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Summary	

During the past five years, 74% of the nominal income adjustments, amounting to EUR 6,5 billion,

conducted by the Danish tax authorities has been related to cross-border transactions involving intangibles.

The media sometimes exhibits these adjustments as the result of dodgy tax schemes designed by

multinational corporations to avoid taxation of their business transactions.

No doubt, the pace of globalisation and integration of national economies has increased substantially the

last decade which creates opportunities for multinational corporations to minimize their tax burden. But

the corporations are also at risk of double taxation as well as subsequent adjustments commenced by the

tax authorities. This is particularly true when it comes to intangibles, since intangibles are a difficult concept

to grasp let alone capture in a clearly, objectively defined conceptualisation, especially when attempting to

establish an international consensus on a legal implementation of such.

Consequently the G20 finance ministers have called for action regarding base erosion and profit shifting

(BEPS), and in 2013, OECD thus published Action Plan on BEPS. It’s an ambitious plan to realign the

international transfer pricing guidelines, including the clarification on intangibles, which is addressed

specifically by action points 8 and 9.

In 2013, OECD published Revised Discussion Draft on Intangibles, the second draft for a new chapter VI in

OECD Transfer Pricing Guidelines with the intention of publishing the final version of the chapter in

September 2014.

When a multinational corporation with a fairly strict principal structure based in Denmark, acquires the

shares of three different independent foreign companies and implements them in an existing principal

structure, the acquired companies are transformed from fully-fledged to limited-risk companies.

Implications regarding the transfer of intangibles relating to the restructuring are analysed based upon five

selected intangibles in the intersection between Revised Discussion Draft, OECD Transfer Pricing Guidelines

on restructuring and the Danish tax law on depreciation.

The analysis shows that OECD Transfer Pricing guidelines are more flexible in accommodating tax issues

relating to intangibles and transfer pricing than the Danish tax law which tends to be narrower in its legal

classification of intangibles, thus leading to issues of double taxation. The most difficult task, however,

seems to be to create a supranational alignment of practical transfer pricing guidelines that leads to

fairness in taxation for the parties involved, especially in the areas of definition and tax classification of the

intangibles in question.
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Anvendte	forkortelser	og	akronymer

Lovforkortelser	
AL Afskrivningsloven

LL Ligningsloven

SEL Selskabsskatteloven

SFL Skatteforvaltningsloven

SKL Skattekontrolloven

Andre	forkortelser	
BEPS Base Erosion and Profit Shifting

BIAC Business and Industry Advisory Committee

GAAP General Accepted Accounting Principles

IP Intellectual Properties

MNE Multinational Enterprise

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

R&D Research and development

ROR Return On Revenue

SPE Special Purpose Entities

TPG Transfer Pricing Guidelines

WP6 Working Party No. 6 on the Transfer Pricing Aspects of Intangibles
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1.0 Indledning	

1.1	Problemstilling	
… It-firmaet (Intel) opgiver årelang milliardkamp mod Skat, der mener, Intel betalte 2,4 mia. kr. for lidt i skat

efter købet af danske Giga…”. Således skriver Børsen den 24. juli 2014 efter det danske datterselskab til It-

giganten afsætter 2 mia. kr. i regnskabet for 2013 til dækning af et forventet forlig med Skat. 1

I  2000  købte  Intel  det  danske  teknologiselskab  Giga,  for  10  mia.  kr.  og  valgte  efterfølgende  i  2001  at

overdrage alle immaterielle rettigheder (fremadrettet kaldet intangibles) i Giga til et koncernforbundet

selskab for 1,9 mia. kr. Imidlertid vurderede de danske skattemyndigheder, at rettighederne blev

overdraget for billigt og forhøjede det skattepligtige beløb med 8 mia. kr. Sagen har derpå kørt de sidste 6

år og frem til det nylige skatteforlig.2

Siden 2009, har Skat gennemført 263 transfer pricing forhøjelser for mere end 66 mia. kr. Det er især sager

vedrørende intangibles, såsom overdragelser af patenter, betaling af royalty eller licenser for brugen af

patenter eller varemærker, der har ført til forhøjelser. Af det samlede antal sager i perioden 2009-2013 var

18 % vedrørende intangibles, men udgjorde 74 % af det samlede forhøjelsesbeløb.3

Den konkrete sag med Intel viser en diskrepans mellem myndigheder og selskaber ved identifikation og

værdiansættelse af overdragelse af intangibles. Området vedrørende intangibles er vanskeligt, ikke mindst

på grund af den teknologiske udvikling de seneste to årtier, som med internettet danner grundlag for

stadigt nyere typer af intangibles. Samtidig fremstiller medierne i stigende grad komplekse skatteforhold

simplificeret, og kombineret med en fremstilling af selskabers skatteplanlægning som værende uetisk,

udgør disse faktorer yderligere problemstillinger for multinationale selskaber (herefter MNE), ikke mindst

for tab af omdømme.

Til identifikation og bestemmelse af vilkår for overdragelse af intangibles, anvender skattemyndigheder og

selskaber især kapitel VI i gældende guidelines, udarbejdet og udgivet af OECD.4 Imidlertid består kapitlet

kun af 13 sider og fremstår, på nær en mindre opdatering i 2010, næsten uændret siden 1996, hvorfor der i

de seneste år har været et omfattende samarbejde mellem G20-landene, OECD, internationale selskaber

samt de respektive landes skattemyndigheder med at revidere retningslinjerne for intangibles. I den

forbindelse har OECD nedsat et udvalg til at vurdere disse implikationer og har således udgivet Action Plan

1 Børsen nr. 140/2014, torsdag 24. juli, side 6f.
2 Ibid: side 6f.
3 Skatteudvalget 2013-14, SAU Alm.del Bilag 155 Offentligt, side 1ff
4 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
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on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Den endelige opdatering af kapitel IV i Transfer Pricing

Guidelines (herefter TPG) er planlagt til at udkomme medio september 2014.

Denne afhandling har til hensigt at belyse de problemstillinger, der er forbundet med definition af

intangibles, herunder ved overdragelse af intangibles i forbindelse med omstrukturering af MNE’er.

1.1.1	Problemformulering	

Der ønskes en analyse af de teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til definitionen af

intangibles, når et fiktivt dansk moderselskab i 2014 efter opkøb af aktierne i tre uafhængige udenlandske

selskaber implementerer de tre udenlandske selskaber i koncernens principalstruktur.

I den forbindelse ønskes en analyse af udvalgte intangibles og de problemstillinger, der knytter sig til

implementeringen af de tre udenlandske selskaber i koncernens principalstruktur, med fokus på

identifikation og kompensation af de udvalgte intangibles. Herunder hvorledes en sådan overførsel af

intangibles kan gennemføres med udgangspunkt i Revised Discussion Draft fra 2013 sammenholdt med

afskrivningsloven § 40.

1.1.2	Afgrænsning	

Der foretages ikke en teoretisk gennemgang af værdiansættelse af intangibles, og der afgrænses overfor

selskabsret, told, moms og selskabsskatteretlige forhold. Derudover vil der være lande, hvor dele af

kompensation skal tilfalde de berørte medarbejdere, hvorfor der tillige afgrænses fra medarbejderforhold.

Opgaven blev påbegyndt i starten af sommeren 2014, og er afleveret medio oktober. OECD har udgivet det

nye forslag  til  kapitel  VI  i  TPG medio september 2014.  Idet  langt  den overvejende del  af  afhandlingen er

skrevet før september, er udgivelsen af nyt kapitel VI i TPG ikke inddraget i afhandlingen.

1.1.3	Arbejdsstruktur	

For at besvare indeværende problemformulering, anvendes følgende arbejdsstruktur:

Ø En teoretisk gennemgang og analyse af udviklingen i intangibles fra kapitel VI og IX i OECD TPG fra

2010, OECD Discussion Draft fra 2012 og 2013 samt OECD Action Plan on BEPS nr. 8 og 9 fra 2013

frem til den ventede opdatering af kapitel VI i OECD guidelines medio september 2014.

Ø En kort teoretisk analyse af intangibles i afskrivningslovens § 40.

Ø Ovennævnte teorikendskab anvendes i en praktisk analyse af en fiktiv case, hvori et dansk

moderselskab i 2014 efter opkøb af aktierne i tre udenlandske selskaber i en uafhængig udenlandsk

koncern, bestående af overskudsgivende forskning og udvikling (herefter R&D), produktion og

distributionsselskaber, skal implementere de tre udenlandske selskaber i den danske
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principalstruktur. Implementeringen ændrer de overskudgivende udenlandske selskaber fra ’fully

fledged’ til ’limited risk’ selskaber med lavere indtjening. I en analyse af ændringerne i de tre

udenlandske selskaber, diskuteres det, hvorvidt de udvalgte intangibles er overført til den danske

principal, hvilke problemstillinger der knytter sig til disse, samt hvorvidt der skal ske kompensation

til afgivende selskaber.
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2.0 Metodevalg	og	tilgangsvinkel		
I dette afsnit gennemgås den metodiske tilgangsvinkel, der er valgt i arbejdet med afhandlingen, en kort

gennemgang af afhandlingens struktur samt en introduktion til nogle af de mest centrale tanker der ligger

bagved arbejdet.

2.1	Metode	
Afhandlingen baseres på den retsdogmatiske metode, idet den har til hensigt at beskrive, analysere og

systematisere gældende ret og retningslinjer vedrørende grænseoverskridende transaktioner med

intangibles i forbindelse med MNE’ers omstrukturering af selskaber.

Afhandlingen er skrevet fra et undersøgende perspektiv, hvor formålet har været opnå en dybere forståelse

for området vedrørende transaktioner indeholdende intangibles og de problemstillinger som forskellige

landes skattemyndigheder samt MNE’er oplever i denne forbindelse.

Der tages udgangspunkt i retskilder fra henholdsvis dansk skatteret og OECD, hvor førstnævnte primært

udgøres af afskrivningsloven,5 ligningsloven,6  skattekontrolloven,7 skatteforvaltningsloven, diverse domme

samt den af SKAT seneste udarbejdede ligningsvejledning8 og virksomhedsvejledning til værdiansættelse i

forbindelse med Transfer Pricing.9

Kilder fra OECD består primært af henholdsvis gældende TPG,10 Discussion Draft,11 Revised Discussion

Draft12 og  Action  Plan  on  BEPS.13 Derudover er der anvendt en række online publikationer udgivet på

OECD’s egen hjemmeside.14

Det er i afhandlingen valgt at benytte den engelske betegnelse intangibles fremfor immaterielle

rettigheder. I afskrivningsloven § 40 benyttes betegnelsen andre immaterielle aktiver i bestemmelsen, men

anvendes i gennemgang og behandling af AL § 40 på lige fod med intangibles, jf. punkt 4.0.

Den strukturelle opbygning i afhandlingen starter med en historisk oversigt over udviklingen af

retningslinjerne i OECD for transaktioner med intangibles. Dernæst gennemgås de gældende retningslinjer

5 LBKG 2007-10-11 nr 1191 – Afskrivningsloven
6 LBKG 2013-04-22 nr 405 – Ligningsloven
7 LBKG 2011-02-23 nr 175 – Skatteforvaltningsloven
8 Skat (2014), Den juridiske vejledning 2014-2
9 Skat (2013), Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse
10 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
11 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions
12 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013
13 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting
14 www.oecd.org
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som er vedtaget i 2010 efterfulgt af den udvikling, der har været på området fra dette tidspunkt og frem til

sommeren 2014. Dette efterfølges af en gennemgang og behandling af Discussion Draft, dernæst Action

Plan on BEPS og endelig Revised Discussion Draft, som frem til OECD’s seneste udgivelse medio september

2014, udgjorde det foreløbige forslag til et nyt kapitel VI i TPG.

Gennemgangen er foretaget på baggrund af et analytisk og undersøgende perspektiv med hovedvægten på

Revised Discussion Draft, idet dette for tidspunktet for afhandlingens udarbejdelse udgjorde OECD’s mest

opdaterede tanker og forslag til en revision af TPG for intangibles. Udvalgte elementer af det teoretiske

grundlag er undervejs blevet udvalgt, analyseret og diskuteret med henblik på besvarelsen af indeværende

problemstilling.  Der er efterfølgende foretaget en kort gennemgang af de danske regler med udgangspunkt

i AL § 40, idet en retlig kvalificering af et intangible i henhold til denne bestemmelse, kan stilles overfor en

behandling af samme intangible i overensstemmelse med retningslinjerne fra OECD for derved at skabe et

felt for belysning af relevante problemstillinger.

Derpå er der skabt en fiktiv case bestående af en multinational koncern med moderselskabet beliggende i

Danmark. Koncernen benytter sig af en forholdsvis ren principalstruktur, hvilket begrebsligt gennemgås i

forbindelse med beskrivelse af koncernen. Den fiktive case danner ramme for overførsel af en række

intangibles i forbindelse med opkøb af forskellige typer udenlandske selskaber og indlemmelse af disse i

koncernens principalstruktur. Efter analyse af udvalgte intangibles, som ved omdannelse af de opkøbte

selskaber er relevante for besvarelse af afhandlingens problemstilling, diskuteres kort implikationer i

forhold til dansk såvel som international skatteret.

2.2	Metodekritik	
Arbejdet med revision af OECD’s gældende kapitel VI i TPG er omfattende og involverer skattemyndigheder

fra lande med vidt forskellige skatteretlige behov i kombination med erhvervslivets ønsker til objektive og

klare retningslinjer for transfer pricing, hvilket yderligere kompliceres af intangibles uhåndgribelige natur. I

forbindelse  med  revisionen  af  kapitel  VI  i  TPG  har  OECD  anmodet  erhvervslivet  såvel  som

skattemyndigheder om kommentarer til både Discussion Draft og Revised Discussion Draft. Disse

kommentarer udgør en betydelig mængde materiale, som grundet dets omfang ikke er inddraget af

indeværende afhandling. Såfremt en behandling af disse tillige indgik i grundlaget for besvarelse af

indeværende problemstilling, kunne det have medført andre slutninger og konklusioner.

Til brug for analysen er der ikke taget udgangspunkt i en operativ virksomhed, men i stedet udarbejdet en

fiktiv koncernstruktur, hvorpå der er udvalgt en række intangibles, der er fundet interessante i henhold til

den indledende behandling af det teoretiske grundlag. En sådan udvælgelse kan have udelukket intangibles
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og typer af transaktioner, der kunne have belyst problemstillingen fra andre perspektiver og dermed

uddybet besvarelsen samt eventuelt ledt til andre slutninger og konklusioner. Derudover kan en sådan

udvælgelse have medført, at problemstillinger som skattemyndigheder såvel som operative selskaber

finder mest relevante, ikke er behandlet i indeværende afhandling.
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3.0 Teoretisk	gennemgang	og	analyse	af	retningslinjer	fra	OECD	
I 2013 udgiver OECD; Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.15 Rapporten tyder på en tiltagende

opfattelse af, at MNE’ers skatteoptimerende skatteplanlægning har til formål at flytte overskud til områder

med lav eller ingen selskabsbeskatning.

Men selv om rapporten anerkender de potentielt negative skattemæssige konsekvenser for regeringer og

individuelle skatteydere som følge af MNE’ers skatteoptimerende planlægning, understreger den også et

øget behov for ensretning og præcisering, idet koncernerne tillige har risici for tab som følge af manglende

klarhed.16

Det  er  det  første  rigtige  forsøg  på  at  harmonisere  det  internationale  skattesystem,  og  planen  betyder  i

praksis, at mere end 100 års international lovgivning skal revideres med en tidsramme på blot få år og dette

vel og mærke i konsensus mellem alle implicerede skattemyndigheder og selskaber. Baggrunden for

udgivelse af rapporten skal findes i den hastighed, hvormed nationale økonomier og økonomiske markeder

integreres.

G20-landene understreger vigtigheden af internationalt samarbejde med henblik på at løse de voksende

problemer, der er afledt af BEPS og udtaler følgende:

’Despite the challenges we all face domestically, we have agreed that multilateralism is of

even greater importance in the current climate, and remains our best asset to resolve the

global economy’s difficulties’ 17

Problemstillinger forbundet med international skatteret er dog ikke nye. Efter første verdenskrig blev den

internationale organisation League of Nations (Folkeforbundet) grundlagt som en del af Versailles-traktaten

med henblik på at fremme blandt andet fred og internationalt samarbejde. Forbundet havde 26

medlemsstater i 1919 og voksede i løbet af tyverne til 55 stater.18 Ifølge Action Plan on BEPS, var forbundet

allerede i 1920’erne bevidste om MNE’ers risiko for dobbeltbeskatning og deraf afledte negative

konsekvenser for vækst og global velstand.19

Indholdet  i  kapitel  VI  TPG fra  2010 står  uændret  siden 199620 og  synes  ikke længere i  stand til  at  rumme

den voksende diversitet af skattemæssige problemstillinger der knytter sig til identifikation, definition og

15 OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013
16 Ibid: side 8
17 Ibid: side 11
18 http://da.wikipedia.org/wiki/Folkeforbundet
19 OECD (2013), OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting: side 7
20 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 191ff



Side | 10

brug af intangibles21 Udviklingen i den digitale økonomi de seneste to årtier har skabt en hidtil uset brug af

intangibles i værdiskabelsen, hvilket øger kompleksiteten, og det kan være vanskeligt at forstå, hvorledes

disse anvendes og kvalificerer beskatningsgrundlag i de forskellige lande.22 Der er således tungvejende

grunde til en gennemgribende revision af guidelines vedrørende intangibles og i juli 2010 mødtes OECDs

arbejdsgruppe nr. 6 med ansvar for intangibles (herefter WP6) i Paris, hvor mulighederne for en revision af

kapitel VI blev drøftet indgående.23

3.1	Historisk	oversigt	over	udvikling	af	guidelines	for	intangibles24	
For at danne et grundlæggende overblik over OECD’s arbejde med revision af det kapitel VI i TPG, indledes

med en kort historisk oversigt.

OECD påtænker revision af dele i TPG vedrørende intangibles

OECD overvejer påbegyndelse af et nyt projekt med fokus på transfer pricing

aspekter af intangibles i forbindelse med en mulig revision af kapitel VI og VIII.

WP6, som blandt andet har ansvaret for Intangibles, er på dette stadie i gang

med en afgrænsning af arbejdet og ønsker derfor berørte parters synspunkter

og kommentarer på afgrænsning af projektet.25

OECD godkender 2010-udgaven af TPG

Den 22. juli 2010, godkender OECD 2010-udgaven26 af  TPG.  Der  er  blandt

andet tilføjet et nyt kapitel IX27 vedrørende omstruktureringer af selskaber,

som  er  et  resultat  af  et  OECD-projekt  med  væsentlige  inputs  fra

forretningsverdnen og økonomier udenfor OECD. Kaptitel VI står uændret fra

den oprindelige version fra 1995-1997 med undtagelse af nogle få

henvisninger.28

OECD offentliggør kommentarer på afgrænsning af mulig revision af

intangibles

21 International Journal (2011, )Caroline silberztein, Transfer pricing aspects of intangibles: the OECD project, side 1
22 Ibid: side 10
23 OECD (2010), OECD invites comments on the scoping of its future project on the Transfer Pricing Aspects of
Intangibles
24 OECD (2014), Transfer Pricing Aspects of Intangibles - News and Events
25 OECD (2010), OECD invites comments on the scoping of its future project on the Transfer Pricing Aspects of
Intangibles
26 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
27 Ibid: side 239ff
28 OECD (2010), OECD approves the 2010 Transfer Pricing Guidelines

2. jul 2010

22. jul 2010
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OECD offentliggør de kommentarer de har modtaget på baggrund af

anmodning herom i forbindelse med mødet i WP6 den 2. juli samme år.29

OECD drøfter afgrænsning af projektet med kommentatorer

På baggrund af kommentarerne offentliggjort den 23. september mødes OECD

med kommentatorerne. Formanden for WP6, Michelle Levac, understreger

vigtigheden af samarbejde med erhvervslivet og økonomier uden for OECD

grundet vanskeligheder med aspekter af transfer pricing i forbindelse med

intangibles.30

OECD offentliggør afgrænsning af arbejdet med revision af Intangibles

Efter intense drøftelser med kommentatorer den 10. november 2010,

offentliggøres afgrænsning af projektet, som skal udføres af WP6. Gruppen er

åben for alle medlemslande af OECD samt ikke-medlemmer med

observatørstatus som for eksempel Argentina, Kina, Indien, Rusland og

Sydafrika. Samtidig inviteres Brasilien, Indonesien, Malaysia og Singapore til at

deltage som ad hoc-observatører. 31

Arbejdet i WP6 har særlig fokus på følgende:

Ø Udvikling af en begrebsramme til analyse af afregningspriser relateret

til intangibles.

Ø Definitoriske aspekter.

Ø Specifikke kategorier af transaktioner, der involverer intangibles,

såsom R&D-aktiviteter, differentiering mellem immaterielle

overførsler og tjenester, intangibles relateret til marketing, og andre

intangibles og erhvervslivet.

Ø Hvordan en overførsel af intangibles skal identificeres og klassificeres.

Ø Situationer,  hvor  en  virksomhed  på  armslængde  vilkår  har  ret  til  en

forholdsvis andel i omsætning fra et immaterielt aktiv den ikke ejer.

Ø Værdiansættelse.

29 OECD (2010), Public comments received on the scoping of a new project on the Transfer Pricing Aspects of
Intangibles
30 OECD (2010), OECD meets with business commentators on the scoping of its project on the transfer pricing aspects
of intangibles
31 OECD (2011), OECD releases a scoping document for its new project on the transfer pricing aspects of intangibles

23. sep 2010

10. nov 2010

27. jan 2011
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OECD drøfter værdiansættelse af Intangibles med erhvervslivet.

Delegerede fra WP6 mødes med repræsentanter for det private erhvervsliv,

for at drøfte værdiansættelse af intangibles. Formanden for BIAC32 Tax

Committee, Chris Lenon, understreger ønsket om at minimere konflikter

mellem skattemyndigheder og skatteyder for derved at undgå situationer med

dobbeltbeskatning.33

OECD og repræsentanter fra erhvervslivet drøfter aspekter af definition og

ejendomsret i relation til intangibles.

WP6 mødes igen med erhvervslivet, denne gang for at diskutere aspekter af

definitioner og ejendomsret af intangibles. Agendaen er udarbejdet af

repræsentanterne for det private erhvervsliv. Formanden for BIAC Tax

Committee, Chris Lenon, understreger endnu en gang behovet for at nå

løsninger, der har til formål at undgå dobbeltbeskatning og nødvendigheden

af definitioners konsekvente anvendelse i forbindelse med intangibles.34

Første Global Forum on Transfer Pricing afholdt af OECD - enighed om

simplificering af transfer pricing regler.

OECD afholder det første Global Forum on Transfer Pricing, hvor

embedsmænd fra skattemyndigheder i 90 lande deltager. Der opnås enighed

om simplificering af Transfer pricing regler, styrkelse af retningslinjer for

intangibles og forbedring af løsning af tvister mellem skatteydere og

myndigheder.35

OECD offentliggør Discussion Draft om revision af retningslinjer for

intangibles.

WP6  offentliggør  første  udkast  til  revision  af  kapitel  VI  i  TPG  og  indbyder

samtidig til kommentarer på udkastet.36

32 Business and Industry Advisory Committee
33 OECD (2011), OECD meets with business commentators on the valuation of intangibles for transfer pricing purposes
29 March 2011
34 OECD (2011), OECD meets with business commentators on the valuation of intangibles for transfer pricing purposes
7-9 November 2011
35 OECD (2012),Tax: OECD to simplify transfer pricing rules
36 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions

29. mar 2011

16. nov 2011

27. mar 2012

6. jun 2012
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OECD offentliggør kommentarer på Discussion Draft om revision af

retningslinjer for intangibles udgivet den 6. juni 2012.

WP6  offentliggør  kommentarer  på  første  udkast  til  et  revideret  kapitel  VI  i

TPG.  Kommentarerne  er  indgivet  af  næsten  70  forskellige  aktører  på

verdensplan, deriblandt The Big Four,37 og udgør mere end 1.000 sider.38

OECD offentliggør Addressing Base Erosion and Profit Shifting.

I Samarbejde med G20-landene har OECD udarbejdet en rapport vedrørende

BEPS. Rapporten konkluderer, at de nuværende regler giver mulighed for

juridiske konstruktioner med intangibles og forpligtelser, der legalt kan flytte

risici koncerninternt og dermed reducere fortjenesten i forbindelse med

materielle transaktioner. Rapporten anbefaler at udvikle en handlingsplan for

en omfattende løsning af BEPS problemer.39

OECD udgiver Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.

På baggrund af Addressing Base Erosion and Profit Shifting udgiver OECD en

handlingsplan, der peger på en række nationale såvel som internationale

tiltag,  der  kan  bidrage  til  løsning  af  det  stadigt  større  problem  med  BEPS.

Planen er ambitiøs, ikke mindst fordi den sætter tidsfrister på de forslåede

tiltag.40

OECD offentliggør Revised Discussion Draft om revision af retningslinjer for

intangibles.

På baggrund af den store mængde kommentarer på det oprindelige udkast,

udgiver OECD et nyt udkast til ændring af retningslinjer for intangibles.41

OECD offentliggør kommentarer på Revised Discussion Draft om revision af

retningslinjer for intangibles udgivet den 30. juli 2013.

OECD offentliggør kommentarer på Revised Discussion Draft. Igen er

kommentarerne mange og er afgivet af 68 forskellige organisationer,

selskaber og myndigheder.42

37 The Big Four er et alment anvendt udtryk for de fire største globale konsulentselskaber der rådgiver om blandt
andet revision og skat. The Big Four udgøres af KPMG, Deloitte, PwC og EY.
38 OECD: The comments received with respect to the Discussion Draft revision of the special considerations for
intangibles in chapter VI of the OECD transfer pricing guidelines and related provisions 29 October 2012
39 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting
40 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting
41 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013

24. sep 2012

30. jul 2013

22. okt 2013

19. jul 2013

27. feb 2013
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OECD afholder offentlig høring angående transfer pricing.

Høringen afholdes i Paris43 og Revised Discussion Draft fra 30. juli 2013, er på

programmet sammen med den nyligt udgivet BEPS action plan44. Høringen

udsendes samtidig som live broadcast over internettet.

Forventet offentliggørelse af nyt kapitel VI.

Medio september 2014 forventes OECD på baggrund af forudgående arbejde,

at  offentliggøre et  nyt  kapitel  VI  til  TPG i  forhold til  handlingsplanens step 8.

Offentliggørelsen er planlagt til at ske i to omgange, henholdsvis september

2014 og september 2015.45

Som det fremgår af ovenstående tidslinje er processen omfattende, ikke mindst på grund af antallet af

implicerede parter, og kombineret med et ønske om at imødegå risikoen for dobbeltbeskatning og tvister

med skattemyndigheder, kompliceres arbejdet yderligere. Derved bliver det et kardinalpunkt, at

retningslinjerne  bliver  så  præcise  og  objektive  som  muligt,  således  at  det  i  højere  grad  bliver  muligt  for

MNE’er at anvende dem konstruktivt og i overensstemmelse med de respektive skattemyndigheders

fortolkning.

3.2	Analytisk	gennemgang	af	udvikling	af	OECD	TPG	
I det følgende gennemgås de vigtigste publikationer i arbejdet med revision af retningslinjer for

transaktioner med intangibles, kronologisk i henhold til den historiske oversigt under punkt 3.1. Til sidst

gennemgås kapitel IX i TPG, idet dette kapitel indeholder retningslinjer for intangibles i forbindelse med

omstruktureringer, hvilket er relevant for den senere analyse af casen.

3.2.1	Kapitel	VI	i	TPG	(2010)	

Afsnittet gennemgår hovedpunkterne i kapitel VI i TPG for derved at opnå en forståelse for, hvordan den

begrebslige håndtering af intangibles udvikler sig i tak med arbejdet i WP6. Selvom kapitel VI er indeholdt i

den version, der blev opdateret i 2010, står kapitlet stort set uændret fra de første udgivelser af guidelines

vedtaget i perioden 1995-1997. Tankerne bag kapitlet vedrørende intangibles er i bund og grund en

genopfriskning af tankerne fra OECD’s første transfer pricing publikation; Transfer Pricing and Multinational

42 OECD (2013), OECD publishes comments received on the Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of
Intangibles
43 OECD (2013), OECD consults on transfer pricing matters
44 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting
45 Ibid: side 32

12.-13. nov 2013

september 2014
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Enterprises fra 1979.46 Disse retningslinjer vedrørende intangibles er således forfattet på et tidspunkt der

langt fra afspejler den nuværende teknologiske udvikling og definerer intangibles på følgende måde:

‘…the term “intangible property” includes rights to use industrial assets such as patents,

trademarks, trade names, designs or models. It also includes literary and artistic property

rights, and intellectual property such as know-how and trade secrets.’ 47

Definitionen fremstår uklar og bærer præg af, at OECD ikke ønsker at risikere, at der er intangibles der ikke

er omfattet. Det fremgår desuden af teksten, at det primære fokus ligger på forretningsrettigheder der

defineres som intangibles knyttet til kommercielle aktiviteter, deriblandt marketingsaktiviteter, hvorved

det kommercielle aspekt forbliver centralt. Begreberne er viklet ind i hinanden, hvilket går igen i resten af

kapitlet. Reelt set bruges begrebet kommercielle intangibles som ét samlet overbegreb, som derpå deles op

i yderligere tre underbegreber:48

Ø Trade

Ø Marketing

Ø Intellectual

3.2.1.1	Kommercielle	intangibles	

I kapitel VI er kommercielle intangibles den samlede betegnelse for alle intangibles relateret til transfer

pricing. Begrebet inkluderer patenter, know-how, designs og modeller til brug for produktion af varer eller

levering af en service såvel som intangibles som i sig selv er aktiver overført til  kunder eller bliver brugt i

driften.49

3.2.1.1.1	Trade	intangibles	

Trade intangibles er immaterielle forretningsaktiver, der falder udenfor kategorien marketing, se punkt

3.2.1.1.2, og består oftest af risikofyldte og omkostningstung produktudvikling, hvor udvikleren vil forsøge

at opnå overskud gennem efterfølgende salg af produkter, servicekontrakter eller licensaftaler.50

46 OECD (1979), Transfer Pricing and Multinational Enterprises
47 OECD (2010): OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 191,
afsnit 6.2
48 Ibid: side 191f
49 Ibid: side 192, afsnit 6.3
50 Ibid: side 192, afsnit 6.3
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3.2.1.1.2	Marketing	intangibles	

Disse aktiver inkluderer varemærker og handelsnavne, der understøtter, og bidrager til den kommercielle

udnyttelse af et produkt eller service, kundelister, distributionskanaler, unikke navne, symboler eller

billeder, der kan have vigtig proportionel værdi for det berørte produkt.51

3.2.1.1.3	Intellektuelle	rettigheder	

Intellektuelle rettigheder såsom know-how og forretningshemmeligheder kan være intangibles knyttet til

enten marketing eller forretningen. Begrebet drøftes med reference til afsnit 11 i kommentarerne til artikel

12 i OECD’s modeloverenskomst, hvor know-how defineres som:

’…[Know-how] generally corresponds to undivulged information of an industrial, commercial

or scientific nature arising from previous experience, which has practical application in the

operation of an enterprise, which has practical application in the benefit can be derived.’ 52

Det understreges, at det er vigtigt at skelne omhyggeligt mellem hvornår og hvorvidt et intangible tilknyttet

handel eller marketing eksisterer. For eksempel er det ikke al R&D der fører til en intellektuel rettighed eller

alle marketingsomkostninger, der fører til marketingsrettigheder.53

3.2.1.2	Patenter	og	trademarks	

Forskellen mellem intangibles knyttet til henholdsvis marketing og handel kan illustreres ved at

sammenligne patenter og trademarks. Patenter er grundlæggende knyttet til produktionen af varer, mens

trademarks er knyttet til at fremme salget af de producerede varer eller leverede services. Et patent giver

ejeren eksklusiv ret til at benytte en opfindelse for en given tidsperiode, mens et trademark principielt kan

fortsætte uendeligt.54

Det  kan  i  henhold  til  TPG  ofte  være  vanskeligt  at  afgøre  med  sikkerhed,  hvorvidt  en  indkomst  er

fremkommet på baggrund af et immaterielt aktiv hidrørende fra henholdsvis et trademark eller marketing.

For eksempel er det i forskningsorienterede industrier selve trademarket eller varenavnet, der har

afgørende betydning for at sikre tilstrækkelig indtjening til at dække tidligere forskning og iværksætte ny

forskning særligt for så vidt angår patenter, da disse har en tidsbegrænsning. Det er således afgørende for

produktets levedygtighed efter patentets ophør, at opbygge tillid og kendskab til varemærket.55

51 Ibid: side 192, afsnit 6.4
52 Ibid: side 193, afsnit 6.5
53 Ibid: side 193, afsnit 6.6
54 Ibid: side 194, afsnit 6.8
55 Ibid: side 195, afsnit 6.12
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3.2.2	Discussion	Draft	(2012)	

På opfordring fra erhvervslivet under konsultationen i november 2011 offentliggør OECD med dette

dokument det foreløbig arbejde i WP6 med revision af intangibles.56 Som det fremgår af tidslinjen under

punkt 3.1, ligger udgivelsen tidsmæssigt imellem starten på projektet i 2010 og Revised Discussion Draft,

der udgives i 2013. Der foretages i det følgende en kort gennemgang af de væsentligste problemstillinger,

som går igen i Revised Discussion Draft for derved at forstå udviklingen fra det oprindelige kapitel VI i TPG

fra 2010 frem til Revised Discussion Draft i 2013.

Af indledningen i Discussion Draft fremgår det, at det indeholder to principielle elementer: (i) et forslag til

revision af bestemmelserne i kapitel VI i TPG, og (ii) et forslag til revision af bilag til kapitel VI med

eksempler til illustration af anvendelsen af de reviderede bestemmelser som foreslået under det første

element (i).57

Allerede i indholdsfortegnelsen ses det, at Discussion Draft i langt højere grad end det gældende kapitel VI i

TPG er struktureret katagorisk ved følgende opdeling af intangibles:58

Ø Identifikation af intangibles

Ø Identifikation af parter

Ø Transaktioner

Ø Armslængde

3.2.2.1	Identifikation	af	intangibles	

3.2.2.1.1	Definition	af	intangibles	

I modsætning til kapitel VI, der ikke indeholder en egentlig sammenhængende definition på intangibles, så

har OECD udarbejdet en mere præcis definition i Discussion Draft:

’…the word ”intangible” is intended to address something which is not a physical asset or a

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

activities.’ 59

Den  negative  afgrænsning  fra  fysiske  og  finansielle  aktiver  udgør  en  væsentlig  udvikling  fra  den

definitoriske behandling i  kapitel VI i  TPG fra 2010, idet den negative afgræsning er objektiv og bygger på

56 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions, side 3
57 Ibid: side 3
58 Ibid: side 4
59 Ibid: side 7, afsnit 5
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definitoriske præmisser, der søger at rumme endnu ikke eksisterende intangibles. Derudover skal det skal

være muligt at eje eller kontrollere det pågældende intangible i kommercielt øjemed. Tilføjelsen er central,

idet den anerkender eksistensen af intangibles, der ligger uden for selskabets kontrol som for eksempel

fordele ved bestemte geografiske placeringer eller forbrugergruppers disponible indkomst.

Fysiske aktiver er forholdsvis lette at identificere og adskille fra immaterielle, mens de finansielle aktiver

kan være vanskeligere at adskille. I en fodnote til finansielle aktiver er der indsat følgende definition af

finansielle aktiver:

’…a financial asset is any asset that is cash, an equity instrument, a contractual right or

obligation to receive cash or another financial asset or to exchange financial assets or

liabilities, or a derivative…’ 60

Som det fremgår, er der ikke tale om en reel definition af finansielle aktiver, men snarere opremsning af en

række eksempler såsom obligationer, bankindeståender, aktier, forward contracts, futures contracts og

swaps.61 Listen er ikke er udtømmende, men indeholder dog de mest anvendte finansielle aktiver og udgør

dermed også en forholdsvis solid referenceramme.

OECD pointerer, at klassifikation af intangibles i forbindelse med transfer pricing ikke altid er i

overensstemmelse med regnskabsmæssig klassifikation. Dette er særlig vigtigt ved internt udviklet

intangibles i forbindelse med R&D. I regnskabsmæssig forstand er det ikke ualmindeligt, at omkostninger til

R&D undervejs omkostningsføres i resultatopgørelsen, hvorved de ikke optræder i balancen. Imidlertid kan

sådanne intangibles godt repræsentere en væsentlig værdi og bør derfor inddrages i en vurdering i forhold

til transfer pricing. Dette behandles yderligere under punkt 3.2.2.3. Samtidig kan flere intangibles give en

synergieffekt, når de bruges sammen, hvilket heller ikke altid fremgår af balancen. Det understreges, at det

er vigtigt at skelne mellem regnskabsmæssig klassifikation, øvrige skattemæssige formål som for eksempel

skattemæssige afskrivninger og problemstillinger relateret til transfer pricing.62

I modsætning til kapitel VI i TPG fra 2010 understreges det i Discussion Draft, at der eksisterer intangibles

der ikke giver ret til separat kompensation, selvom de tilføjer selskabet værdi. Det kan for eksempel være i

tilfælde, hvor et selskab leverer en service ved hjælp af ikke-unik know-how.63 Der gives dog ikke yderligere

hjælp til identifikation og behandling af sådanne generiske intangibles.

60 Ibid: side 7 nederst
61 Ibid: side 7 nederst
62 Ibid: side 7, afsnit 8
63 Ibid: side 7, afsnit 9
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3.2.2.1.2	Kategorier	og	illustrationer	

Discussion Draft indeholder i modsætning til det oprindelige kapitel VI fra 2010, ikke kategorier af

intangibles, men derimod illustrationer af otte typer intangibles:64

Ø Patenter

Ø Know-how og forretningshemmeligheder

Ø Trademarks, forretningsnavne og brands

Ø Licenser og lignende begrænsede rettigheder

Ø Goodwill og ongoing concern value

Ø Gruppesynergier

Ø Markedsspecifikke karakteristika

Ø Assembled workforce

3.2.2.2	Identifikation	af	parter	med	ret	til	kompensation	

Ifølge Discussion Draft bør en vurdering af transaktioner der involverer intangibles afspejle udførte

funktioner, anvendte aktiver og fordeling af risiko.65 Det centrale i denne tanke er, at indtjening bør være

proportionel med den andel, hvorved en aktør i koncernen har bidraget til værdiskabelsen såvel som

værdiforøgelse af det relevante intangible.

I forhold til at identificere hvilke medlemmer af en MNE, der er berettiget til et indtjening fra et intangible

foreslås følgende faktorer til overvejelse. (i) vilkår og betingelser i aftaler indgået i koncernen, (ii) hvorvidt

udførte funktioner, anvendte aktiver, påtagede risici og omkostninger, som er påtaget af de enkelte

medlemmer i forhold til udvikling, forbedring, vedligeholdelse og beskyttelse af relevante intangibles, er i

overensstemmelse med allokering af retten til dertilhørende indtjening i forhold til registreringer og

kontrakter; og (iii) hvorvidt ydede tjenester til andre koncernforbundne selskabers udvikling, forbedring,

vedligeholdelse og beskyttelser af intangibles i forhold til registreringer og kontrakter, kompenseres på

armslængde vilkår.66

Ved identifikation af parter med ret til indtjening eller kompensation i forhold til transaktioner der

involverer intangibles, er udgangspunktet juridiske registreringer, aftaler og kontrakter. Vilkår for en

transaktion kan eventuelt findes i skriftlige kontrakter og/eller koncernintern korrespondance. I yderste

64 Ibid: side 7ff, afsnit 15-26
65 Ibid: side 12
66 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions, side 12, afsnit 29
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konsekvens kan vilkår udledes af normal adfærd og økonomiske principper anvendt mellem uafhængige

virksomheder.67

OECD påpeger det essentielle i at undersøge forholdet mellem adfærd, kontrakter og juridiske betingelser

sammenholdt med en analyse af funktioner, risici og omkostninger relateret til udvikling, forbedring,

vedligeholdelse og beskyttelse af aktivet. 68  Dermed udtrykker OECD et princip om substans over form og

understreger parternes adfærd som det optimale bevis for korrekt allokering af retten til indtjening.

3.2.3	Action	plan	on	BEPS	(2013)	

Action plan on BEPS fra juli 2013 er baseret på en indledende rapport fra februar samme år, der påpeger en

række særlige problemstillinger relateret til BEPS, deriblandt i forhold til overførsel af intangibles.

Rapporten anerkender kompleksiteten i BEPS, ikke mindst i takt med den accelererende

informationsteknologi og deraf øget internationale samhandel, og har til hensigt at støtte udarbejdelsen af

en omfattende handlingsplan, der kan tilvejebringe de nødvendige instrumenter, nationale såvel som

internationale, til sikring af de enkelte landes skattegrundlag.69

Blot fem måneder senere offentliggør OECD; Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting70 indeholdende

15 action points med henblik på at imødegå BEPS indenfor en tidsramme på omkring to år. OECD ønsker at

implementere handlingsplanen som et internationalt samarbejde, hvor der også tages til hensyn til input

fra erhvervslivet og det øvrige samfund.71

Planen er bygget op med en introduktion, en forklaring af baggrunden for planen, efterfulgt af selve

handleplanen i 15 punkter, med beskrivende overskrifter. Punkt 8, 9 og 10, adskiller sig dog fra de

resterende punkter, idet de er samlet under én overskrift; ACTIONS 8, 9, 10 Assure that transfer pricing

outcomes are in line with value creation.72 I forhold til indeværende problemstilling er det interessant at se

nærmere på punkt 8 og 9, som i det følgende behandles og sammenholdes med Revised Discussion Draft.

3.2.3.1	Action	8	–	Intangibles	

Dette  action  point  søger  at  imødegå  BEPS  som  følge  af  koncerninterne  overførsler  af  intangibles.  OECD

ønsker, at opnå dette ved udarbejdelse af en klar definition af intangibles, skabe sammenhæng mellem

allokering af indtjening og værdiskabelse, regler for hard-to-value intangibles samt en opdatering af

retningslinjer for omkostningsfordelingsaftaler.

67 Ibid: side 13, afsnit 30
68 Ibid: side 13f, afsnit 37
69 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, side 6ff
70 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting
71 Ibid: side 25
72 Ibid: side 20f & 32 (på side 32 findes det tidsmæssige overblik for implementering af action plan)
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‘Develop rules to prevent BEPS by moving intangibles among group members. This will involve. (i) adopting

a broad and clearly delineated definition of intangibles; (ii) ensuring that profits associated with the

transfer and use of intangibles are appropriately allocated in accordance with (rather than divorced from)

value creation; (iii) developing transfer pricing rules or special measure for transfers of hard-to-value

intangibles; and (iv) updating the guidance on cost contribution arrangements.’ 73

(i) En bred og klart afgrænset definition (broad and clearly delineated) af intangibles må nødvendigvis

udgøre kardinalpunktet i arbejdet med transfer pricing og intangibles, idet intangibles yderst vanskeligt

lader sig afgrænse, ikke mindst fordi den teknologiske udvikling vil medføre opståen af nye intangibles vi

end ikke kan forestille os på nuværende tidspunkt. En definition skal således være bred nok til at rumme

det nuværende væld af intangibles samtidig med de fremtidige endnu ukendte intangibles og en tydelig

afgrænsning fra andre typer aktiver.

(ii) Det andet element i punktet indikerer en nuværende tendens til at profitten følger ejerskabet af det

pågældende intangible og således afskærer det juridiske ejerskab fra den praktiske værdiskabelse.

Formuleringen lægger op til, at profit i stedet allokeres i henhold til, hvorledes værdiskabelsen er blevet til.

Dette  kan  illustreres  med  et  eksempel  fra  afsnit  96  i Revised Discussion Draft, hvor en limited-risk

distributør (herefter LRD) af varer under et trademark ejet af et koncernforbundet selskab i et andet land,

afholder omkostninger, påtager sig risici eller udfører funktioner, som overstiger hvad en uafhængig

distributør ville påtage sig, men til gavn for egne distributionsaktiviteter.74 I et sådan tilfælde bør

distributøren i henhold til OECD tildeles en større andel af profitten som følgen af dennes bidrag til

trademarkets værdi på det pågældende marked.

(iii) Hard-to-value intangibles er intangibles der grundet deres karakter er yderst vanskelige at

værdiansætte. OECD har i Revised Discussion Draft tilkendegivet, at de foreløbig har ladet tilgangen fra TPG

fra 2010 stå uforandret, idet det forventes, at begrebet vil kræve en endnu betydelig arbejdsindsats.75

Problemstillingen er illustreret i eksempel 25-27 i Revised Discussion Draft,76 hvor det fremgår, at der kan

være tale om intangibles til hvilke der gives licens til koncernforbundne selskaber mod en royaltybetaling,

som er fikseret i en periode. Imidlertid kan værdien af det pågældende intangible stige eller falde som følge

af en række forhold for, hvilke der ikke var taget højde ved indgåelse af licensen.

73 Ibid: side 20
74 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 26f, afsnit 96
75 Ibid: side 47, beskrevet i en indrammet teksboks
76 Ibid: side 74-76, afsnit 321-330
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Spørgsmålet er så, hvorvidt det er muligt at tage højde for sådanne forhold, samt hvorvidt de er af en så

væsentlig karakter, at uafhængige parter vil genforhandle kontrakten eller indbygge en

prisreguleringsmekanisme fra starten. Disse faktorer er særligt udfordrende, hvis den udbredte DCF-model

anvendes til værdiansættelse, idet denne netop bygger på forventninger om fremtidige økonomiske

fordele.  I  takt  med  at  forventningerne  til  fremtidige  fordele  ændrer  sig,  vil  værdien  af  aktivet  ændre  sig

tilsvarende. Men hvis en royaltybetaling som ved aftaleindgåelsen afspejler en forventning til fremtidige

økonomiske fordele er fikseret, vil betalingen ikke fluktuere i takt med, at omstændighederne ændrer sig.

(iv) Cost contribution arrangementer er behandlet i kapitel VIII i eksisterende TPG77 og er relevante i

forhold til intangibles fordi de kan involvere brugen af eksisterende intangibles, såvel som udvikling eller

videreudvikling af for eksempel lægemidler eller software.

3.2.3.2	Action	9	–	Risk	and	capital	

Action  point  9,  har  fokus  på  at  forhindre  BEPS  som  følge  af  koncernintern  overførsel  af  risici  eller

overdreven kapitalallokering imellem forbundne selskaber.

’Develop rules to prevent BEPS by transferring risks among, or allocating excessive capital to, group

members. This will involve adopting transfer pricing rules or special measures to ensure that inappropriate

returns will not accrue to an entity solely because it has contractually assumed risks or has provided capital.

The rules to be developed will also require alignment of returns with value creation. This work will be co-

ordinated with the work on interest expense deductions and other financial payments.’ 78

Som  det  fremgår  af  kapitel  IX  i  TPG79 er  der  i  forvejen  fokus  på,  hvorledes  risiko  kan  udnyttes  til  BEPS,

hvilket gennemgås under den teoretiske gennemgang og analyse af kapitel IX under punkt 3.2.5. Den

økonomiske grundantagelse om sammenhæng mellem påtaget risiko og forventet indtjening, kan

misbruges til at placere en koncerns overskud i et land med lav beskatning, for eksempel at placere den

kontraktuelle risiko i en special purpose entity (SPE) i et land med lav beskatning. De resterende selskaber

har kontraktuel status af LRD’er eller kontraktsproducenter mod en fast profitmargin svarende til

armslængde. Det er netop derfor, at det er nødvendigt at se på risiko, funktion og aktivers placering i en TP-

analyse. Selvom risikoen ligger i et selskab i eksempelvis Tjekkoslovakiet, vil en funktionsanalyse måske

afsløre, at kontrollen med aktiver og risiko i virkelighed foretages fra Tyskland, hvorfor det er her, der bør

foretages beskatning.

77 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 219ff
78 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, side 20
79 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 239
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I  Danmark  eksisterer  der  en  række  værnsregler,  netop  til  at  imødegå  sådanne  situationer.  Det  drejer  sig

blandt andet om værnsreglen mod skattefri tilskud fra søsterselskab med udenlandsk mellemliggende

ejerled eller moderselsskab i henhold til SEL § 31D samt reglen om tynd kapitalisering i SEL § 11.

Action  plan  kan  godt  have  udtryk  af  at  være  et  katolog  over  revisionsstrategier  til  brug  for

skattemyndigheder. Den lægger op til, hvor der  bør  gribes  ind  i  forhold  til  BEPS,  men  ikke hvordan. Det

bliver derfor særlig interessant, når OECD offentliggør det nye kapitel VI til TPG.

3.2.4	Revised	Discussion	Draft	(2013)	

Hvor  gennemgang  af  kapitel  VI  i  TPG  fra  2010  og  Discussion  Draft  fra  2012,  primært  er  for  at  sikre  en

forståelse af udviklingen i den begrebslige behandling af intangibles, anvendes behandlingen af Revised

Discussion Draft i høj grad i den senere analyse under punkt 5.0.

Revised Discussion Draft blev offentliggjort den 30. juli 2013 kun 11 dage efter offentliggørelsen af Action

Plan on BEPS. OECD har behandlet kommentarer fra myndigheder og erhvervslivet. I indledningen til selve

kapitlet,  fremgår  det,  at  udkastet  er  tænkt  som  et  helt  nyt  kapitel  VI,  der  skal  erstatte  det  oprindelige

kapitel VI i TPG fra 2010.80

Revised Discussion Draft adskiller sig desuden fra det første Discussion Draft ved at indeholde flere

ændringsforslag til kapitel I-III i TPG for så vidt angår disse kapitlers relation til intangibles. Discussion Draft

fra 2012 indeholdt blot få forslag til sproglige ændringer af eksisterende afsnit 2.9 i TPG.81

Ændringsforslaget i Revised Discussion Draft fra 2013 udgør lidt over syv sider med helt nye afsnit til

indsættelse i forlængelse af kapitel I samt en modifikation af afsnit 2.9. Det drejer sig om fordele ved

geografiske placeringer, gruppesynergier i MNE’er såvel som synergier i assembled workforce. Disse

begreber  er  allerede  behandlet  under  kapitel  IX  i  TPG  fra  2010,  men  grundet  et  ønske  om,  at  de  ikke

begrænses til omstruktureringer, foreslår OECD at disse medtages i den generelle behandling af

armslængde princippet under kapitel I-III. 82

OECD indleder derpå kapitel VI, med en række forbehold for at sikre et princip om ’substans over form’ ved

vurdering af transaktioner. Derved søger OECD, at imødegå eventuelle problemer forbundet med

principielle diskussioner om, hvorvidt et aktiv hører under kapitel VI. 83

80 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 13
81 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions, side 60
82 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 5ff, afsnit 1-34
83 Ibid., side 13, afsnit 35-37



Side | 24

Det centrale i en funktionsanalyse i forhold til spørgsmålet om kompensation, er hvorvidt der tilflyder de

involverede parter økonomiske fordele. For kapitel VI er det desuden relevant, hvorvidt transaktionen

vedrører  intangibles,  men  som  OECD  argumenter  i  afsnit  36,  er  det  ikke  afgørende  for  kompensation  i

forbindelse med en transaktion, hvorvidt objektet for transaktionen specifikt er adresseret i kapitel VI. Det

skyldes, at artikel 9 i modeloverenskomsten84 omhandler de økonomiske konsekvenser af de kontraktuelle

vilkår  mellem  to  koncernforbundne  parter  og  således  sigter  mod  en  sikring  af  armslængde  vilkår,  uanset

transaktionerne hidrører fra intangibles, fysiske aktiver eller funktioner.85

3.2.4.1	Behandling	af	funktion,	aktiv	og	risikoanalyse		
OECD tager derudover forbehold for, at retningslinjernes anvendelighed i kapitel I-III tillige er gældende for

så vidt angår transaktioner, der både indeholder og ikke indeholder intangibles. Det understreges, at en sag

altid bør starte med en funktionsanalyse med følgende indhold:

Ø Hvor udføres de forskellige funktioner?

Ø Hvilke aktiver bliver anvendt?

Ø Hvilke risici har hver enkelt part påtaget sig?

Ved transaktioner, der involverer overførsel eller brug af intangibles, har det ifølge afsnit 37 i udkastet

afgørende betydning, at funktionsanalysen grundfæstes i en forståelse af koncernens globale forretning og

den måde, hvorpå koncernen bruger intangibles til at tilføre værdi i hele dens supply chain.86

3.2.4.2	Bestemmelse	af	armslængde	kompensation	
Bestemmelse af armslængde kompensation mellem koncernforbundne parter i forbindelse med overførsel

eller brug af intangibles bør ifølge OECD udspringe af en funktions- og sammenlignende analyse i henhold

til følgende punkter:87

Ø Identifikation af specifikke intangibles.

Ø Hvem har det juridiske ejerskab af intangibles, og hvorledes har de forskellige parter bidraget til

deres udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og beskyttelse?

Ø Hvorledes er karakteren af den kontrollerede transaktion indeholdende intangibles, og på hvilke

måde bidrager transaktionerne til værdiskabelsen?

Tanken om kompensation i henhold til forholdsmæssig bidrag til værdiskabelsen går igen fra det første

Discussion Draft fra 2012 og afspejles generelt i Revised Discussion Draft. Desværre mangler OECD at

84 OECD (2012), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010),
85 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 13, afsnit 36
86 Ibid: side 13, afsnit 37
87 Ibid: side 13, afsnit 38
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uddybe punk iii i forhold til hvad der menes med karakteren af den kontrollerede transaktion, samt

hvormed en transaktion bidrager til værdiskabelsen. Derimod er tankerne bag identifikation af intangibles

og parter med ret til kompensation, punkt i og ii, gennemgået med forholdsvis stor omhu om end det

juridiske ejerskab måske bør sammenholdes med en begrebslig behandling af økonomisk ejerskab.

3.2.4.1	Identifikation	af	intangibles	

3.2.4.1.1	Definition	af	intangibles	

I  henhold  til  action  8  i  Action  Plan  on  BEOS  er  det  et  mål,  at  der  skal  udvikles  en  klar  definition  af

intangibles, hvilket understreges i Revised Discussion. Hvis definitionen er for smal er der risiko for at

intangibles overføres eller bruges uden armslængde kompensation, mens en for bred definition kan

medføre koncerninterne kompensationer, som ikke ville være givet mellem uafhængige parter.88

”…the word ”intangible” is intended to address something which is not a physical asset or a

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

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

between independent parties in comparable circumstances.”

Som det ses, er definitionen frem til og med commercial activities, identisk med definitionen fra det første

draft.89 Som særligt positivt ved definitionen må kravet om mulighed for ejerskab fremhæves sammen med

anvendelsen  af  negativ  afgrænsning  fra  fysiske  og  finansielle  aktiver.  Der  er  dog  stadig  tale  om  en  bred

definition af begrebet, hvilket indeholder risiko for forskellige fortolkninger. Imidlertid kan det være

nødvendigt, at definitionen ikke bliver for snæver, idet forskellige skattemyndigheder kan have forskellige

problemstillinger. Lande hvor der eksporteres mange intangibles kan for eksempel have en interesse i, at

begrebet ikke udelukker intangibles, hvorved landet mister skattegrundlag. Omvendt har lande der

traditionelt importerer mange intangibles interesse i, at der ikke gives skattemæssige afskrivninger på

transaktioner, der ikke omfatter intangibles, hvilket vil udhule deres skattegrundlag.

Som behandlet under pkt. 3.2.2.1 indeholdt det første draft alene den første del af definitionen, således at

intangibles er alle aktiver, der ikke er fysiske eller finansielle, og som kan ejes eller kontrolleres til

kommercielt brug. Tilføjelsen i anden del af definitionen i Revised Discussion Draft gør den stærkere, idet

brug eller overførsel af intangibles, der udløser kompensation mellem uafhængige parter, dermed også

udløser kompensation mellem koncernforbundne parter ved tilsvarende brug eller overførsel.

88 Ibid: side 14, afsnit 39
89 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions, side 3
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Samtidig sikrer det også, at koncernforbundne parter ikke skal kompenseres alene på baggrund af en

sproglig definition, men derimod sammenholdt med praksis. Derved søger OECD at undgå, at koncerner

beskattes af intangibles som for eksempel synergieffekt i koncernen. OECD anerkender på denne måde, at

ikke alle intangibles giver ret til kompensation i forbindelse med transaktioner, hvor der bruges eller

overføres intangibles.

Derved bliver det vigtigt at adskille intangibles som markedsvilkår og andre ikke kontrollerbare

omstændigheder, såsom disponibel indkomst hos forbrugere, markedets størrelse samt relative

konkurrenceforhold der vil påvirke armslængde prisen for en given transaktion.90

Identifikation af intangibles er således adskilt fra processen til bestemmelse af prisen for at bruge eller

overføre et intangible, idet brug og overførsel hænger nøje sammen med den enkelte sags faktuelle

omstændighed. For eksempel kan know-how godt være et intangible i henhold til indeværende definition,

men den pågældende know-how kan være så udbredt eller almindelig, at uafhængige parter ikke vil betale

for brugen eller overførslen af den.91

OECD lægger vægt på, at definitionen adskiller sig fra regnskabsmæssig og anden juridisk definition af

intangibles, og i stedet fokuserer på fastlæggelsen af de betingelser, der ville være aftalt mellem

uafhængige parter for en tilsvarende transaktion.92 Således kan der være tilfælde, hvor et intangible, der

falder ind under definitionen i forbindelse med transfer pricing, ikke anerkendes som et sådan i henhold til

General Accepted Accounting Principles (GAAP), såsom årsregnskabsloven eller IFRS. OECD illustrerer dette

ved at omkostninger fra eksempelvis forskning og udvikling samt markedsføring sædvanligvis

omkostningsføres i regnskabsmæssige sammenhænge, og således ikke fremgår af koncernens balance.

Imidlertid mener OECD at disse omkostninger kan repræsentere intangibles, der kan anvendes til at

generere væsentlig økonomisk værdi, hvorfor det kan være nødvendigt at inddrage disse til brug for

transfer pricing.93

Hvis en distributør for eksempel har afholdt særligt store omkostninger til markedsføring, kan disse

omkostninger modsvare en kalkuleret og påtaget risiko. Derved kan markedsføringsomkostningerne

komme til at udgøre en påtaget risiko, for hvilket der skal ske kompensation på armslængde.

For  så  vidt  angår  kompensation  af  afholdte  omkostninger,  er  dette  ikke  et  problem,  men  der  er

grundlæggende begrebslig forskel på omkostninger og aktiver. Tages der afsæt i IAS 38 om intangibles,

90 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 14f, afsnit 43
91 Ibid: side 15, afsnit 45
92 Ibid: side 14, afsnit 40 in fine
93 Ibid: side 14, afsnit 41
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værdiansættes intangibles derimod på baggrund af en forventning om, at der vil tilflyde fremtidige

økonomiske fordele til selskabet der ejer og kontrollerer pågældende intangible.94 Disse forventninger om

fremtidige økonomiske fordele kan derpå tilbagediskonteres til en kapitaliseret værdi (DCF-metoden).

Ofte anvendes DCF-metoden til værdiansættelse af et aktiv, idet tilbagediskontering af fremtidige

økonomiske fordele vil være et godt udgangspunkt for nutidsværdien. Ved udvikling af nyt marked eller et

nyt  produkt,  kan  det  vise  sig,  at  de  afholdte  omkostninger  ikke  kommer  til  at  modsvares  af  tilsvarende

fremtidige økonomiske fordele og den kapitaliserede værdi vil være lavere end de afholdte omkostninger.

Såfremt der  er  væsentlig  forskel  på den kapitaliserede værdi  og  reelt  afholdte omkostninger,  er  det  ikke

uden betydning, hvorledes skattemyndigheder begrebsligt vælger at behandle en distributørs afholdte

omkostninger til eksempelvis markedsføring, hvorved det er særdeles vigtigt at være præcis i forhold til

definition af intangibles i forbindelse med transfer pricing. I afsnit 45 understreger OECD, at det er yderst

vigtigt at udvise omhu, når det skal afgøres, om der eksisterer et intangible, og hvorvidt det er blevet brugt

eller overført. Det er for eksempel ikke alle omkostninger til R&D samt markedsføring der skaber eller

forbedrer et aktiv.95 Problemstillingen  peger  i  øvrigt  på  en  diskussion  om  økonomisk  ejerskab,  som

behandlet under punkt 3.2.4.2.

3.2.4.1.2	Kategorier	af	forskellige	typer	intangibles	

Det oprindelige kapitel VI i TPG anvender forskellige kategorier, hvor afgrænsningen imellem dem ikke altid

synes tydelig. Det skyldes særligt, at kategorierne i det oprindelige kapitel VI synes at overlappe hinanden

og er vanskelige at benytte i en praktisk kontekst.

I  Discussion Draft  fra  2012 indfører  OECD i  stedet  otte  kategorier  i  lighed med nedenstående,  men tager

ikke afstand fra den oprindelige kategorisering i kapitel VI i TPG. Kategoriernes eksistens bevares i Revised

Discussion Draft fra 2013, hvor OECD i afsnit 49 skriver, at de ikke ønsker at afgrænse sig fra brugen af disse

kategorier og tilføjer i afsnit 50, at fordi kategorierne marketing og trade intangibles ofte bruges som

referencepunkter i transfer pricing diskussioner, er disse indeholdt og forklaret i ordlisten, men

understreger, at generiske referencer til disse ikke kan erstatte forpligtelsen til specifikt at identificere

intangibles i en transfer pricing analyse, eller indikere en anden tilgang til bestemmelse af armslængde

vilkår for transaktioner, der involverer marketing eller trade intangibles.96

94 IAS 38, afsnit 11-13
95 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 15, paragraph 45
96 Ibid: side 16, afsnit 50
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Således beholder OECD udelukkende disse ”kategorier” som referencepunkt til brug for forståelse af

tidligere og fremtidige diskussioner, hvor disse er blevet anvendt. Hverken trade eller marketing intangible

anvendes i de otte illustrationer af typer af intangibles.

3.2.4.1.3	Illustrationer	af	typer	af	intangibles	

De otte typer af intangibles, som illustreres fra afsnit 53-64, går stort set igen fra Discussion Draft og er som

følger:97

Ø Patenter,

Ø know-how og forretningshemmeligheder,

Ø trademarks, forretningsnavne og brands,

Ø kontraktuelle rettigheder og offentlige licenser

Ø licenser og lignende begrænsede rettigheder,

Ø goodwill og ongoing concern value,

Ø gruppesynergier,

Ø markedsspecifikke karakteristika.

For at forstå tankegangen bag den praktiske anvendelse af principperne i Revised Discussion Draft,

gennemgås OECDs illustrationer af de otte typer intangibles straks nedenfor.

3.2.4.1.3.1	Patenter	

Et patent er et juridisk instrument, der for en begrænset periode og i et geografisk afgrænset område, giver

dets ejer eksklusiv ret til  at bruge en given opfindelse, der kan relatere sig til  et fysisk aktiv såvel som en

bestemt proces. Ofte er patenter udviklet gennem omkostningstung og risikofyldt R&D, selvom det dog

også forekommer, at meget værdifulde patenter er fremkommet på baggrund af få omkostninger. Efter

udvikling vil ejeren af patentet ofte forsøge at dække sine omkostninger og opnå en indtjening gennem

produktion og salg af produkter som følge af patentet, eller ved at sælge licenser til andre producenter eller

simpelthen ved salg af selve patentet.98

3.2.4.1.3.2	Know-how	og	forretningshemmeligheder	

Know-how og forretningshemmeligheder er beskyttet information eller viden der assisterer eller forbedrer

en kommerciel aktivitet, men som ikke er beskyttet i den forstand et registreret patent eller trademark er.

Know-how og forretningshemmeligheder består oftest af hemmeligholdt viden af industriel, kommerciel

eller videnskabelig karakter, er opstået gennem tidligere erfaring og har praktiske applikationsmuligheder i

97 Ibid: side 17ff, afsnit 53-64
98 Ibid: side 17, afsnit 53
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virksomhedens drift. Værdien af know-how og forretningshemmeligheder kan være afhængig af

virksomhedens evne til at bevare det fortroligt. I nogle industrier er afsløring af nødvendig information til at

opnå et patent, tilstrækkeligt til at konkurrenter kan udvikle alternativer, hvorfor virksomheder i visse

tilfælde simpelthen vælger ikke at patentere den pågældende viden. Den fortrolige karakter af know-how

og forretningshemmeligheder er dog beskyttet i et vist omfang i form af (i) konkurrencebeskyttende love,

(ii) ansættelseskontrakter og (iii) økonomiske og teknologiske barrierer i forhold til konkurrence.99

Know-how og forretningshemmeligheder er en vanskelig type intangibles, fordi der netop er tale om

elementer, der ikke er registreret eller på anden vis offentlig. Som OECD nævner, er Know-how og

forretningshemmeligheder dog beskyttet i et vist omfang. I Danmark er erhvervshemmeligheder for

eksempel beskyttet under markedsføringslovens § 19, hvor ansatte ikke må viderebringe eller benytte

erhvervshemmeligheder i tre år efter ansættelsesforholdets ophør. Dertil kommer konkurrenceklausuler

som dem partnere i revisionsfirmaer ofte er underlagt, hvori det parterne i mellem er aftalt, hvilke kunder

partneren må arbejde med efter en ansættelsesperiodes ophør. Typen vil være yderst vanskelig at

værdiansætte, netop på grund af dens fortrolige karakter.

3.2.4.1.3.3	Trademarks,	forretningsnavne	og	brands	

Et trademark er et unikt navn, symbol, logo eller billede som ejeren benytter til  at adskille sine produkter

og serviceydelser fra andre virksomheders. Proprietære rettigheder er ofte beskyttet gennem et

registreringssystem, hvorved ejeren kan udelukke andre fra at bruge trademarket på en måde, der vil skabe

forvirring  i  markedet.  Trademarks  kan  både  være  registreret  til  evig  tid,  eller  for  en  begrænset  periode

hvorpå registreringen fornys. Trademarks kan etableres for enkelte produkter eller gælde for et sortiment

af produkter og serviceydelser og selvom de ofte forbindes med forbrugerniveauet, genfindes de på alle

niveauer af forretning.100

Et forretningsnavn er ofte, men ikke altid, navnet på en virksomhed og kan have samme gennemslagskraft i

markedet som et trademark og kan også registreres i visse specifikke former som et trademark. Tilsvarende

kan de bruges i markedsføring af en række produkter og serviceydelser.101

Brand kan bruges i sammenhæng med begreberne trademarks og forretningsnavne. I anden kontekst er

brand tænkt som et trademark eller et forretningsnavn forbundet med social og kommerciel betydning.

Derved kan et brand repræsentere en kombination af intangibles med blandt andet trademarks,

forretningsnavne, kunderelationer, omdømme og goodwill. Det kan være vanskeligt og i nogle tilfælde

99 Ibid: side 17, afsnit 54
100 Ibid: side 17, afsnit 55
101 Ibid: side 17, afsnit 56
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umuligt at adskille de forskellige intangibles der bidrager til et brand. Uanset om det består af et enkelt

intangible eller en kombination betragtes det af OECD som et intangible under kapitel VI.102

Der er en række problemstillinger forbundet med denne type af intangibles som kan være af væsentlig

betydning for især værdiansættelse. Det er ikke vanskeligt at identificere trademarks, forretningsnavne

eller brands, særligt ikke hvis de er registreret og således er proprietære. Men hvorledes bestemmes deres

bidrag til værdiskabelse, og hvordan kan det måles, at de bidrager for eksempel til en højere salgspris,

større gennemslagskraft i et marked eller lignende? Dette er spørgsmål, som ikke er lige til at besvare i

forhold til transfer pricing, men som OECD måske bør behandle yderligere, således at der ikke opstår

diskrepans mellem skattemyndigheder og selskaber i forhold til transfer pricing.

3.2.4.1.3.4	Kontraktuelle	rettigheder	og	offentlige	licenser	

Kontraktuelle rettigheder og offentlige licenser kan blandt andet inkludere kontrakter med leverandører og

vigtige kunder, aftaler om at gøre service af en eller flere ansatte mulige, eller regeringsudstedte

rettigheder til udnyttelse af specifikke naturressourcer eller offentlige gode eller udføre bestemte

forretningsaktiviteter.103

OECD skriver ikke meget om denne type intangibles, men de er som udgangspunkt lettere at behandle, idet

en bestemt kontrakt eller en licens er relativ let at identificere og som oftest vil det være muligt at beregne

værdien med DCF-modellen ved tilbagediskontering af fremtidige økonomiske fordele af enten kontrakten

eller licensen. Som eksempel på offentlige licenser kan nævnes rettigheder til minedrift, olieudvinding,

grusgrave, færgedrift, togdrift mv.

3.2.4.1.3.5	Licenser	og	lignende	begrænsede	rettigheder	

Begrænsede rettigheder i forhold til intangibles overføres ofte i form af en licens eller en lignende

kontraktuel aftale. Sådanne rettigheder eller licenser kan være begrænset til et bestemt

anvendelsesområde, geografisk eller på anden vis være begrænset.104

3.2.4.1.3.6	Goodwill	og	ongoing	concern	value	

Afhængig af konteksten kan begrebet goodwill referere til en række forskellige koncepter:105

Ø Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse

102 Ibid: side 17, afsnit 57
103 Ibid: side 18, afsnit 58
104 Ibid: side 18, afsnit 59
105 Ibid: side 18, afsnit 60
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· I denne forstand refererer goodwill til forskellen mellem den aggregerede værdi af en

forretningsenhed i drift og nettoværdien af identificerede aktiver. Det vil sige forskellen

mellem kostpris og målt eller beregnet dagsværdi.

Ø Værdien af fremtidige økonomiske fordele associeret med aktiver der ikke er individuelt

identificeret.

Ø Værdien af fremtidig handel på baggrund af eksisterende kunder.

Ø Værdien af de samlede aktiver, som samlet besidder en højere værdi end værdien af aktiverne hvis

de værdiansættes hver for sig.

OECD  skriver,  at  en  præcis  definition  af  goodwill  ikke  er  nødvendig  i  forhold  til  transfer  pricing,  men

samtidig understreges vigtigheden af at anerkende, at ved overførsel mellem uafhængige parter af nogle

eller alle aktiver i en virksomhed, kan goodwill eller ongoing concern udgøre en væsentlig del af grundlaget

for kompensation.106

Goodwill kan dog være vanskelig at behandle, ikke blot i forhold til transfer pricing, men også i forhold til

værdiansættelse i regnskabsmæssig forstand. Det skyldes primært, at goodwill ikke altid lader sig

identificere direkte, men snarere optræder som et residual mellem prisen for de enkelte aktiver og

salgsprisen.

Det væsentligste problem i Revised Discussion Draft er dog, at en entydig definition på goodwill og ongoing

concern på ene side negligeres, mens det på den anden understreges som en væsentlig andel af

kompensation for overførsel af aktiver mellem koncernforbundne parter. Med op til fire forskellige

definitioner, hvoraf ongoing concern slet ikke behandles, er der skabt grundlag for usikkerhed og konflikt

ikke alene mellem selskaber og skattemyndigheder, men tillige mellem forskellige landes

skattemyndigheder. Problemstillingen øges med behandlingen af goodwill og ongoing concern i afsnit 62,

hvor det understreges, at behandlingen af goodwill som diverse residualer for regnskabsmæssige

værdiansættelser ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den pris, der betales mellem uafhængige

parter for en overførsel af rettigheder og licenser sammen med de associerede værdier af goodwill og

ongoing concern. Regnskabsmæssig værdiansættelse af goodwill og ongoing concern korresponderer som

udgangspunkt ikke med armslængde prisen for  overførsel  af  goodwill  eller  ongoing concern i  en transfer

pricing  analyse.  Dog  kan  disse  typer  af  værdiansættelser  og  de  informationer  de  bygger  på  være  et

brugbart udgangspunkt for en transfer pricing analyse. Samtidig fritager mangel på en entydig og præcis

definition hverken skatteyder eller skattemyndigheder for at forpligtelsen til at beskrive specifikke

106 Ibid: side 18, afsnit 61
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relevante intangibles eller vurdere, hvorvidt uafhængige parter vil kompensere for disse i relation til en

transfer pricing analyse.107

Problemstillingen er yderlig vanskelig, idet goodwill og ongoing concern i indeværende behandling ikke

lader sig afklare begrebsligt. Hvis det ikke kan afgrænses begrebsligt kan det heller ikke kontrolleres,

hvorved det falder uden for kapitel VI’s definition af intangibles. Der er ingen tvivl om, at goodwill

repræsenterer en virkelig værdi, hvilket gør det nødvendigt at begrebet hører ind under kapitel VI. OECD

løser  dillemmaet  i  afsnit  61 in  fine,  ved aktivt  at  definere goodwill  og  ongoing concern som et  intangible

under kapitel VI.108

Imidlertid løser det ikke de yderst komplekse vanskeligheder der er forbundet med, at adskille goodwill og

ongoing concern i de enkelte selskaber fra resten af koncernen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt

såfremt OECD i deres endelige udspil i september 2014 afgrænser begreberne i forhold til transfer pricing til

alene at  omfatte  goodwill  og  ongoing concern value,  der  kontrolleres  af  et  specifikt  selskab i  koncernen,

mens goodwill og ongoing concern, der kun består i kraft af, at det enkelte selskab er en del af koncernen,

bør udelukkes fra at indgå i transfer pricing. Samtidig bør det understreges, at blot fordi en funktion eller et

bestemt intangible overføres, er det ikke ensbetydende med, at der er sket overførsel af goodwill eller

ongoing concern.109

3.2.4.1.3.7	Gruppesynergier	

I visse tilfælde kan gruppesynergier bidrage til omsætningen i en multinational koncern. Sådanne synergier

kan antage mange former såsom strømlining af ledelse, eliminering af bekostelig overlapning af

arbejdskraft, integrerede systemer, købekraft, kreditværdighed osv. Ifølge OECD kan sådanne egenskaber

have en effekt på bestemmelse af armslængde betingelser for kontrollerede transaktioner og bør

adresseres i forhold til transfer pricing og sammenlignelige faktorer. Men da de ikke ejes eller kontrolleres

af et enkelt selskab, falder de udenfor definitionen i afsnit 40. MNE gruppesynergier behandles under afsnit

18-33 i Revised Discussion Draft.110

Det er i den forbindelse interessant at iagttage, at afsnit 18 omtaler muligheden for negative

gruppesynergier, for eksempel hvis koncernens størrelse skaber bureaukratiske barrierer, som ikke

eksisterer i mindre og mere smidige virksomheder, eller hvis et datterselskab er tvunget til at arbejde med

107 Ibid: side 19, afsnit 62
108 Ibid: side 19, afsnit 61
109 Som diskuteret i KPMG Internationals kommentarer til Revised Discussion Draft
110 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013,  side 19, afsnit 63.
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computer eller kommunikationssystemer, der er standard i koncernen, men ikke er effektive i forhold til

virksomheden.111

Imidlertid behandler OECD ikke, hvorledes koncerner kan eller bør forholde sig til disse negative

gruppesynergier i relation til transfer pricing. Spørgsmålet er, hvorvidt datterselskabet skal kompenseres

for  tab  i  effektivitet  ved  brug  af  systemer  som  er  påtvunget  af  koncernen,  samt  hvorvidt  den  negative

gruppesynergi skal behandles på samme måde som positiv gruppesynergi. OECD bør behandle disse

punkter i det endelig udspil i september 2014.

3.2.4.1.3.8	Markedsspecifikke	karakteristika	

Markedsspecifikke karakteristika kan påvirke armslængde vilkår for en transaktion i det pågældende

marked. Det kan for eksempel være en særlig høj købekraft hos forbrugerne i et bestemt marked, som kan

påvirke prisen på bestemte luksusgoder. På samme måde kan generelle lave lønninger, afstand til

markeder, favorable vejrforhold og lignende påvirke priser for bestemte produkter og serviceydelser i

bestemte markeder. Sådanne markedsspecifikke karakteristika kan ikke ejes eller kontrolleres af et enkelt

selskab, hvorfor de falder udenfor definitionen af intangibles under kapitel VI, men bør tages i betragtning

ved en transfer pricing analyse gennem den påkrævede bench-mark analyse. Markedsspecifikke

karakteristika er behandlet under afsnit 1-13 i Revised Discussion Draft og 9.148 – 9.153 i TPG.112

3.2.4.2	Identifikation	af	parter	med	ret	til	kompensation		

Denne del af Revised Discussion Draft synes interessant fordi det sammen med udvikling af en brugbar

definition  af  intangibles  er  ét  af  de  steder,  hvor  der  er  udvikling  fra  det  oprindelige  kapitel  VI  i  TPG.  I

Discussion Draft fra 2012 var dette område genstand for en særlig forespørgsel fra OECD’s side, hvor WP6 i

selve draftet anmoder erhvervslivet om at forholde sig specifikt til de forslåede principper, se gennemgang

under punkt 3.2.2.2. I den forbindelse ridsede WP6 rammerne op for det første forslag til en række

principper til at sikre, at udfaldet af en transfer pricing-vurdering der involverer intangibles, afspejler

udførte funktioner, anvendte aktiver og påtaget risiko.113 For så vidt angår indeværende afhandling, er det

interessante primært identifikation af ejere, da det udgør en væsentlig del af en omstrukturering.

Skatteydere såvel som skattemyndigheder har haft betydelige vanskeligheder forbundet med korrekt

allokering af omsætning på baggrund af transaktioner, der involverer intangibles. Udgangspunktet er ifølge

OECD den juriske ejer af et intangible, men samtidig kan andre selskaber i koncernen have udført

111 Ibid: side 8, afsnit 18
112 Ibid: side 19, afsnit 64
113 OECD (2012), Discussion Draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD
transfer pricing guidelines and related provisions, side 12
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funktioner,  brugt  eller  bidraget  med  aktiver  samt  påtaget  sig  risici,  der  bør  modsvares  af  et  tilsvarende

indtjening i henhold til armslængde princippet som beskrevet i kapitel I-III i TPG.114

En struktureret analyse af transaktioner involverer, ifølge OECD, følgende trin: (i) identifikation af den

juriske ejer på baggrund af kontraktsvilkår, registreringer, licensaftaler mv.; (ii) identifikation af hvilke

parter der udfører de forskellige funktioner (der tænkes særligt på vigtige funktioner som nævnt i afsnit 79 i

Revised Discussion Draft), anvender aktiver og påtager sig risici relateret til udvikling, forbedring,

vedligeholdelse og beskyttelse af de intangibles, der indgår i analysen; (iii) bekræftelse af

overensstemmelse mellem parternes adfærd og vilkår for juridiske aftaler på baggrund af en detaljeret

funktion, aktiv og risikoanalyse; (iv) identifikation af kontrollerede transaktioner i forhold til udvikling,

forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af de involverede intangibles på baggrund af juridisk

ejerskab samt relevante bidrag af værdi gennem udførte funktioner, aktiver, risici og faktorer der bidrager

til værdiskabelse; (v) bestemmelse af armslængde priser for disse transaktioner i overensstemmelse med

hver  parts  bidrag  i  form  af  udførte  funktioner,  brugte  aktiver  og  påtaget  risici;  og  (vi)  i  ekstraordinære

tilfælde, som beskrevet i afsnit 1.64 – 1.68 i TPG, redefinere transaktioner i det omfang det er nødvendigt i

forhold til armslængde vilkår.115

OECD lægger til grund, at det juridiske ejerskab er udgangspunktet for en transfer pricing analyse, hvilket

ikke er uden problemer i forhold til spørgsmålet om det økonomiske ejerskab. I sagen GlaxoSmithKline,

indgik medicinalvirksomheden af samme navn i 2006 et forlig med de amerikanske skattemyndigheder, på

3,4 milliarder dollars.116 I sagen lå det juridiske ejerskab på medicinalproduktet Zantac hos moderselskabet i

England, hvor det blev udviklet, og hvortil  det amerikanske datterselskab betalte roylties for salget i  USA.

Imidlertid argumenterede de amerikanske myndigheder, at det amerikanske datterselskab havde afholdt

usædvanligt store omkostninger til markedsføring i USA, og at disse var afgørende for salget i USA, hvorved

datterselskabet opnåede et økonomisk ejerskab.

GlaxoSmithKline-sagen understreger problemstillingen mellem juridisk og økonomisk ejerskab. Det kan

diskuteres, om OECD bør gøre det eksplicit i TPG, at et associeret selskab, der har væsentlige omkostninger

i forbindelse med et intangible, eller påtaget sig risikoen for udviklingen, har ret til omsætning på baggrund

af aktivet.

Hvis der tages udgangspunkt i det juridiske ejerskab kan vilkår, ifølge OECD, findes i kontrakter, offentlige

registreringer såsom patent- eller trademark-registre, samt korrespondance imellem parterne. Det er dog

114 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 20, paragraph 65
115 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 20, paragraph 66
116 Wall Street Journal (2006), Glaxo to Settle Tax Dispute With IRS Over U.S. Unit for $3.4 Billion’
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vigtigt at holde for øje, at rettighederne til anvendelse af visse intangibles kan være beskyttet eller

tidsmæssigt og/eller geografisk begrænset, igennem lovgivning eller registreringssystemer. Andre

intangibles såsom know-how og forretningshemmeligheder er muligvis ikke beskyttet gennem

registreringssystemer, men nyder beskyttelse gennem lovgivning til beskyttelse af fri konkurrence. Alt

andet lige er det vigtigt at holde for øje, at disse forhold kan variere fra land til land.117

Hvis der er overensstemmelse mellem parternes adfærd og kontraktuelle arrangementer, vil den juridiske

ejer normalt også betragtes som ejer i forhold til transfer pricing. Hvis der ikke kan identificeres en juridisk

ejer i henhold til gældende lov eller indgåede kontrakter, vil det selskab i koncernen, der kontrollerer

beslutninger vedrørende brug og overførsel af det pågældende intangible, og har den nødvendige kapacitet

til at begrænse andre parter i brugen af aktivet, blive betragtet som ejer.118

Det må forventes, at såfremt der ikke kan etableres en juridisk ejer at et intangible, vil det ikke være uden

problemer at fastlægge hvem i koncernen der kontrollerer beslutninger, særligt hvis det pågældende

intangible er opstået gennem fælles udarbejdelse af flere forskellige selskaber i koncernen. Dette

kompliceres yderligere, såfremt aktivet er under udarbejdelse og kontrollen skifter i henhold til projektets

stadie, alt efter om der er tale om indledende forskning, videreudvikling, testning, ansøgning om patenter

osv. Endvidere kan aktivet indgå som en del af et overordnet aktiv, for eksempel hvis en offentlig tilladelse

til markedsføring og salg af et medicinalprodukt består af en række underliggende patenter, som er

placeret i forskellige selskaber rundt om i verdenen.

Selskaber bør således holde disse problemstillinger for øje, ikke blot ved overførsler, men måske særligt i

forhold til løbende dokumentation af funktion, risiko og bidrag til værdiskabelse, under udarbejdelsen af

intangibles. Løbende dokumentation vil give et mere solidt funderet grundlag for eventuel bestemmelse af

kompensation på armslængde vilkår ved overførsel af intangibles.

OECD adskiller spørgsmålet om juridisk ejerskab fra spørgsmålet om kompensation på armslængde vilkår.

Identifikation af det juridiske ejerskab i kombination med identifikation af udførte funktioner, aktiver der

har bidraget eller er benyttet samt risici påtaget af bidragende parter, udgør det analytiske udgangspunkt

for identifikation af armslængde priser og andre vilkår for transaktioner, der involverer intangibles. Selve

allokeringen af omsætning skal ske på baggrund af udførte funktioner, påtagede risici og bidrag til

værdiskabelsen.119

117 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013, side 20f, paragraph
67-70
118 Ibid: side 21, afsnit 71
119 Ibid: side 21, afsnit 73-74
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I afsnit 79 skriver OECD, at kompensation for bidrag af funktioner afhænger af, hvor vigtige de udførte

funktioner  er  og  tilføjer  i  afsnit  80,  at  et  selskab  der  hævder  at  have  ret  til  hele  eller  størstedelen  af

omsætning på baggrund det juridiske ejerskab af et intangibles, generelt også vil have de vigtigste

funktioner  som  nævnt  i  afsnit  79.120 Imidlertid er dette forbundet med en række vanskeligheder, idet

tilgangen er meget snæver, og i praksis er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem kontrol, juridisk

ejerskab,  funktioner  og  risiko.  For  eksempel  kan  det  udviklende  selskab  meget  vel  have  alle  vigtige

funktioner og det juridiske ejerskab, selv om et moderselskab træffer de overordnede beslutninger og

bærer den økonomiske risiko.

Et intangible kan tillige udvikles på baggrund af en række eksisterende intangibles, såsom patenter, hvor

ejerskabet af disse er spredt ud på mange datterselskaber i koncernen, mens kontrol og økonomisk risiko er

centralt placeret i moderselskabet, hvor den daglige ledelse træffer beslutning om videre produktudvikling

og hvilke intangibles der skal anvendes. Der er således tale om en høj grad af kompleksitet, som OECD ikke

forholder sig til, og mangel på klarhed kan føre til tvister mellem selskaber og skattemyndigheder, såvel

som mellem skattemyndigheder fra forskellige lande.

3.2.4.3	Overførsel	af	intangibles	og	rettigheder	i	intangibles	

Denne del i Revised Discussion Draft danner grundlag for overførsel af intangibles i forbindelse med

omstruktureringer. Emnet behandles ikke udtømmende i kapitel IX i TPG, hvor der i stedet henvises til

kapitel VI i TPG, som Revised Discussion Draft er tiltænkt som erstatning for.

OECD opridser nogle generelle principper op, for overførsel af intangibles og/eller rettigheder til brugen af

disse. Ved overførsel af intangibles eller rettigheder til intangibles er det centralt, at typen af disse

bestemmes specifikt. Tilsvarende gælder, hvis overførte rettigheder er forbundet med begrænsninger for

eksempel i retten til videreudvikling, da sådanne begrænsninger kan påvirke prisen i væsentlig grad på to

ellers identiske aktiver. Sådanne begrænsninger vurderes i forhold til skriftlige aftaler i sammenligning med

parternes reelle adfærd, idet skattemyndigheder ikke behøver respektere en skriftlig aftale, hvis ikke den

afspejles af parternes adfærd.121

Det interessante er, at intangibles nu omtales i to definitoriske kategorier i form af henholdsvis intangibles

og  rettigheder  i  intangibles.  Men  selvom  rettigheder  kan  betragtes  som  et  intangible  i  sig  selv,  kan

opdelingen hjælpe til at adskille ejerskab af selve aktivet og retten til at bruge og udvikle på baggrund af

aktivet.  I  visse  tilfælde  vil  rettigheden  til  udnyttelse  dog  være  det  primære  aktiv,  for  eksempel  ved  en

120 Ibid: side 23, afsnit 79-80
121 Ibid: side 29f, afsnit 106-109
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statslig givet rettighed til udnyttelse af naturressourcer. Diskussionen understreger kompleksiteten ved

intangibles og behovet for klare definitioner.

Overførsel af intangibles kan inkludere salg såvel som transaktioner, der er økonomisk sammenlignelige

med et salg og kan tillige være licens til rettigheder i en eller flere intangibles. Ved anvendelse af

principperne i kapitel I-III i TPG, er det vigtigt at holde for øje at intangibles besidder stor diversitet i deres

karakteristika og evne til at genere omsætning samt fremtidige fordele. Disse unikke karakteristika bør

derfor nøje undersøges i sammenlignende analyser, hvilket især kan være afgørende i tilfælde, hvor det

pågældende intangible giver et selskab en unik konkurrencefordel i markedet. OECD har derfor udarbejdet

en liste over specifikke egenskaber og områder der kan indgå i en bench mark analyse.122

3.2.4.3.	Områder	relevante	for	benchmark	analyse	

Bench-mark analyser anvendes til at sikre at en transaktion og eventuel kompensation af denne, er sket på

armslængde vilkår. Derved kommer analysen til at udgøre en form for objektive kriterier  ved

sammenligning med uafhængige selskaber, som ligeledes kan indgå i analysen af transaktioner i forbindelse

med omstruktureringer. Det er derfor relevant at forstå behandlingen af disse områder i forhold til

indeværende afhandlings problemstilling.

3.2.4.3.1	Eksklusivitet	

Visse intangibles tillader ejeren at udelukke andre fra at bruge aktivet, som for eksempel et patent, der

giver ejeren af patentet eksklusiv ret til brugen af en opfindelse i en begrænset tidsperiode. Hvis den part

der kontrollerer det pågældende intangibles kan udelukke andre selskaber fra et marked eller fra at bruge

intangibles, der giver en konkurrencemæssig fordel, vil denne part alt andet lige have en højere grad af

markedsindflydelse end en part, der ikke har disse fordele, hvorfor eksklusivitet bør inddrages i en bench-

mark analyse.123

3.2.4.3.2	Omfang	og	varighed	af	juridisk	beskyttelse	
Det kan have betydning, om intangibles såsom know-how og forretningshemmeligheder nyder en form for

juridisk beskyttelse i det pågældende land og tilsvarende, hvis denne beskyttelse er mindre omfattende og

derfor kan påvirke værdien af disse. Hvis de relevante intangibles relaterer sig til produkter med begrænset

levetid, vil varighed af den juridiske beskyttelse påvirke forventninger til fremtidige fordele på baggrund af

det pågældende intangible.124

122 Ibid:  side 34f, afsnit 133-34
123 Ibid: side 35, afsnit 136
124 Ibid: side 35, paragraph 137
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3.2.4.3.3	Geografisk	omfang	
Det geografiske omfang er vigtigt i en bench-mark analyse, idet en global rettighed i et intangible kan være

væsentligt mere værd end rettigheder, der er begrænset til nogle få lande.125

3.2.4.3.4	Levetid	
Mange intangibles har begrænset levetid, hvilket kan være påvirket af typen af juridisk beskyttelse og

levetiden for denne. Eksempelvis udløber patenter ofte efter en begrænset periode. Levetiden af et

intangible kan ligeledes være afhængig af hastigheden på den teknologiske udvikling og udviklingen af nye

og potentielt bedre produkter. I en bench mark analyse er det derfor vigtigt at overveje den forventede

levetid på det pågældende intangible eftersom et produkt med en længere forventet levetid som

udgangspunkt må være mere værd end et lignende intangible, der giver tilsvarende fordele i en kortere

periode. En vigtig pointe er, at levetiden for et intangible der danner grundlag for fortsat R&D kan række

udover dets kommercielle levetid på den nuværende produktserie baseret på dette intangible.126

3.2.4.3.5	Udviklingsstadier	
Det  kan  være  vigtigt  at  forholde  sig  til  forskellige  udviklingsstadier  af  et  intangible  da  det  kan  have  stor

betydning for værdien af et intangible, hvorvidt det er færdigudviklet eller godkendt til salg. Det kan for

eksempel observeres i medicinalindustrien, hvor der kan udvikles patenter der overføres i kontrollerede

transaktioner  lang tid  før  yderligere forskning kan afgøre,  om det  er  sikkert  til  behandling  af  en bestemt

sygdom. Som hovedregel er et intangible relateret til et produkt med etableret levedygtighed mere værd

end hvis det endnu er usikkert, hvorvidt produktet kan generere omsætning. Det er derfor vigtigt at

vurdere, hvorvidt videre udvikling vil lede til væsentlige fremtidige fordele. I nogle stadier kan retten til

videreudvikling af eksempelvis programmer, eksempelvis et computerspil som FIFA14, som behandles i

næste afsnit, udgøre væsentlige andele af værdien. Branchespecifikke data vedrørende risikoen forbundet

med videreudvikling, kan i visse tilfælde og ved tvivlstilfælde bidrage til en vurdering.127

3.2.4.3.6	Rettigheder	til	forbedring,	ændringer	og	updates	
Begrænsninger i retten til videreudvikling er en vanskelig problemstilling som behandles i afsnit 143-144 i

Revised Discussion Draft, hvor OECD nævner software som eksempel.128 Problemstillingen kan illustreres

mere konkret ved videreudvikling af et computerspil såsom FIFA14. Dette computerspil kan sikkert

forventes  at  sælge  godt  i  2014  og  sikkert  også  sælge  en  del  i  2015,  om  end  det  vil  være  forventeligt,  at

interessen for spillet aftager. Værdien af rettigheden til spillet vil være væsentlig lavere hvis denne alene

består i en ret til selve spillet FIFA14, hvorimod retten til videreudvikling af spillet til FIFA15 må forventes at

125 Ibid: side 35, afsnit 138
126 Ibid: side 35, afsnit 139-40
127 Ibid: side 35f, afsnit 141-42
128 Ibid: side 36, afsnit 143-44
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forøge prisen betragteligt. Ydermere skal der skelnes på omfanget af en sådan rettighed for så vidt den

gælder  retten  til  blot  at  udvikle  til  FIFA15,  eller  om  retten  består  ubegrænset,  således  at  selskabet  kan

videreudvikle FIFA15, 16, 17 etc. Hvilket ligeledes vil påvirke værdien af aktivet.

3.2.4.3.7	Forventning	om	fremtidige	fordele	
De netop gennemgåede områder kan påvirke forventninger til fremtidige fordele fra de pågældende

intangibles. Der kan være stor forskel på forventning til fremtidige fordele fra brugen af det ene intangible

fremfor det andet, hvorfor det er vigtigt at vurdere det aktuelle indtjeningspotentiale for produkter eller

potentielle produkter på baggrund af det pågældende intangible. Enhver faktor der kan have væsentlig

indflydelse på parternes forventning til fremtidige fordele bør inddrages i analysen.129

Udviklingen i behandlingen af intangibles fra kapitel VI i TPG fra 2010 og frem til indeværende Revised

Discussion Draft er betydelig, idet definitionen af intangibles nu er langt mere præcis. Imidlertid behandler

Revised Discussion Draft ikke intangibles i forbindelse med omstruktureringer, hvilket er omfattet af kapitel

IX i TPG, hvilket gennemgås i det følgende.

3.2.5	Kapitel	IX	i	TPG	(2010)	

Kapitel IX i TPG behandler intangibles i forbindelse med omstrukturering og deraf omdannelse af

koncernforbundne selskaber. Det er især afsnit 9.80 – 9.92 der er relevante for selve overførslen af

intangibles, mens risici relateret til overførsel af intangibles primært behandles i part 1 og 2 i kapitlet.

3.2.5.1	Anvendelsesområde	for	omstrukturering	af	selskabsstrukturer	

Der findes ikke nogen juridisk eller generel accepteret definition af begrebet omstrukturering. OECD

definerer det i kapitlet som MNE’ers grænseoverskridende omfordeling af funktioner, aktiver og/eller

risici.130

’..the cross-border redeployment by a multinational enterprise of funtions, assets and/or

risks.’

Ifølge OECD har omstruktureringer af MNE’er, siden halvfemserne ofte involveret centralisering af

intangibles såvel som risici, hvor der har været tilknyttet et indtjeningspotentiale. Omstruktureringer kan

ske  på  mange  måder,  for  eksempel  i  form  af  en  principalstruktur,  hvor  intangibles  og  risici  overføres  til

principalen. Det kan også foregå omvendt, hvor intangibles og risici i stedet decentraliseres og allokeres til

129 Ibid: side 36, afsnit 145
130 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 235-36,
afsnit 9.1
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operationelle selskaber såsom producenter og distributører. I indeværende afhandling fokuseres der alene

på anvendelse af en principal-struktur: 131

Uanset i hvilken form omstruktureringer foretages, er disse ikke undtaget princippet om armslængde vilkår

som gælder på alle grænseoverskridende omfordeling af funktioner, aktiver og/eller risici. I forbindelse

med omstruktureringer sker der ofte også en re-allokering af profit mellem selskaberne i koncernen, enten

samtidig med omstruktureringen eller i løbet af en efterfølgende årrække. Det er vigtigt at iagttage,

hvorvidt en sådan allokering af profit er i overensstemmelse med armslængde princippet i

modeloverenskomstens artikel 9, og hvorledes armslængde princippet finder anvendelse på

omstrukturering af selskabsstrukturer. Kapitel IX afgrænses i forhold til tildeling af profit i henhold til artikel

7 i modeloverenskomsten. Det mest relevante spørgsmål angår således, hvorvidt der er betingelser i

forbindelse med en omstrukturering af en selskabsstruktur, som afviger fra de betingelser, der normalt ville

blive fastsat mellem uafhængige parter.132

3.2.5.2	Omfordeling	af	risici	og	omstruktureringer	

På et frit marked er det normalt en grundantagelse, at der er sammenhæng mellem risiko og indtjening.

Omstruktureringer resulterer derfor ofte i, at lokale selskaber omdannes til selskaber med lav risiko, som

for eksempel LRD’er eller kontraktsproducenter som så til gengæld for en tilsvarende lav, men fast

indtjening. Residualet tilfalder derpå det selskab der bærer risikoen. Det er derfor ved omstruktureringer,

yderst vigtigt for skattemyndigheder at fastslå omfordelingen af væsentlige risici og i hvilken grad denne

omfordeling er i overensstemmelse med armslængde princippet. Dette vurderes både i forhold til selve

omstruktureringen såvel som de efterfølgende transaktioner.133

I modsætning til territorialbeskatningen under artikel 7, vurderes risiko i forhold til omstruktureringer på

baggrund af armslængde i artikel 9. En vurdering af risici i denne kontekst, lægger derfor vægt på de

kontraktuelle betingelser selskaberne imellem, idet disse betingelser ofte definerer hvorledes risiciene

fordeles. De involverede parter bør derfor dokumentere risici, affødt af de forskellige transaktioner samt

forventede konsekvenser på indtjeningspotentialet134 i forhold til fordeling af væsentlige risici. Foreligger

131 Ibid: side 235, afsnit 9.2
132 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 236-37,
afsnit 9.3 - 9.9
133 Ibid: side 239
134 Indtjeningspotentiale er defineret i afsnit 9.66, i OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations som; ’…expected future profit’. Begrebet kan tillige dække over tab. Det bruges
særligt i forbindelse med værdiansættelse på armslængde vilkår af en kompensation, når en sammenlignelig
transaktion mellem uafhængige parter, ville have ført til en kompensation. I forhold til omstruktureringer skal
begrebet forstås således, at tab og gevinst som vil forekomme såfremt arrangementet som følge af omstruktureringen
ikke var bragt til ophør, skal fremkomme som en kompensation mellem parterne.



Side | 41

der ikke sådan skriftligt materiale, udledes den kontraktuelle relation på baggrund af henholdsvis parternes

adfærd, samt de økonomiske principper som normalt regulerer et sådan forhold.135

Imidlertid er en skattemyndighed berettiget til at udfordre en kontraktuel fordeling af risici mellem

tilknyttede virksomheder, såfremt fordelingen ikke stemmer overens med den økonomiske substans i

transaktionen, således som illustreret i GlaxoSmithKline-sagen. Dette afføder tre forhold relateret til

undersøgelse af risikoallokering mellem tilknyttede virksomheder:136

Ø Hvorvidt de tilknyttede virksomheders adfærd afspejler den kontraktuelle allokering af risici.

Ø Hvorvidt allokering af risici i den kontrollerede transaktion er i overensstemmelse med armslængde

princippet.

Ø Hvilke konsekvenser den pågældende allokering af risici har.

Kapitel IX i TPG indeholder en lang række eksempler til illustration af anvendelsen af de tre ovenstående

forhold. Imidlertid skal det iagttages, hvorvidt en allokeret risiko er økonomisk væsentlig,137 det vil sige om

risikoen er forbundet med et væsentligt indtjeningspotentiale, hvorfor en allokering af denne risiko vil

medføre en tilsvarende allokering af indtjeningspotentiale. Dette vil afhænge af risikoens størrelse,

sandsynligheden for at den realiseres og dens forudsigelighed samt muligheden for at imødegå den. På

armslængde vilkår vil en uafhængig part ikke forventes, at overføre en uvæsentlig risiko til gengæld for en

væsentlig nedgang i indtjeningspotentiale.138

Det er dog vigtigt at forså det enkelte selskabs risikoprofil, før det kan vurderes om der er sket overførsel af

væsentlige risici. I den forbindelse kan regnskaber være et godt udgangspunkt for brugbar information i

forhold til sandsynlighed og omfang af visse risici, såsom risikoen for tab på debitorer og lagerrisiko.

Imidlertid  er  der  økonomisk  væsentlige  risici,  som  for  eksempel  markedsrisici,  som  ikke  kan  læses  ud  af

regnskabet.139

Disse forhold savner dog objektive kriterier, hvilket som udgangspunkt er positivt i den forstand, at

omstruktureringer og allokering af risici såvel som indtjeningspotentiale, vanskeligt lader sig underkaste

objektive kriterier. Imidlertid kan det skabe usikkerhed for både skattemyndigheder og selskaber, at der

ikke eksisterer objektive rammer, indenfor hvilke der kan opereres med sikkerhed for korrekt compliance.

135 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 239-40,
afsnit 9.11
136 Ibid: side 240, afsnit 9.12
137 Ibid: side 249, afsnit 9.41
138 Ibid: side 240-51
139 Ibid: side 249, afsnit 9.43
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Derfor kan en vurdering af kontraktsvilkår og allokering af risiko ikke stå alene, og må sammenholdes med

en vurdering af om vilkår og allokering af risici er i overensstemmelse med armslængde vilkår.

3.2.5.3	Bestemmelse	af	armslængde	vilkår	

Armslængde kan bestemmes ved at sammenligne med allerede indtrufne transaktioner af lignende

karakter. Ifølge OECD er der overordnet to former af sammenlignende transaktioner:140

Ø Internal comparable: Data baseret på transaktioner mellem en part i den kontrollerede transaktion

og en ekstern uafhængig part.

Ø External comparable: Data baseret på lignende transaktioner mellem to uafhængige eksterne

parter.

Det  er  dog  vanskeligt  at  bestemme  armslængde,  i  tilfælde  hvor  det  ikke  er  muligt  at  basere  det  på

sammenlignelige data eller transaktioner. Men blot fordi arrangementet ikke ses mellem uafhængige parter

betyder det ikke nødvendigvis, at det ikke opfylder armslængde princippet. Dog må det vurderes om

allokeringen af risici kunne forventes at ske på sammen måde mellem uafhængige parter under lignende

omstændigheder.141 Imidlertid vil en sådan vurdering være subjektiv, og bør inddrage, hvilket selskab der

har forholdsvis mere kontrol over risikoen samt dets økonomiske evne til at bære en eventuel realisation af

pågældende risiko.142

3.2.5.4	Allokering	af	risici	og	indtjeningspotentiale	

Omstruktureringer involverer ofte ændringer i de respektive tilknyttede virksomheders risikoprofiler. For

eksempel kan en fully-fledged producent ved omstruktureringen ændres til en kontraktsproducent med lav

risiko. I et sådan tilfælde kan et vederlag i form af kost-plus kontrakt udmærket være på armslængde vilkår.

Spørgsmålet er dog, hvorvidt producenten også bør kompenseres på armslængde vilkår for selve

overførslen af det mere risikofyldte indtjeningspotentiale.143

3.2.5.5	Overdragelse	af	intangibles	

Overdragelse af intangibles kan udgøre visse vanskeligheder både i forhold til at identificere disse og i

forhold  til  at  værdiansætte  dem.  Ikke  alle  intangibles  er  juridisk  beskyttet  og  registreret  og  ikke  alle

værdifulde intangibles er bogført. En essentiel del af analysen af en omstrukturering består derfor i, at

140 Ibid: side 241, afsnit 9.18
141 Ibid: side 242, afsnit 9.19
142 Ibid: side 242, afsnit 9.20
143 Ibid: side 258, afsnit 9.71
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identificere hvilke væsentlige intangibles, der er blevet overført, og hvorvidt det ville udløse et vederlag

mellem uafhængige parter, og hvilken armslængde værdi aktiver har.144

3.2.5.5.1	Overdragelse	af	intangibles	fra	decentraliseret	enhed	til	en	central	(udenlandsk	tilknyttet	

virksomhed).	

MNE’er kan have mange gode grunde til at centralisere intangibles til en principalstuktur. Dette besvarer

dog ikke, hvorvidt armslængde princippet er tilstrækkeligt opfyldt for overdrageren såvel som for

erhververen. I de tilfælde hvor en omstrukturering medfører en overdragelse af et intangibles ved et

arrangement,  hvor  overdrageren  fortsat  vil  bruge  det  overførte  aktiv,  skal  vilkårene  for  brug  og  betaling

ligeledes leve op til armslængde princippet. Det er for eksempel usandsynligt, at følgende arrangement er i

overensstemmelse med hvad uafhængige parter vil aftale: Et patent overdrages til en pris af 100 i år N.

Overdragen fortsætter dog med at bruge patentet i henhold til en licensaftale, der forpligter overdragen til

at betale en licens på 100 om året i en ti-årig periode. Således opnår overdrageren en kompensation på 100

for overdragelse, men forpligter sig til at betale 1.000 for brugen af det i 10 år.145

3.2.5.5.2	Intangibles	der	overdrages	på	et	tidspunkt,	hvor	de	ikke	har	en	etableret	værdi	

Da det kan være vanskeligt at vurdere armslængde pris for overdragelse af et intangible på et tidspunkt,

hvor det endnu ikke har en etableret værdi, og hvor værdien er meget usikker, bør der tages udgangspunkt

i, hvorledes uafhængige selskaber ville gøre i en lignende situation. Følger man disse retningslinjer er det

væsentlig at vurdere; (i) hvorvidt værdiansættelsen er behæftet med en sådan grad af usikkerhed, at

uafhængige parter alene vil acceptere den pågældende værdiansættelse, hvis aftalen indeholder en

prisreguleringsmekanisme eller, (ii) hvorvidt den efterfølgende ændring i værdi er så fundamental, at det

mellem uafhængige parter vil føre til en genforhandling af transaktionen. Såfremt en af disse betingelser

opfyldes, vil et lands skattemyndighed være berettiget til at lægge sådanne prisreguleringer eller

genforhandlinger mellem to uafhængige parter til grund for en værdiansættelse af et overdraget intangible,

hvis værdi på tidspunktet for overdragelsen er usikker. En usikkerhed om værdiansættelsen alene er dog

ikke tilstrækkelig til en regulering fra skattemyndighedernes side.146

3.2.5.5.3	Lokale	intangibles	

I tilfælde hvor et lokalt uafhængigt selskab omdannes til et selskab med lavere risiko, begrænsede

intangibles og lav, men fast indtjening, opstår spørgsmålet om, hvorvidt intangibles særligt lokalt

oparbejdede, såsom kundelister, marketing mv. bliver hos den lokale enhed, eller overføres til principalen.

144 Ibid: side 262, afsnit 9.80
145 Ibid: side 263-264, afsnit 9.83-9.86
146 Ibid: side 264f, afsnit 9.87-9.88



Side | 44

Såfremt de overdrages, skal der ske kompensation på armslængde vilkår og såfremt de ikke overdrages,

skal der tages højde for eventuelle aftaler om vederlag for principalens udnyttelse af disse.147

Særligt i forbindelse med omdannelse af en fully-fledged virksomhed til en LRD eller en agent der sælger på

vegne af principalen, kan det være vigtigt at undersøge, hvorvidt distributøren gennem en årrække

forinden omstruktureringen har udviklet marketing intangibles på det lokale marked. Såfremt det er

tilfældet  må  det  afgøres  hvad  arten  og  værdien  er  af  disse  intangibles,  og  hvorvidt  de  ved

omstruktureringen er overført til et koncernforbundet selskab og om der bør ske kompensation på arm

længde vilkår.148

Hvis sådanne intangibles eksisterer, og de efter omdannelse bliver i selskabet, bør de inddrages i en

funktionsanalyse. Måske er deres beskaffenhed således, at det påvirker den anvendte transfer-pricing

metode i forhold til kontrollerede transaktioner der finder sted efter omstrukturering. Det kan medføre, at

de skal kompenseres anderledes, for eksempel ved betaling af royalties fra det selskab som efter

omstruktureringen udnytter det pågældende intangible. 149

3.2.5.5.4	Kontraktuelle	rettigheder	

Hvis  virksomhed  A  har  en  værdifuld  kontrakt,  som  giver  en  tilknyttet  virksomhed  B  ret  til  succession

ikontrakten  og  virksomhed  A  opsiger  sin  kontrakt,  kan  der  de  facto  være  tale  om  en  overførsel  af

kontraktuelle rettigheder fra virksomhed A til virksomhed B, hvilket skal vederlægges på armslængde

vilkår.150

3.2.5.5.5	Tabsgivende	aktiviteter	

Ikke alle overdragelser omhandler et reelt tab af forventet fremtidig profit. I nogle omstruktureringer er

omstændighederne således, at den omstrukturerede enhed faktisk bliver sparet for et forventet

tabsgivende begivenhed. En koncern kan vælge at overføre underskudgivende aktiver og funktioner fra et

koncernforbundet selskab til et andet fremfor at lade det overdragende selskab gå konkurs. Overdragelse

af aktiver mv. kan således udgøre en række fremtidige økonomiske fordele i form af sparet omkostninger

for afgivende selskab.151

Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt erhververen bør kompenseres for erhvervelse af de overdragne

tabsgivende aktiviteter. Svaret afhænger af, hvorvidt uafhængige parter under lignende omstændigheder

147 Ibid: side 265, afsnit 9.89
148 Ibid: side 265f, afsnit 9.90
149 Ibid: side 266, afsnit 9.90
150 Ibid: side 266, afsnit 9.92
151 Ibid: side 268, afsnit 9.96
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vil være villige til at betale for overdragelse af med de tabsgivende aktiviteter, for eksempel hvor afvikling

af aktiverne kan have højere omkostninger end overdragelse med tilhørende kompensation.152

Situationen kan dog være anderledes i tilfælde, hvor de tabsgivende aktiviteter giver andre fordele såsom

synergier med andre aktiviteter udført af den samme aktør eller udførsel af de tabsgivende aktiviteter giver

koncernen en fordel som helhed. Her skal det på baggrund af armslængde princippet vurderes, hvorvidt

aktøren skal vederlægges.153

3.2.5.6	Vederlæggelse	af	kontrollerede	transaktioner	efter	omstrukturering	

Armslængde princippet gælder tillige for transaktioner foretaget efter omstruktureringen som under selve

omstruktureringen. Tilsvarende gælder for alle efterfølgende transaktioner.154

Ved benchmark studier til brug for sammenligning mellem situationer mellem uafhængige parter og

situationer indenfor tilknyttede virksomheder, skal der tages højde for, hvorledes en omstrukturering

adskiller sig fra aftaler mellem uafhængige parter. Ved en omstrukturering er der for eksempel tale om et

længerevarende forhold, hvilket bl.a. kan medføre lempeligere betingelser som for eksempel, at der ikke er

prøveperioder i produktionskontrakter.155

Det samme kan gøre sig gældende i forhold til opkøb om omdannelse af en eksisterende distributør i

modsætning til en etablering af en distributør. Her vil forskellen bestå i, at den distributør der har været på

markedet i nogen tid og omdannes til LRD ved omdannelsen allerede har etableret markedsindtrængning.

Etableres en LRD derimod på bar bund, må koncernen starte med at bruge en række ressourcer på at

trænge ind i markedet.156 Et fully-fledged selskab som omdannes, kan desuden have udført funktioner,

båret omkostninger (for eksempel marketing), påtaget sig visse risici og bidraget til udvikling af intangibles

før konvertering til LRD.157

Ved omstruktureringer, såvel som andre koncerninterne transaktioner, er det vigtigt at forholde sig til re-

allokering af profit, fordeling af risici og funktioner samt kompensation på armslængde vilkår. Som det ses i

ovenstående gennemgang af de forskellige publikationer fra OECD, er det netop armslængde der går igen,

uanset på hvilken måde intangibles er involveret i en transaktion mellem koncerninterne selskaber.

Imidlertid skal nationale skatteregler i de lande, hvor aktiviteten udføres tillige iagttages, hvorfor de

relevante danske skatteregler gennemgås i det følgende.

152 Ibid: side 268, afsnit 9.97
153 Ibid: side 268-69, afsnit 9.98
154 Ibid: side 277, afsnit 9.123
155 Ibid: side 278, afsnit 9.127 – 9.128
156 Ibid: side 278, afsnit 9.129
157 Ibid: side 279, afsnit 9.130
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4.0 Afskrivningslovens	§	40	
Hvis det danske moderselskab skal kompensere de opkøbte udenlandske selskaber for eventuel overførsel

af intangibles, er det nødvendigt at forstå, i hvilket omfang de danske regler giver adgang til skattemæssig

afskrivning på overførte intangibles. Reglerne findes primært i AL § 40, og kan betragtes i sammenhæng

med LL § 2 samt SKL § 3B.

Afskrivningsloven § 40, indeholder den retlige kvalificering af intangibles samt betingelser for skattemæssig

afskrivning af sådanne. Bestemmelsen deler intangibles op i to kategorier, hvoraf goodwill behandles i stk.

1, mens andre immaterielle rettigheder behandles i stk. 2.

4.1	Goodwill	
I  henhold til  AL § 40, stk. 1 kan erhvervelse af goodwill  afskrives fra og med det indkomstår, hvori der er

indgået endelig aftale om overdragelsen. Skatteyderen kan afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige

indkomst med indtil 1/7 årligt.158

4.1.1	Definition	af	goodwill	
Definition af goodwill fremgår ikke af bestemmelsen, hvorfor retspraksis samt ligningsvejledningen 159

inddrages i fortolkningen, hvoraf der fremgår en række domme, som har fastslået den retspraktiske

anvendelse af den skatteretlige behandling af goodwill.  I U.1996.552H stadfæster Højesteret en dom af

Vestre Landsret, hvor det vurderes, hvorvidt en andel af købesummen for et selskab bliver anset som

vederlag for goodwill i skattemæssig henseende. Af præmisserne fremstår følgende definition på

goodwill:160

’Good-will i skattemæssig henseende har siden 1939 i skattelovgivningen været knyttet til

afståelse af kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende, og denne snævre

fastlæggelse af det skattemæssige good-will-begreb har været fulgt i praksis…’

Definitionen er ligeledes nævnt i ligningsvejledningen,161 men det kan diskuteres, hvorvidt den er entydig,

idet vejledningen ikke indeholder en diskussion af, hvad der forstås ved en kundekreds,

forretningsforbindelse eller lignende. I henhold til retspraksis skal goodwill dog være knyttet til  en

virksomhed, og kan således ikke overføres som et selvstændigt aktiv.

158 LBKG 2007-10-11 nr 1191, § 40, stk. 1
159 Skat (2014), Den juridiske vejledning 2014-2, sektion C.C.6.4.1.1
160 TfS 1996, 155 / U1996.552.H
161 Skat (2014), Den juridiske vejledning 2014-2, sektion C.C.6.4.1.1
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I SKM2007.347.HR lagde Højesteret til grund at en bortforpagtningsaftale af et selskab tillige omfattede

goodwill, hvorfor der ikke kunne være tale om særskilt goodwill.162 Samtidig fremgår det af den juridiske

vejledning, at goodwill skal knytte sig til en allerede oparbejdet kundekreds eller forretningsforbindelser,

hvilket i praksis betyder, at ved overførsel af et selskab hvor der er en forventning om fremtidig omsætning

der ikke knytter sig eksisterende kunder eller forretningsforbindelser, ikke kan være goodwill tilknyttet.163

Dette viser sig tillige af dommen SKM2005.274.HR, hvor appellanterne havde overdraget deres personlige

virksomheder med handel med værdipapirer for egen regning. Her blev det lagt til grund at forventning om

fremtidig indtjening på baggrund af handel med værdipapirer for egen regning, ikke var tilknyttet en

oparbejdet kundekreds eller forretningsforbindelser, hvorfor der ikke var tale om goodwill.

4.2 Andre immaterielle rettigheder

I  henhold  til  AL  §  40,  stk.  2  kan  erhvervelse  af  andre  immaterielle  aktiver  på  samme  måde  som  i  stk.  1,

afskrives i  den skattepligtige indkomst fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om

overdragelsen.164

AL § 40, stk. 2 opremser følgende intangibles:

Ø Særlige fremstillingsmetoder eller lignende (know-how).

Ø Patenter.

Ø Forfatter- og kunstnerrettigheder.

Ø Design (mønster).

Ø Varemærke.

Ø Retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt.

Listen er ikke udtømmende og det er ikke nogen betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at

rettighederne er registreret.165

4.2.1	Definition	af	andre	immaterielle	aktiver	
Bestemmelsen indeholder ikke en overordnet definition, men i ligningsvejledningen findes følgende

uddybende definitioner på de syv typer intangibles, der er oplistet:166

Ø Særlig fremstillingsmetode eller  lignende  dækker  opfindelser  og  værker,  der  er  skabt  af

afhænderen selv, blandt andet knowhow.

162 SKM2007.347.HR
163 Skat (2014), Den juridiske vejledning 2014-2, sektion C.C.6.4.1.1
164 AL § 40, stk. 2, 1. pkt.
165 Skat (2014), Den juridiske vejledning 2014-2, sektion C.C.6.4.2.1
166 Ibid: sektion C.C.6.4.2.1
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Ø En patentret er  en  registreret  ret  til  at  forbyde  andre  at  udnytte  en  opfindelse  kommercielt.  For

eksempel kan et softwarefirma have patent på dobbeltklik. Ved patentering beskyttes således

omkostninger brugt til udvikling og brug af opfindelsen.

Ø Ved forfatter- og kunstnerret forstås rettigheder, der er beskyttede efter lov om ophavsret. Det vil

bl.a. sige forfatterret til skønlitteratur, videnskabelig eller faglig litteratur, filmrettigheder, retten til

musikværk, retten til edb-programmer, Webhotels, hjemmesider, domænenavn, internethandel og

lignende.

Ø Designretten blev indført i Danmark i 2001 på basis af et EF-direktiv og er en modernisering af de

tidligere regler om mønsterbeskyttelse og mønsterret. Designretten er en lovbestemt beskyttelse

af industrielt eller håndværksmæssigt fremstillede produkters udseende, som for eksempel møbler

og lamper.

Ø Ved varemærkeret forstås en lovbestemt beskyttelse af særlige kendetegn for varer eller

tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed. Et varemærke skal

kunne  gengives  grafisk  for  at  opnå  beskyttelse.  Eksempler  kan  være  et  logo/mærke  på  tøj  og

legetøjsklodser eller et softwarefirmas logo.

Ø Ved udbytteret forstås retten til en kontraktligt aftalt løbende indkomst erhvervet ved

overdragelse af et formuegode for eksempel i forbindelse med afståelse af en virksomhed.

Ø Ved retten efter en forpagtnings- eller lejekontrakt forstås retten til at indtræde eller fortsætte

som forpagter eller lejer af et formuegode for eksempel fast ejendom.

Ifølge ligningsvejledningen fra Skat omfatter bestemmelsen også rettigheder, der er opstået på baggrund af

en vis indsats af skabende eller opfindende karakter, hvilket kan fortolkes som R&D i for eksempel

medicinalindustrien. Det fremgår dog ikke af vejledningen, hvordan en vis indsats skal forstås, hvilket kan få

betydning for intangibles på forskellige udviklingsstadier i forhold til, hvorvidt de i skatteretlig forstand

udgør et intangible eller en omkostning. I forhold til overførsel af rettigheder fra et datterselskab i udlandet

til  en  principal  i  Danmark,  som  er  opstået  på  baggrund  af  R&D  i  forskellige  stadier,  udgør  det  en  ikke

uvæsentlig problemstilling.167

Problemstillingen vedrørende forskellen mellem omkostning og et intangible er imidlertid kun behandlet,

for  så  vidt  angår  filmrettigheder.  I  SKM2003.586.HR  lægger  Højesteret  til  grund,  at  hvis  der  er  tale  om

brugsrettighed til en film vedrørende en kortere periode, end den ophavsretligt er beskyttet, så er der tale

om  en  omkostning  og  dermed  ikke  en  immateriel  rettighed  i  den  forstand  det  skal  forstås  efter

167 Ibid: sektion C.C.6.4.2.1
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bestemmelsen i  AL § 40, stk. 2. Der skal altså foretages en endelig overdragelse af rettigheder, før der er

tale om et intangible.

Dette kriterie adskiller sig fra definitionen i Revised Discussion Draft, hvor rettigheder der ejes for en

begrænset periode som er mindre end den ophavsretlige beskyttelse, må ses som omfattet af definitionen

på et intangible, for eksempel retten til at anvende et patent i et geografisk afgrænset område i en kortere

periode end patentet løber. Spørgsmålet er, om fortolkningen i dansk retspraksis kan anvendes analogt på

andre rettigheder med tidbegrænset beskyttelse og dermed tillige gælde for eksempel begrænsede

rettigheder til patenter, design, mønstre og know-how? Såfremt dette er tilfældet opstår der en væsentlig

diskrepans mellem retningslinjerne i TPG fra OECD og den skattemæssige behandling i Danmark, som må

afklares i forhold til korrekt behandling af overførte intangibles fra datterselskaber i udlandet.
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5.0 Case	
Til brug for belysning af specifikke problemstillinger relevant for afhandlingen, er der konstrueret en fiktiv

case som er opbygget som en multinational koncern med et moderselskab beliggende i Danmark. I 2014

opkøber det danske moderselskab alle aktierne i tre uafhængige udenlandske selskaber bestående af

overskudsgivende distribution, produktion samt R&D. Den danske koncern ønsker efterfølgende at

implementere de tre selskaber i den danske principalstruktur, og vil i den forbindelse omdanne de

overskudsgivende udenlandske selskaber fra ’fully fledged’ til ’low risk’ selskaber med lavere, men fast

indtjening. Kapitlet starter med en beskrivelse af en principalstruktur, omdannelse af fully-fledged-

selskaber til low-risk selskaber samt en beskrivelse af de profiler de forskellige typer selskaber kan besidde.

Herefter udarbejdes en analyse af ændringerne i de tre udenlandske selskabers funktioner, risici og aktiver

og det diskuteres om de udvalgte intangibles anses for overført til den danske principal, og hvilke

problemstillinger det giver anledning til i forhold til Revised Discussion Draft samt afskrivningslovens § 40.

Til brug for analysen er de nedenfor nævnte intangibles udvalgt fordelt på de tre selskaber;

Ø Distributionsselskab
· Kundeliste

Ø Produktionsselskab
· Know-how

· Fordelagtigt leverandørnetværk

Ø R&D selskab
· Retten til fremtidig udviklingsmuligheder af et produkt

· Patenter

5.1	Principalstruktur	
En principalstruktur er gennem praksis opstået som en metode til at strukturere en koncern i forhold til

transfer pricing. Tanken bag strukturen er, at et koncernselskab (ofte moderselskabet) agerer som en

principal, varetager væsentlige aktiviteter og eller påtager sig væsentlige kommercielle risici og ejer

værdifulde aktiver (intangibles) og oppebærer residual indtjening efter allokering af armslængde indtjening

til andre selskaber i koncernen.

Datterselskaberne i en principalstruktur vil ofte varetage rutinemæssige forretningsaktiviteter, påtager sig

kun begrænsede kommercielle risici og ejer ingen særlige værdifulde aktiver og oppebærer armslængde

stabil indtjening. Det fremgår af nedenstående figur 1, hvorledes en meget strømlinet principalstruktur kan

se ud:
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Figur	1	–	Eksempel	på	en	principalstruktur	

168

Principalstrukturen anvendes for at centralisere styring og den økonomiske risiko i en multinationale

koncerns interne transaktioner (en såkaldt centralised business model). Som det fremgår af ovenstående

figur 1, er principalen placeret hos moderselskabet i koncernen. Ofte, og i de mest strømlinede,

principalstrukturer vil principalen have kontrollen og være ansvarlig for og eje intangibles vedrørende:

Ø R&D

Ø Koncernens administration, herunder finans- og regnskab.

Ø HR funktioner.

Ø Patenter

Ø Know-how

Ø Forretningsgange

Ø Etc.

Det er således principalen, der bærer langt de fleste kommercielle risici på vegne af koncernen og derfor

principalen der honoreres med residualet af koncernindtjening, men bærer således også risikoen for

koncernens eventuelle underskud, mens de øvrige selskaber er såkaldte limited-risk selskaber med få risici,

168 Kilde: Egen tilvirkning
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funktioner og begrænset kontrol. Limited-risk selskaberne aflønnes med en lav men stabil indtjening,

uanset om koncernen giver over- eller underskud.

5.1.2	Omdannelse	af	fully-fledged	til	limited-risk	selskab	

I tilfælde hvor en koncern vælger at implementere en principal-struktur foretages en omstrukturering, hvor

risici, funktioner, aktiver og kontrol flyttes til principalen, hvorved fully-flegded selskaber omdannes til

limited-risk selskaber. Risici og økonomisk kapacitet til at bære en eventuel realisation af risici spiller en

central rolle, men skal ses i sammenhæng med ejerskab af intangibles samt hvilke funktioner der udføres.

Et fully-fledged selskab er kendetegnet ved, at det opererer fuldstændigt som et uafhængigt selskab, og

selv bærer ansvaret for udførelse af funktioner i selskabet, selv ejer anvendte og udviklede intangibles og

andre aktiver samt selv bestemmer hvilke kommercielle risici selskabet vælger at påtage sig, hvilket

afspejles i det faktiske resultat for selskabet.

I den anden ende af skalaen forefindes et limited-risk selskab der har meget få og uvæsentlige

kommercielle risici, besidder ikke ejerskabet over intangibles af betydning, ejer få andre aktiver, udfører få

funktioner og har begrænset kontrol. Limited-risk selskaber opererer på kontrakt for et andet selskab, hvad

enten der er tale om produktion, distribution eller R&D, hvor det kontraktsgivende selskab (herefter

principalen) ejer den know-how, patenter og andre intangibles, der anvendes til opfyldelse af kontrakten.

Et limited-risk selskab arbejder således under principalens kontrol, hvorved risikoen er begrænset til, at

principalen giver kontrakten til et andet selskab. Det pågældende limited-risk selskab aflønnes med en fast

men lav indtjening, der afspejler risici, funktioner, aktiver og graden af kontrol, mens principalen modtager

residualen. Medfører aktiviteterne i henhold til kontrakten underskud, modtager limited-risk selskabet

stadig sin faste aflønning, mens principalen må bære tabet.

Fully-fledged og low-risk repræsenterer to yderpunkter imellem hvilke der sker en glidende overgang i takt

med afgivelse af risici, funktioner og kontrol fra en decentraliceret til en centraliceret styring af intangibles

og forretningsmæssige aktiviteter. Desto flere risici, funktioner, aktiver og kontrol selskabet afgiver, i desto

større  grad  bevæger  det  sig  fra  et  fully-fledged  til  low-risk  selskab  og  dermed  falder  dets  forventede

fremtidige indtjening. Spørgsmålet er derfor om en sådan koncernbeslutning medfører overflytning af

intangibles, for hvilke der skal kompenseres.

5.1.2.1	Distributionsselskab	

Distributører kan i takt med stigende antal funktioner karakteres rangerende fra et low-risk selskab (for

eksempel en agent) til en LRD og sidste ende en fully-fledged distributør. Da aflønning af de forskellige

typer selskaber kan variere væsentlig i henhold til funktioner, ejet intangibles samt andre aktiver og



Side | 53

påtagne risici, kan det være nødvendigt at skelne mellem de forskellige typer, hvorfor de væsentligste

forskelle gennemgås i det følgende.169

En agent (commissionaire) besidder ikke ejendomsretten til de varer agenten sælger på vegne af

principalen. Agenten bærer hverken kredit- eller lagerrisiko og har ingen ansvar for markedsføring og

aflønnes typisk på baggrund af de indtjeninger agenten genererer for det repræsenterede selskab.170

En LRD kan derimod have ejendomsret til de varer der sælges, og kan desuden have begrænset kredit- og

lagerrisiko. Distributøren kan have begrænset ansvar for markedsføring, men bærer typisk ikke

valutakursrisiko.

En fully-fledged distributør besidder ejendomsretten til de varer der sælges, bærer selv kredit- og

lagerrisiko og har typisk valutakursrisiko samt det fulde ansvar for markedsføring og produktgrupper

inklusiv den fulde kontrol over markedsføringsstrategier.

Nedenstående graf illustrerer hvorledes stigende risiko som følge af øget funktioner, medfører højere

indtjeningspotentiale. Det bemærkes, at i takt med øget indtjeningspotentiale, stiger risikoen ligeledes for

et tilsvarende tab.

Figur	2	–	Risici	i	et	distributionsselskab	

171

169 PwC (2013), side 63
170 Ibid:, side 63
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Længst til venstre er den mest centraliserede model hvor den højeste grad af funktioner, intangibles og

risici befinder sig centralt hos principalen, mens risikoen stiger i takt med decentralisering af funktioner.

Forandringer i funktioner og risici kan således øge eller mindske forventninger til indtjening. Grafen

illustrerer samtidig at der eksisterer mange risikoprofiler som aflønnes forskelligt alt efter hvilke funktioner,

risici og aktiver selskabet har påtaget sig.

5.1.2.2	Produktionsselskaber	

Der findes grundlæggende to typer af produktionsselskaber; kontraktsproducenter og fully-fledged

producenter (under kontraktsproducenter findes en underkategori karakteriseret som lønproducenter,

hvor kontraktsproducenten ikke har ejendomsretten til råvarer og færdigvarer). Såvel kontrakts- som fully-

fledged producenter kan findes i de fleste brancher, hvilket er vigtigt, da en fully-fledged producent opnår

en væsentlig højere ROR172 end den kontraktsproducenten aflønnes med.173

Kontraktsproducenter udvikler ikke deres egne produktlinjer, men tilbyder alene deres generelle know-how

i udførelse af visse produktionsfunktioner. De kan desuden udføre visse indkøbsfunktioner såvel som

produktionsplanlægning og eventuelt have ejendomsret til dele eller hele lageret (råvarer, varer under

forarbejdelse og færdigvarer). De løber ingen markedsføringsrisici i kontraktens løbetid, idet de er

garanteret aflønning fra deres kunde (kontraktsgiveren). Kontraktsproducentens intangibles er begrænsede

og består typisk af ikke-unik know-how vedrørende produktionsprocessen.174

Fully-fledged producenter udvikler selv deres egne produktlinjer og kan have betydelige budgetter til R&D

eller kan opnå adgang til nødvendig teknologi gennem licenser. De udfører selv alle funktioner vedrørende

produktionen såsom kvalificering af leverandører, indkøb af råvarer, planlægning af produktionen samt

procedurer til kvalitetskontrol. De er ofte dybt involveret i markedsføring til produkternes kunder, inklusive

slutkunden. Derudover bærer de adskillige typer af risici, inklusive lager- og markedsrisiko.175

Nedenstående graf illustrerer, hvorledes stigende risiko som følge af øget funktioner medfører højere

indtjeningspotentiale. Det bemærkes, at i takt med øget indtjeningspotentiale stiger risikoen ligeledes for

et tilsvarende tab.

171 Kilde: Egen tilvirkning.
172 ROR – Return On Revenue
173 PwC (2013), side 64
174 PwC (2013), side 64
175 Ibid: side 64
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Fig.	3	–	Risici	i	et	produktionsselskab	

176

Længst til venstre er den mest centraliserede model, hvor den højeste grad af funktioner, intangibles og

risici befinder sig centralt hos principalen, mens risikoen stiger i takt med decentralisering af funktioner.

Forandringer i funktioner og risici kan således øge eller mindske forventninger til indtjening. Grafen

illustrerer samtidig, at der eksisterer mange risikoprofiler, som aflønnes forskelligt alt efter hvilke

funktioner, risici og aktiver selskabet har påtaget sig.

5.1.2.3	R&D	selskaber	

R&D selskaber kan også etableres eller omdannes til kontraktsselskaber under en principal. R&D selskaber

på kontrakt leverer faciliteter og personale til at assistere deres kunde i udvikling af intangibles, typisk en

fully-fledged producent eller koncernens moderselskab. Så længe de opfylder kontrakten bærer de ikke

risikoen for, at deres aktiviteter måske ikke finder nogen anvendelse eller ikke fører til et levedygtigt

produkt. Til gengæld er de ikke berettiget til indtjening på baggrund af de idéer eller produkter de har

udviklet under kontrakten. Denne struktur er egnet i de tilfælde, hvor en koncern ønsker at udføre R&D  i

flere lande, men ønsker at bevare de juridiske rettigheder af de udviklede intangibles hos et

176 Kilde: Egen tilvirkning
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principalselskab. Risikoen og dermed også indtjeningspotentialet placeres således endeligt i det land som

har ejendomsretten.177

5.1.2.4	Typer	af	intangibles	

Som det fremgår af både kapitel VI i TPG fra 2010, Revised Discussion Draft og afskrivningslovens § 40,

findes der mange typer af intangibles, som kan opdeles i forskellige kategorier. Nedenstående figur 4, viser

et overblik over de mest almindelige intangibles som kan indgå i en omdannelse af selskaber fra fully-

fledged til limited-risk selskaber.

Figur	4	–	Opdeling	af	forskellige	typer	intangibles	

178

Figuren er opbygget således, at de intangibles der har den højeste juridiske beskyttelse og værdi, som for

eksempel patenter, kunstnerrettigheder eller forretningshemmeligheder, befinder sig i den inderste cirkel.

Efterhånden som der sker en bevægelse fra den inderste til den yderste cirkel, falder den juridiske

beskyttelse, økonomiske værdi og mulighed for at kontrollere det pågældende intangible. For eksempel er

patenter i den inderste cirkel, beskyttet ved lov og offentlig registrering og kan kontrolleres fuldstændig.

Det kan sælges og overdrages helt eller kun dele af dem, som det var tilfældet i  eksemplet med retten til

videreudvikling af FIFA14, behandlet under punkt 3.2.4.3.6. Længst ude finder vi derimod et intangible

177 Ibid: side 66f
178 Kilde: Egen tilvirkning
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såsom supplier relationships, som, selv om det kan repræsentere en væsentlig værdi for selskabet, er

vanskeligere at værdiansætte og kontrollere.

5.2	Koncernstruktur	til	brug	for	case	
Der er tale om en fiktiv multinational koncern opbygget som en principalstruktur i overensstemmelse med

beskrivelsen af en sådan under punkt 5.1, hvor principalen samtidig er moderselskabet beliggende i

Danmark. Koncernen træffer beslutning om, at opkøbe alle aktier i tre forskellige overskudsgivende

selskaber bestående af et distributionsselskab, et produktionsselskab, samt et R&D selskab, alle beliggende

i udlandet og alle fully fledged. Derpå ønskes der indlemmelse af selskaberne i koncernens

principalstruktur, hvilket medfører en omstrukturering, således at de opkøbte selskaber omdannes til

limited-risk selskaber og udvalgte intangibles overføres til principalen (moderselskabet) i Danmark.

Koncernen  er  i  medicinalbranchen  og  ejer  en  række  selskaber  til  R&D,  producenter  til  fremstilling  af

medicinen samt en række distributionsselskaber, der forestår salget i de forskellige lande, hvor koncernen

er repræsenteret. Koncernen er opstået dels gennem opkøb af konkurrerende selskaber og dels ved egen

etablering af selskaber. En række serviceselskaber placeret i Danmark, deriblandt et shared servicecenter,

betjener alle selskaber i både ind- og udland.

5.2.1	Analyse	af	distributionsselskab	

Det opkøbte udenlandske distributionsselskab har gennem en årrække oparbejdet en betydelig kundebase.

Koncernen har opkøbt distributionsselskabet primært på grund af deres kundeliste (bestående af kartotek,

lokale relationer og lokalt markedskendskab) og ønsker at gøre brug af kundelisten, samt omdanne

distributionsselskabet til en LRD. Det formodes at skattemyndighederne i det land, hvor

distributionsselskabet  er  placeret,  vil  være  opmærksom  på  om  der  er  sket  ændringer  i

beskatningsgrundlaget som følge af en eventuel overførsel af kundelisten til moderselskabet.
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Figur	5	–	Limited-Risk	Distributor		
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5.2.1.1	Analyse	af	kundeliste	

Som det fremgår af figur 3 under punkt 5.1.2.2, omdannes distributøren til en LRD’er med EBIT-aflønning,

hvor varerne købes af moderselskabet hvortil det skal diskuteres om kundelisten tillige overføres.

5.2.1.1.1	Kundeliste	i	henhold	til	OECD	

Først må det vurderes, hvorvidt den nævnte kundeliste er et intangible omfattet af definitionen i Revised

Discussion Draft, som behandlet under punkt 3.2.4.1.1. Kundelisten er ikke et fysisk aktiv og selv om

selskabet ikke ejer relationen til kunden, så ejer de og kan kontrollere den information som kundelisten er

et udtryk for. Såfremt den information kundelisten udgør kan anvendes til at generere omsætning i

fremtiden opfyldes definitionens præmis om, at selskabet skal kunne kontrollere kundelisten med henblik

på kommercielle aktiviteter. Kundelisten anses derfor for omfattet af OECD’s definition i Revised Discussion

Draft.

Det næste spørgsmål omhandler hvilken type intangible der er tale om. Kundelister er ikke nævnt specifikt i

den liste over typer af intangibles OECD har udarbejdet i Revised Discussion Draft, se punkt 3.2.4.1.3.

Imidlertid kan en kundeliste høre ind under ’Goodwill og ongoing concern value’, idet der i andet punkt

under behandlingen af disse typer intangibles lægges til grund, at afhængig af konteksten kan begrebet

goodwill referere til en række forskellige koncepter, deriblandt værdien af fremtidig handel på baggrund af

eksisterende kunder. Såfremt der genereres omsætning på baggrund af kundelisten lægges det til grund, at

præmissen er opfyldt.

Kapitel IX i TPG vedrørende omstruktureringer indeholder i afsnit 9.89 - 9.90 en behandling af en type

intangibles kaldet; ’local intangibles’,180 se også punkt 3.2.5.5.3. Denne type intangibles er interessant, idet

179 Kilde: Egen tilvirkning
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local intangibles er opstået som en del af selskabets forretningsmæssige tilstedeværelse på det

pågældende marked.  For  eksempel  har  et  selskab typisk  omkostninger  til  marketing i  form af  reklame og

kampagner  samt  etablering  og  pleje  af  kunderelationer  i  form  af  rabatter  og  lignende.  Over  tid  vil  der

således opstå intangibles, som kan være mere eller mindre værdifulde alt efter konteksten, og som alene

har værdi på det pågældende marked.

Ved omdannelse af selskabet fra fully-fledged til LRD vil spørgsmålet imidlertid være, om et lokalt intangible

såsom en kundeliste  ifølge OECD vil  være betragtet  som værende overført  til  principalen.  Spørgsmålet  er

relevant for så vidt angår en eventuel kompensation fra principalen til det omstrukturerede selskab.

Afgørelsen  må  bero  på,  hvor  lille  en  risiko  principalen  ønsker  distributøren  skal  have.  Er  der  tale  om  en

simpel  agent  med  minimale  risici  og  minimal  fast  aflønning,  er  det  vanskeligt  at  argumentere  imod  en

overdragelse. Men hvis der er tale om en distributør med en lidt højere risikoprofil end agenten, se figur 2

under punkt 5.1.2.1, kan der argumenteres for, at kundelisten bliver hos distributøren. Hvis det skal

anerkendes af skattemyndigheder, bør den faste aflønning af distributøren dog være højere end agentens,

således at den er i overensstemmelse med en højere risikoprofil.

Uanset om kundelisten bliver i selskabet eller anses for overført til principalen, skal spørgsmålet om

kompensation afgøres separat. Det må derfor undersøges, hvilken betydning kundelisten har for

indtjeningspotentialet og under hvilke vilkår kundelisten er opstået. Hvis markedet er vanskeligt at

gennemtrænge, og selskabet har været nødt til at afholde væsentlige omkostninger i forbindelse med

oparbejdelse af kundelisten, og størstedelen af omsætningen samtidig generes på baggrund af denne

kundelise, må den anses som værdifuld og væsentlig og dermed medføre kompensation. Derimod er der

måske ikke tale om et væsentligt intangible, hvis kundelisten er opstået i takt med, at kunderne selv har

henvendt sig. Markedet er let at gennemtrænge og har få eller ingen konkurrenter.

Men idet egen oparbejdet værdi ikke bogføres kan det være vanskeligt at identificere kundelisten som et

intangibles. TPG nævner ikke specifikt hvorledes denne type intangible skal værdiansættes, men idet

omkostninger ikke i sig selv er bærende for det fremtidige indtjeningspotentiale, vil uafhængige parter

formentlig anvende DCF-modellen til værdiansættelse af aktiver. Spørgsmålet om der skal ske

kompensation kan besvares, med hvorvidt selskabets indtjening er faldet alene på grund af koncerninterne

omstændigheder, og ikke på grund af generelt faldende priser, fald i købekraft på det pågældende marked

eller andre ydre eller generelle omstændigheder. Hvis fald i indtjening alene skyldes koncerninterne

omstændigheder, må der være tale om koncerninterne omstændigheder der medfører yderligere

180 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 265,
afsnit 9.89-9.90
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omkostninger for LRD til moderselskabet. Såfremt disse omkostninger knytter sig til et intangible der før lå

hos LRD-selskabet, må der være tale om overførsel af pågældende intangible til moderselskabet, for hvilket

der skal ske kompensation.

Men hvorledes afgøres det, hvilket intangible der kompenseres for. Hvad er det, der er blevet overført til

moderselskabet som medfører en højere omkostning for LRD. I transfer pricing er local intangibles netop

svære at identificere, idet de ikke repræsenterer en bogført værdi og karakteren af deres værdi i høj grad

afhænger af det lokale marked og det samtidig er vanskeligt at definere, hvorledes en bestemt type relation

i det lokale marked afspejler sig i fremtidige økonomiske fordele.

Årsagen til at lokale intangibles ikke er definereret i en fastere ramme end det er tilfældet i kapitel IX i TPG,

skal måske findes i OECD’s behov for konsensus. Særligt de lande der har en stor eksport af intangibles, vil

være interesseret i  at bevare rammen bred nok til,  at der ikke falder intangibles ned mellem to stole, for

derved at bevare muligheden for kompensation.

5.2.1.1.1	Kundeliste	i	henhold	til	AL	§	40	

Det  må  første  afgøres,  hvorvidt  en  kundeliste  hører  under  goodwill,  jf.  Al  §  40,  stk.  1,  eller  andre

immaterielle aktiver i henhold til stk. 2. Sondringen er ikke uvæsentlig, idet en retlig kvalificering af

kundelisten i form af goodwill betyder, at denne ikke kan overdrages som et selvstændigt aktiv, men alene

kan overdrages i tilknytning til en virksomhed som fastslået ved retspraksis. Den har tillige den skatteretlige

konsekvens, at der ikke kan afskrives på koncerninternt oparbejdet goodwill. Er der derimod tale om andre

immaterielle aktiver i  henhold til  stk. 2, kan den imidlertid overdrages som et selvstændigt aktiv, hvorved

kundelisten kan købes, overdrages og afskrives uden køb af selskabet.

Som det ses under punkt 4.1.1, er goodwill i henhold til AL § 40, stk. 1, i dansk retspraksis fortolket således,

at det er knyttet til afståelse af kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende i forbindelse med køb og

salg af en virksomhed. En kundeliste må betragtes som kundekreds, hvorved det lægges til grund, at en

kundeliste er omfattet af begrebet goodwill i henhold til AL § 40, stk. 1.

Dette bevirker, at tidspunktet for overdragelse af kundelisten bliver relevant. Hvis koncernen har ejet

distributionsselskabet i lang tid inden omstrukturering, kan de danske skattemyndigheder argumentere for,

at kundelisten, som er retligt kvalificeret som goodwill, er oparbejdet mens selskabet har været ejet af

koncernen, og således ikke var en del selskabet på tidspunktet for opkøbet og kundelisten således ikke kan

overføres som et selvstændigt aktiv.

Det næste spørgsmål må da blive om kundelisten betragtes som overført til principalen på købstidspunktet,

eller om den anses som blivende i selskabet. Hvis goodwill anses som overført til den danske principal ved
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opkøb, så kan den afskrives skattemæssigt. Hvis goodwill derimod bliver i det opkøbte selskab, kan den ikke

overføres til Danmark på et senere tidspunkt, hvorved retten til skattemæssig afskrivning i Danmark

fortabes.

Det er således vigtigt, at den danske koncern tager stilling til spørgsmålet på købstidspunktet, idet

kundelisten er omfattet af goodwill AL § 40, stk. 1, og således alene kan overføres sammen med ejerskabet

af virksomheden på købstidspunktet.

5.2.1.2	Diskussion	af	intangibles	i	distributionsselskab	

Kundelister behandles på den ene side af OECD som goodwill under kapitel VI i Revised Discussion Draft og

som  et  local  intangible  i  kapitel  IX  i  TPG,  hvilket  kan  danne  grundlag  for  konflikter  mellem

skattemyndigheder. Problemstillingen kompliceres yderligere af den danske skatteretlige behandling af

goodwill, og koncernen bør ved indtrængen på markeder i udlandet være opmærksom på tidspunktet for

en eventuel overførsel til moderselskabet, idet goodwill i henhold til AL § 40, stk. 1, alene kan overføres og

værdiansættes samtidig med køb af en virksomhed.

Kundelister er vanskelige, idet indtjeningspotentialet som knytter sig til dem, ikke lader sig identificere på

samme vis som for eksempel et produkt der sælges på baggrund af et patent. Det kan være vanskeligt at

afgøre om indtjeningen på markedet skyldes kundelisten, eller hvorvidt salget også ville være sket til den

pågældende kunde, selvom der ikke var oparbejdet en kunderelation. Samtidig figurerer egne oparbejdet

kundelister ikke af balancen, idet omkostninger til markedsføring og kundekontakt driftsføres.

Skattemyndighederne vil formentlig vurdere om der ved en omstrukturering i koncernen med

efterfølgende omdannelse af distributøren til LRD, er sket ændringer i indtjening. Hvis EBIT falder, for

eksempel som følge af højere priser for varer købt af moderselskabet, skal det vurderes, om der er sket en

transaktion. Der er en risiko, for at skattemyndighederne i afgivende land vil være at den opfattelse, at der

er sket en overførsel af kundelisten til det danske moderselskab, for hvilken der skal ske kompensation.

Dette er i fuld overensstemmelse med TPG såvel som Revised Discussion Draft.

Men hvis omdannelse af distributøren ikke er sket samtidig med opkøbet af alle aktierne i selskabet, men

først er sket en årrække senere, kan moderselskabet ikke få adgang til skattemæssig afskrivning i henhold

til AL § 40, idet kundelister retligt kvalificeres som goodwill, som kun kan afskrives i forbindelse med

samtidig overdragelse af virksomhed, det vil sige på købstidspunktet.

Spørgsmålet er, om behandlingen af kundelister i den danske skatteret er unuanceret eller måske endda

ude af trit med den nuværende internationale skatteret. Definitionen af goodwill i danske skatteret, er af
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højesteret slået fast i dommen fra 2007,181 men står uændret siden 1939 og afspejler måske langt fra den

nuværende situation som MNE’er står overfor. I takt med den eksponentielt stigende brug af elektronisk

databehandling i kombination med den mindst lige så hastigt voksende vidensdeling, udgør kundelister en

interessant type intangible, der kan oparbejdes på et utal af måder og eksistere i lige så mange former.

Problemstillingen er vanskelig, men i indeværende situation bør den danske skatteret måske give mulighed

for overførsel af kundelister som selvstændige intangibles med tilhørende ret til skattemæssig afskrivning.

Derved kan de overføres selvstændigt og kompenseres i overensstemmelse med TPG. Dette vil dog kræve

en præcisering af, hvorledes en kundeliste skal værdiansættes, idet metoden kan have stor indflydelse på

hvornår der skal ske kompensation. Samtidig er det vigtigt at bevare en nuværende begrænsning af retten

til skattemæssig afskrivning på koncerninternt oparbejdet goodwill, idet en sådan ret vil give mulighed for

flytning af kapital mellem selskaber, forklædt som goodwill.

5.2.2	Analyse	af	produktionsselskab	

Produktionsselskabet har inden opkøb opereret som et uafhængigt produktionsselskab, der producerede

på ordre for forskellige andre selskaber. I løbet af en årrække har selskabet opnået en unik know-how

vedrørende effektive produktionsprocesser, hvorved selskabet har opnået en produktion på 14.000

enheder i timen, hvorimod konkurrenterne kun formår at producere 10.000 enheder i timen. Derudover

har produktionsselskabet gennem mange år opnået tæt samarbejde med leverandører, hvorved de har

adgang til fordelagtige rabatter samt bedre leveringstider end konkurrenterne.

Figur	6	–	Kontraktsproducent	
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181 SKM2007.347.HR, ’Good-will i skattemæssig henseende har siden 1939 i skattelovgivningen været knyttet til
afståelse af kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende, og denne snævre fastlæggelse af det skattemæssige
good-will-begreb har været fulgt i praksis…’
182 Kilde: Egen tilvirkning
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Koncernen ønsker efter opkøbet at overføre alle intangibles til den danske principal og omdanne

produktionsselskabet til en kontraktsproducent, der aflønnes med en fast men lav indtjening. I den

forbindelse er der to problemstillinger, der er relevante for indeværende afhandling; (i) er den unikke

know-how et intangible og skal det exit-beskattes ved overførsel til, den danske principal? Og (ii) er

adgangen til det fordelagtige leverandørnetværk et intangible og dermed også genstand for exitbeskatning

ved overførsel til den danske principal?

Det formodes at skattemyndighederne i det afgivende land vil lægge til grund, at hvis produktionsselskabet

formår at producere 14.000 enheder i timen imod konkurrenternes 10.000, vil dette i kombination med

adgangen til fordelagtigt leverandørnetværk, medføre en højere indtjening end konkurrenten. Ved

omstruktureringen kan det påberåbes, at beskatningsgrundlaget reduceres, idet selskabet overgår til en lav

men stabil indtjening i egenskab af at være kontraktsproducent, hvorved de nævnte intangibles betragtes

som overført til moderselskabet, for hvilke der skal ske kompensation.

5.2.2.1	Analyse	af	know-how	

5.2.2.1.1	Know-how	i	henhold	til	OECD	

Selskaber kan i visse tilfælde have større interesse i at undgå at afsløre information end opnå en juridisk

beskyttelse. For eksempel kan det være i Coca Cola’s interesse at bevare opskriften til den sirup der bruges

som en forretningshemmelighed, idet der ikke er tidsbegrænsning på, hvor længe selskabet må holde

opskriften hemmelig. Hvis opskriften derimod skal patenteres, kan det være nødvendigt at oplyse

informationer som Coca-Cola ikke ønsker offentliggjort. Derudover er patenter kendetegnet ved at være

tidsbegrænsede, hvorfor alene det at udtage patent kan være årsag til, at Coca-Cola’s opskrift bliver

tilgængelig for konkurrenten efter patentets udløb, og dermed dets juridiske beskyttelses ophør.

Know-how og forretningshemmeligheder behandles særskilt i Revised Discussion Draft under afsnit 54.183

Der  er  således  tale  om  et  intangible  i  henhold  til  OECD’s  fortolkning,  men  i  forhold  til  spørgsmålet  om

kompensation tager Revised Discussion Draft udgangspunkt i det juridiske ejerskab, se punkt. 3.2.4.2,

hvilket er vanskeligt i forhold til know-how og forretningshemmeligheder. For selv om disse intangibles, på

trods af deres manglende registrering, alligevel nyder en hvis form for juridisk beskyttelse i form af

konkurrencebeskyttende love, så er der jo netop ikke tale om et decideret juridisk ejerskab. Det står

konkurrenten frit for, på egen hånd at udvikle nøjagtig den samme know-how og dermed også blive i stand

til at producere 14.000 enheder i timen, som er tilfældet for produktionsselskabet i casen.

183 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013,  side 17, afsnit 54
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Sektion B i Revised Discussion Draft behandler identifikation af parter i en transaktion, der har ret til

kompensation, hvilket tager udgangspunkt i det juridiske ejerskab.184 Derved  bliver  det  vanskeligt  at

benytte OECD’s transaktionsanalyse i afsnit 66 i Revised Discussion Draft, som primært er baseret på det

juridiske ejerskab.

Hvis ikke der kan findes en juridisk ejer, vil det selskab i koncernen, der kontrollerer beslutninger

vedrørende brug og overførsel af know-how, og som kan begrænse de andre selskaber i koncernen i brugen

af denne know-how, betragtes som ejer.185 Da know-how beliggende i det opkøbte produktionsselskab ikke

er udviklet i fællesskab i koncernen, er det knap så vanskeligt at fastlægge, hvilket selskab i koncernen der

kontrollerer beslutninger og har påtaget sig risici, som hvis der var tale om know-how udviklet i fællesskab

gennem en årrække, hvor andre selskaber i koncernen kunne bidrage til udviklingen.

Da den danske koncern opkøber selskabet med det formål at indlemme det i koncernens rene

principalstruktur, må det opkøbte selskab i henhold til OECD TPG og Revised Discussion Draft betragtes som

omdannet til en kontraktsproducent, hvorved den i selskabet beliggende know-how overføres til den

danske principal, for hvilket selskabet skal kompenseres.

Idet grundlaget for opkøbet af produktionsselskabet hænger sammen med dets evne til at producere et

højere antal enheder pr. time end konkurrenten, har dette formentlig også udløst en højere købspris,

hvorved der overfor det afgivende lands skattemyndigheder kan argumenteres for, at der allerede er sket

kompensation for know-how. Det kræver dog, at købsprisen pålideligt kan disaggregeres i de forskellige

selskabselementer, således at prisen for know-how kan opgives selvstændigt, hvorved det er muligt at

vurdere om prisen afspejler en kompensation for den fremtidige reduktion af i beskatningsgrundlaget i det

pågældende land.

5.2.2.1.1	Know-how	i	henhold	til	AL	§	40	

AL § 40, stk. 2, indeholder en liste med intangibles, der er omfattet af bestemmelsen, hvor know-how

nævnes som det første, hvorfor dette kvalificerer sig som et intangible i dansk skatteretlig forstand.

Imidlertid må der være tale om ejerskab, før det er muligt at afskrive på et intangible. Afskrivningsloven

behandler ikke forskellen på økonomisk og juridisk ejerskab hvilket kan tyde på, at bestemmelsen i AL § 40,

stk. 2, påtænker det juridiske ejerskab.

I indeværende situation, er der ikke tale om et juridisk ejerskab, medmindre know-how betragtes som en

del af goodwill, hvorved der opnås juridisk ejerskab ved køb af selskabet. Dette kan dog ikke lade sig gøre i

184 Ibid: side 21ff
185 Ibid:  side 21, afsnit 71
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forhold til den danske skatteret, idet know-how ikke er omfattet af definitionen af goodwill i retspraksis,

samt at know-how er nævnt direkte i AL § 40, stk. 2.

Endvidere skal der, som det fremgår af følgende ordlyd i bestemmelsen, være sket endelig overdragelse før

det er berettiget til skattemæssig afskrivning:

'…kan erhververen fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om

overdragelsen, afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige indkomst med indtil 1/7

årligt…”

Ved endelig aftale om overdragelsen tyder det på, at skattemæssig afskrivning i henhold til AL § 40, stk. 2,

er afhængig af overførsel af et juridisk ejerskab, idet det ikke er muligt at indgå aftale om endelig

overdragelse af et økonomisk ejerskab. Imidlertid er know-how i indeværende tilfælde netop kendetegnet

ved, at der ikke er tale om et juridisk ejerskab. Det er således ikke muligt at overføre know-how til den

danske principal i henhold til AL § 40, stk. 2, og opnå skattemæssig afskrivningsret, mens det i henhold til

retningslinjerne fra OECD betragtes som overført til Danmark og derfor skal exit-beskattes i afgivende land.

Dette medfører en ny problemstilling, hvor der sker dobbeltbeskatning af det pågældende intangible.

Der kan dog være situationer, hvor det økonomiske ejerskab er mindst lige så vigtigt. Hvis moderselskabet

for eksempel afholder omkostninger til produktudvikling, men lader det juridiske ejerskab forblive i

koncernforbundet R&D selskab, og samtidig har salgsretten til de udviklede produkter, er det

moderselskabet, der har de økonomiske fordele af patenterne. Mellem uafhængige parter, ville et R&D

selskab aldrig give en eksklusiv salgsret uden kompensation og et uafhængigt selskab vil ikke afholde

omkostninger til udvikling af et produkt, til hvilket det ikke får det juridiske ejerskab.

I tilfælde hvor en koncern placerer det juridiske ejerskab til udviklet patenter i R&D-selskabet, vil de danske

skattemyndigheder, på baggrund af armslængde princippet i LL § 2, formentlig lægge det økonomiske

ejerskab til grund. Det vil sige, at der er sket overførsel af patenter til moderselskabet på baggrund af, at

det er moder, der afholder omkostninger og opnår de økonomiske fordele.

5.2.2.2	Analyse	af	leverandørnetværk	

5.2.2.2.1	Leverandørnetværk	i	henhold	til	OECD	

Leverandørnetværk er ikke genstand for en selvstændig behandling i Revised Discussion Draft eller TPG.

Imidlertid bidrager leverandørnetværket til et forøget indtjeningspotentiale på grund af mulige lavere

priser, hurtigere leveringstid og bedre kreditvilkår. Da der hverken er tale om et fysisk eller finansielt aktiv
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og  netværket  kan  bruges  i  kommercielt  øjemed,  lægges  det  til  grund,  at  der  er  tale  om  et  intangible  i

henhold til definitionen i Revised Discussion Draft.

Leverandørnetværket kan formentlig behandles som et lokalt oparbejdet intangible i henhold til TPG, på

samme måde som en kundeliste. I henhold til afsnit 9.89 i TPG,186 kan lokalt oparbejdet intangibles blive i

det eksisterende selskab, hvis det er i overensstemmelse med praksis mellem uafhængige parter. Det er

således, som udgangspunkt, muligt at lade leverandørnetværket blive i det omdannede selskab, fremfor at

flytte det til principalen i Danmark.

Men selvom netværket forbliver i produktionsselskabet, er det stadig moderselskabet der modtager

overskydende profit efter fast aflønning til produktionsselskabet. Samtidig er det ikke sikkert, at en lav men

fast aflønning afspejler det ekstra indtjeningspotentiale som leverandørnetværket muligvis repræsenterer.

Kontraksproducenten må derfor i henhold til afsnit 9.90 i TPG187 kompenseres på anden vis, for eksempel

ved royaltybetalinger fra principalen til produktionsselskabet for den kommercielle udnyttelse af

leverandører. Overføres det pågældende intangible i stedet til den danske principal, skal der ske

kompensation til det afgivende selskab i overensstemmelse med den fremtidige reduktion i

indtjeningspotentialet som overførslen medfører.

Leverandørnetværket kan således som intangible både blive i det opkøbte selskab eller overføres til

Danmark alt efter omstændighederne. Dog skal det opkøbte selskab kompenseres for et afgivet

leverandørnetværk, når uafhængige parter vil kompensere produktionsselskabet for dets reducerede

fremtidige indtjeningsmuligheder. Som en del af den danske principalstruktur, opnår det opkøbte selskab

dog en økonomisk genvist, idet de producerer på kontrakt for den danske koncern uden først at skulle

igennem en prøveperiode og dermed starter kontraktsproduktion for koncernen på lempeligere vilkår end

en uafhængig producent. Ved fastlæggelse af kompensation til produktionsselskabet, bør dette forhold

tillige inddrages i vurdering af størrelsen.

5.2.2.2.2	Leverandørnetværk	i	henhold	til	AL	§	40	

Det lægges til grund, at et fordelagtigt leverandørnetværk i dansk skatteretlig forstand knytter til selskabets

transaktioner  og  kommunikation  med  forretningsforbindelser  som  nævnt  i  AL  §  40,  stk.  1,  på  sammen

måde som kundelister knytter sig til bestemmelsens benævnelse af kundekreds. Derved behandles

leverandørnetværk og kundelister i skatteretlig forstand, på samme måde, hvorfor der henvises til den

skatteretlige analyse af kundelister under punkt 5.2.1.1.1.

186 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 265,
afsnit 9.89
187 Ibid: side 265f, afsnit 9.90
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Således kvalificeres et fordelagtigt leverandørnetværk som goodwill i henhold til AL § 40, stk. 1, hvilket

indebærer en række konsekvenser. Hvis goodwill anses som overført til den danske principal ved opkøb, er

den skattemæssig afskrivningsberettiget. Hvis goodwill derimod bliver i det opkøbte selskab, kan den ikke

overføres til Danmark på et senere tidspunkt, hvorved retten til skattemæssig afskrivning i Danmark

fortabes.

Det er således vigtigt, at den danske koncern tager stilling til spørgsmålet på købstidspunktet, idet

leverandørnetværket er omfattet af goodwill, jf. AL § 40, stk. 1, og således alene kan overføres sammen

ejerskabet på virksomheden på købstidspunktet.

5.2.2.3	Diskussion	af	intangibles	i	produktionsselskab	

Som det fremgår behandles know-how og leverandørnetværk meget forskelligt af henholdsvis OECD og

dansk skatteret. I et forsøg på, at rumme alle typer intangibles har OECD udarbejdet en ramme, der i langt

højere grad end de danske skatteregler rummer mulighed for en diskussion af, hvorledes begge intangibles

skal  behandles.  Imidlertid  er  det  et  problem,  at  det  er  så  vanskeligt  at  kvalificere  både  know-how  og

leverandørnetværk ved brug af OECD, da det samtidig indeholder en forholdsvis høj risiko for konflikter

mellem skattemyndigheder fra forskellige lande, såvel som mellem skattemyndigheder og selskaber.

De danske regler indeholder en mere snæver behandling af know-how og leverandørnetværk, hvilket

skaber en højere grad af forudsigelighed, men som også rummer færre muligheder for, hvorledes en

koncern ønsker at strukturere deres koncern skatteretligt.

Den danske skatteretlige behandling af know-how og leverandørnetværk, tager udgangspunkt i det

juridiske ejerskab, hvilket kan være problematisk idet både know-how og leverandørnetværk som oftest

ikke er registreret eller besidder et juridisk ejerskab, hvorved moderselskabet ikke kan opnå adgang til

skattemæssig afskrivning i Danmark i henhold til AL § 40.

OECD forholder sig indirekte til fortolkningen af ejerskab, idet vurdering af fastsættelse af kompensation

tager udgangspunkt i det juridiske ejerskab, men tillige skal indeholde analyse af funktioner og risici.

Imidlertid  synes  fokus  på  det  juridiske  ejerskab  at  være  for  stort  i  forhold  til  spørgsmålet  om  økonomi,

særligt fordi det økonomiske ejerskab ikke behandles direkte og på lige fod med det juridiske. Problemet

med det juridiske ejerskab er, at placeringen af dette ikke nødvendigvis afspejler anvendelse af aktivet og

et retvisende grundlag for beskatning bør indeholde en vægtning af det økonomiske ejerskab på lige fod

med det juridiske.

For at undgå dobbeltbeskatning og usikkerhed om fortolkning af regler bør OECD såvel som de danske

skattemyndigheder inddrage behandling og fortolkning af både det juridiske såvel som det økonomiske
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ejerskab. Således bør der måske kunne opnås adgang til skattemæssig afskrivning i henhold til AL § 40 på

baggrund af det juridiske såvel som det økonomiske ejerskab, hvorved der vil være skattemæssig symmetri

mellem skattemyndighedernes adgang til regulering og selskabernes adgang til skattemæssig afskrivning.

5.2.3	Analyse	af	R&D	selskab	

Moderselskabet opkøber et konkurrerende medicinalselskab, der har forsket og udviklet egne produkter,

som efterfølgende er fremstillet og distribuereret på kontrakt af uafhængige selskaber. I henhold til figur 6,

omdannes det  opkøbte selskab til  et  limited-risk  R&D selskab der  mod en lav,  men fast  aflønning leverer

forskning og produktudvikling til moderselskabet.

Figur	7	–	R&D	selskab	

188

Baggrunden for opkøbet er muligheden for at opnå adgang til et af det konkurrerende selskabs udvikling af

et bestemt muligt produkt (produkt ZYX), som endnu er på udviklingsstadie. Samtidig har det opkøbte

selskab en række andre patenterede produkter, som koncernen imidlertid ikke er interesseret i, og derfor

ønsker at udfase disse i takt med patenternes udløb.

Rettighederne til den fremtidige udvikling af produkt ZYX ønskes overført til principalen i Danmark, og det

opkøbte selskab ønskes omdannet fra at have været et mindre uafhængigt fully-fledged selskab til et

limited-risk R&D selskab.

Rettighederne til produkt ZYX overføres således til principalen i Danmark inden det er færdigudviklet,

hvilket rummer en risiko for, at skattemyndighederne i det afgivende land vil påberåbe, at der er tale om et

intangible, der har en højere fremtidig værdi, end den ved overdragelsen ansatte værdi. Alle risici ved

188 Kilde: Egen tilvirkning
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udvikling, herunder investering i R&D, lå fra udviklingens start frem til overdragelsestidspunktet hos

selskabet.

Der  er  risiko  for,  at  det  afgivende  lands  skattemyndigheder  vil  forsøge  at  exit-beskatte  de  mindre

patenterede produkter, selv om der som udgangspunkt ikke sker en overførsel af disse, idet den danske

koncern i stedet udfaser disse i takt med, at patenterne udløber.

5.2.3.1	Analyse	af	produkt	ZYX	

5.2.3.1.1	Produkt	ZYX	i	henhold	til	OECD	

Det  lægges  til  grund,  at  koncernen  ved  opkøb  af  selskabet  samtidig  har  erhvervet  ubegrænset  ret  til

produkt ZYX, deriblandt retten til videreudvikling. Overførsel af rettighederne til den foreløbige udvikling af

produkt ZYX modsvarer et indtjeningspotentiale, for hvilket det afgivende selskab skal kompenseres.

Imidlertid er der tale om et endnu ikke færdigudviklet produkt, hvorved der opstår et spørgsmål om der er

tale  om et  intangible  med en endnu ikke etableret  værdi,  hvilket  behandles  af  OECD i  kapitel  IX  i  TPG,189

som er gennemgået under punkt 3.2.5.5.2.

Koncernen opererer i medicinalbranchen, hvilket bidrager til problemstillingens kompleksitet, idet produkt

ZYX, på trods af sit indtjeningspotentiale, endnu ikke udgør et levedygtigt produkt, og selvom det lykkedes

koncernen at udvikle et færdigt produkt, kræver det stadig myndighedernes godkendelse på relevante

markeder, før koncernen kan sælge produktet. Værdien af produktet er derfor særdeles usikker, og der bør

ifølge afsnit 9.87 foretages en analyse af, hvorledes uafhængige parter vil værdiansætte det foreløbige

produkt og under hvilke forudsætninger.

Forudsætningerne for værdiansættelsen bør inddrage, hvorvidt uafhængige parter kun vil acceptere prisen

under forudsætning af en aftale om en prisreguleringsmekanisme eller hvis den efterfølgende værdi af

produkt ZYX bliver så fundamental en ændring, at det mellem uafhængige parter vil føre til en

genforhandling af transaktionen.190 Dog kan der være situationer, hvor en uafhængig part er nødsaget til at

acceptere en meget usikker og formentlig lav pris, uden prisreguleringsmekanisme. Sådanne situationer

kan opstå, hvor sælger er i fare for konkurs, medmindre den fornødne likviditet kan rejses, for eksempel

ved salg af patenter. Under normale omstændigheder vil den usikre pris indeholde en aftale om

prisreguleringsmekaniske, hvilket sælger kan afvige fra for at overleve.

189 Ibid: side 264f, afsnit 9.87-9.88
190 Ibid: side 265, afsnit 9.88
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Afsnit 9.88 i TPG giver mulighed for at skattemyndighederne efterfølgende kan regulere den

værdiansættelse, der fandt sted på tidspunktet for transaktionen, såfremt der efterfølgende sker en

ændring i værdien af produkt ZYX, der er så fundamental, at uafhængige parter ville have genforhandlet

transaktionen. Desværre behandler bestemmelsen ikke hvilke kriterier, der skal lægges til grund for en

sådan vurdering. Det må være afgørende for, hvorvidt en aftalt pris accepteres af skattemyndighederne, at

parterne har handlet i god tro på det tidspunkt, hvor der sker overførsel af rettighederne til produkt ZYX til

moderselskabet.

Det lægges til grund, at rettighederne til produkt ZYZ overføres til den danske principal, hvorved det

afgivende land skal kompenseres. Koncernen skal dog være opmærksom på, at produktet endnu ikke har

etableret en endelig værdi samt at vurdering af denne er behæftet med betydelige usikkerheder. Der kan

således være en risiko for, at skattemyndighederne i afgivende land foretager en efterfølgende regulering

af kompensationens størrelse. Det er derfor vigtigt at kunne dokumentere kompensationens størrelse

sammen med en TP-dokumentation, mødereferater og budgetforventninger.

5.2.3.1.2	Produkt	ZYX	i	henhold	til	AL	§	40	

Patenter  nævnes specifikt  som omfattet  af  AL  §  40,  stk.  2,  men selve bestemmelsen forholder  sig  ikke til

forskellige udviklingsstadier inden udtagning af patent. Ligningsvejledningen,191 behandlet under punkt

4.2.1, udvider den retlige kvalificering af intangibles relatereret til patenter til også at omfatte rettigheder,

der kommer af vis indsats af skabende eller opfindende karakter. Imidlertid uddybes det ikke, hvad der

kræves for at kriteriet om en vis skabende eller opfindende karakter er opfyldt. Det kan derfor være

vanskeligt at afgøre, hvornår omkostninger til R&D  begrebsligt overgår til at være et skattemæssigt

afskrivningsberettiget intangible i henhold til AL § 40, stk. 2.

Som det tillige blev gennemgået under punkt 4.2.1 er det afgørende, at der i henhold til retspraksis, jf.

SKM2003.586.HR  sker  endelig  overdragelse  af  intangibles  til  den  danske  principal  før  disse  er

skattemæssigt afskrivningsberettiget i henhold til AL § 40, stk. 2. Produkt ZYX udgør endnu ikke et patent,

hvorfor der må foretages en fuldstændig overdragelse til den danske principal af alle rettigheder relateret

til udvikling af produktet, før disse er skattemæssigt afskrivningsberettiget.

For så vidt angår kompensationen, eller prisen på rettighederne til produkt ZYX, kan disse i henhold til AL §

40, stk. 2, afskrives på baggrund af anskaffelsessummen. Det uddybes ikke, hvorledes anskaffelsessummen

opgøres, om der er tale om afholdte omkostninger eller en forventning om fremtidige økonomiske fordele.

Men omkostninger er ikke lig med værdi. Anskaffelsessummen må i stedet være et udtryk for overvejelser

191 Skat (2014), Den juridiske vejledning 2014-2, sektion C.C.6.4.2.1
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R&D-selskabet har gjort sig undervejs om omkostninger til videreudvikling, tidshorisont samt

indkomstpotentiale. Der må derfor foreligge dokumentation, der kan vise, at de fremtidige økonomiske

fordele overstiger omkostningerne.

Oftest anvendes derfor DCF-metoden, idet den som udgangspunkt bestemmer prisen på baggrund af

forventninger til fremtidige indtjeninger, tilbagediskonteret og fratrukket en risikopræmie. Problemet med

medicinalprodukter er imidlertid de store usikkerheder, der er forbundet med udvikling af patenter, som

for en stor dels vedkommende aldrig ender i et levedygtigt produkt, godkendt af myndighederne til salg på

et pågældende marked. Derfor vil få produkter skulle skabe tilstrækkelig stor indtjening til at dække

omkostningerne ikke bare til udvikling af det godkendte produkt, men tillige til dækning af omkostningerne

til  udvikling  af  alle  de  produkter,  der  ikke  blev  til  noget,  hvilket  rummes  i  værdiansættelse  efter  DCH-

metoden.

Da kompensation fra den danske principal til det omdannede selskab bliver skattemæssigt

afskrivningsberettiget i henhold til AL § 40, stk. 2, er det afgørende om de danske skattemyndigheder

vurderer, at uafhængige parter ville vurdere værdien som højere eller lavere.

5.2.3.2	Analyse	af	øvrige	patenter	

5.2.3.2.1	Øvrige	patenter	i	henhold	til	OECD	

Patenter  er  selvstændigt  nævnt  i  afsnit  53 i  Revised Discussion Draft,  hvorfor  det  lægges  til  grund,  at  de

øvrige patenter i casen er omfattet af Revised Discussion Draft.192 Idet koncernen ikke har kommerciel

interesse i patenterne, og derfor påtænker udfasning i takt med at de udløber, bliver det centrale

spørgsmål om en sådan beslutning medfører, eller er betinget af, at de oveføres til den danske principal,

samt hvorvidt der skal ske kompensation.

Hvorvidt koncernen ønsker at udfase patenterne er for så vidt irrelevant for spørgsmålet om overførsel og

kompensation. Koncernen kan næste år beslutte at videreudvikle de nævnte patenter, fordi markedet har

ændret sig, eller et forskningsprojekt medfører mulighed for anvendelse af patenterne. Det centrale angår

derimod, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at den danske koncern kan beslutte at udfase,

videreudvikle eller sælge patenterne til tredjemand. Disse beslutninger konstituerer kontrol og hænger

nøje sammen med risici for tabt fortjeneste som følge af enten udfasning, salg eller videreudvikling.

192 OECD (2013), Revised Discussion Draft on transfer pricing aspects of intangibles 30 July 2013,  side 17, afsnit 53
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Det lægges derfor til grund, at beslutningskompetencen medfører en overførsel af funktioner, kontrol og

risici i en sådan grad, at det konstituerer overførsel af ejerskab over patenterne til den danske principal,

hvorved det omdannede selskab skal kompenseres.

5.2.3.2.2	Øvrige	patenter	i	henhold	til	AL	§	40	

Idet  de  øvrige  patenter  er  registrerede,  er  de  som  udgangspunkt  omfattet  af  AL  §  40,  stk.  2.  Grundet

koncernens ønske om at omdanne det opkøbte selskab til et limited-risk R&D selskab, antages det at

beslutningskompetencen og dermed tillige det juridiske ejerskab vedrørende de nævnte patenter overføres

til den danske principal, hvorved de kan afskrives i henhold til anskaffelsessummen.

Det har ingen betydning, at koncernen ønsker at udfase dem, idet patenterne på tidspunktet for overførsel,

udgør en værdi der er uafhængig af, at koncernen på et senere tidspunkt ønsker at udfase dem eller ønsker

at videreudvikle på disse. En beslutning om udfasning kan påvirke forventningerne til fremtidig økonomiske

fordele på baggrund af patenterne, men de fremtidige forventede fordele bør alene baseres på de

omstændigheder, der medfører de mest fordelagtige økonomiske fordele, også selvom koncernen af

forskellige årsager ikke ønsker at udnytte patenternes fulde økonomiske potentiale. Argumentationen for

dette skal søges i, at det ellers vil være muligt for selskaber at påvirke værdiansættelsen alt efter om de på

overførelsestidspunktet planlægger af udfase patenterne eller ej. Imidlertid skal transaktionen på baggrund

af LL § 2, ske på armslængde vilkår, hvorfor kompensationen af patenterne må ske på baggrund af,

hvorledes uafhængige parter vil værdiansætte dem.

Det er derfor afgørende om udfasningen af patenterne skyldes, at disse udgør en konkurrence for salg af

andre koncerninterne konkurrerende produkter, eller om uafhængige parter også ville have udfaset dem

fordi der ikke var mere salg i dem.

Det vurderes således, at de øvrige patenter er omfattet af AL § 40, stk. 2, samt at der ved omdannelse af

det opkøbte selskab til et limited-risk R&D selskab sker overførelse af patenterne til den danske principal,

hvorved det afgivne selskab skal kompenseres på baggrunden af den aktuelle værdi mellem uafhængige

parter og ikke på baggrund af den værdi de har eller ikke har for den danske koncern.

5.2.3.3	Diskussion	af	intangibles	i	R&D	selskab	

Området for intangibles vedrørende R&D  er yderst vanskelig, idet disse intangibles er forbundet med store

usikkerheder og risici. OECD og den danske skattelovgivning, behandler da heller ikke disse helt ens, og

begge regelsæt rummer fordele såvel som ulemper.

Revised Discussion Draft såvel som TPG er i stand til at rumme alle foreløbigt eksisterende typer intangibles

relateret til R&D, mens de danske skatteregler er knap så fleksible og måske bør udvides til i højere grad at
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præcisere hvad en vis grad af opfindende og skabende karaktere betyder, særligt så det står klart, hvornår

der er tale om rettigheder til intangibles i forskellige udviklingsstadier, endnu inden de er færdigudviklet.

For begges vedkommende bør baggrund for fastlæggelse af kompensation præciseres, således at den i

højere grad afspejler praksis imellem uafhængige parter, hvilket på sin vis er tilfældet for OECD med kapitel

I-III i TPG og LL § 2 i Danmark om armslængde vilkår. Med en præcisering menes i indeværende afhandling,

at det tydeligere bør fremgå, hvorledes armslængde vilkår skal forstås i forhold til patenter og rettigheder

til udviklingsstadier, eventuelt ved at vælge et udgangspunkt hvor der gøres brug af en et system der hele

tiden vurderer de fremtidige økonomiske fordele af, at fortsætte udviklingen af et givent produkt.

Lad os for eksempel antage at første stadie koster 10.000, andet stadie koster 100.000, tredje stadie koster

1.000.000 og så fremdeles. Ved hvert stadie vurderes risikoen og tilhørende indtjeningspotentiale ved

videre udvikling, inden der gives grønt lys til fortsat udvikling. Gatesystemet kan illustreres med en

pyramideform, hvor bunden udgør 100 forskningsprojekter, som i næste stadie længere oppe af pyramiden

er indsnævret til 40 forskningsprojekter og så fremdeles indtil et enkelt eller to færdige produkter på

toppen. Et færdigudviklet produkt med tilhørende patent, der er godkendt til salg af myndighederne, vil

således være et resultat af mange fallerede forskningsprojekter, og dette ene produkt vil formentlig

indeholde en forventning om fremtidige økonomiske fordele, der modsvarer omkostninger til alle de

indledende forskningsprojekter.

Ved hvert stadie vurderes det fremtidige indtjeningspotentiale i forhold til omkostninger og risici ved videre

udvikling. Dette indtjeningspotentiale må alt andet lige være et udtryk for den pris, som en uafhængig part

vil være villig til at betale for patentet eller rettighederne til den foreløbige udvikling af produktet.

Det vurderes at være for vidtgående at indskrive en sådan metode direkte i TPG eller AL § 40. Imidlertid

kunne der indskrives et antal accepterede forslag til værdiansættelse med angivelse af, hvilke præmisser

der skal indgår i den valgte metode, hvor selskabet ved anvendelse af disse kan være sikker på, at der ikke

sker efterfølgende regulering af værdiansættelsen.
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6.0 Konklusion	
På opfordring af G20-landene og en stigende opmærksomhed på transfer pricing fra det internationale

samfund, påbegynder OECD et omfattende arbejde med revision af retningslinjerne for intangibles. OECD’s

rapport ’Addressing Base Erosion and Profit Shifting’, afdækker en række problemstillinger relateret til

BEPS. På baggrund af denne rapport udarbejdes Action Plan On BEPS, hvori G20 udtaler, at et internationalt

samarbejde om transfer pricing guidelines, er vigtigere end de enkelte nationale problemstillinger, hvorfor

det er vigtigt, at udviklingen af en handlingsplan baseres på multilateralt arbejde.

Men intangibles udgør et område med særlig kompleksitet, ikke mindst på grund af den eksponentielt

stigende udvikling af digitale løsninger og dermed også nye typer af intangibles, hvilket afspejles i den

begrebslige  udvikling  fra  kapitel  VI  i  TPG  fra  2010  og  frem  til  Revised  Discussion  Draft  i  2013.  Imidlertid

udgøres den største udfordring netop af behovet for international konsensus om reglerne, særligt hvis

risikoen for dobbeltbeskatning skal undgås. Dette skyldes primært, at selv om det er i de forskellige landes

skattemyndigheders interesse at have klare og præcise retningslinjer på området, så har de ikke samme

behov. For eksempel er lande der traditionelt afgiver intangibles til andre lande meget fokuseret på, at der

ikke er intangibles, der falder udenfor retningslinjerne, hvorved de går glip af kompensation og dermed en

reduktion i beskatningsgrundlaget. Modtagende lande er derimod interesseret i at beskytte deres

beskatningsgrundlag ved at sikre, at den adgang der gives til skattemæssig afskrivning også vedrører et

reelt intangible.

Til at styre koncerninterne transaktioner kan koncerner benytte sig af en principalstruktur, hvor et

koncernselskab agerer som en principal, der varetager væsentlige aktiviteter og væsentlige kommercielle

risici, ejer værdifulde aktiver (intangibles) og oppebærer residual indtjening efter allokering af armslængde

indtjening til andre selskaber i koncernen. Datterselskaberne i en principalstruktur vil ofte varetage

rutinemæssige forretningsaktiviteter, påtager sig kun begrænsede kommercielle risici og ejer ingen særlige

værdifulde aktiver og oppebærer armslængde stabil indtjening.

En strømlinet principalstruktur kræver således, at datterselskaberne omdannes til såkaldte limited-risk

selskaber, hvilket vil medføre en reduktion i datterselskabernes indtjeningspotentiale, mens principalen

oplever en tilsvarende stigning i indtjeningspotentialet, alternativt bærer et eventuelt underskud i hele

koncernen, der afspejles i en overførsel af blandt andet intangibles. Det vanskelige er dog at identificere de

intangibles, der hænger sammen med indtjeningspotentialet, afgøre om der er sket en overførsel, samt

hvorvidt det afgivende selskab skal kompenseres herfor.
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Dette kompliceres yderligere ved landes divergerende skattelovgivning og behandling af intangibles, hvilket

kan medføre dobbeltbeskatning for koncernen og besværliggøre koncerninterne transaktioner med

værditab til følge. De problemstillinger der knytter sig hertil, blev i afhandlingen behandlet ved en analyse

af fem udvalgte intangibles i forbindelse med omstrukturering af en fiktiv case opbygget som en koncern

med en strømlinet principalstruktur med et dansk moderselskab som principalen.

I casen opkøber koncernen aktierne i tre uafhængige selskaber bestående af et distributionsselskab, et

produktionsselskab og et R&D selskab. Selskaberne blev indlemmet i principalstrukturen og omdannet fra

fully-fledged selskaber til limited-risk selskaber hvorved fem udvalgte intangibles var genstand for analyse

og diskussion i henhold til udviklingen i OECD’s behandling af intangibles, sammenholdt med de danske

regler for skattemæssige afskrivninger på området.

Analysen viste, at OECD’s ramme er forholdsmæssig smidig og i stand til at rumme komplekse

problemstillinger relateret til intangibles, mens den danske skattelovgivning var mere snæver og i mindre

grad kunne rumme problemstillingerne. Derved synes OECD at have en større udfordring i udarbejdelsen af

internationalt anvendelige regler, der kan applikeres i forhold til de divergerende behov de forskellige

landes interne skattelovgivning er udtryk for.

Afhandlingen har således vist, at der endnu er meget arbejde at gøre før ønsket om at minimere konflikter

mellem skattemyndigheder og skatteyder vedrørende den skatteretlige behandling af intangibles, og

derved reducere situationer med dobbeltbeskatning, kan opfyldes. Imidlertid er OECD kommet langt i deres

bestræbelser,  og  den  største  opgave  ligger  formentlig  hos  de  enkeltes  landes  evne  og  vilje  til  at

implementere retningslinjerne i national lovgivning, såvel som at lade retspraksis afspejle disse.

Der  er  ingen  tvivl  om,  at  intangibles  vil  udgøre  en  stadig  større  del  af  det  værdiskabende  grundlag  for

erhvervslivet. Samtidig medfører den eksponentielt voksende teknologiske udvikling og globalisering, at

MNE’ers struktur bliver stadigt mere komplekse og omfatter stadigt større mængder af transaktioner på

tværs af landegrænser. Grundet den kompleksitet der er forbundet med intangibles, er der et tilsvarende

voksende behov for fælles internationale retningslinjer med en klar og objektiv begrebsramme, der er i

stand til både at rumme den skatteretlige kompleksitet, men måske især diversiteten i de forskellige landes

behov.
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7.0 Perspektivering	
Siden arbejdet med afhandlingen har OECD og G20 udgivet et nyt kapitel VI til TPG, som bygger videre på

Revised  Discussion  Draft  og  de  kommentarer,  der  er  kommet  til  dette.  Den  internationale  behandling  af

intangibles  fra  2010  og  frem  til  sommeren  2014  er  vigtig  for  forståelsen  af  den  tankegang  og  de

udfordringer, der er forbundet med udformning af nye, praktisk anvendelige og ikke mindst tidssvarende

retningslinjer på et område, der kun kan komme til at fylde endnu mere.

Som det fremgår af indeværende afhandling, så udgør vanskeligheder med at integrere divergerende

nationale skatteretlige interesser i en international begrebsramme for intangibles i forbindelse med

transfer pricing, den grundlæggende problemstilling. Imidlertid er emnet alene behandlet i krydsfeltet

mellem den danske skattelovgivning og retningslinjerne fra OECD. I praksis oplever MNE’er at deres

grænseoverskridende transaktioner indeholder intangibles vedrører adskillige landes individuelle

skattelovgivning.

Måske kan TPG alene være en referenceramme i det omfang den integreres i de enkelte landes lovgivning

og retspraksis. Så længe de nationale lovgivninger divergerer fra TPG eller et kontraherende land i en given

transaktion, vil der være risiko for dobbeltbeskatning, uanset hvor klare, rummelige eller praktisk

anvendelige TPG fra OECD er.

G20 og OECD har således igangsat et vanskeligt og omfattende arbejde med Action Plan On BEPS, og det er

endnu ikke afsluttet. Måske ligger den største og mest vanskelige del af arbejdet forude, når de forskellige

lande skal finde et fælles udgangspunkt for den skatteretlige behandling af transfer pricing. Tiden hvor

skatteretlig lovgivning suverænt var et nationalt anliggende er måske forbi i den forstand, at erhvervslivet i

dag er blevet så globaliseret og digitaliseret, at det er uundgåeligt at blive påvirket af resten af verden,

hvorved regeringer kan blive nødsaget til at integrere fælles overnationale retningslinjer i den nationale

lovgivning.

Spørgsmålet  er,  om  det  er  muligt,  at  udfærdige  TPG  der  i  praksis  er  i  stand  til  for  alvor  at  rumme  den

kompleksitet, der i dag er kendetegnet ved MNE’ers transaktioner. Netop intangibles er bidragende til øget

kompleksitet som multipliceres mange gange af den digitale udvikling, der kontinuerligt skaber nye typer

intangibles og nye måder at kontrahere, kommunikere og interagere på. Næsten uanset hvor fantasifuldt

denne udvikling forsøges imødegået, vil den fremtidige udvikling sandsynligvis overraske. Hvordan skulle

for eksempel international skatteret i slutfirserne kunne forstå og imødegå internettets påvirkning af

selskabers struktur og brug af intangibles, ikke mindst de nye typer af intangibles dette medførte?
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Måske er udarbejdelsen af TPG nødt til at foregå på et så abstrakt og definitorisk plan, at den er i stand til

begrebsligt at rumme alle nye typer intangibles, endnu inden de er opstået. En vanskelig opgave, og det

bliver interessant og ikke mindst spændende at iagttage, hvorledes den fortsatte digitale udvikling samt det

internationale samarbejde vil udmønte sig i international skatteretlig forstand i forhold til transfer pricing.
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