokumentations- og oplysningspligt, såvel efter de danske som efter OECD’s regler. 

Analysen af casen er opdelt på følgende måde: 

Figur 9 Grafisk illustration af opdeling af casen 

 

Analysen er struktureret i den rækkefølge, som det anses naturligt for selskaber at anvende med henblik på at 
sikre en robust TP dokumentation, hvorved der opnås sammenhæng mellem de faktiske omstændigheder og 
den indkomstallokering, som koncernen har foretaget. Af denne grund analyseres først masterrapporten 
efterfulgt af de lokale rapporter for koncernselskaberne og til sidst CbC-rapporten.  

Idet læseren har muligheden for at læse alle rapporter i sammenhæng, er de dele, der vedrører de konkrete 
koncerninterne relationer mellem datter- og moderselskabet delt op, og de lokale rapporter fokuserer på 
forholdet moder- vs. datterselskaberne. Dette er valgt for at undgå for mange gentagelser. 

De lokale rapporter vil redegøre for 3 forskellige typer af koncerninterne transaktioner, som alle er grafisk 
illustreret nedenfor: 

Kapitel 6

(scenarie 1)

•Praktisk analyse af TP dokumentations- og oplysningskravene, hvor det danske 
moderselskab påtager sig alle de væsentlige værdiskabende funktioner, risici og 
aktiver, mens de udenlandske datterselskaber varetager mere simple funktioner 
(principalstruktur)

Kapitel 7

(scenarie 2)

•Praktisk analyse af en strukturel ændring af den oprindelige fordeling af funktioner, 
risici og aktiver moder- og datterselskaberne imellem (som beskrevet i scenarie 1) 
efterfulgt af en analyse af, hvilke problemstillinger og ændringer, omstruktureringen 
har på TP dokumentations- og oplysningskravene for såvel det enkelte selskab som 
for koncernen som helhed.
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Figur 10 Oversigt over de kontrollerede transaktioner – faktura flow (scenarie 1) 

 

I scenarie 1 foretages alle væsentlige kontrollerede transaktioner mellem Enzym A/S (Enzym Mor) og hver af de 

udenlandske datterselskaber. Enzym Mors lokale rapport skal således indeholde en redegørelse for alle 3 

kategorier af koncerninterne handler. Behandlingen vil imidlertid tage den form, som illustreres nedenfor. 

Koncernmellemværenderne bliver således gennemgået i datterselskabernes respektive lokale rapporter, 

efterfulgt af Enzym Mors finansielle oplysninger. 

Figur 11 Struktur for gennemgang af Enzymselskabernes lokale rapporter for indkomståret 2014 (scenarie 1) 
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6.1. Enzym koncernens masterrapport for indkomståret 2014 – scenarie 1 
Alle datterselskaber er 100% ejet af det privatejede danske moderselskab Enzym Mor. 

Diagram 1 Koncernens organisationsstruktur (scenarie 1) 

 

6.1.1. Beskrivelse af koncernens aktiviteter 
Enzym koncernen sælger enzymer på ”business-to-business” (btb) markedet, idet koncernens enzymer sælges 

til kunder, der anvender disse i produktionen af øl og læskedrikke. Ved dyrkning af egne bakteriestammer og ved 

anvendelse af fremstillingsprocesser fremstiller Enzym-koncernen enzymer, der reducerer kundernes forbrug af 

energi og vand i produktionen af øl og læskedrikke. Samtidig forlænger enzymerne øllenes og læskedrikkenes 

holdbarhed. Disse egenskaber har stor værdi for Enzym koncernens kunder, idet det kan medføre store 

besparelser for kunderne.  

6.1.1.1. Faktorer der har stor indflydelse på koncernens indtjening 

Koncernens indtjening er afhængig af adgangen og evnen til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede 

medarbejdere i Enzym Mor. Det er Enzym Mor, som træffer alle væsentlige beslutninger forbundet med 

koncernens aktiviteter, og koncernens konkurrenceevne er i høj grad baseret på funktioner, aktiver og risici 

udført i Enzym Mor, herunder viden hos Enzym Mors ansatte. Ledelsen i Enzym Mor har sikret sig, at de ansattes 

viden bliver dokumenteret, ligesom aktiviteter og tests i Enzym Mor dokumenteres, således at Enzym Mor ikke 

er afhængig af bestemte ansatte. Oparbejdet viden forbliver derfor i det danske moderselskab. 

Desuden kræver branchen efterlevelse og gennemgang af omfattende lovmæssige krav og tests, før enzymerne 

kan komme på markedet. Disse krav er de senere år løbende blevet ændret og skærpet som følge af øget fokus 

herpå. Såfremt en efterfølgende kontrol identificerer mangel på overholdelse af kravene, kan dette medføre, at 

såvel koncernen som koncernens kunder pålægges væsentlige sanktioner, såsom bøder eller krav om, at 

produkterne må trækkes fra markedet, hvilket kan få den konsekvens, at kunderne mister tilliden til koncernen. 

Endvidere har forbrugernes bevidsthed om bæredygtighed og miljø stor indflydelse på koncernens indtjening, 

idet de egenskaber, koncernens produkter har, medfører, at jo mere bevidste forbrugerne er om bæredygtighed 

og om miljøet, jo større værdi tillægger koncernens kunder de enzymer, som koncernen fremstiller.  

6.1.1.2. Marked 

Enzym-koncernens salg er således btb, og koncernens kunder består af globale producenter af øl og læskedrikke. 

Efterspørgslen efter koncernens enzymer er stigende pga. den stigende forbrugerbevidsthed om bæredygtighed 

og miljø. Den branche, som koncernens enzymer henvender sig til, er meget koncentreret og domineret af 

globale MNE’er. Kunderne er karakteristeret ved at være meget loyale pga. de store konsekvenser manglende 

efterlevelse af lovkravene kan medføre, hvorfor leverandøraftaler ofte indgås for mange år. 

Enzym Mor 
(Danmark)

EFORSK 
(Schweiz)

EFREM 
(Rumænien)

ESALG 
(Belgien)
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6.1.1.3. Strategi 

Koncernen har en strategi om at levere enzymer af høj kvalitet til de globale kunder. Dette skal opnås med fokus 

på forskning, test, kvalitetssikring og salgsaktiviteter, hvorved de værdier, som kunderne efterspørger og 

tilskriver koncernens produkter, øges. Værdier som tillid, kvalitet, miljørigtighed og ”regelefterlevelse” vil således 

differentiere koncernens enzymer fra konkurrenternes produkter, hvilket kan føre til indgåelse af langvarige 

kontrakter og loyalitet fra globale kunder, og til priser, der muliggør, at der kan sættes midler af til videre 

forskning og yderligere produktoptimering.  

For at opnå ovenstående, herunder i betragtning af, at koncernens kunder er globale MNE’er, har Enzym Mor 

ønsket at bibeholde kontrollen over forsyningskæden, hvorfor Enzym Mor har implementeret en 

principalstruktur, hvor Enzym Mor varetager alle de væsentligste funktioner, ejer alle væsentlige aktiver 

(herunder alle væsentlige immaterielle aktiver) og bærer alle væsentlige risici, mens de udenlandske 

datterselskaber har en lav risiko/afkast-profil, idet de varetager mere simple aktiviteter. 

Dette har ført til en forsyningskæde, hvor Enzym Mor er i centrum for koordineringen. Det er således Enzym Mor, 

der har indgået alle koncernens kundekontrakter med de globale MNE’er, hvorfor det også er Enzym Mor, der 

bærer risikoen for evt. fejl og mangler ved koncernens produkter.  

Enzym Mor vurderer løbende, om der skal ske tilpasninger i budgetterne for koncernens aktiviteter. Det sker på 

følgende måde: Enzym Mor sammenholder salgsordrer og rapporter om kundernes efterspørgsel, som det 

modtager fra Enzym Salg (ESALG) i Belgien med salgs- og markedsføringsbudgettet. Denne viden bruger Enzym 

Mor til at give en produktionsordre til Enzym Fremstilling (EFREM) i Rumænien, som klart viser hvilke enzymer, 

der skal fremstilles, herunder hvornår og i hvilke mængder. EFREM rapporterer løbende til Enzym Mor om dets 

evne til at opfylde disse produktionsordrer. Tilsvarende giver Enzym Mor forskningsordrer til Enzym Forskning 

(EFORSK) i Schweiz, som klart definerer udviklingen af enzymer, herunder forskningsomfanget, så det er i 

overensstemmelse med kundens behov. Under udviklingen sender EFORSK løbende rapporter til Enzym Mor, 

som viser alle trin i udviklingen. Enzym Mor vurderer rapporterne løbende, herunder videreudviklingen af 

enzymerne. Det nyudviklede produkt sendes til Enzym Mor, som udfører kvalitetssikring, inden produktet 

anvendes i fremstillingsprocessen hos EFREM. Enzym Mor implementerer og gennemgår evt. 

produktionsændringer med EFREM, som fremstiller efter Enzym Mors ordre. Da der er tale om fremstilling efter 

ordre, sender EFREM færdigvarerne direkte til kunden, hvorfor lagerbeholdning begrænses.  

På denne måde har Enzym Mor de mest værdiskabende funktioner i koncernen forbundet med salgs-, 

fremstillings- og forskningsaktiviteterne. Dette er illustreret nedenfor: 
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Figur 12 Enzym koncernens forsyningskæde vedr. levering af enzymer til indgåelse i produktion af øl og læskedrikke (scenarie 1) 

 

Ovennævnte forsyningskæde indebærer, at Enzym Mor varetager en række centraliserede funktioner, der er 

væsentlige i forhold til at varetage koordineringen af koncernens aktiviteter. Enzym Mor har siden etableringen 

i 2000 haft denne centrale rolle i koncernen. 

6.1.1.4. Enzym Mors ledelsesfunktioner 

Enzym Mor varetager alle strategiske ledelsesbeslutninger. Enzym Mors ledelse fastsætter 1) koncernens strategi 

over for konkurrenter, 2) koncernens positionering af koncernens produkter, samt 3) koncernens fokus i relation 

til forskning og fremstilling. Denne centraliserede forretningsmodel cementeres af, at Enzym Mor løbende får 

rapporteringer fra de udenlandske datterselskaber, så Enzym Mor har mulighed for at ændre forhold i 

koncernen, ligesom de koncerninterne aftaler sikrer Enzym Mor en direkte indflydelse på driften i de 

udenlandske datterselskaber. 

6.1.1.5. IT services 

Enzym Mor varetager IT aktiviteterne for koncernen i relation til implementeringen af omfattende IT platforme 

såsom SAP-systemet, der letter den interne rapportering og koordinering i koncernen. Enzym Mor ejer IT-

platformene, de udviklede IT-systemer, og varetager vedligeholdelsen heraf.  
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6.1.2. Koncernens immaterielle aktiver 
Enzym koncernens immaterielle aktiver har haft en central rolle i koncernens strategi, hvorfor Enzym Mor siden 

etableringen i 2000 har afholdt store omkostninger til udvikling af et kvalitetsprodukt samt til opbygning af et 

varemærke, der er baseret på værdierne tillid og kvalitet. Selskabet har haft stor succes hermed, hvorfor Enzym 

Mor tillige har investeret i bedre at kunne udnytte og beskytte sin særviden ved anvendelse af patentering. 

På grund af Enzym Mors succes og de store konsekvenser manglende efterlevelse af lovkravene kan medføre, 

har koncernen lagt en centraliseret strategi for udvikling og ejerskab af sine immaterielle aktiver, hvilket 

indebærer, at det er Enzym Mor, som ejer og varetager alle koncernens aktiviteter i relation til koncernens 

immaterielle aktiver. 

Koncernens immaterielle aktiver består af forskning, knowhow, patenter og varemærker. Der er ikke foretaget 

overførsler af væsentlige immaterielle aktiver fra Enzym Mor i indkomståret. 

6.1.2.1. Forskning 

Koncernens dyrkning af bakteriestammer og udvikling af fremstillingsprocesser er essentiel for selskabets 

fremtidige succes, idet denne aktivitet sikrer, at selskabet holder trit med den konstante udvikling, som 

enzymbranchen undergår. Forskningsprocessen kræver specialviden, men også koordinering, idet det er 

essentielt, at udviklingen af enzymerne går i en retning, der dels opfylder de lovmæssige standarder, og dels 

efterspørges af kunderne.  

Enzym Mor har været den drivende kraft i denne udvikling, og Enzym Mor ønsker at fastholde kontrollen over 

denne funktion, hvorfor de væsentligste forskningsaktiviteter foregår på et laboratorium i Danmark, hvorimod 

mere simple aktiviteter foretages af EFORSK. Enzym Mor overvåger og kontrollerer de forskningsaktiviteter, som 

varetages af EFORSK.  

6.1.2.2. Patentering 

En vigtig aktivitet, for at koncernen kan afsætte betydelige midler til forskning, er, at koncernen sikrer sig eneret 

til at sælge de produkter, som koncernen selv udvikler, samt at denne eneret beskyttes. Dette opnås ved, at 

Enzym Mor ansøger om at få patent samt ved at sikre, at koncernens patenter respekteres.  

Patenterne har værdi for hele koncernen, idet det øger værdien af koncernens forskningsaktiviteter og øger 

efterspørgslen og værdien af koncernens produkter. Håndtering og beskyttelse af koncernens patenter varetages 

af Enzym Mors juridiske afdeling i Danmark.  

6.1.2.3. Varemærke 

Koncernens varemærke forbinder koncernens værdier til dens produkt. Denne korrelation opbygges over for 

koncernens kundesegment ved anvendelse af salgsaktiviteter såsom promovering og markedsføring.  

Varemærket har værdi for hele koncernen ved dels at tilføre yderligere værdier til koncernens produkter, og dels 

ved at differentiere koncernens produkter fra konkurrenternes produkter. De væsentligste salgsaktiviteter 

varetages af Enzym Mor. 

6.1.3. Koncernens koncerninterne finansielle aktiviteter 
Koncernens aktiviteter indebærer store omkostninger i forhold til at realisere det store potentiale, som 

koncernens produkter indeholder. Enzym Mor har skaffet den væsentligste del af kapitalen til koncernens 
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aktiviteter ved optagelse af banklån i de to danske banker Jyske Bank og Danske Bank (banklånene er undergivet 

dansk lov). Begge banker har tillid til Enzym Mors drift af koncernen, hvorfor banklånene ikke indeholder 

forfaldsklausuler, der med de nuværende resultater muliggør forfald af banklånene før tid. Dette øger 

koncernens handlefrihed og reducerer risikoen for, at midlertidige hændelser kan bringe selskabet i fare for 

konkurs. Imidlertid indebærer lånene månedlige afdrag og rentebetalinger -  dog til en favorabel variabel rente. 

Enzym Mor indtager en central rolle i finansieringen af koncernens aktiviteter, idet datterselskaberne opnår 

finansieringen af deres aktiviteter ved at indgå fastforrentede låneaftaler med Enzym Mor. Det er kun Enzym 

Mor, der bærer den økonomiske risiko, hvis koncernens aktiviteter ikke lever op til budgettet. Enzym Mor 

fungerer således som bank for koncernens øvrige selskaber, og overskydende likviditet samles hos Enzym Mor 

gennem en cash-pool-ordning. 

6.1.4. Koncernens finansielle og skattemæssige position 
Enzym koncernen har en størrelse, der medfører, at den er omfattet af den fulde dokumentationspligt efter såvel 

de danske regler som efter OECD’s retningslinjer. Da afhandlingen fokuserer på TP forhold, afgrænses der fra at 

vise et koncernregnskab, ligesom der afgrænses fra drøftelse af regnskabsreglerne i relation til konsolideringen 

af koncernselskabernes regnskaber.  

6.1.5. Koncernens TP politikker 
Enzym Mor har med sine 15 år i branchen stor erfaring med, hvordan politiske og lovgivningsmæssige forhold, 

økonomiske og demografiske forhold, sociale og kulturelle forhold og teknologi og miljøforhold påvirker 

koncernens aktiviteter. Dette har ført til udarbejdelsen af detaljerede retningslinjer og procedurer, der gør 

Enzym Mor i stand til at holde koncernens aktiviteter ajour med udviklingen på markedet, ved at koordinere og 

ajourføre koncernens aktiviteter inden for forskning, fremstilling og salg. Enzym Mor er således det 

koncernselskab, der besidder de bedste kompetencer til at kunne varetage de væsentlige beslutninger og 

funktioner. 

Enzym Mor ejer desuden rettighederne til koncernens forskningsresultater (herunder bakteriestammer og 

produktionsudstyr), patenter og varemærker og er låntager på de lån, som finansierer koncernens aktiviteter. 

Enzym Mor har derfor de midler til rådighed, der er nødvendige for at kunne varetage alle de væsentlige 

funktioner og påtage sig de tilknyttede risici. 

Ovenstående medfører, at det er Enzym Mor, der varetager alle væsentlige funktioner og risici i koncernen, idet 

Enzym Mor er det koncernselskab, der bedst kan håndtere disse. Enzym Mor kompenseres for at varetage alle 

de væsentlige funktioner ved, at Enzym Mor tildeles en større, men mere risikobetonet andel af koncernens 

samlede værdiskabelse. De lokale rapporter vil redegøre for, at omstændighederne medfører, at TNMM-

prisfastsættelsesmetoden er den bedst anvendelige metode til at opgøre den koncerninterne fordeling af 

koncernens samlede indtjening, hvormed Enzym Mor tildeles det resterende afkast, efter at datterselskaberne 

har fået tildelt et afkast, som anses for at være armslængdeindtjeningen for deres risiko/afkast-profil. Enzym 

koncernens TP politikker bygger således på en udarbejdet sammenlignelighedsanalyse, der hverken har været 

påvirket af skatteafgørelser eller på indgåede bilaterale skatteaftaler (APA’er) (se de lokale rapporter i afsnit 6.3-

5 for en gennemgang af sammenlignelighedsanalysen). 
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6.2. Enzym Mors lokale rapport for indkomståret 2014 – scenarie 1 

6.2.1. En overordnet analyse af Enzym Mor 
Enzym Mor er hjemmehørende i København i Danmark og hører derfor skattemæssigt under dansk jurisdiktion.  

Diagram 2 Organisationsstruktur for Enzym Mor (scenarie 1) 

 

Ledelsen i Enzym Mor er ansvarlig for såvel den strategiske som den daglige ledelse og drift af Enzym koncernen. 

Ledelsen rapporterer direkte til bestyrelsen for Enzym Mor, der har sæde i Danmark. 

6.2.1.1. Selskabets aktiviteter og strategi, herunder evt. væsentlige omstruktureringer 

Enzym Mor har siden etableringen i 2000 varetaget alle de væsentligste aktiviteter i koncernens strategi om at 

levere enzymer af høj kvalitet til globale producenter af øl og læskedrikke. Enzym Mor har, ved afholdelse af 

omfattende omkostninger til forskning og markedsføring udviklet produkter, der har opnået de nødvendige 

offentlige godkendelser samt positioneret produkterne godt over for koncernens kunder. Desuden har selskabet 

ved omfattende investeringer i kvalitetsstyring af koncernens forsyningskæde opnået ISO 9001 og ISO 22000 

certificeringer af selskabets produktionsstyringssystem, hvilket demonstrerer selskabets fokus og ansvar i 

forhold til at øge fødevaresikkerheden. 

Som følge af Enzym Mors succes flyttede selskabet ind i større lokaler på Sydhavnen i København i 2008 og 

etablerede 3 udenlandske datterselskaber i 2009, hvortil Enzym Mor uddelegerede simple forsknings-, 

fremstillings- og salgsaktiviteter, som datterselskaberne skal varetage efter instrukser, som de modtager fra 

Enzym Mor. Enzym Mor overvåger og kontrollerer løbende datterselskabernes aktiviteter ved løbende at 

modtage rapporteringer fra datterselskaberne. Enzym Mor kan således løbende foretage ændringer i 

retningslinjerne for dets datterselskaber. 

Nedenstående tabel opsummerer de funktioner, aktiver og risici, som varetages af Enzym Mor. Disse aktiviteter 

involverer bl.a. varetagelsen af de 3 koncerninterne transaktioner, som koncernen har haft i indkomståret, 

hvorfor Enzym Mors aktiviteter vil blive inddraget i behandlingen af de koncerninterne transaktioner i de 

respektive datterselskabers lokale rapporter. 
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Tabel 1 Funktions- og risikoanalyse af Enzym Mor (scenarie 1) 

A. Funktioner 

A.1. Enzym Mor varetager den strategiske og daglige ledelse af koncernens aktiviteter, herunder: 

Regnskab/revision og administration af koncernens aktiviteter, herunder strategiske beslutninger. 

Varetagelse af ordreprocessen og produktionsstyringssystemet, herunder aktiviteterne vedr. certificering og 
logistik styring. 

Ansvarlig for at fyre/hyre ledende medarbejdere i koncernen. 

Fastsættelse af detaljerede budgetter for koncernens aktiviteter. 

Varetagelse af koncernintern videreformidling og nedskrivning af viden opnået af koncernens enheder. 

Varetagelse af koncernens anvendelse af IT samt finansiering af koncernens aktiviteter 

Løbende overvågning og opfølgning på datterselskabernes aktiviteter ved brug af kontrolbesøg og den 
løbende rapportering, som datterselskaberne er forpligtet til at foretage. 

A.2. Forskning 

Varetagelse af de mest væsentlige forskningsaktiviteter, herunder produkt- og produktionsudvikling. 

Fastsættelse af instrukser for hvilke og omfanget af de forskningsaktiviteter, som EFORSK skal udføre. 

Varetagelse af aktiviteterne vedr. godkendelse af patenter og offentlige godkendelser. 

A.3. Fremstilling 

Varetagelse af de mest væsentlige aktiviteter inden for udvikling af produktionsprocessen, herunder 
produktionsudstyr og kvalitetssikring. 

Fastsættelse af retningslinjer for indkøbsaftaler med leverandører, herunder varetagelse af præferencer for 
kvalitet/pris, pålideligheden af leverandørens leverancer og leverandørens kreditværdighed. 

A.4. Salg 

Fastsættelse af retningslinjer for kundekreditvurderinger, fakturering, prissætning og kredit 

Fastsættelse af retningslinjer for markedsføring og promovering ved at udarbejde markedsføringsmateriale 
og plan for opbygning af kunderelationer. 

Fastsættelse af betingelserne for salget ved at udarbejde og indgå salgskontrakterne 

Fastsættelse af retningslinjer for eftersalgsservices. 

B. Aktiver 

Patenter, varemærker, produktudvikling, produktionsudstyr, ISO-certificeringer 

Likviditet og nedskrevet knowhow inden for koordinering af koncernens aktiviteter, produktudvikling, 
markedsføring, fremstilling, m.v. 

C. Risici 

C.1. Generelle risici for koncernens aktiviteter 

Primær bærer af markedsrisici, herunder risikoen for at udbuddet af koncernens produkter med hensyn til 
antal og egenskaber matcher efterspørgslen på markedet.  

Primær bærer af finansieringsrisici, herunder risiko for udsving i rente, og for at budgetter overholdes. 

Primær bærer af valutakursrisikoen forbundet med koncernens aktiviteter, hvor indtjening og forpligtelser 
foretages i anden valuta end DKK. 

Primær bærer af produktrisici, herunder produktgaranti og erstatningskrav. 

C.2. Forskning – Primær bærer af markedsrisiko særligt i relation til risikoen for at forskningsresultater 
udebliver eller ikke matcher efterspørgslen på markedet. 

C.3. Produktion – Primær bærer markedsrisiko særligt i relation til investeringer i specialiseret 
produktionsudstyr. 

C.4. Salg – Primær bærer af kreditrisici og markedsrisikoen for fejlslagne markedsføringstiltag. 
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6.2.1.2. Primære konkurrenter 

Branchen for levering af enzymer til producenter af øl og læskedrikke er meget koncentreret, idet de 4 største 

leverandører står for 85% af omsætningen på markedet, hvoraf Enzym koncernen er den tredje største 

leverandør med en markedsandel på 21%. Enzym koncernens 3 primære konkurrenter indgår i konkurrence med 

Enzym Mor om levering af enzymer til de globale producenter af øl og læskedrikke. 
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6.3. EFORSKs lokale rapport for indkomståret 2014 – scenarie 1 

6.3.1. En overordnet analyse af EFORSK 
EFORSK er hjemmehørende i Zürich i Schweiz og hører derfor skattemæssigt under schweizisk jurisdiktion. 

Diagram 3 Organisationsstruktur for EFORSK (scenarie 1) 

 

Ledelsen i EFORSK varetager den daglige ledelse og udfører forskningsaktiviteterne i selskabet, ud fra de 

forskningsordrer og retningslinjer, som Enzym Mor sætter for kontraktforskningen i Schweiz. Ledelsen 

rapporterer derfor løbende og direkte til ledelsen i Enzym mor, der har sæde i København (Danmark). 

6.3.1.1. Forretningsaktiviteter og –strategi, herunder evt. væsentlige overførsler af aktiviteter 

EFORSK blev etableret i 2009, idet Enzym Mors ønskede at udlægge simple forskningsopgaver til et europæisk 

land, og på grundlag af en undersøgelse af forskellige lande blev Schweiz valgt. Den store succes, som Enzym 

Mor har haft, har smittet af på EFORSK, der har modtaget et øget antal forskningsopgaver. 

Kontraktforskningen sikrer, at Enzym Mor har ejerskab og den fulde kontrol over retning og omfang af den 

forskning, der udføres i Schweiz, og Enzym Mor kan derfor til enhver tid bestemme koncernens dyrkelse af 

bakteriestammer og udvikling af fremstillingsprocesser, der er essentielle for den fremtidige succes. De mest 

værdifulde og forskningstunge opgaver udføres i Danmark, hvorfor det er de danske aktiviteter, der sikrer, at 

man holder trit med den konstante udvikling i branchen. 

EFORSKs eneste opgaver er således dels at varetage simple forskningsopgaver i overensstemmelse med de 

instrukser, som EFORSK modtager fra Enzym Mor, dels at levere forskningsydelser til Enzym Mor efter ordre fra 

Enzym Mor. EFORSK indgår derfor i Enzym Mors strategi og har ingen direkte konkurrenter.  

EFORSK er sikret en fast indtjening i form af en aflønning på net cost plus. EFORSK fremsender faktura til Enzym 

Mor i henhold til et budget godkendt af Enzym Mor, og Enzym Mor betaler de fremsendte fakturaer. Enzym Mor 

har ansvaret og følger indtjeningen i FORSK, ligesom der foretages en ”year end adjustment”, bestående enten 

af en faktura udstedt af EFORSK (i de tilfælde hvor EFORSKs nettoindtjening er for lav) eller af en kreditnota 

udstedt af EFORSK (i de tilfælde hvor EFORSKs nettoindtjening er for høj). Dette begrænser de risici, som EFORSK 

har, idet risiciene i stedet påhviler Enzym Mor. 

6.3.2. De koncerninterne leverancer af forskningsydelser (TP 1) 
Dette afsnit dokumenterer, at EFORSK’s salg af forskningsydelser til Enzym Mor er foretaget på 

armslængdevilkår. De koncerninterne transaktioner, der refereres til, er vist som ”TP 1” i figuren nedenfor: 

Leder for enheden

Leder for 
produktudvikling

Leder for udvikling af 
fremstillingsprocesser

Finansdirektør
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Figur 13 De koncerninterne leverancer af forskningsydelser (scenarie 1) 

 

6.3.2.1. Identificering af et sammenligneligt grundlag for TP 1 

EFORSK leverer konkrete forskningsydelser til Enzym Mor efter den ordre og instruktion, som Enzym Mor har 

angivet. Aktiviteterne foretages udelukkende med det formål at bidrage til udviklingen af Enzym koncernens 

produkter. Enzym Mor er således forskningsenhedens eneste kunde. 

Fordelingen af de aktiver, som anvendes ved transaktionen, samt de kontrollerede parters fordeling af funktioner 

og risici, som vil fremgå af nedenstående funktions- og risikoanalyse, afspejles i kontraktens betingelser, der 

regulerer koncernmellemværendet. 

6.3.2.1.1. Funktions- og risikoanalysen for TP 1 

Enzym Mor har afholdt og valutamæssigt afdækket omkostningerne forbundet med etableringen og de løbende 

forbedringer af forskningsenheden og betaler for forskningsydelserne ved at dække forskningsenhedens 

driftsomkostninger inkl. et rimeligt afkast. Al finansiering varetages således af Enzym Mor. 

Forskningsydelserne udføres under instruks og vejledning fra Enzym Mor, der fastsætter detaljerede budgetter 

og retningslinjer for hvilke forskningsaktiviteter, der skal foretages, hvornår de skal foretages, og i hvilket omfang 

de skal foretages. EFORSKs primære funktioner består således i at udføre de operationelle aktiviteter efter den 

instruks og aftale, der er indgået med Enzym Mor. Endvidere varetager Enzym Mor aktiviteter såsom erhvervelse 

og vedligeholdelse af patenter, der herved besiddes af Enzym Mor.  

Enzym Mor besidder og tilfører dermed de væsentligste aktiver i form af finansiering, patenter, og knowhow, og 

forestår de beslutninger og aktiviteter, der er væsentlige for forskningen. Enzym Mors finansielle styrke og 

immaterielle aktiver samt varetagelsen af væsentlige beslutninger medfører, at det er Enzym Mor, der er bedst 

til at kontrollere og håndtere de risici, der er forbundet med forskningsaktiviteterne, såsom risikoen for at 

forskningsresultater udebliver eller ikke matcher efterspørgslen på markedet (markedsrisiko) og risikoen for at 

schweizer franken (CHF) revaluerer i forhold til den danske krone, hvormed det bliver dyrere for Enzym Mor at 

købe forskningsydelserne (valutakursrisikoen). I denne sammenhæng er risikoen for, at forskningsresultater 

udebliver, fx ved at produktet ikke består lovmæssige tests og krav, særlig markant, idet kontroltests er 

langvarige, omfattende og kan medføre, at store forskningsomkostninger ikke resulterer i et forskningsresultat, 

der er anvendeligt til omsætning på markedet. 

Det er Enzym Mor, der bærer ovenstående risici. Enzym Mor varetager de risici, der er forbundet med 

forskningsenhedens aktiviteter ved at kræve, at forskningsenheden indsender et regnskab (der er blevet 

revideret), at enheden løbende rapporterer til Enzym Mor, at EFORSK’s ansatte løbende efteruddannes af Enzym 

Mor, samt at forskningsresultaterne sendes til Enzym Mor, før de indgår i fremstillingen af enzymerne. Såfremt 

der i forbindelse med den løbende overvågning identificeres væsentlige afvigelser i forhold til plan og budget, så 

bliver det drøftet parterne imellem hvilke ændringer, der skal foretages eller hvilke nye tiltag, som skal initieres. 

Nedenstående tabel opsummerer de funktioner, som varetages af EFORSK: 
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Tabel 2 Funktions- og risikoanalyse af EFORSK (scenarie 1) 

A. Funktioner 

Regnskab/revision og administration af enheden, herunder rapportering til Enzym Mor. 

Udførelse af forskning iht. kontrakt og instruks fra Enzym Mor 

Rapportering om resultatet af kvalitetskontroller af forskningsresultater til Enzym Mor, som udført efter 
instruks fra Enzym Mor. 

B. Aktiver 

Forskningslokaler og –udstyr 

C. Risici 

Bærer en lille andel af de risici som Enzym Mor er den primære bærer af. 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.2.2. Valg af prisfastsættelsesmetode for TP 1 

Ovenstående analyse har illustreret, at forskningsydelserne ikke er simple serviceydelser, idet de i høj grad er 

specialiserede og involverer immaterielle aktiver. Analysen har imidlertid også illustreret, at EFORSK er den mest 

simple af de to kontrollerede parter involveret i TP1.  

Da forskningsenheden kun udfører aktiviteter for Enzym Mor, og fordi det har været muligt at finde pålidelige 

data på uafhængige forskningsenheder, der udfører de samme funktioner, bruger de samme aktiver og påtager 

sig de samme risici under tilsvarende omstændigheder, er TNMM-metoden den bedst anvendelige 

prisfastsættelsesmetode. 

Den værdi, som EFORSK skaber, reflekteres bedst i de omkostninger, som forskningsenheden afholder, hvorfor 

forskningsenhedens indirekte og direkte omkostninger anvendes som PLI. I TNMM cost plus metoden lægges en 

nettoavance til forskningsselskabets omkostningsbase. 

6.3.2.3. Identificering af sammenlignelige uafhængige parter for TP 1 

Nettoavancen er opgjort ud fra en benchmarkundersøgelse i den anerkendte og (mod betaling) offentligt 

tilgængelige database, ”Amadeus”. Ved anvendelse af kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier er 15 lav-

risiko forskningsenheder identificeret.  

Det er vurderingen, at de identificerede selskaber er sammenlignelige med EFORSK, da der ikke er forhold, som 

vil have væsentlig indvirkning på sammenligningen. Der er derfor ikke foretaget sammenlignelighedsjusteringer 

for nogen af de identificerede forskningsselskaber. 

Ud fra undersøgelsen er en median opgjort på baggrund af et inter-kvartil indtjeningsinterval af de selskaber, der 

ligger inden for den laveste og øverste kvartil af populationen. Den opgjorte median anses for at være 

armslængdeindtjeningen (se data fra undersøgelsen i tabellen nedenfor). 

Tabel 3 Gns. nettoavance for sammenlignelige uafhængige forskningsenheder, 2011-2014 

 Firmaer Det laveste Laveste kvartil Median Øverste kvartil Det højeste 

Population 15 5% 9% 10% 12% 15% 

Kilde: Egen tilvirkning 

På baggrund af undersøgelsen anses en net cost plus avance på 10% for at være armslængdeindtjeningen for 

EFORSK. De 10% tillægges derfor omkostningsbasen, hvormed omsætningen opgøres til DKK 1.218 mio., som 

opnås ved brug af ”year end adjustment”. Det er ledelsens vurdering, at dette svarer til armslængdevilkår. 
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Enzym koncernen har hverken indgået aftaler med de danske eller schweiziske myndigheder vedr. TP 1, der kan 

summeres, som følger: 

 

6.3.3. EFORSKs finansielle oplysninger for indkomståret 2014 
EFORSK har kalenderårsregnskab (1. januar – 31. december). Nedenfor er vist et udsnit af EFORSKs årsregnskab 

for 2014. Tabellen indeholder sammenligningstal fra de 4 forrige perioder. Dette er anset for nødvendigt for at 

vise den aktivitetsstigning, der har været i EFORSK, som følge af en væsentlig stigning i de 

kontraktsforskningsopgaver, som enheden varetager for Enzym Mor.  

Tabel 5 Finansielle oplysninger for EFORSK, regnskabsår 2014 (scenarie 1) 

Beløb i DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 Est. 2015 

Omsætning 602 612 726 927 1.218 1.320 

Omkostninger 547 556 660 843 1.107 1.200 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 55 56 66 84 111 120 

Balancesum 210 372 408 510 597 620 

Gns. antal ansatte 120 192 264 312 360 400 

Net cost plus avance 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

EFORSKs omkostninger er steget med 102% (fra 2010-14). De afholdte omkostninger er relateret til de 

forskningsydelser, der er leveret til Enzym Mor, og udviklingen afspejler derfor, at Enzym Mor videredelegerer 

flere forskningsopgaver til EFORSK. EFORSK modtager en net cost plus avance i overensstemmelse med dets 

risiko/afkast-profil, og da der som minimum skal foretages en ny benchmarkundersøgelse hvert 3. år, indikerer 

den stabile avance på 10,0%, at der ikke er sket væsentlige omstruktureringer, eller at der er sket ændringer på 

indtjeningen hos sammenlignelige forskningsenheder, der har ændret på armslængdeindtjeningen for EFORSK 

for TP 1 i perioden 2010-14.  

Tabel 4 Beskrivelse af TP1 
(scenarie 1) 

Leverandør 
/ Sælger 

Betaler / 
Køber 

Beløb i DKK 
mio. 

Prisfastsæt-
telsesmetode 

Salg af forskningsydelser EFORSK Enzym Mor 1.218 TNMM Net cost plus 
metoden 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.4. EFREMs lokale rapport for indkomståret 2014 – scenarie 1 

6.4.1. En overordnet analyse af EFREM 
EFREM er hjemmehørende i Bukarest, hvorfor enheden skattemæssigt hører under rumænsk jurisdiktion. 

Diagram 4 Organisationsstruktur for Enzym Fremstilling (scenarie 1) 

 

Ledelsen i EFREM varetager den daglige ledelse og drift med fremstilling af enzymerne i selskabet ud fra de ordrer 

om fremstilling, procedurer for fremstilling og ved anvendelse af det udstyr, som Enzym Mor fastsætter og 

implementerer for kontraktsfremstillingen i Rumænien. Ledelsen rapporterer derfor løbende og direkte til 

ledelsen i Enzym Mor, der har sæde i København (Danmark). 

6.4.1.1. Forretningsaktiviteter og –strategi, herunder evt. væsentlige overførsler af aktiviteter 

Enzym Mor har gennem årene udviklet en fremstillingsproces bestående af særlige procedurer og specialiseret 

udstyr, der sikrer høj kvalitet af produkterne. Herigennem har selskabet opnået ISO-certificeringer, undgået 

erstatningskrav og vundet kundernes tillid til Enzym koncernens produkter. 

I 2009 etablerede Enzym Mor fremstillingsenheden EFREM i Rumænien, idet Enzym Mor ønskede at udnytte den 

billigere arbejdskraft. Imidlertid har Enzym Mor ønsket at beholde kontrollen med alle væsentlige aktiviteter i 

relation til fremstillingsprocessen for at sikre, at de høje kvalitets- og lovmæssige krav, som er essentielle, for 

koncernens fortsatte succes, opretholdes. 

EFREM fremstiller og leverer enzymer ifølge de instrukser og bestillingsordrer, som enheden modtager fra Enzym 

Mor. Enzym Mor køber således alle de enzymer, som EFREM fremstiller, og betalingen sker ved, at EFREM 

fremsender fakturaer til Enzym Mor, som Enzym Mor betaler. EFREM sikres en fast indtjening, ved at Enzym Mor 

følger indtjeningen i EFREM, og foretager en ”year end adjustment”, bestående enten af en faktura udstedt af 

EFREM (i de tilfælde hvor EFREMs nettoindtjening er for lav) eller af en kreditnota udstedt af EFREM (i de tilfælde 

hvor EFREMs nettoindtjening er for høj). Dette begrænser EFREMs risici, idet risiciene i stedet påtages af Enzym 

Mor. EFORSK indgår derfor i Enzym Mors strategi og har ingen direkte konkurrenter. 

6.4.2. De koncerninterne leverancer af enzymer (TP 2) 
Dette afsnit dokumenterer, at EFREMs salg af enzymer til Enzym Mor er foretaget på armslængdevilkår. Enzym 

koncernen fremstiller efter ordre, hvorfor EFREM sender enzymerne direkte til kunden efter fremstilling. De 

koncerninterne transaktioner er vist som ”TP 2” i figuren nedenfor: 
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kvalitetssikring

Finansdirektør
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Figur 14 De koncerninterne leverancer af enzymer (scenarie 1) 

 

6.4.2.1. Identificering af et sammenligneligt grundlag for TP 2 

EFREM fremstiller enzymer for Enzym Mor ved anvendelse af en specialiseret fremstillingsproces, der er udviklet 

af Enzym Mor med det eneste formål at levere enzymer til Enzym koncernens kunder på vegne af Enzym Mor. 

Udstyret kan således ikke anvendes i anden sammenhæng. 

Kontraktens betingelser, der regulerer koncernmellemværendet for TP 2, afspejler den fordeling af funktioner, 

aktiver og risici, som fremgår af nedenstående funktions- og risikoanalyse. 

6.4.2.1.1. Funktions- og risikoanalysen for TP 2 

Enzym Mor varetager udviklingen, finansieringen og installationen af det produktionsudstyr, som EFREM 

anvender. Enzym Mor fastsætter således egenskaberne (kvaliteten) og kvantiteten af de produkter, som EFREM 

kan fremstille. Herigennem varetages tillige beslutningen om, hvorvidt nyt udstyr skal fremstilles, eller om 

eksisterende maskiner kan/skal repareres. Da der er tale om specialiseret produktionsudstyr - som ikke kan 

bruges til andet formål, og som er dyrt at udvikle - er markedsrisikoen for, om udstyret matcher efterspørgslen 

stor.  

Ud over at levere udstyret, betaler Enzym Mor også EFREMs operationelle omkostninger (inkl. et rimeligt afkast) 

gennem købene af alle de enzymer, som EFREM fremstiller. EFREM anses for at have leveret sin ydelse over for 

Enzym Mor, når EFREM leverer enzymerne til vognmanden, som henter enzymerne på EFREMs grund. Det er 

således Enzym Mor, som bærer risikoen for enzymernes undergang, indtil enzymerne levereres til kunden. 

Enzym Mor fastsætter detaljerede budgetter og retningslinjer for indkøb af råvarer til indgåelse i 

fremstillingsprocessen og indkøb af reservedele til fremstillingsprocessen. Det er således Enzym Mor, der afgør 

til hvilken pris/kvalitet, indkøb skal foretages, samt hvordan leverandørens pålidelighed med hensyn til levering 

og kreditværdighed vægtes. Enzym Mor har desuden fastsat detaljerede retningslinjer og budgetter, der 

regulerer antallet af ansatte samt et lønloft per medarbejder. Dette påvirker de kompetencer, som EFREM kan 

indhente samt den fremstillingskapacitet, og herigennem den efterspørgsel, som enheden kan imødekomme. 

Endvidere har Enzym Mor opstillet konkrete retningslinjer for fremstillingsprocessen, emballering, pakning, 

logistik af varerne og reparation af fremstillingsapparater. De faste procedurer er essentielle for at opnå en 

konstant høj kvalitet af koncernens produkter for herigennem at imødegå efterfølgende 

produktgarantiforpligtelser, erstatningskrav eller bøder for manglende overholdelse af de høje kvalitets- og 

lovmæssige krav. 
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EFREMs primære funktioner består derfor i - efter ordre fra Enzym Mor - at udføre de operationelle aktiviteter 

ved at følge de procedurer, som Enzym Mor har fastsat. Det er Enzym Mor, som besidder og tilfører de 

væsentligste aktiver i form af finansiering og produktionsudstyr, og som varetager de beslutninger, der er 

væsentlige for fremstillingsprocessen, hvorfor det er Enzym Mor, der er bedst til at påtage sig risici forbundet 

med fremstillingsaktiviteterne, herunder i særlig grad risikoen for, at ændringer på markedet medfører, at det 

specialiserede udstyr bliver ubrugeligt i forhold til at indgå i koncernens aktiviteter.  

Enzym Mor varetager de risici, der er forbundet med de operationelle fremstillingsaktiviteter, som EFREM 

varetager ved at kræve, at fremstillingsenheden indsender et regnskab (der er blevet revideret), at EFREMs 

ansatte løbende efteruddannes af Enzym Mor, samt at enheden løbende rapporterer til Enzym Mor om: 

- resultaterne fra den løbende kvalitetskontrol, 

- i hvor høj grad leverandørerne af råvarer og komponenter til fremstillingsprocessen efterlever de 

forventninger, som Enzym Mor havde, 

- hvorvidt enhedens omkostninger holder sig inden for det budget, som Enzym Mor har opstillet, 

- i hvor høj grad EFREMs kapacitet kan imødekomme de ordre, som Enzym Mor afgiver, samt 

- hvorvidt EFREM er blevet opmærksom på forhold, som kan effektivisere fremstillingsprocessen, m.v. 

Ud over ovenstående, foretager Enzym Mor løbende kontrolbesøg, hvor bl.a. ledernes generelle kompetencer 

vurderes. Dette er med henblik på at vurdere, om der skal ske udskiftning af EFREMs lederstab.  

Såfremt der i forbindelse med den løbende overvågning, identificeres væsentlige afvigelser i forhold til plan og 

budget, så bliver det drøftet parterne imellem hvilke ændringer, der skal foretages eller hvilke nye tiltag, som 

skal initieres. 

Nedenstående tabel opsummerer de funktioner, som varetages af EFREM: 

Tabel 6 Funktions- og risikoanalyse af EFREM (scenarie 1) 

A. Funktioner 

Regnskab/revision og administration af enheden, herunder rapportering til Enzym Mor. 

Udførelse af fremstillingen, emballering, pakning og forsendelse til kunderne efter den eksisterende aftale og 
de modtagne ordrer modtaget fra Enzym Mor. 

Udførelse af kvalitetskontrol af fremstillingen efter instruks fra Enzym Mor. 

Indkøb af råvarer til fremstillingsprocessen og komponenter til reparation af produktionsapparatet efter 
instruks fra Enzym Mor. 

Udførelse af akutte og mindre reparationer af produktionsudstyr efter instruks fra Enzym Mor. 

B. Aktiver 

Produktionslokaler og –udstyr, der er specialudviklet og installeret af Enzym Mor til indgåelse i fremstillingen 
af Enzym koncernens produkter. 

C. Risici 

Bærer en lille andel af de risici som Enzym Mor er den primære bærer af. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.4.2.2. Valg af prisfastsættelsesmetode for TP 2 

Ovenstående analyse har illustreret, at EFREM leverer en specialiseret færdigvare, der kun sælges til Enzym Mor, 

samt at EFREM er den mest simple af de to kontrollerede parter involveret i TP2. Som følge heraf, samt fordi det 

har været muligt at finde pålidelige data på uafhængige fremstillingsenheder, der udfører de samme funktioner, 

bruger de samme aktiver og påtager sig de samme risici under tilsvarende omstændigheder, er TNMM-metoden 

den bedst anvendelige prisfastsættelsesmetode, med EFREMs indirekte og direkte omkostninger som PLI (TNMM 

net cost plus metoden). 

6.4.2.3. Identificering af sammenlignelige uafhængige parter for TP 2 

En benchmarkundersøgelse foretaget i databasen ”Amadeus” har identificeret 18 sammenlignelige lav-risiko 

fremstillingsenheder, hvorfra en median – der anses for at være armslængde net cost plus avancen for EFREM – 

er opgjort (se data fra undersøgelsen i tabellen nedenfor). 

Tabel 7 Gns. nettoavance for sammenlignelige uafhængige fremstillingsenheder, 2011-2014 

 Firmaer Det laveste Laveste kvartil Median Øverste kvartil Det højeste 

Population 18 0,8% 2,0% 5,0% 6,5% 8,0% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På baggrund af undersøgelsen anses en net cost plus på 5% for at være armslængdeindtjeningen for EFREM. De 

5% tillægges omkostningsbasen, hvormed omsætningen opgøres til DKK 3.704 mio., som opnås ved brug af ”year 

end adjustment”. Det er ledelsens vurdering, at dette svarer til armslængdevilkår. 

Enzym koncernen har hverken indgået aftaler med de danske eller rumænske myndigheder vedr. TP 2, der kan 

summeres, som følger: 

 

  

Tabel 8 Beskrivelse af TP2 
(scenarie 1) 

Leverandør / 
Sælger 

Betaler / 
Køber 

Beløb i DKK 
mio. 

Prisfastsæt-
telsesmetode 

Fremstilling og levering af 
enzymer 

EFREM Enzym Mor 3.704 TNMM Net cost plus 
metoden 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.4.3. EFREMs finansielle oplysninger for indkomståret 2014 
EFREM har kalenderårsregnskab (1. januar – 31. december). Nedenfor er vist et udsnit af EFREMs årsregnskab 

for 2014. Tabellen indeholder sammenligningstal fra de 4 forrige perioder. Dette er anset for nødvendigt for at 

vise den aktivitetsstigning, der har været i EFREM, som følge af en væsentlig stigning i de 

kontraktfremstillingsopgaver, som enheden varetager for Enzym Mor. 

Tabel 9 Finansielle oplysninger for EFREM, regnskabsår 2014 (scenarie 1) 

Beløb i DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 Est. 2015 

Omsætning 1.764 2.388 2.825 3.203 3.704 3.990 

Omkostninger 1.680 2.274 2.690 3.050 3.528 3.800 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 84 114 135 153 176 190 

Balancesum 1.140 1.368 1.650 1.860 2.088 2.100 

Gns. antal ansatte 360 450 528 570 636 660 

Net cost plus avance 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

EFREMs omkostninger til fremstilling af enzymer på vegne af Enzym Mor er steget med 110% (fra 2010-14). 

EFREM modtager en TNMM net cost plus avance i overensstemmelse med dets risiko/afkast-profil. Den stabile 

net cost plus avance på 5,0% illustrerer således, at der ikke er sket væsentlige omstruktureringer, eller at der er 

sket ændringer på indtjeningen hos sammenlignelige fremstillingsenheder, der har ændret på EFREMs net cost 

plus avance i perioden 2010-14.  
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6.5. ESALGs lokale rapport for indkomståret 2014 – scenarie 1 

6.5.1. En overordnet analyse af ESALG 
ESALG er hjemmehørende i Bruxelles, hvorfor enheden hører under Belgiens skattemæssige jurisdiktion. 

Diagram 5 Organisationsstruktur for ESALG (scenarie 1) 

 

Ledelsen i ESALG varetager den daglige ledelse og varetagelse af salgsaktiviteterne i selskabet ud fra de 

retningslinjer for salgsaktiviteterne, som Enzym Mor har fastsat, og ved anvendelse af det salgsmateriale, som 

Enzym Mor har udarbejdet. Ledelsen rapporterer direkte til ledelsen i Enzym Mor, der har sæde i København 

(Danmark). 

6.5.1.1. Forretningsaktiviteter og –strategi, herunder evt. væsentlige overførsler af aktiviteter 

Enzym Mor har siden etableringen i 2000 haft en klar strategi og handlingsplan for, hvordan selskabets produkter 

skal markedsføres, og under hvilke betingelser, kontrakter kan indgås. Selskabet har ved store investeringer 

opbygget et varemærke og gode kunderelationer, hvilket er essentielt for succes i branchen, idet de store 

økonomiske konsekvenser for koncernens kunder (ved manglende overholdelse af kvalitetskravene) medfører, 

at kunderne er meget loyale over for eksisterende leverandører af enzymer. Derfor er det ofte langvarige 

kontrakter, som indgås.  

Disse aktiviteter har desuden bidraget til en øget forbrugerbevidsthed om bæredygtighed og miljø, hvilket har 

øget den værdi, koncernens kunder tillægger koncernens enzymer. 

Imidlertid indså Enzym Mor, at tilstedeværelse i Bruxelles, Belgien, var nødvendig, fordi størstedelen af 

selskabets kunder - grundet det politiske miljø i Bruxelles - har etableret enheder i Bruxelles omegn. Dette førte 

til, at Enzym Mor etablerede ESALG i 2009 i Bruxelles. 

På grund af salgsaktiviteternes betydning har Enzym Mor ikke ønsket at afgive sin kontrol over de væsentligste 

salgsaktiviteter. ESALGs primære opgave er således at varetage salgsaktiviteter (herunder at rapportere om 

ændringer i kundernes efterspørgsel til Enzym Mor) efter instruks fra Enzym Mor og ved anvendelse af det 

salgsmateriale, som ESALG modtager fra Enzym Mor. ESALG sender bestillingerne - som enheden modtager fra 

kunderne - videre til Enzym Mor, der indgår kontrakten med kunden, og sikrer, at der sker levering til kunden i 

overensstemmelse med kontrakten. 

Enzym Mor fakturerer ESALG for de ordrer, som enheden indgår med kunder om levering af de enzymer, som 

EFREM afsender, og som Enzym Mor bærer risikoen for (jf. TP 2). Faktureringen sker løbende og baseres på det 

budgetterede salg for indkomståret og justeres ved en ”year end adjustment”, når det realiserede salg kendes, 

hvormed ESALG sikres en fast indtjening. Dette begrænser ESALGs risici, idet risiciene i stedet påtages af Enzym 

Mor. ESALG indgår derfor i Enzym Mors strategi og har ingen direkte konkurrenter. 

Leder for 
enheden

Salgsdirektør
Leder for 

markedsføring
Finansdirektør
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6.5.2. De koncerninterne salgsydelser (TP 3) 
Dette afsnit dokumenterer, at Enzym Mors salg af færdigvarer til ESALG er foretaget på armslængdevilkår. De 

koncerninterne leveringer af salgsydelser er vist som ”TP 3” i figuren nedenfor: 

Figur 15 De koncerninterne leveringer af salgsydelser (scenarie 1) 

 

6.5.2.1. Identificering af et sammenligneligt grundlag for TP 3 

ESALG markedsfører, promoverer og sælger kun Enzym Mors produkter ved anvendelse af materiale og 

procedurer, som specifikt er udarbejdet med henblik på at sælge Enzym koncernens produkter. Salgsmaterialet 

og procedurerne kan således ikke umiddelbart anvendes i anden salgsmæssig sammenhæng. 

Kontraktens betingelser, der regulerer TP 3, afspejler fordelingen af funktioner, aktiver og risici, som fremgår af 

nedenstående funktions- og risikoanalyse, herunder bl.a. at Enzym Mor til enhver tid betaler og sørger for 

levering af de ordrer, som ESALG indgår med kunder. 

6.5.2.1.1. Funktions- og risikoanalysen 

Enzym Mor har siden etableringen i 2000 udviklet en unik metode for selskabets salgsaktiviteter. Dette 

indebærer følgende procedurer og materiale, som er direkte anvendelige for ESALG, hvorfor Enzym Mor har 

nedskrevet og indgået aftale med ESALG om, at enheden skal følge disse retningslinjer: 

- Enzym Mor har udviklet en tilgang til markedsføring og opbygning af kunderelationer, som er rettet 

særligt mod selskabets kundetype. Tilgangen har effektiviseret markedsføringen og indebærer primært 

kundebesøg – idet kunderne er btb – som afholdes på bestemte tidspunkter og efter bestemte 

procedurer.  

- Enzym Mors erfaring i branchen har desuden medført, at selskabet har formået at reducere risikoen for 

tab på debitorer gennem udarbejdelse af procedurer for kreditvurdering af kunder, fakturering og 

eventuelle rykkere for manglende betaling.  

- Enzym Mors juridiske afdeling har endvidere udviklet præcist formulerede salgsbetingelser, der 

tilfredsstiller kundernes behov uden at forpligte Enzym Mor mere, end hvad man forventer at kunne 

levere. Kunderne har derfor en god forståelse for betingelserne, hvilket har medført, at selskabet har 

været forskånet for stridigheder om produktgaranti og erstatningskrav. 
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- Enzym Mor har også udviklet faste procedurer for prissætning. Rabatter gives ved mængdekøb, og 

såfremt kunden er villig til at påtage sig større risici ved forsendelse, hvor udgangspunktet er, at Enzym 

Mor har risikoen for varens undergang, indtil varen stilles til købers disposition på et aftalt sted 

(Exworks109). 

ESALG’s opgave består således i at følge ovenstående procedurer og retningslinjer - som Enzym Mor har 

udarbejdet – inden for det detaljerede budget, som Enzym Mor har udarbejdet. Såfremt ESALG ønsker at afvige 

fra de fastsatte procedurer og budget, skal ESALG anmode om tilladelse hertil fra Enzym Mor. 

De procedurer og retningslinjer, som Enzym Mor har udarbejdet, har indebåret væsentlige omkostninger, 

ligesom Enzym Mor havde store omkostninger ved etableringen af ESALG. 

Ovenstående viser, at det er Enzym Mor, som besidder kompetencerne til at kunne varetage de beslutninger, 

som salgsaktiviteterne indebærer, og som har tilført den fornødne finansiering til at kunne etablere ESALG, 

hvorfor Enzym Mor er bedst til at kontrollere og håndtere de risici, der er forbundet med salgsaktiviteterne, 

herunder særligt risikoen for tab på debitorer og omkostninger ved fejlslagne markedsføringsinvesteringer.  

Enzym Mor varetager de risici, der er forbundet med salgsenhedens aktiviteter ved at kræve, at salgsenheden 

indsender et regnskab (der er blevet revideret), at ESALG’s ansatte løbende uddannes af Enzym Mor om 

koncernens produkter, samt at kontrolbesøg kontrollerer, om retningslinjerne efterleves. Desuden kræver 

Enzym Mor, at enheden løbende rapporterer til Enzym Mor om ændringer i efterspørgslen efter Enzym Mors 

produkter, således at Enzym Mor kan opdatere sine procedurer og retningslinjer for salgsaktiviteterne, og kan 

tilpasse koncernens aktiviteter inden for forskning og fremstilling.  

Nedenstående tabel opsummerer de funktioner, som varetages af ESALG: 

Tabel 10 Funktions- og risikoanalyse af ESALG (scenarie 1) 

A. Funktioner 

Regnskab/revision og administration af enheden, herunder rapportering til Enzym Mor. 

Rapportering om ændringer i kundernes efterspørgsel til Enzym Mor. 

Markedsføring og kundepleje efter instruks fra Enzym Mor 

Indgåelse af salgsordre med kunder efter de procedurer for salget (herunder procedurer for prissætning, 
kredittid og for risikoens overgang ved levering) og ved anvendelse af de salgskontrakter, som er udarbejdet 
af Enzym Mor. Efterfulgt af videresendelse af ordren til Enzym Mor. 

Udførelse af kreditvurdering og fakturering af kunder efter instruks fra Enzym Mor. 

B. Aktiver 

Salgslokaler 

C. Risici 

Bærer en lille andel af de risici som Enzym Mor er den primære bærer af. 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.5.2.2. Valg af prisfastsættelsesmetode for TP 3 

Færdigvarerne, som salgsenheden sælger, er ikke direkte sammenlignelige med andre selskabers produkter, idet 

fremstillingen foretages med koncerninternt udviklet udstyr og bakteriestammer. Analysen har imidlertid også 

illustreret, at ESALG er den mest simple af de to kontrollerede parter involveret i TP3, idet ESALG primært 

                                                           
109 En standard (Incoterms) handelsklausul udarbejdet af Det Internationale Handelskammer ICC 
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varetager operationelle aktiviteter. På baggrund heraf samt fordi salgsenheden kun udfører aktiviteter for Enzym 

Mor, og fordi det har været muligt at finde pålidelige data på uafhængige salgsenheder, der udfører de samme 

funktioner, bruger de samme aktiver og påtager sig de samme risici under tilsvarende omstændigheder, er 

TNMM-metoden den bedst anvendelige prisfastsættelsesmetode. 

Den værdi, som ESALG skaber, reflekteres bedst i den omsætning, som salgsenheden opnår gennem sine 

salgsaktiviteter, hvorfor salgsenhedens EBIT anvendes som PLI. I TNMM EBIT-salg metoden opgøres ESALGs 

overskudsgrad som en procentandel af ESALGs årlige salgsindtægter. 

6.5.2.3. Identificering af sammenlignelige uafhængige parter for TP 3 

En benchmarkundersøgelse foretaget i databasen ”Amadeus” har identificeret 13 sammenlignelige lav-risiko 

salgsenheder, hvorfra en median – der anses for at være armslængdeindtjeningen for ESALG – er opgjort (se data 

fra undersøgelsen i tabellen nedenfor). 

Tabel 11 Gns. nettoavance for sammenlignelige uafhængige salgsenheder, 2011-2014 

 Firmaer Det laveste Laveste kvartil Median Øverste kvartil Det højeste 

Population 13 0,3% 1,8% 3,0% 4,5% 5,9% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På baggrund af undersøgelsen anses en EBIT på 3% for at være armslængdeindtjeningen for ESALG. De 3% 

beregnes af omsætningen på DKK 2.508 mio. i 2014 og er svarende til DKK 75 mio., hvormed ESALGs samlede 

omkostninger er på DKK 2.433 mio. EBIT resultatet på DKK 75 mio. inkl. en ”year end adjustment”, der reducerer 

ESALGs samlede risiko. Det er ledelsens vurdering, at dette svarer til armslængdevilkår. 

Enzym koncernen har hverken indgået aftaler med de danske eller belgiske myndigheder vedr. TP 3. I casen er 

der ikke nok specifikationer til at beregne tallene for samhandlen med Enzym Mor. Det antages således at de 

kontrollerede transaktioner med Enzym Mor i 2014 har sikret ESALG et EBIT resultat på DKK 75 mio. 
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6.5.3. ESALGs finansielle oplysninger for indkomståret 2014 
ESALG har kalenderårsregnskab 1. januar – 31. december. Nedenfor er vist et udsnit af ESALGs årsregnskab for 

2014. Tabellen indeholder sammenligningstal fra de 4 forrige perioder. Dette er anset for nødvendigt for at vise 

den aktivitetsstigning, der har været i ESALG, som følge af en væsentlig stigning i de salgsydelser, som enheden 

varetager for Enzym Mor. 

Tabel 12 Finansielle oplysninger for ESALG, regnskabsår 2014 (scenarie 1) 

Beløb i DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 Est. 2015 

Omsætning 1.080 1.248 1.626 1.854 2.508 3.200 

Omkostninger 1.048 1.211 1.577 1.798 2.433 3.104 

Omkostninger til køb af enzymer 985 1.138 1.483 1.690 2.287 2.918 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 32 37 49 56 75 96 

Balancesum 300 390  450 504 648 700 

Gns. antal ansatte 108 138 174 216 264 300 

EBIT-salg 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

ESALGs omsætning er steget med 132% (fra 2010-14). Omsætningen indeholder salget af færdigvarer udviklet, 

fremstillet og leveret af Enzym koncernen.  

Den anvendte prisfastsættelsesmetode TNMM EBIT-salg indebærer, at ESALG modtager et EBIT-salg i 

overensstemmelse med dets risiko/afkast-profil. Det stabile EBIT-salg på 3,0% illustrerer således, at der ikke er 

sket væsentlige omstruktureringer, eller at der er sket ændringer på indtjeningen hos sammenlignelige 

salgsenheder, der har ændret på ESALGs EBIT-salg i perioden 2010-14.  
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6.6. Enzym Mors finansielle oplysninger – scenarie 1 
Enzym Mor har kalenderårsregnskab 1. januar – 31. december. Nedenfor er vist et udsnit af Enzym Mors 

årsregnskab for 2014. Tabellen indeholder sammenligningstal fra de 4 forrige perioder. Dette er anset for 

nødvendigt for at vise den positive udvikling, som selskabet har undergået, og som forventes at fortsætte i 2015. 

Tabel 13 Finansielle oplysninger for Enzym Mor, regnskabsår 2014 (scenarie 1)  

Beløb i DKK mio. 2010 2011 2012 2013 2014 Est. 2015 

Omsætning 4.200 5.220 5.580 6.480 7.200 7.950 

Omkostninger 4.140 4.980 5.100 5.580 6.000 6.340 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 60 240 480 900 1.200 1.610 

Balancesum 15.000 16.800 17.400 18.600 19.200 19.584 

Materielle aktiver 3.008 3.369 3.489 3.730 3.850 3.950 

Gns. antal ansatte 1.800 1.920 1.980 2.040 2.076 2.102 

EBIT procent 1,43% 4,60% 8,60% 13,89% 16,67% 20,25% 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Tabellen viser en udvikling i omsætningen på 71% (fra 2010-14). Enzym Mors omsætning indeholder salget af 

enzymer til ESALG (TP3) samt salget til uafhængige parter.  

Tabellen viser en udvikling i omkostninger på 45% (fra 2010-14). Enzym Mors omkostninger består af køb af 

EFORSKs forskningsydelser (TP 1), køb af EFREMs færdigvarer (TP 2) og samhandel med ESALG (TP3).  

Enzym Mor varetager de væsentligste aktiviteter i koncernens forsyningskæde, hvorfor Enzym Mor også får 

størst andel i den op- eller nedgang, som koncernen undergår. De senere års succes med indgåelse af aftaler 

med globale kunder har derfor (ud af de 4 juridiske enheder) haft størst indvirkning på Enzym Mors finansielle 

oplysninger, hvor EBIT har udviklet sig fra 1,43% til 16,67% (fra 2010-14). 

Den høje balancesum på DKK 19,2 mia. i 2014 og det store antal medarbejdere på 2.076 afspejler, at Enzym Mor 

ejer koncernens patenter, varemærke, knowhow, produktudvikling, produktionsudstyr og kundefordringer, at 

Enzym Mor har kompetencerne, midlerne og den finansielle styrke til at varetage de væsentlige aktiviteter og 

beslutninger for koncernen. Dette er samtidig grunden til at Enzym Mors datterselskabers balancesum er lig 

værdien af deres materielle aktiver. 
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6.7. Enzym koncernens CbC rapport for indkomståret 2014 (scenarie 1) 
Fordelingen af værditilførende aktiviteter beskrevet i hhv. masterrapporten og Den lokale rapport afspejles i 

CbC-rapporten:  

6.7.1. Skema 1: Skemaet på landeniveau 
 

Figur 16 Skema 1 af Enzym koncernens CbC-rapport for indkomståret 2014 (scenarie 1) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

*Tallet angivet i cirklen er fiktivt, idet ESALGs faktiske driftsomkostninger ikke er specificeret. 

6.7.2. Skema 2: Oplysninger på enhedsniveau 
 

Figur 17 Skema 2 af Enzym koncernens CbC-rapport for indkomståret 2014 (scenarie 1) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.7.3. Skema 3: Oplysninger om øvrig information 
Data angivet i skema 1 er baseret på de enkelte koncernselskabers regnskaber. Koncernens resultater 

præsenteres i DKK, som er Enzym Mors funktionelle valuta. Ved omregning af datterselskabernes resultater er 

følgende gennemsnitlige valutakurser for indkomståret 2014 anvendt110: EUR/DKK (745,47) og CHF/DKK 

(613,78). 

For datterselskaberne er ”Resultat før finansielle poster” (jf. de finansielle oplysninger i de lokale rapporter) lig 

med ”Resultat før skat” som følge af, at al finansiering af koncernens aktiviteter varetages af Enzym Mor, 

hvorimod ”Resultat før skat” for Enzym Mor er højere end ”Resultat før finansielle poster” pga. 

udbytteindbetalingerne fra datterselskaberne. 

Det fremgår af skema 1, at Enzym koncernens samlede antal medarbejdere på 3.336 er fordelt mellem 

koncernens enheder, således at Enzym Mor har 62%, EFORSK har 11%, EFREM 19% og ESALG har 8%. Denne 

fordeling illustrerer (jf. skema 2), at Enzym Mor varetager de væsentligste funktioner, hvorfor denne enhed har 

behov for de fleste kompetencer. Desuden illustrerer EFREMs flere ansatte, end EFORSK og ESALG har tilsammen, 

at fremstillingsprocessen involverer mere rutinemæssige opgaver, som er mindre videnstung, end det er 

tilfældet for forsknings- og salgsaktiviteter. Imidlertid er fremstillingsprocessen mere udstyrstung end de øvrige 

funktioner, hvorfor EFREMs materielle aktiver udgør 29% af koncernens samlede aktivmasse. 

Tabel 14 Den koncerninterne fordeling af medarbejdere og aktiver (scenarie 1) 

Jurisdiktion Medarbejdere Aktiver 

Danmark 62% 54% 

Schweiz 11% 8% 

Rumænien 19% 29% 

Belgien 8% 9% 

 

  

                                                           
110 http://nationalbanken.statistikbank.dk/  

http://nationalbanken.statistikbank.dk/
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7. Strukturel ændring af koncernen – scenarie 2 
De danske ejere, som etablerede Enzym Mor, og som siden stiftelsen har udgjort ledelsen i Enzym Mor, har 

besluttet, at de den første dag i regnskabsåret 2015 ønsker at flytte alle Enzym Mors aktiviteter over i ESALG i 

Belgien med henblik på at få de væsentlige beslutninger og aktiviteter tættere på koncernens kunder og det EU 

politiske miljø. 

Når de væsentlige funktioner, aktiver og risici, der tidligere er varetaget af Enzym Mor, flyttes ud til den 

udenlandske salgsenhed, ESALG, er der tale om en grænseoverskridende koncernintern omstrukturering af en 

igangværende Enzym Mor aktivitet, hvor ESALG indtræder i Enzym Mors rolle med tilhørende materielle og 

immaterielle aktiver inden for udvikling, produktion og salg af Enzym koncernens produkter111. ESALG køber 

Enzym Mors aktiviteter inklusiv køb af Enzym Mors datterselskabsaktier i EFORSK og EFREM til markedsprisen112. 

Desuden gennemføres en aktieombytning, således at aktionærerne i Enzym Mor indskyder sine aktier i ESALG 

mod betaling i aktier113. Herefter er Enzym Mor et datterselskab til ESALG uden egne aktiviteter, men med en 

kontantbeholdning fra salget til ESALG. Efterfølgende kan og bliver Enzym Mor likvideret i 2015114. 

Det antages at aktierne i EFREM og EFORSK sælges fra Enzym Mor til ESALG, og dette sker til den aktuelle 

markedsværdi.  

Omstruktureringen indebærer, at ESALG bliver den nye principal, hvorimod de øvrige 2 datterselskabers (EFORSK 

og EFREM) funktioner, aktiver og risici forbliver uændret i forhold til beskrivelsen i scenarie 1, dog med den 

vigtige ændring at FORSK og EFREM fra d. 1. januar 2015 nu har kontrollerede transaktioner med ESALG.  

Formålet med analysen er at illustrere hvilke ændringer, omstruktureringen vil have på Enzym koncernens TP 

dokumentation, således at den forbliver robust. Da omstruktureringen ikke indebærer ændringer på de 

koncerninterne forhold for EFORSK og EFREM – og fordi de koncerninterne leveringer af salgsydelser udgår - så 

vil analysen ikke have fokus på disse koncerninterne transaktioner. I stedet vil analysen have fokus på, hvorvidt 

der er grundlag for en kompensation til Enzym Mor for den grænseoverskridende overdragelse af de materielle 

og immaterielle aktiver til den belgiske salgsenhed ESALG. Analysen vil redegøre for de forhold, der er relevante 

at inkludere i vurderingen af, om der er grundlag for kompensation uden imidlertid at beregne størrelsen af en 

evt. kompensation til Enzym Mor. 

På baggrund af ovenstående vil analysen først redegøre for ændringer til hhv. Enzym koncernens masterrapport 

efterfulgt af ESALGs og Enzym Mors lokale rapporter for indkomståret 2015. Analysen afdækker ikke EFORSKs og 

EFREMs lokale rapporter eller koncernens CbC-rapport, idet disse ikke er relevante i forhold til at illustrere de 

ændringer, som omstruktureringen medfører. Behandlingen af ESALGs og Enzym Mors lokale rapporter vil tage 

følgende form: 

                                                           
111 Jeg har afgrænset mig fra at behandle reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven (LBK nr. 710 af 20/08/2002) 
112 Jeg behandler ikke yderligere, hvordan denne markedspris, som i sig selv kan være problematisk at fastsætte, er fastsat 
113 Jeg antager at betingelserne for en skattefri aktieombytning, jf. Aktieavancebeskatningslovens § 36, er opfyldt 
114 De selskabsretlige aspekter drøftes ikke her, men det skal nævnes, at samme struktur ville kunne opnås ved anvendelse 
af de nye regler om grænseoverskridende fusion mellem Enzym Mor og ESALG og med det sidstnævnte selskabet som det 
fortsættende selskab. 
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Figur 18 Struktur for behandling af ESALGs og Enzym Mors lokale rapporter (scenarie 2) 

 

 

7.1. Enzym koncernens masterrapport for indkomståret 2015 - scenarie 2 

7.1.1. Koncernens organisationsstruktur 
Diagram 6 Koncernens organisationsstruktur (scenarie 2) 

 

Omstruktureringen indebærer, at ESALG bliver det nye privatejede belgiske moderselskab for de 100% ejede 

datterselskaber EFREM, EFORSK og Enzym Mor (der er under likvidation). 

7.1.2. Beskrivelse af koncernens aktiviteter 
Omstruktureringen indebærer, at ESALG bliver den nye principal i koncernen, idet ESALG fremover varetager alle 

væsentlige beslutninger og funktioner for koncernselskaberne. ESALG er således ansvarlig for varetagelsen af de 

væsentligste faktorer med indflydelse på koncernens indtjening, herunder ansvarlig for at ansætte kvalificerede 

medarbejdere, at koncernen efterlever de omfattende lovmæssige krav og tests og at varetage funktioner, som 

sikrer, at forbrugerne forbliver bevidste om bæredygtighed og miljø.  

Desuden er det ESALG, der fremover varetager koordineringen af koncernens forsyningskæde, hvorfor det er 

ESALG, som er ansvarlig for, at det produkt, som koncernen leverer, efterlever de betingelser, der fremgår af 

ESALG     
(Belgien)

EFORSK 
(Schweiz)

EFREM 
(Rumænien)

Enzym Mor 
under likvidation 

(Danmark)
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salgsordren. Det er således ESALG, som afgiver ordrer om forskningsopgaver til EFORSK og ordrer om 

fremstillingsopgaver til EFREM. Dette fremgår af nedenstående figur: 

Figur 19 Enzym koncernens forsyningskæde vedr. levering af enzymer til indgåelse i produktion af øl og læskedrikke (scenarie 2) 

 

ESALGs varetagelse af alle væsentlige beslutninger og funktioner indebærer samtidig, at det er ESALG, som er 

ansvarlig for alle strategiske ledelsesfunktioner og varetagelsen af beslutninger om implementering af IT-

platforme. 

Enzym Mor har gennem årene afholdt betydelige omkostninger til udvikling af procedurer og retningslinjer for, 

hvordan ovenstående aktiviteter bedst varetages. Disse procedurer er løbende blevet ajourført og er nu som 

følge af omstruktureringen overdraget til ESALG, således at ESALG som ny principal kan videreføre varetagelsen 

af funktionerne. 

7.1.3. Koncernens immaterielle aktiver 
Omstruktureringen indebærer også, at ESALG bliver ansvarlig for udviklingen af koncernens forskning, 

varetagelsen af patenteringsaktiviteterne og varetagelsen af koncernens varemærke. 

ESALG overtager i den forbindelse alle de forskningsresultater, procedurer for forskning, patentrettigheder, 

nedskrevet knowhow samt rettighederne til koncernens varemærke, som Enzym Mor har oparbejdet gennem 

tiden. ESALG overtager disse immaterielle aktiver, efter at Enzym Mor ved afholdelse af omfattende 

udviklingsomkostninger har formået at etablere og positionere koncernen som én af de største koncerner på 

markedet.  
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7.1.4. Koncernens koncerninterne finansielle aktiviteter 
Det er ESALG, som efter omstruktureringen skal varetage al finansiering af koncernens aktiviteter. Som følge af 

omstruktureringen er der foretaget omlægning af lånene, således at Enzym Mors lån i Jyske Bank og Danske Bank 

er blevet indfriet, og ESALG har optaget et nyt lån i den belgiske bank KBC Groep. Omlægningen skyldes et ønske 

om at mindske valutakursrisikoen forbundet med at skulle betale afdrag og renter på lånene i DKK, når ESALGs 

indtjening er i Euro. 

Ved ESALGs optagelse af lånet i den belgiske bank har ESALG som følge af den markedsposition og økonomi, som 

Enzym Mor har sikret koncernen, formået at opnå vilkår magen til de, Enzym Mor havde forhandlet sig frem til 

med Jyske Bank og Danske Bank. Samtidig anses den belgiske banks kreditværdighed for at være identisk med 

de danske bankers, hvorfor det nye lån stiller ESALG ligeså godt, som det gamle lån stillede Enzym Mor. 

Endvidere muliggør lånene, at ESALG kan finansiere købet af Enzym Mors aktiviteter samt Enzym Mors aktier i 

EFORSK og EFREM. 

7.1.5. Omstruktureringens indflydelse på koncernens TP politikker 
Omstruktureringen medfører, at ESALG overtager Enzym Mors aktiviteter, således at ESALG for fremtiden 

varetager alle væsentlige funktioner, aktiver og risici i koncernen. Ligesom det var tilfældet for Enzym Mor, så 

skal ESALG kompenseres herfor ved at ESALG tildeles en større, men mere risikobetonet andel af koncernens 

samlede værdiskabelse. Omstruktureringen medfører ikke ændringer på forholdene vedr. de koncerninterne 

leveringer af forskningsydelser og fremstillingsvarer, hvorfor TNMM-prisfastsættelsesmetoden fortsat er den 

bedst anvendelige metode, ligesom de tidligere udførte benchmarkundersøgelser for EFORSK og EFREM fortsat 

kan anvendes. ESALG tildeles således det resterende afkast, efter at datterselskaberne har fået tildelt det afkast, 

som anses for at være armslængdeindtjeningen for deres risiko/afkast-profil. 

Desuden medfører overførslen af Enzym Mors funktioner, aktiver og risici, at ESALG modtager særdeles 

værdifulde materielle og immaterielle aktiver, som øger ESALGs fremtidige indtjeningspotentiale med mere end 

værdien af de samlede fremtidige omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af de forpligtelser og de 

risici, der er tilknyttet de funktioner og aktiver, som ESALG påtager sig. Dette skyldes, at Enzym Mor har 

”overkommet” store risici ved at have etableret og positioneret koncernen i Enzymbranchen, hvorfor ESALG skal 

betale en exit betaling for at modtage Enzym Mors funktioner, aktiver og risici. 
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7.2. ESALGs lokale rapport for indkomståret 2015 – scenarie 2 

7.2.1. En overordnet analyse af ESALG 
ESALG er hjemmehørende i Bruxelles i Belgien, og hører derfor skattemæssigt under belgisk jurisdiktion. 

Diagram 7 Organisationsstruktur for ESALG (scenarie 2) 

 

Ledelsen i ESALG har med omstruktureringen i 2015 overtaget Enzym Mors aktiviteter, således at ESALG er 

ansvarlig for såvel den strategiske som den daglige ledelse og drift af Enzym koncernen. ESALG har som følge af 

de øgede ansvarsopgaver udvidet sin organisationsstruktur. Ledelsen rapporterer direkte til bestyrelsen for 

ESALG, der har sæde i Belgien. 

7.2.1.2. Selskabets aktiviteter og strategi, herunder evt. væsentlige omstruktureringer 

ESALG har efter etableringen i 2009 haft stor succes med at anvende det salgsmateriale og de retningslinjer, som 

er udarbejdet af Enzym Mor. Successen har medført, at ESALGs omsætning – af færdigvarer udviklet og 

fremstillet af Enzym koncernen - er steget med 132% (fra 2010-14), hvormed ESALGs omsætning for 

regnskabsåret 2014 udgjorde 34% af koncernens omsætning af færdigvarer til uafhængige parter. 

Med omstruktureringen i 2015 har ESALG fået tilført alle Enzym Mors aktiviteter, hvormed ESALG nu varetager 

alle væsentlige aktiviteter i Enzym koncernen (aktiviteterne svarer til de, der tidligere blev varetaget af Enzym 

Mor, og som er angivet i tabel 1). 

ESALG indtræder i Enzym Mors sted, hvorfor omstruktureringen ikke medfører ændringer af de kontrakter - om 

varetagelse af simple forsknings- og fremstillingsaktiviteter - som Enzym Mor har indgået med EFORSK og EFREM 

- ligesom ESALG heller ikke foretager nogen ændringer af de aktiviteter eller til den strategi, som Enzym Mor har 

udlagt. 

For at kunne varetage de forøgede ansvarsområder har ESALG tilbudt Enzym Mors danske medarbejdere 

ansættelse i ESALG, hvilket indebærer, at de skal flytte med deres familier til Belgien. Alle vigtige nøglepersoner 

forventes at ville acceptere det nye job hos ESALG i Belgien, hvorfor det antages, at ESALG kan opretholde en 

uændret værdi af Enzym Mors aktiviteter, idet alle funktioner og forretningsgange er formaliseret i skriftlige 

procedurer og retningslinjer.  

Det forventes ikke, at medarbejdere med lavere funktionsniveau accepterer jobbet hos ESALG, hvorfor ESALG 

skal ansætte medarbejdere på lavere funktionsniveau. 
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7.3. Enzym Mors lokale rapport for indkomståret 2015 – scenarie 2 

7.3.1. En overordnet analyse af Enzym Mor 
Enzym Mor er hjemmehørende i København (Danmark) og hører derfor skattemæssigt under dansk jurisdiktion. 

Diagram 8 Organisationsstruktur for Enzym Mor (scenarie 2) 

 

Enzym Mor har med omstruktureringen i 2015 afhændet alle sine funktioner, aktiver og risici til ESALG, der er 

hjemmehørende i Bruxelles (Belgien), hvorfor Enzym Mor har reduceret sin ledelsesstruktur til blot at bestå af 

en likvidator fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der håndterer likvidationen af det danske selskab, hvorved Enzym 

Mors aktiviteter helt lukker i 2015. Likvidator rapporterer til ejerne af Enzym Mor til generalforsamlingen. 

7.3.1.1. Selskabets aktiviteter og strategi, herunder evt. væsentlige omstruktureringer 

Omstruktureringen har medført, at det tidligere moderselskabs eneste opgave består i, at likvidator skal opstille 

et endeligt likvidationsregnskab, der efter godkendelse af ESALGs ejere medfører en endelig fordeling af 

selskabets nettoaktiver til selskabets ejere som et likvidationsprovenu. Efter aktieombytningen er Enzym Mor 

blevet til et datterselskab af ESALG. ESALG oppebærer derfor likvidationsprovenuet. Alle funktioner, aktiver og 

risici er jo overført til ESALG, som led i den koncerninterne omstrukturering. 

I den forbindelse har likvidator påbegyndt arbejdet med at identificere og opgøre eventuelle resterende aktiver 

eller forpligtelser.  

Dette indebærer offentliggørelse af et proklama i Statstidende for at gøre det muligt for kreditorer at anmelde 

deres krav til selskabet, inden det likvideres. Det forventes imidlertid ikke, at der er kreditorer, som vil anmelde 

krav, idet Enzym koncernen altid har opfyldt dets forpligtelser, ligesom ESALG har en interesse i at overtage 

samarbejdet med leverandører og eksterne btb-kunder. 

Derudover er likvidator ved at skabe klarhed over omkostningerne forbundet med fratrædelsesgodtgørelserne 

til de medarbejdere i det danske selskab, som ikke accepterer ESALGs tilbud om ansættelse hos ESALG i Belgien. 

Endvidere har Enzym Mor i sin lejekontrakt et opsigelsesvarsel på 3 år, medmindre lejemålet bliver afsat til en 

anden lejer (hvilket forventes inden udgangen af 2015), en oprydningsforpligtelse og en eventuel 

miljøforbedring. Likvidator har som følge af sidstnævnte iværksat en miljøundersøgelse, for hvilket der vil 

foreligge et resultat inden udgangen af 2015. 

Erstatningskrav eller forpligtelser såsom produktgarantiforpligtelser, der opstår efterfølgende som følge af 

Enzym Mors handlinger, overføres til ESALG, som overtager rettighederne og forpligtelserne fra Enzym Mor. 

  

Likvidator
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7.4. Den kontrollerede overførsel af Enzym Mors aktiviteter, aktiver og risici – scenarie 2 
Omstruktureringen medfører, at ESALG fremover skal varetage alle signifikante aktiviteter, aktiver og risici, som 

tidligere blev varetaget af Enzym Mor, hvorfor ESALG modtager de aktiver og de forpligtelser, som Enzym Mor 

besad. Formålet med dette afsnit er at belyse de forhold, som skal tages i betragtning ved vurdering af, om ESALG 

skal kompensere Enzym Mor (i form af en exit betaling) for at overtage alle Enzym Mors aktiver og forpligtelser. 

Kompensationen skal tilfredsstille de danske skattemyndigheder, som vil se en indtjeningsnedgang, som følge af, 

at Enzym Mors funktioner, aktiver og risici flyttes til ESALG, hvormed der også følger omkostninger til nedlukning 

og likvidation af det tidligere danske moderselskab. Jeg vil i det følgende fokusere på TP forhold omkring den 

kompensation, som skal accepteres af såvel de danske som de belgiske skattemyndigheder. De belgiske 

skattemyndigheder skal således acceptere, at ESALG betaler en exit kompensation afledt af, at ESALG 

konverteres fra at udføre lav-risiko aktiviteter til fremover at blive den nye principal i Enzym koncernen med en 

væsentlig højere forventet indtjening. Dette indebærer en opgørelse af nutidsværdien – ved anvendelse af ”den 

discounted cash flow model” - af de forventede fremtidige pengestrømme af Enzym Mors igangværende 

aktiviteter og immaterielle rettigheder på overførelsestidspunktet. Når en kompensation fastsættes skal denne 

endvidere allokeres til de enkelte aktivtyper, idet der fx er forskel på beskatningen af aktieavancer, goodwill og 

driftsmateriel. 

Figuren nedenfor illustrerer, den ”balance” som kompensationen har til opgave at skabe ved overførslen af 

aktiviteterne, aktiverne og risiciene:  

Figur 20 Illustration af ”balancen” af de elementer som omstruktureringen omfatter (scenarie 2) 
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Enzym Mors aktiviteter har medført, at selskabet ejer en række patenter, der giver selskabet eneret til at 

fremstille og sælge koncernens enzymer med visse egenskaber i de kommende 20 år. Dette har mindsket den 

konkurrence, selskabet udsættes for, og Enzym Mor har efter udvikling af enzymer, produktionsprocesser og 

markeder/kunderelationer haft en overskudsgivende aktivitet ved at sælge enzymerne. De store overskud har 

gjort det muligt at foretage yderligere store investeringer inden for forskning, kvalitetssikring og markedsføring, 

hvorfor Enzym Mor i forhold til sine konkurrenter er på forkant med produktudviklingen, samtidig med at Enzym 

Mor har formået at opbygge et varemærke og at opnå ISO-certificeringer, der har positioneret koncernens 

produkter som kvalitetsprodukter. Dette indebærer, at Enzym koncernen forventer at kunne udvide sin 

markedsandel fra de nuværende 21% til 25% i 2025, hvorefter man forventer, at markedsandelen stabiliseres. 

Det forventes ikke, at Enzym Mor vil kunne øge avancen ved salget af koncernens produkter, hvorfor 

omsætningen i 2025 estimeres at være på DKK 8.800 mio. Imidlertid forventes det, at Enzym Mor med de øgede 

markedsandele vil kunne opnå omkostningsbesparelser som følge af stordriftsfordele. Af denne grund forventes 

det, at Enzym Mors EBIT-procent vil kunne stige fra de nuværende 20% til 25% i 2025, hvorefter EBIT-procenten 

stabiliseres. 

Graf 1 Estimat for den fremtidige tendens i EBIT-procent 

 

Enzymbranchen er en risikobetonet branche, pga. den store politiske bevågenhed, de omfattende lovkrav, de 

store udviklingsomkostninger mv. Imidlertid har Enzym Mor formået at positionere koncernen, således at 

risiciene forbundet med den fortsatte drift væsentligt er reduceret. Dette skyldes bl.a. de gode relationer, som 

Enzym Mor har opbygget over for leverandører, kunder og banker. Sidstnævnte har medført, at Enzym Mor har 

formået at forhandle sig til fordelagtige lånebetingelser. Disse forhold medfører, at det anses for rimeligt at 

anvende en diskonteringsfaktor på 9% i opgørelsen af de fremtidige forventede pengestrømme. 

Det anses for muligt ud fra ovenstående forventninger at kunne estimere de fremtidige pengestrømme pålideligt, 

således at en værdi for Enzym Mors igangværende aktiviteter med rimelighed kan opgøres. Nutidsværdien af 

Enzym Mors indtjeningspotentiale er markant højere end værdien af de samlede fremtidige omkostninger, der 

er forbundet med varetagelsen af de risici, der er tilknyttet de funktioner og aktiver, som ESALG påtager sig. 

Dette skyldes, at Enzym Mor på tidspunktet for overførslen har afholdt omfattende omkostninger og 

”overkommet” store risici, hvormed selskabet har etableret og positioneret koncernen godt i Enzymbranchen. 

ESALG skal derfor betale en kompensation for at modtage Enzym Mors funktioner, aktiver og risici og 

kompensationen skal fordeles ud på de enkelte aktiver. 
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7.5. De finansielle oplysninger for indkomståret 2015 – scenarie 2 

7.5.1. ESALGs finansielle oplysninger 
Som anført i de ovenstående afsnit, så medfører omstruktureringen, at ESALG som ny principal fremover skal 

varetage alle væsentlige aktiviteter i koncernen. Dette afspejles i nedenstående udsnit af ESALGs regnskab for 

indkomståret 2015, der ikke indeholder den kompensation, som ESALG skal yde til Enzym Mor. 

Tabel 15 Finansielle oplysninger, ESALG (ekskl. kompensation til Enzym Mor), regnskabsår 2015 (scenarie 2) 

Beløb i DKK mio. 2012 2013 2014 2015 Est. 2016 

Omsætning 1.626 1.854 2.508 7.950 8.050 

Omkostninger 1.577 1.798 2.433 6.340 6.360 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 49 56 75 1.610 1.690 

Balancesum 450 504 648 20.300 20.700 

Materielle aktiver 450 504 648 4.650 4.800 

Gns. antal ansatte 174 216 264 2.000 2.400 

EBIT-salg 3,00% 3,00% 3,00%   

EBIT-procent    20,25% 21,00% 

Kilde: Egen tilvirkning 
ESALG overtager Enzym Mors aktiviteter på den første dag i regnskabsåret i 2015 (d. 1. januar 2015), hvorfor 

ESALGs omsætning i 2015 er udtryk for, at ESALGs indtjening stiger i kraft af, at enheden er ny principal for 

Enzymkoncernen. Det forventes at ESALGs omsætning og indtjening stiger yderligere i 2016. 

Den øgede risiko, som ESALG påtager sig, afspejles i det højere afkast, som ESALG forventer at få i såvel 

indkomståret 2015 og 2016. 

7.5.2. Enzym Mors finansielle oplysninger 
Enzym Mor overfører alle sine aktiviteter til ESALG per 1. januar 2015. Desuden påvirkes Enzym Mor af, at 

selskabet likvideres i 2015. Dette afspejles i nedenstående udsnit af Enzym Mors regnskab for indkomståret 2015, 

der er opgjort eksklusiv den kompensation, som Enzym Mor modtager for overførslen af sine aktiviteter.  

Tabel 16 Finansielle oplysninger, Enzym Mor (ekskl. kompensation fra ESALG), regnskabsår 2015 (scenarie 2) 

Beløb i DKK mio. 2012 2013 2014 2015 

Omsætning 5.580 6.480 7.200 0115 

Omkostninger 5.100 5.580 6.000 300 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 480 900 1.200 (300) 

Balancesum 17.400 18.600 19.200 0 

Materielle aktiver 3.489 3.730 3.850 0 

Gns. antal ansatte 1.980 2.040 2.076 1 

EBIT procent 8,60% 13,89% 16,67% - 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

                                                           
115 I 2015 har selskabet ingen omsætning, men kun nedlukningsomkostninger som følge af, at alle aktiviteter er overdraget 
pr. 1. januar 2015. 
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Tabellen illustrerer, at omkostningerne forbundet med likvidators honorar, fratrædelsesgodtgørelserne til Enzym 

Mors ansatte i Danmark, indfrielsen af huslejemålet, oprydningen af lokalerne samt miljøforbedringen beløber 

sig til DKK 300 mio. Desuden illustrerer balancesummen på DKK nul, at likvidation og udlodning forventes 

afsluttet inden 31.12.2015. 

7.6. Delkonklusion på den praktiske analyse 
Den praktiske del af afhandlingen har illustreret, hvordan en robust TP dokumentation sikres ved at beskrive 

faktiske omstændigheder, der harmonerer med den indkomstallokering, som koncernen har foretaget. 

7.6.1. Delkonklusion på den praktiske analyse - scenarie 1 
I scenarie 1 har Enzym koncernen en principalstruktur, hvor det danske moderselskab udfører alle væsentlige 

aktiviteter og afgiver ordrer til de 3 datterselskaber (EFORSK, EFREM og ESALG) om udførelse af konkrete 

forsknings-, fremstillings- og salgsydelser efter specifikke retningslinjer.  

Dette fremgik af masterrapporten, der blev underbygget med mere detaljeret information i de lokale rapporter. 

De lokale rapporter bidrog med indsigt i de 5 sammenlignelighedsfaktorer, der berørte de 3 typer koncerninterne 

transaktioner, som Enzym koncernen havde, hvorved TNMM-prisfastsættelsesmetoden blev anset for at være 

den bedst anvendelige metode for vederlæggelse af de udenlandske lav-risiko datterselskaber. Ved anvendelse 

af benchmarkundersøgelser førte dette til identificering af armslængdeindtjeningen for selskaber, der udførte 

aktiviteter, der var sammenlignelige med datterselskabernes. Til sidst blev det illustreret, hvordan denne 

fordeling kunne udledes af de finansielle oplysninger for de enkelte koncernselskaber. 

Endelig blev de overordnede finansielle oplysninger for alle koncernselskaberne samlet i CbC-rapportens skema 

1 og 2, der gav overskuelig indsigt i fordelingen af indtjeningen, medarbejderne og aktiverne koncernselskaberne 

imellem. Baggrundene for visse forskelle blev for forståelsens skyld forklaret i skema 3. 

7.6.2. Delkonklusion på den praktiske analyse – scenarie 2 
I scenarie 2 blev det illustreret, hvordan den robuste TP dokumentation beskrevet i scenarie 1 opretholdes, når 

koncernens struktur påvirkes af en grænseoverskridende omstrukturering af alle Enzym Mors aktiviteter. 

I den forbindelse blev der redegjort for de ændringer, som omstruktureringen medfører i forhold til beskrivelsen 

af Masterrapporten og De lokale rapporter for ESALG og Enzym Mor fra scenarie 1.  

Gennemgangen tydeliggjorde, at omstruktureringen indebar overførsel af alle Enzym Mors aktiviteter til ESALG. 

Desuden blev det demonstreret, at omstruktureringen gav ESALG fordele, som uafhængige parter ville være 

villige til at betale for, hvorfor ESALG skulle yde Enzym Mor en kompensation for den koncerninterne 

omstrukturering. Til sidst blev det illustreret, hvordan omstruktureringen kunne udledes af de finansielle 

oplysninger for ESALG og Enzym Mor. 
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8. Konklusion på afhandlingen 
Ved en analyse af den omfattende detailregulering i såvel dansk ret som i retningslinjer udstedt af OECD har 

afhandlingen redegjort for de regler, der regulerer de dokumentations- og oplysningskrav, som stilles til danske 

selskaber, der er omfattet af den fulde TP dokumentationspligt. 

TP dokumentation indebærer sandsynliggørelse af, at en MNE’s kontrollerede transaktioner er gennemført på 

vilkår magen til de, uafhængige parter ville have indgået aftale om (armslængdeprincippet) – og omfatter en 

sammenlignelighedsanalyse bestående af identificeringen af et sammenligneligt grundlag og udvælgelsen af den 

bedst anvendelige prisfastsættelsesmetode. 

Det illustreres, at identificeringen af et sammenligneligt grundlag indebærer udskillelse af forhold, som 

væsentligt påvirker sammenligningen, der forsøges draget mellem den kontrollerede og en transaktion mellem 

uafhængige parter. OECD anfører 5 faktorer, som skal specificeres, og som i høj grad indebærer skønsmæssige 

vurderinger. Det demonstreres, at det er funktions- og risikoanalysen, som har den største bevågenhed, og at de 

kommende opdateringer af OECD’s retningslinjer formentlig vil indebære mere detaljerede retningslinjer for 

beskrivelsen af de faktiske omstændigheder, der skal udgøre den økonomiske substans af de kontrollerede 

transaktioner. Dette indebærer desuden anvendelse af en skabelon for ”den mest hensigtsmæssige” allokering 

af risici, hvilket tvinger MNE’erne til at retfærdiggøre, hvorfor et koncernselskab kan håndtere en risiko, som den 

har påtaget sig. 

Analysen af kriterierne i udvælgelsen af den bedst anvendelige prisfastsættelsesmetode, illustrerer, at OECD ikke 

har en hierarkisk opdeling af de 5 prisfastsættelsesmetoder, som de anbefaler, men at det afhænger af arten af 

(og omstændighederne omkring) den kontrollerede transaktion. Det blev synliggjort, at valg af 

prisfastsættelsesmetode influerer på hvilke data (og detaljeringsgraden heraf), der skal indhentes, hvorfor valget 

samtidig har indflydelse på, i hvor høj grad uafhængige transaktioner kan anses for at være sammenlignelige 

med den kontrollerede transaktion.  

Endvidere demonstrerer afhandlingen, at de aspekter, der skal tages i betragtning i sammenlignelighedsanalysen 

ved en koncernintern flytning af indkomstgrundlag på tværs af landegrænser, ikke i særlig grad adskiller sig fra 

opgørelsen af armslængdevilkårene for koncerninterne transaktioner, der sker i forbindelse med den løbende 

drift af et selskab. Imidlertid indeholder omstruktureringer flere usikkerhedsfaktorer, i forhold til opgørelsen af 

armslængdevilkår, der gør analysen mere vanskelig, og øger risikoen for, at indkomstgrundlag re-allokeres uden, 

at der ydes kompensation herfor. Der blev derfor redegjort for særlige forbehold, som det forventes, at der tages 

ved koncerninterne omstruktureringer. 

Dernæst analyserer afhandlingen udviklingen og fokuspunkterne for OECD’s udarbejdelse af retningslinjer for 

TP-dokumentation, som har resulteret i mere omfattende og specifikke dokumentationskrav, der skal indgå i 3 

dokumentationsrapporter (Masterrapporten, Den lokale rapport og CbC-rapporten). Det bliver demonstreret, at 

de standardiserede rapporter medfører, at overordnede koncernforhold bliver rapporteret til flere myndigheder 

end hidtil, hvilket tvinger koncernerne til at skabe bedre sammenhæng i koncernens rapportering, således at 

fordelingen af overskud mellem koncernselskaberne svarer til den værditilførsel, som enhederne ifølge 

beskrivelserne af de faktiske omstændigheder tilfører. Analysen demonstrerer således, at de nye retningslinjer 

øger gennemsigtigheden for myndighederne ved at give myndighederne et bedre informationsgrundlag til 

effektivt at kunne foretage robuste risikovurderinger af koncernernes TP-forhold. 
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I scenarie 1 i den praktiske del af afhandlingen blev det ved udarbejdelse af de 3 dokumentationsrapporter og 

ved anvendelse af sammenlignelighedsanalysen for en casevirksomhed illustreret, hvordan det danske 

moderselskab varetog alle værdiskabende aktiviteter forbundet med den daglige drift af koncernen. Desuden 

blev der demonstreret sammenhæng mellem værditilførslen af de beskrevne faktiske omstændigheder og den 

fordeling af overskud mellem koncernselskaberne, som fremgik af de finansielle informationer. 

I scenarie 2 blev der redegjort for den indvirkning og de forhold, som en koncernintern omstrukturering af 

moderselskabets igangværende aktiviteter indebar i forhold til at opretholde den sammenhængende TP-

dokumentation af casevirksomheden, som beskrevet i scenarie 1. Dette inkluderede en redegørelse for de 

aktiviteter og aktiver, der blev flyttet, og hvordan dette kunne udledes af den finansielle information. Endvidere 

blev det demonstreret - ved at redegøre for de forhold, der skal anvendes i værdiansættelsen af de aktiviteter 

og aktiver, som flyttes ud af landet – at den koncerninterne modtager af moderselskabets igangværende 

aktiviteter gav en forhøjelse af modtagerens fremtidige indtjeningspotentiale, som uafhængige parter ville være 

villige til at betale for, hvorfor datterselskabet skulle betale en kompensation herfor.  

Afhandlingen har således både teoretisk og praktisk illustreret hvordan et dansk moderselskab – i forbindelse 

med den løbende drift og ved en omstrukturering – skal efterleve de TP dokumentations- og oplysningskrav, som 

det er underlagt for herved at mindske risikoen for sanktioner fra myndigheder, fx i form af en skattekorrektion. 
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9. Perspektivering 
Afhandlingen har belyst den kamp om skatteprovenu, der er opstået mellem skattemyndigheder fra flere lande, 

og som har sat pres på armslængdeprincippet. Det er illustreret, hvordan det kan (og har) udvandet 

skattemyndigheders samlede skattegrundlag – ved at skattemyndigheder tiltrækker koncerner med attraktive 

skatteaftaler (jf. EU’s godkendelser af 17. oktober 2014) – og hvordan myndighedernes fokus på TP de seneste 

år har vist, at mange kontrollerede transaktioner foretages uden efterlevelse af armslængdeprincippet (afspejlet 

i den markante stigning i skatteforhøjelser foretaget af de danske skattemyndigheder). 

Med OECD’s BEPS projekt forsøger OECD at opstille fælles retningslinjer, der kan imødekomme ovenstående 

stridigheder mellem skattemyndigheder og mellem skattemyndighed og skatteyder. Dette illustreres ved de 

mange muligheder, som skatteyderne har (og har haft) i forhold til at påvirke udarbejdelsesprocessen af 

retningslinjerne, dels ved at kunne indsende kommentarer, dels ved at kunne deltage i OECD’s konferencer - 

hvor en række interessenter i form af rådgivere og repræsentanter for koncerner har deltaget (man har desuden 

kunnet følge med live på webcast).  

Det bliver således interessant at se, om disse retningslinjer vil medføre en ensartet forståelse for 

dokumentations- og oplysningskravene eller om det forhold, at MNE’erne opererer i mange lande med store 

politiske, kulturelle og økonomiske forskelle indebærer, at skatteyder aldrig vil kunne opnå en ensartet forståelse 

for dokumentations- og oplysningsreglerne med alle skattemyndigheder, idet der aldrig vil opstå en ensartet 

forståelse mellem skattemyndighederne (eks. afspejlet i den utilfredshed Kina, Indien og Brasilien synliggjorde 

med de oplysninger, som blev taget ud af den endelige CbC-rapport)? Eller hvorvidt disse stridigheder – med 

indkomstændringer til følge – skyldes forkerte prisfastsættelser af de kontrollerede transaktioner, som led i 

koncernernes skatteoptimering. 

Den praktiske del af afhandlingen har demonstreret, at det er ressourcekrævende at udarbejde en robust TP 

dokumentation, og at dette i særlig grad er tilfældet, når der sker flytning af aktiviteter og aktiver, der væsentligt 

påvirker fordelingen af indtjeningspotentialet mellem koncernselskaberne, idet dette ændrer 

koncernselskabernes forventede afkast/risiko-profil og dermed beskatningen i de enkelte lande.  

For koncerner, der er meget dynamiske, kunne det derfor være interessant at undersøge mulighederne for, at 

MNE’erne kan gøre TP til en integreret del af deres daglige forretningsgange ved at inkorporere det i koncernens 

interne systemer. Dette vil gøre det nemmere at udarbejde TP dokumentationen for regnskabsåret, idet der i så 

fald allerede er gjort TP-overvejelser med en tæt tidsmæssig tilknytning til foretagelsen af den kontrollerede 

transaktion. Dette vil øge nøjagtigheden af værdiansættelserne af de kontrollerede transaktioner og øge 

sandsynligheden for, at der er sammenhæng mellem de forhold, som koncernen beskriver i sin dokumentation 

og koncernens faktiske omstændigheder. Samtidig vil det føre til, at TP dokumentationen ikke blot bliver endnu 

en tjekliste, som koncernen udarbejder kort før regnskabsaflæggelse.  

I forhold til at opnå ønsket om at skabe en selskabskultur centreret om at overholde dokumentationskravene (jf. 

fokuspunkt fremhævet i det opdaterede kapitel 5 i OECD’s TP retningslinjer) kræves, at der føres kontrol, og at 

selskaberne har incitamenter til at udarbejde robuste TP dokumentationer. Afhandlingen har redegjort for den 

bedre udnyttelse af skattemyndighedernes ressourcer, ved bedre at kunne foretage robuste TP-

risikovurderinger, hvormed skattemyndighedernes kontrol forbedres. Desuden har afhandlingen redegjort for 

incitamenter for koncernerne til at udarbejde en robust TP dokumentation, herunder den øgede bevisbyrde som 
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koncernerne skal bære i de tilfælde, hvor dokumentationen indeholder væsentlige fejl, SKAT’s hjemmel til at 

udstede bøder, samt SKAT’s mulighed for at foretage en skatteforhøjelse af koncerners skatteansættelse m.v. 

Det er ikke min vurdering, at ovenstående er tilstrækkeligt i forhold til at skabe en selskabskultur centreret om 

overholdelse af dokumentationskravene. Det kunne derfor være interessant at undersøge mulighederne for at 

give yderligere incitamenter til koncernerne. TP sager er omkostningstunge og langstrakte, hvorfor sagerne har 

en stor indvirkning på koncernerne, herunder deres daglige drift. Det kunne derfor være interessant at 

undersøge mulighederne for at implementere en incitamentsstruktur, som kan gøre det nemmere og hurtigere 

for de selskaber, der kontinuerligt har udvist regelefterlevelse, at få afklaret TP-sager med myndighederne. 
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