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Executive summary  

During the past years, we have experienced an increased focus on transfer pricing. The Danish Tax Authori-

ties has reported an increasing amount of tax increases � especially in the period 2012-2014 where the 

Danish Tax Authorities increased the reported tax payments 20.3 billion. These increases could be an indi-

cation of a need for better interpretation and guidance of the OECD Transfer Pricing Guidelines 2010.  To 

confront the tax challenges caused by the digital and global economy, OECD published a report addressing 

the base erosion and profit shifting in February 2013, which is their latest initiative and the kick-off for the 

BEPS project. 

This thesis examines the current guidance on transfer pricing of the OECD Transfer Pricing Guidelines 2010 

and afterwards review the anticipated changes from the discussion drafts of the BEPS project. With focus 

on action points 8 (intangibles), 9 (risk and capital) and 10 (high risk transactions), we will analyze the re-

vised transfer pricing guidelines in terms of the preparation of the functional and comparability analysis. 

The BEPS discussion drafts has an increased focus on allocation of risk and risk management, which leads to 

changes in the considerations on actual conduct, non-recognition and other realistic alternatives. The con-

tent from the discussion draft is expected published in a new set of OECD transfer pricing guidelines in 

2016. 

To demonstrate the implementation of the arm�s length principle with the use of the revised OECD transfer 

pricing guidelines, we have set up a fictive case with two scenarios: 

· The establishment of a principal structured MNE 

· A restructuring of the MNE with a split of important functions 

For each scenario, we have prepared a functional and risk analysis for determining the most appropriate 

transfer pricing method. The centralized model (principal structure) shows only limited risks and functions 

for each of the subsidiaries which leads to the use of TNMM net cost plus and TNMM EBIT. 

The relocation of significant and valuable functions (taking into account the assets used and risks assumed) 

to the subsidiaries results in access to an increased share of the profit allocation at group level. The most 

appropriate transfer pricing method to allocate the profit among multiple value-creating entities are con-

sidered the profit split residual method. The implementation of the method is divided in two stages. In the 

first stage the routine transactions are remunerated as TNMM net cost plus and TNMM EBIT. In the second 

stage any residual profit/loss will be allocated among entities, carrying out the important functions, based 

on their unique and valuable contributions.  
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1. Introduktion 

1.1 Problemstilling 

»Skattepligtige (�) skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og 

vilkår (�) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem 

uafhængige parter.«1 � sådan lyder den danske beskrivelse af armslængdeprincippet for grænseoverskri-

dende koncernintern samhandel også kaldet transfer pricing. Armslængdeprincippet er international defi-

neret i OECD�s modeloverenskomst artikel 92. 

Baggrunden for armslængdeprincippet og reglerne om transfer pricing bunder i, at de enkelte landes skat-

temyndigheder alle har interesse i, at sikre landets retsmæssige andel af skatteindtægterne fra de multina-

tionale selskaber (MNE�er). 

Gennem de seneste år har der været stærkt øget fokus på transfer pricing området, hvilket også har med-

ført en større kontrolindsats fra SKATs side på dette område. SKAT har siden 2006 orienteret Folketingets 

Skatteudvalget om årets foretagne skatteforhøjelser, der har været kraftigt stigende jævnfør SKATs afrap-

portering �Transfer Pricing redegørelse 2014�. I perioden 2003-2014 foretog de danske skattemyndigheder 

TP skatteforhøjelser på i alt 103,5 mia. DKK3, hvor de største skatteforhøjelser er sket i 2012-2014. Senest 

blev der i 2014 foretaget 76 forhøjelser til en samlet værdi på 20,3 mia. DKK. Det bemærkes dog at disse 

skatteforhøjelser ikke er endelige kendelser da det endelige resultat først kendes, når virksomhedernes 

eventuelle klager er færdigbehandlet i klagesystemet, og/eller når resultatet af MAP-forhandlinger med de 

udenlandske skattemyndigheder er afgjort. Det kan tage flere år før de endelige resultater kendes, og de 

endelige afgørelser kan resultere i en nedsættelse af de skatteforhøjelser der i første omgang var foretaget 

af SKAT i deres kendelser. I 2014 blev der gennemført danske transfer pricing nedsætter for i alt 5,4 mia. 

DKK. 

Ovennævnte reguleringsbeløb understreger vigtigheden af, at selskaberne overholder armlængdeprincip-

pet og dermed anvender de rigtige priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner, herunder også at sel-

skaberne vælger de rigtige prisfastsættelsesmetoder. 

                                                           
1 Skatteministeriet. (2014). Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten LBKG nr 1041 af 
15/09/2014, § 2, stk. 1 
2 OECD. (2012). Model tax convention on income and on capital 2010 (full version) 
3 SKAT (2015) Transfer Pricing-redegørelse 2014 J.nr. 15-0217423 
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I Danmark findes der ikke mange domme inden for transfer pricing området, hvilket blandt andet kan for-

klares ved, at transfer pricing ikke er en eksakt videnskab, men nærmere en konkret vurdering af de kon-

cerninterne transaktioner og dermed de enkelte forhold i den pågældende koncern, som kan variere fra sag 

til sag.  Manglen på danske domme skyldes dog også, at et stort antal sager behandles i MAP forhandlinger 

mellem danske og udenlandske skattemyndigheder. Formålet med disse forhandlinger er at opnå afklaring 

af forholdene og samtidig at undgå en dobbeltbeskatningssituation. 

Udfordringerne ved transfer pricing ligger i udviklingen af den globale økonomi, hvor MNE�er foretager kon-

cerninterne omstruktureringer som flytter funktioner og aktiver på tværs af landegrænser og som derved 

flytter indkomstpotentiale fra et land til et andet. Tilsvarende tilbyder nogle lande skatteaftaler. For eksem-

pel tilbyder Holland selskaber en lav IP-Box beskatning af aktivitet ved immaterielle rettigheder på 5 %4, og 

Tjekkiet har tilbudt millionbeløb i etableringsstøtte og skatterabatter til LEGO5 i forbindelse med, at de flyt-

tede nogle af deres aktiviteter til landet. 

I februar 2013 udgav OECD rapporten Addressing Base Erosion and Profit Shifting6 (BEPS-rapporten), der 

sætter fokus på problemstillingerne ved ændring af MNE selskabers funktioner og aktiver og derved flytnin-

gen af overskud samt det manglende samspil imellem de enkelte landenes skattelovgivning.  

BEPS er OECD�s projekt som imødegår behovet for en udvidelse og præcisering af transfer pricing forhol-

dene. Kort efter publiceringen af BEPS-rapporten i februar 2013 publicerede OECD/G20 i juli 2013 en action 

plan med 15 action points7. Flere af disse action points fokuserer på transfer pricing med det formål, at op-

datere og præcisere forhold i OECD�s Transfer Pricing Guidelines (TPG) 2010, som forventes at resultere i en 

ny samlet OECD TPG publiceret i 2016. 

Det forventes, at de udvidede vejledninger, som OECD�s BEPS action plan medfører, vil stille større krav til 

prisfastsættelsen af den enkelte MNE�s kontrollerede transaktioner. Den enkelte MNE�s engagement i 

transfer pricing debatten motiveres af ønsket om, at undgå dobbeltbeskatning, men til dels også et ønske 

om at sikre, at transfer pricing kravene ikke bliver så store, at det vil medføre uforholdsmæssige store om-

kostninger, i forbindelse med prisfastsættelse af koncerninterne transaktioner, der kan forringe konkurren-

ceevnen i forhold til nationale selskaber. 

                                                           
4 Baker & McKenzie. (2012), Improved tax regimes for Intagibles in The Netherlands 
5 Berlingske Business. (25.03.2015). Lego for skatterabat for at skabe job i Østeuropa 
6 OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting  
7 OECD. (2013). Action plan on base erosion and profit shifting   
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OECD�s BEPS action points om transfer pricing forhold er derfor det mest omfattende internationale trans-

fer pricing projekt, og tidshorisonten er ganske ambitiøs idet en ny samlet udgave af OEDC TPG forventes 

publiceret i 2016. Denne udvikling er meget relevant for MNE�er, herunder de danske moderselskaber som 

kan have aktiviteter i hele verden.  Spørgsmålet er derfor, hvilken indvirkning BEPS projektets action points 

har på valg af prisfastsættelsesmetoder i MNE, herunder indvirkningen på funktions- og risikofordeling i en 

koncernintern omstrukturering. 

1.2 Problemformulering  

Afhandlingen indeholder en teoretisk og praktisk analyse af et dansk moderselskabs valg af transfer pricing 

metode for prisfastsættelse af deres kontrollerede transaktioner, herunder påvirkningen af nye tiltag fra 

OECD�s BEPS action points i forbindelse med en koncernintern omstrukturering. 

For at kunne besvare ovenstående, er afhandlingen opdelt i følgende under-problemstillinger: 

1. Analyse af de nuværende regler i OECD�s TPG 2010 om funktions-, risiko og sammenlignelighedsanalyser og 

OECD�s 5 prisfastsættelsesmetoder 

2. Kort analyse af OECD�s BEPS-projekt, herunder formål med projektet og BEPS-projektets tidsplan for transfer 

pricing deliverables 8, 9 og 10 samt hvorfor disse forhold ønskes opdateret 

3. Analyse af OECD�s action points 8, 9 og 10 om udvidelse af forhold for funktions-, risiko- og sammenlignelig-

hedsanalyser med henblik på valg af bedst egnede prisfastsættelsesmetode. Dette foretages ved en analyse 

af OECD�s discussion draft fra december 2014 og rådgivers holdning hertil 

4. Egenudviklet case � analyse af ændringerne i en dansk koncerns funktions- og risikofordeling samt valg af 

OECD prisfastsættelsesmetoder ved en koncernintern omstrukturering, hvor det danske moderselskab udflytter aktivi-

tet og aktiver til udenlandske datterselskaber 

1.3 Afgrænsning  

For at opnå en tilstrækkelig analysedybde i vores afhandling har vi valgt at foretage en række afgrænsnin-

ger for følgende forhold: 

Afhandlingen udarbejdes med et dansk perspektiv på udviklingen i OECD, og der afgrænses derfor overfor 

behandling af lokale, udenlandske skatteregler og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Da afhandlingen 

fokuserer på transfer pricing forhold, afgrænses afhandlingen yderligere over for selskabsret, told, moms, 

medarbejder- og selskabsretlige forhold. 
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Afhandlingens analyser vil være med primært udgangspunkt i OECD�s transfer pricing guidelines og OECD 

BEPS action plan, med fokus på OECD BEPS action point 8, 9 og 10, herunder de discussion drafts, der berø-

rer ændringer eller justeringer af kapitel I-III samt kapitel IX: 

· Action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines (including risk, rechar-

acterisation, and special measures) 

· Action 10: Discussion draft on the transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions 

· Action 10: Discussion draft on the use of profit splits in the context of global value chains 

Der afgrænses fra behandling af de øvrige af OECD BEPS action points og dertilhørende discussion drafts. 

Som anført i problemformuleringen indeholder afhandlingens analyse af ovennævnte action points også en 

analyse af rådgivers holdning hertil. For de tre publicerede discussion drafts er indsendt et betydeligt antal 

kommentarer fra interessenter. Vi har valgt, at tage udgangspunkt i kommentarer fra et større internatio-

nalt rådgivningsfirma, Deloitte, og afgrænser os derfor fra analyse af øvrige kommentarer. 

Den danske fortolkning af OECD�s TPG 2010 er bekendtgjort i form af Juridisk Vejledning. Vi har i denne af-

handling valgt at afgrænse os fra, at se nærmere på de danske retningslinjer i Juridisk Vejledning da disse 

anses for, at være en dansk oversættelse af OECD�s TPG 2010, der i øvrigt henviser til de internationale 

guidelines for yderligere specifikation. 

Vores praktiske del af afhandlingen omhandler en egenudviklet case med selskaber beliggende i EU (Dan-

mark, Sverige, Polen og Tyskland), hvor casen vil indeholde en praktisk analyse af OECD TPG og BEPS� action 

points med fokus på funktions- og risikoanalyse samt valg af prisfastsættelsesmetode. Casen vil omhandle 

100 % ejede udenlandske datterselskaber, som har selskabsforhold svarende til danske aktieselskaber. Der 

afgrænses derfor overfor faste driftssteder og andre selskabsstrukturer. 

Desuden afgrænser vi os fra at foretage værdiansættelse af kompensation/exit beskatning ved overførsel af 

immaterielle rettigheder, idet dette er en afhandling i sig selv. Ydermere afgrænser vi os fra en egentlig be-

handling af selskabernes kapitalstrukturer og i den forbindelse afgrænser vi os fra behandling af tynd kapi-

talisering og rentefradragsbegrænsning. 

1.4 Metode og tilgangsvinkel 

1.4.1 Metode 

Vi vil gennem afhandlingen tage udgangspunkt i en retsdogmatisk fremstilling af den gældende ret, bedre 

kendt som den juridiske metode, da vores formål med denne afhandling er at beskrive, analysere og syste-

matisere gældende retningslinjer samt forventede, opdaterede retningslinjer vedrørende transfer pricing. 
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Afhandlingen er skrevet ud fra et undersøgende perspektiv, hvor formålet er at opnå en dybere forståelse 

af udviklingen OECD�s TPG 2010 i relation til transfer pricing funktions- og risikoanalyse samt valg af pris-

fastsættelse metode. 

Figur 1.1 Illustration af afhandlingens struktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Opbygningen af vores afhandling vil starte med en analytisk gennemgang af de nuværende OECD TPG 2010. 

Det vurderes relevant i forhold til afhandlingens problemstilling, at der opnås kendskab til de nuværende 

guidelines, som baggrund for den efterfølgende analyse af BEPS projektets action points 8, 9 og 10, der vil 

blive medtaget i en forventet OECD TPG 2016. 

Derefter analyseres baggrunden for publiceringen af OECD�s rapport Addressing Base Erosion and Profit 

Shifting8 (BEPS), og der gives et overblik over BEPS projektets tidsplan for deliverables, hvor behovet for 

opdatering af OECD TPG 2010 belyses. Herefter foretages en analyse af de, i afgrænsningen, nævnte action 

                                                           
8 OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting 
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points, der berører opdateringen af OECD�s TPG kapitel I-III og IX. Denne analyse vil indeholde en gennem-

gang og behandling af de senest offentliggjorte materialer; discussion drafts og rådgivers kommentarer 

hertil. 

Som afslutning på den teoretiske og analyserende proces vil opgaven munde ud i en praktisk gennemgang 

af konsekvenserne ved en dansk multinational koncerns omstrukturering. Koncernen er som udgangspunk-

tet opbygget efter en traditionel principalstruktur, med etablerede datterselskaber uden for Danmark. Ved 

omstruktureringen flyttes funktioner, aktiver og risici ud af det danske moderselskab til datterselskaberne 

etablereret uden for Danmark, og vi vil her se på hvilke konsekvenser en sådan omstrukturering vil have for 

koncernens valg af bedst egnede prisfastsættelsesmetode for de kontrollerede transaktioner. 

1.4.2 Dataindsamling  

Til brug for afhandlingen er anvendt kvalitativ data fra OECD. Disse internationale kilder indebærer såvel de 

nuværende OECD�s TPG 2010, BEPS-rapporten samt dertil udarbejdede publikationer, der har relevans for 

de udvalgte fokus punkter fra BEPS Action Plan9, jævnfør afhandlingens afgrænsning. Vi har løbende holdt 

os opdateret på opdateringer fra OECD via deres BEPS hjemmeside og Stakeholder Input, hvor kommende 

publiceringer, anmodninger om input og public consultations oplistes efter dato. 

Dataindsamling er af hensyn til afhandlingens udarbejdelse afsluttet d. 1/7-2015. Offentliggjorte ændringer 

til anvendte publiceringer samt øvrige opdateringer relevante for denne afhandling, efter denne dato, er 

derfor ikke medtaget. 

1.4.3 Kildekritik 

Som udgangspunkt har det været ønsket, at benytte en objektiv indgangsvinkel til afhandlingen og dennes 

analyser, herunder fortolkning af OECD�s TPG 2010 og BEPS projektets action points. Vores primære kilde til 

dataindsamling er OECD�s publiceringer. OECD�s TPG 2010 er udarbejdet med henblik på at vejlede både 

virksomheder og skattemyndigheder ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvorfor der vurderes at 

være en høj grad af objektivitet i disse guidelines. På samme måde er OECD�s publiceringer i forbindelse 

med BEPS-projektet ligeledes med samfundsøkonomisk udgangspunkt, hvor der anmodes om input fra alle 

interessenter inden den forventede endelige opdatering af OECD�s TPG 2016. 

Ud over de af OECD publicerede discussion drafts, har vi benyttet subjektive kommentarer fra rådgiver. Vi 

er opmærksomme på, at disse kommentarer er motiveret af rådgivers interesse i, at kunne rådgive deres 

klienter inden for transfer pricing bedst muligt, uden stor usikkerhed med hensyn til skattemyndighedernes 

                                                           
9 Action point 8, 9 og 10 
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eventuelle korrektioner. Ved øvrige kildeanvendelser gennem afhandlingen, er der ved indarbejdelsen ta-

get højde for afsenderen og dennes umiddelbare subjektive holdning. 

1.4.4 Kildehenvisninger 

Alle kildehenvisninger er udarbejdet som fodnoter, fortløbende og nummereret. I litteraturlisten sidst i op-

gaven summeres den anvendte litteratur, anvendte figurer og tabeller m.v. op i en litteraturliste. Figurer, 

tabeller m.v. angives med titel og under figuren angives kilde. Det angives hvis figurer, tabeller m.v. er ud-

arbejdet ved egen tilvirkning. 

1.4.5 Metodekritik 

Arbejdet med OECD BEPS-rapportens action point er yderst omfattende med input fra de forskellige landes 

skattemyndigheder, der alle har egen national lovgivning at tage hensyn til, kombineret med erhvervslivets 

og de større konsulenthuses ønske om klare og objektive retningslinjer. Hvor der endnu ikke foreligger en-

delige løsningsforslag på de enkelte action points, er der publiceret discussion drafts med kommentarer fra 

ovennævnte interessenter. Grundet omfanget af kommentarerne har vi valgt alene at medtage en udvalgt 

rådgivers kommentarer i afhandlingen. Det anerkendes, at det ved at medtage flere interessenters holdnin-

ger i vores analyse, til besvarelse af problemformuleringen, muligvis havde resulteret i andre konklusioner. 

For den praktiske del af afhandlingen er der taget udgangspunkt i en fiktiv MNE�s omstrukturering, hvor 

forholdene forbundet med omstruktureringen er fastsat på baggrund af, hvad der er vurderet interessant i 

forhold til den gennemgåede teoretiske viden. Denne fremgangsmåde kan have udelukket forhold og typer 

af transaktioner, der kunne have givet vores analyse et andet perspektiv og eventuelt have ændret den en-

delige konklusion. 
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2. OECD�s transfer pricing guidelines 2010 

Ifølge SKAT�s juridiske vejledning fortolkes dansk lovgivning i overensstemmelse med OECD�s transfer pri-

cing guidelines fra 2010 (OECD�s TPG 2010). Senest opdaterede juridiske vejledning fra januar 2015 henvi-

ser fortsat til OECD�s TPG 201010. SKAT har altså valgt, at afvente OECD�s opdatering af de respektive kapit-

ler i OECD�s TPG 2010, eftersom opdateringerne vil have væsentlige ændringer til teksten i de respektive 

TPG kapitler. For at analysere gældende praksis vil vi derfor gennemgå teorien for OECD�s TPG 2010. 

OECD�s TPG 2010 er en vejledning, der går i dybden omkring forståelsen af armslængdeprincippet defineret 

i OECD�s modeloverenskomst artikel 911, herunder hvordan armslængdeprincippet implementeres ved pris-

fastsættelse af kontrollerede transaktioner, hvordan dette bør dokumenteres, og hvordan armslængdeprin-

cippet hånderes i forbindelse med koncerninterne omstruktureringer af koncernselskaber. 

OECD�s TPG 2010 er opdelt i 9 kapitler hvoraf denne afhandling, jævnfør afgrænsning og problemformule-

ring, ser nærmere på kapitlerne, der omhandler selve armslængdeprincippet, transfer pricing metoderne, 

sammenlignelighedsanalyseprocessen samt vejledning i forbindelse med omstrukturering: 

· Chapter I: The Arm�s Length Principle 

· Chapter II: Transfer Pricing Methods 

· Chapter III: Comparability Analysis 

· Chapter IX: Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings 

2.1 Ligningsloven og Juridisk Vejledning 

I dansk lovgivning er OECD�s TPG 2010 lovmæssigt implementeret i ligningslovens (LL) § 2 i form af arms-

længdeprincippet samt i skattekontrollovens (SKL) § 3B i form af dokumentationsreglerne. 

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.D.11 om transfer pricing er en dansk fortolkning af OECD�s TPG 

2010. SKAT�s juridiske vejledning har cirkulærestatus, og er dermed selvsagt ikke en lov, men �best prac-

tice� set ud fra SKAT�s transfer pricing synspunkt. 

2.2 Armslængdeprincippet kort fortalt 

Armslængdeprincippet handler kort fortalt om, at koncerninterne transaktioner (kontrollerede transaktio-

ner) skal ske på samme vilkår, som hvis transaktionen var foretaget mellem to uafhængige parter på det 

frie marked (ikke-kontrollerede transaktioner). Efter LL § 2 er der tale om kontrollerede transaktioner, der 

                                                           
10 SKAT. (2015). Den juridiske vejledning (2015-1) C.D.11.2.1.1 Armslængdeprincippet og Transfer Pricing 
11 OECD. (2012). Model tax convention on income and on capital 2010 (full version)  
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skal behandles efter armslængdeprincippet når skattepligtige, der har bestemmende/kontrolleret indfly-

delse over anden juridisk eller fysisk person, har transaktioner med denne. Bestemmende indflydelse fore-

ligger når der er12: 

· Direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af aktiekapitalen, eller 

· Direkte eller indirekte rådighed over mere end 50 pct. af stemmerettighederne 

Processen for implementering af, og selve "hjertet" af armslængdeprincippet, er afspejlet ved sammenlig-

nelighedsanalysen, der berøreres nærmere i det følgende afsnit 2.5 i dette kapitel. 

2.3 Funktionsanalysen 

Ved prisfastsættelse efter OECD�s TGP 2010 og armslængdeprincippet benyttes sammenlignelighedsanaly-

sen som et væsentligt værktøj, da armslængdeprincippet stiller krav til, at prisen på en kontrolleret transak-

tion skal være i overensstemmelse med den pris, der ville være opnået ved en sammenlignelig transaktion 

mellem uafhængige parter13. 

Sammenlignelighedsanalysen bygger på fem sammenlignelighedsfaktorer, herunder funktionsanalysen, der 

alle fastlægger og vurderer sammenligneligheden af den enkelte transaktion. Dette afsnit vil have fokus på 

én af de fem sammenlignelighedsfaktorer; funktionsanalysen og dennes formål. 

Formålet med funktionsanalysen er, at identificere og sammenligne de væsentligste funktioner, herunder 

benyttede aktiver og påtaget risiko, som den enkelte part udfører ved en given kontrolleret transaktion, set 

i forhold til indtjeningen14.  Ved forhandling mellem uafhængige parter vil disse tre faktorer (funktioner, 

aktiver og risici) ligeledes udgøre en væsentlig faktor i prisfastsættelsen. 

Prisfastsættelsen for uafhængige såvel som associerede parter handler i bund og grund om en fordeling af 

avancen, som begge parter kan acceptere, i forhold til de funktioner der er udført med hensyn til benyttede 

aktiver og risici påtaget. Hvis en stor del af funktionerne udføres af den ene part eller denne påtager sig væ-

sentlige risici, har denne part automatisk en forventning om en større avance for at kompensere for de ud-

førte funktioner eller påtagne risici. Denne forventning til avancefordeling må alt andet lige betyde, at funk-

tionsanalysen særligt udgør en essentiel del af sammenlignelighedsanalysen for de avancebaserede pris-

fastsættelsesmetoder: 

· Resale Price Metoden (RPM) 

                                                           
12 Ligningsloven § 2, stk. 2, 1. punktum 
13 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.6 
14 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.42 
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· Cost-plus Metoden (Cost+) 

· Transactional Net Margin Metoden (TNMM) 

· Profit Split Metoden 

2.3.1 Funktioner 

Ved udarbejdelsen af funktions- og risikoanalyse skal de væsentligste funktioner for indtjeningen identifice-

res og noteres. OECD�s TPG 2010 har angivet følgende eksempler på funktioner, der typisk indgår i analy-

sen15: 

· Design 

· Produktion og montering 

· Forskning og udvikling 

· Serviceydelser 

· Indkøb 

· Distribution 

· Salg og marketing 

· Finansiering 

· Management (ledelse) 

Ovennævnte er alle eksempler, der kan udelades, hvis disse vurderes irrelevante, eller splittes op i yderli-

gere delfunktioner, alt efter de konkrete omstændigheder. Funktionens væsentlighed vurderes ud fra funk-

tionens hyppighed, karakter og værdi for de respektive parter. 

2.3.2 Aktiver 

Ligesom for funktionerne skal de aktiver, der anvendes eller bidrager til transaktionens værdi, ligeledes an-

gives ved udarbejdelsen af funktionsanalysen. Jo større betydning det anvendte aktiv har for indtjeningen, 

jo vigtigere er det, at aktivet angives og beskrives i funktionsanalysen. 

Ved beskrivelsen af de anvendte aktiver er det væsentligt, at skelne mellem hvilket form for aktiv, der er 

anvendt samt aktivets karakteristika såsom alder, markedsværdi, lokation og mulighed for beskyttelse af 

ejendomsretten16. Eksempelvis vil et immaterielt aktiv, i form af goodwill eller knowhow, være af væsentlig 

større betydning end et materielt anlægsaktiv, da immaterielle aktiver kan bidrage til konkurrencemæssige 

fordele samt et højere afkast, mens et materielt anlægsaktiv som udgangspunkt nemmere kan erstattes 

med et nyt. 

                                                           
15 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.43 
16 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.44 
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2.3.3 Risici 

Til sidst skal funktionsanalysen også indeholde en beskrivelse af de risici som parterne, involveret i transak-

tionen, hver især har påtaget sig. Hvis ikke risici er inkluderet i funktionsanalysen, vil den blive anset som 

ufuldstændig, og det vil ikke være muligt, at udarbejde en sammenlignelighedsanalyse på baggrund af 

denne17. Det er derfor vigtigt med en definition og vurdering af de enkelte risici for hele processen for pris-

fastsættelse efter armslængdeprincippet. 

OECD�s TPG 2010 har listet følgende eksempler på risici, der bør medtages i funktionsanalysen18: 

· Markedsrisiko (prisudsving ved udbud/efterspørgsel) 

· Risiko for tab (ved investering og brug af materielle anlægsaktiver) 

· Risiko for succes/fiasko (ved investering i forskning og udvikling) 

· Finansiel risiko (ved svingninger i valuta og renter) 

· Kreditrisiko 

Ovennævnte er ikke en udtømmende liste over risici, der er væsentlige for funktionsanalysen. Det er et 

krav, at det i funktionsanalysen angives i hvilket omfang den enkelte part bærer risikoen for de økonomisk 

væsentligste risici i de analyserede transaktioner. 

Risici og funktioner er begge vigtige elementer i funktionsanalysen, da det er afgørende for risikoallokerin-

gen mellem parterne og dermed allokeringen af overskuddet19. Eksempelvis vil en distributør, der afholder 

markedsføringsomkostningerne, og som påtager sig ansvar og risiko for reklame og markedsføring på et 

givent marked, også forvente et afkast, der kompenserer distributøren for disse risici. Omvendt vil distribu-

tøren, hvis denne er en del af en mere centraliseret forretningsmodel, få refunderet sine omkostninger 

samt have et lavere, men stabilt overskud. Dette er illustreres ved Figur 2.1 på næste side. 

                                                           
17 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.45 
18 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.46 
19 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.47 
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Figur 2.1 Sammenhængen mellem påtagne risici og forventet afkast 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ud over ovenstående er der også efter armslængdeprincippet en generel forventning om, at parterne påta-

ger sig de risici, som de selv har kontrol over20. Der findes eksempler på markedsmæssige forhold som in-

gen af parterne havde forventet, og disse risici allokeres til den part som bærer markedsrisikoen. 

Det er ligeledes væsentligt at sikre sig, at der er økonomisk substans i forhold til den foretagne transak-

tion21 - dette er et udtryk for parternes faktiske adfærd. For eksempel er der ikke substans, hvis en virksom-

hed på papiret står til, at have påtaget sig al risiko, men ikke har kapitalen til at håndtere en sådan risiko.  

2.4 OECD�s transfer pricing metoder 

OECD�s TPG 2010 oplister fem forskellige metoder, der kan anvendes til at implementere armslængdeprin-

cippet i kontrollerede transaktioner22. Alle metoder bygger på en sammenligning af de kontrollerede trans-

aktioner med transaktioner mellem uafhængige parter, og bygger således på sammenlignelighedsanalysens 

fem faktorer: 

· Produktets egenskab/karakteristika (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver mv.) 

· Funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

· Kontraktvilkår 

                                                           
20 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.49 
21 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.48 
22 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. Chapter 
II: Transfer pricing methods 
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· Økonomiske omstændigheder 

· Forretningsstrategier 

Alt efter hvilken metode, der benyttes, vil ovennævnte faktorer have større eller mindre betydning i den 

samlede sammenlignelighedsanalyse. Der er følgende opdeling af de fem transfer pricing metoder, hvor det 

er den mest egnede metode der anvendes i den givne situation: 

Figur 2.2 Oversigt over OECD�s TPG 2010 transfer pricing metoder 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

På trods af at OECD�s TPG 2010 oplister en form for prioritering af de fem metoder er det vigtigste, ved valg 

af transfer pricing metode, at vælge den bedst egnede metode for det enkelte tilfælde. Ovenstående priori-

tering af metoderne er i den ideelle verden, hvor alle de nødvendige data for sammenlignelighedsanalyse 

er tilgængelige. Mere om metodernes fordele og ulemper nedenfor. 

Valget af den bedst egnede transfer pricing metode skal baseres på en vurdering af de faktiske forhold, her-

under resultatet af funktionsanalysen og vurdering af tilgængelige, sammenlignelige data fra uafhængige 

parter. Herunder bør sammenlignelighedsgraden og pålideligheden af eventuelle foretagne justeringer vur-

deres23. 

OECD stiller ikke krav om, at alle metoder skal testes for, at finde frem til den bedst egnede metode for 

fastsættelse af armslængdepriser, da dette kan være med til at pålægge MNE�erne en urimelig byrde rent 

dokumentationsmæssigt. Det er heller ikke et krav, at virksomheder med kontrollerede transaktioner skal 

benytte én af de fem metoder. Det er tilladt at benytte andre metoder, så længe disse lever op til arms-

længdeprincippet foreskrevet i OECD�s TPG 201024, som for eksempel discounted cash flow (DCF) beregning 

ved salg af immaterielle rettigheder mellem associerede selskaber. 

Interne og eksterne sammenlignelige transaktioner 

Ved test af metoderne omtales interne og eksterne sammenligelige transaktioner. Som det kan udledes af 

ordene handler det i høj grad om, hvorvidt der er tale om en transaktion, der er intern eller ekstern for 

                                                           
23 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.2 
24 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.11 
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skattepligtige. En intern transaktion må ikke forveksles med en kontrolleret transaktion. En intern transak-

tion er en transaktion mellem et selskab i MNE�en og en uafhængig part, der er sammenlignelig med en 

kontrolleret transaktion mellem to associerede selskaber i MNE�en. Dette kan illustreres på følgende måde: 

Figur 2.3 Illustration af internt sammenlignelige transaktioner 

 
Kilde: SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.2.2.2.2 

En ekstern transaktion vil være en transaktion mellem to uafhængige parter, hvor hverken den sælgende 

eller købende part har relationer til den testede MNE. Dette kan illustreres på følgende måde: 

Figur 2.4 Illustration af eksterne sammenlignelige transaktioner 

 
Kilde: SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.2.2.2.2 

En intern transaktion vil altid være at foretrække i forbindelse med bestemmelse af armslængdepriser, da 

disse data alt andet lige vil være let tilgængelige for virksomheden, have færrest afvigelser i forhold til sam-

menligneligheden og dermed være mest pålidelig. 

2.4.1 De traditionelle transaktionsbaserede metoder 

De traditionelle transaktionsbaserede metoder kan også kaldes for de direkte metoder for prisfastsættelse 

efter armslængdeprincippet. CUP-metoden er den mest direkte metode, da brugen af denne metode fast-

sætter prisen på en kontrolleret transaktion ud fra prisen på en sammenlignelig transaktion mellem uaf-

hængige parter. De øvrige to metoder, RPM og Cost+, prisfastsætter ud fra tankegangen om at dække de 

direkte omkostninger samt skabe en rimelig avance og baserer sig derved på bruttoavancen for sammenlig-

nelige transaktioner. 
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Dette kan illustreres i en resultatopgørelse på følgende vis: 

Figur 2.5 De traditionelle transaktionsbaserede metoders placering i resultatopgørelsen 

 
Kilde: egen tilvirkning 

2.4.1.1 CUP-metoden � den frie markedsprismetode 

The Comparable Uncontrolled Price Method (CUP-metoden) er, den foretrukne transfer pricing metode 

ifølge OECD�s TPG 2010. Dette skyldes at CUP-metoden baserer sig på transaktionens markedspris, og der-

for alt andet lige må være markedsprisen på en transaktion mellem uafhængige parter. 

For at en uafhængig transaktion kan anvendes i CUP-metoden er der strenge krav til transaktionens sam-

menlignelighed. En kontrolleret transaktion vurderes sammenlignelig med en ikke-kontrolleret transaktion 

når én af to betingelser er opfyldt25: 

· Ingen forskelle mellem transaktionerne, der vil have væsentlig indvirkning på prisen 

· Ved forskelle, der har væsentlig indvirkning på prisen, kan der foretages rimeligt nøjagtige justeringer, der 

eliminerer disse forskelle 

Det er vigtigt, at være opmærksom på den indvirkning som eventuelle foretagne justering kan have på påli-

deligheden af sammenlignelighedsanalysen, alt efter omfanget af disse justeringer. CUP-metoden forud-

sætter stor produktlighed, eftersom blot en mindre afvigelse i produktets karakteristika, kan have en væ-

sentlig indvirkning på prisen. Selvom selve produktionsprocessen er sammenlignelig, kan eventuelle for-

skelle i karakteristika skabe en præferencekløft mellem produkterne26. 

I praksis er CUP-metoden kun i yderst sjældne tilfælde benyttet, da der er tale om en kompleks metode. 

Ydermere forefindes der sjældent transaktioner, hvor produkter/produktegenskaber er sammenlignelige 

eller, at der kan foretages justeringer for eventuelle forskelle uden, at pålideligheden reduceres væsentligt. 

Handel med olie på en råvarebørs anses som et af de tilfælde hvor metoden kan benyttes i praksis. 

                                                           
25 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.14 
26 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.15 
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2.4.1.2 RPM-metoden � videresalgsprismetoden 

Resale Price Method (RPM-metoden) fokuserer på bruttoavance marginen, som er et udtryk for den 

avance, som et videresælgende selskab modtager for at kunne dække de løbende salgs- og kapacitetsom-

kostninger samt opnå et overskud på markedsvilkår27. Metoden er bedst anvendt for salgs- og marketings-

funktioner. 

RPM-metoden lægger stor vægt på funktionsanalysen. De udførte funktioner, herunder benyttede aktiver 

og påtagne risici, er den væsentligste faktor, der påvirker fordelingen af avancen. Dermed er fokus på pro-

duktkarakteristika reduceret og mindre væsentlige forskelle i selve produktets karakteristika kan således 

accepteres. Det er dog vigtigt at have for øje, at væsentlige forskelle i produktets karakteristika også kan 

have indflydelse på de udførte funktioner, herunder aktiver og risici, hvilket stiller krav til en justering af 

transaktionen. 

Ved brug af RPM-metoden til fastsættelse af armslængdepriser, kan det påvirke sammenlignelighedsanaly-

sens pålidelighed hvis køb og videresalg ikke sker inden for et relativt kort tidsrum. I tilfælde hvor der går 

længere tid mellem køb og videresalg vil, der være større risiko for udsving i eksempelvis markedspriser, 

valutakurser og omkostninger, der alle kan være med til at påvirke den endelige avance og det er derfor 

vigtigt, at tage højde for dette ved enhver sammenligning28. 

Metoden er mest anvendelig for direkte videresalg eller i situationer, hvor der kun sker en mindre værdi-

skabelse af produktet inden videresalg. Hvis den videresælgende virksomhed medvirker til en yderligere 

værdiskabelse af produktets værdi, kan det være svært at justere for sådanne forskelle uden at dette påvir-

ker pålideligheden, og en anden metode bør benyttes. Som eksempel kan immaterielle aktiver som know-

how og goodwill bidrage til en sådan værdiskabelse, at det kan give konkurrencemæssige fordele og der-

med øge indtjeningen. En sådan værdiskabelse kan være svær at foretage en pålidelig justering af29. Tilsva-

rende er RPM-metoden påvirkelig af anvendt regnskabspraksis og dermed hvorvidt omkostninger fratræk-

kes før eller efter bruttoavancen � dette vanskeliggører en sammenligning. 

2.4.1.3 Cost Plus Method � kostplus metoden 

Kostplus metoden (Cost+) beregnes med grundlag i de direkte og indirekte omkostninger forbundet med en 

transaktion hvorefter der tillægges et avancetillæg, der ud over at dække omkostningerne forbundet med 

                                                           
27 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.21 
28 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.30 
29 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.29 
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transaktionen også sikrer en acceptabel avance, set i forhold til de udførte funktioner og de gældende mar-

kedsforhold30. 

På samme måde som for RPM-metoden, stilles der ikke så store krav til produktsammenlignelighed, men i 

stedet er de væsentligste sammenlignelighedsfaktorer i denne metode de udførte funktioner, anvendte 

aktiver og påtagne risici, som de sammenlignede parter har. 

Kostbasen 

Avancetillægget er et procentmæssigt tillæg til de omkostninger selskabet har afholdt i forbindelse med 

transaktionen og det er derfor væsentligt, at sikre sig, at kostbasen er sammenlignelig mellem den associe-

rede og uafhængige part. Kostbasen for Cost+ metoden er summen af de direkte- og indirekte produktions-

omkostninger31. 

Eftersom selskaber kan have forskellige metoder for deres indregning af omkostninger i resultatopgørelsen, 

er det yderligere væsentligt at sikre sig, at de sammenlignede parters regnskabsprincipper er sammenligne-

lige32. Hvis parterne benytter forskellige regnskabsprincipper, vil risikoen for, at der ikke inkluderes eller 

ekskluderes de samme omkostninger i kostbasen, reducere pålideligheden og dermed ugyldiggøre prisfast-

sættelsen. 

Cost+ metoden anses efter OECD�s TPG 2010 for mest brugbar i følgende tilfælde: 

· Salg af halvfabrikata mellem associerede selskaber 

· Fælles aktiver til produktion mellem associerede selskaber 

· Salg af tjenesteydelser mellem associerede virksomheder 

2.4.2 De transaktionsbaserede nettoavancemetoder 

De transaktionsbaserede nettoavancemetoder benyttes, når det ikke er muligt, med de tilgængelige data, 

at benytte en af de direkte metoder, eller at nettoavancemetoderne, ud fra sagens indhold, anses for mere 

egnet. 

                                                           
30 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.39 
31 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.44 
32 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.46 
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2.4.2.1 Transactional Net Margin Method � TNMM 

TNMM tager udgangspunkt i sammenligning, mellem to sammenlignelige parter, af nettoavancen sammen-

holdt med et fastsat nøgletal som eksempelvis omkostninger, omsætning eller aktiver33. Ulig de traditio-

nelle metoder (RPM og Cost+) er TNMM ikke nær så sensitiv over for forskelle i funktioner eller regnskabs-

principper, da der ved denne metode ikke skal tages hensyn til, om omkostningerne er indregnet som di-

rekte produktionsomkostninger eller som kapacitetsomkostninger. 

TNMM-metoden vil teste nettoindtjeningen i den mest simple part af de kontrollerede selskaber og er ikke 

anvendelig i tilfælde, hvor den testede part udfører unikke og værdiskabende bidrag (eller ejer immateri-

elle aktiver af større omfang). I disse tilfælde anbefaler OECD at benytte Profit Split Metoden (PSM), som vi 

kommer nærmere ind på senere. 

Brugen af TNMM metoden har, ligesom de øvrige metoder, også svagheder. Man skal for eksempel være 

opmærksom på nettoavancens påvirkning af udefrakommende faktorer, som eksempelvis selskabets mar-

kedsandel og andre konkurrencemæssige situationer. For eksempel kan to ens selskaber inden for den 

samme branche stadig have et forskelligt afkast grundet markedsandele, konkurrencemæssig position 

m.v.34. 

Profit Level Indicators (PLI) 

TNMM metoden tager udgangspunkt i nettoavancen sammenholdt med et passende nøgletal, også kaldet 

Profit Level Indicators (PLI). Denne PLI skal bestemmes ud fra følgende to betingelser35: 

· Nøgletallet bør direkte eller indirekte relatere sig til den kontrollerede transaktion og 

· Bør have relation til det operationelle i transaktionen 

Kort sagt bør den valgte PLI være en afspejling af transaktionens værdiskabende del.  

Tabel 2.1 på næste side illustrerer eksempler på PLI�er fra OECD�s TPG 2010 samt for hvilke funktioner de 

giver mest mening. 

                                                           
33 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.58 
34 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.71-
2.72 
35 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.77 
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Tabel 2.1 Eksempler på Profit Level Indicators 

 
Kilde: OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010, §2.90-2.98 

TNMM metoden kan på den måde sammenlignes med de regnskabsmæssige nøgletal, som eksempelvis 

distributørers overskudsgrad (EBIT/omsætning), som de almindeligt anvendte indikatorer. Bestemmelsen 

af nøgletallet bør foretages ud fra OECD�s principper om korrekt valg af metode samt en sammenholdelse 

af de forskellige nøgletals styrker og svagheder. 

Som udgangspunkt bør finansielle indtægter og udgifter ikke medregnes, men er disse omkostninger af et 

sådant omfang, at en uafhængig part ville have krævet omkostningerne dækket, skal de finansielle poster 

medregnes. I alle tilfælde er det vigtigt at der tages højde for transaktionernes oprindelse. For eksempel 

skal EBIT isoleres til kun værende EBIT for den testede transaktion. Hvis der er tale om en kontrolleret 

transaktion er det derfor ikke tilladt at inddrage omsætning, omkostninger og lignende, der vedrører ikke-

kontrollerede transaktioner36. 

2.4.2.2 Profit Split Method � avancefordelingsmetoden 

Profit Split-metoden eller avancefordelingsmetoden (herefter kaldet Profit Split), har til formål, at foretage 

en korrekt fordeling af nettoavancen på en given transaktion mellem to associerede selskaber ud fra en 

vurdering af deres forholdsmæssige bidrag til transaktionen37. 

Metoden er tosidet, hvilket betyder, at alle parter inddrages i forbindelse med processen for prisfastsættel-

sen. Fordelen ved brug af Profit Split er, at den bedst kan foretage en korrekt prisfastsættelse for associe-

rede selskaber, der har en højt integreret drift, eller i tilfælde hvor begge parter tilfører transaktionen 

værdi via unikke og værdiskabende bidrag. Profit Split anvendes, når flere parter i den kontrollerede trans-

aktion ejer immaterielle aktiver/rettigheder38. 

                                                           
36 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.78 + 
2.90 
37 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.108 
38 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.109 
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Allokeringen af overskuddet sker på baggrund af de udførte funktioner mellem de to associerede selskaber, 

hvor der herunder tages højde for benyttede aktiver samt påtagne risici. Hvor sammenlignelige data er til-

gængelige, kan de være relevante i processen for at underbygge den endelige avanceallokering ved brug af 

Profit Split. 

Fordelen ved brug af Profit Split metoden kan desværre også resultere i metodens svaghed; metoden bliver 

for kompleks. Da fordelingen ikke på samme vis, som for de øvrige metoder, bygger på sammenligning med 

uafhængige selskaber, kan det besværliggøre adgangen til information for skattemyndighederne, i forbin-

delse med udførelsen af funktionsanalysen. Ydermere kræver metoden, at regnskabspraksis er identisk el-

ler, at der som minimum justeres for eventuelle forskelle, hvilket er med til at gøre processen mere kom-

pleks for de involverede selskaber39. Kompleksiteten af metoden betyder, at anvendelsen af metoden af-

hænger af det enkelte tilfælde samt de tilgængelige informationer. Det overordnede mål er dog, at komme 

så tæt på en fordeling, som ville være opnået mellem uafhængige parter. 

Generelt foreskriver OECD�s TPG 2010, at det vigtigste i forbindelse med opgørelsen af avancen til fordeling 

samt fordelingsfaktorerne er konsistens. Herunder er det forventet, at40: 

· der ved prisfastsættelse ved brug af Profit Split, ud fra en ex ante betragtning, er fastsat/aftalt forudsætnin-

ger samt allokeringsnøgler forud for transaktionen. 

· det udredes hvorfor Profit Split er fundet som den bedst anvendelige metode, hvordan den er implementeret 

samt en udredning af de ovennævnte kriterier for allokeringsnøglerne brugt til avancefordelingen 

· ovenstående bruges konsekvent over hele ordningens levetid � også i perioder med tab 

Tilgange til avancefordeling 

Der er flere tilgange til avancefordeling via Profit Split metoden. De mest almindelige og gennemgåede me-

toder i OECD�s TPG 2010 er bidragsanalyse og residualanalyse, som kan baseres på enten budgetteret eller 

faktisk avance. Bestemmelsen af avanceallokeringsnøglen kan også påvirkes af forholdende omkring en for-

handling mellem uafhængige parter samt disses forhandlingsstyrker. 

Bidragsanalysens41 formål er, at fordele nettoavancen af den samlede transaktion ud fra de forbundne par-

ters forholdsmæssige bidrag, på samme vis som avancen ville være fordelt mellem uafhængige parter. Det 

forholdsmæssige bidrag kommer til udtryk ved de udførte funktioner, og herunder benyttede aktiver samt 

                                                           
39 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.114 
40 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.116-
2.117 
41 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.119-
2.120 
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påtagne risici. Som tidligere nævnt vil det være en fordel at inddrage data fra uafhængige parter, hvor 

dette er muligt, for at understøtte fordelingen. 

Residualanalysen42 foretager en fordeling af nettoavancen i en to-trins-proces: 

· I første trin foretages en fordeling af den avance, der knytter sig til de rutinemæssige (ikke unikke, værdiska-

bende) bidrag til transaktionen. Til denne handling benyttes en af de gennemgåede TPG metoder ovenfor 

· I andet trin foretages en fordeling af den resterende avance på baggrund af de involverede parters unikke og 

værdiskabende bidrag til transaktionen 

Allokeringsnøgler43 

Allokeringsnøglerne fastsat ved Profit Split kan være både faste eller variable. I tilfælde hvor flere alloke-

ringsnøgler benyttes, er det yderligere nødvendigt at foretage en vurdering af de enkelte allokeringsnøglers 

vægtning/værdi for fordelingen. 

De mest almindelige allokeringsfaktorer benyttet til Profit Split er aktiver, kapital eller omkostninger, men 

også andre faktorer som eksempelvis antal ansatte, tidsforbrug per ansat eller lignende, kan benyttes som 

relevante allokeringsnøgler. 

Allokeringsnøgler baseret på aktiver eller kapital benyttes ofte i tilfælde hvor begge(/alle) parter tilfører 

transaktionen unikke, værdiskabende bidrag. Ved brug af aktiver som allokeringsnøgle bør det overvejes, 

om der vil kunne foretages en pålidelig værdiansættelse af de benyttede aktiver og dermed den bidragede 

værdi til transaktionen. 

Fordelen ved brug af en omkostningsbaseret allokeringsnøgle er, at den som udgangspunkt er simpel. Dog 

er denne mulighed også mere sensitiv over for regnskabspraksis, der jævnfør ovenfor kan være forskellig 

mellem parterne, grundet lovgivning eller forskellig klassifikation. Omkostningsbaserede allokeringsnøgler 

kan være relevante for eksempelvis distributører eller marketingsselskaber, da det her er omkostningerne 

der danner grundlaget for værdiskabelsen. 

2.5 Sammenlignelighedsanalyse 

Funktionsanalysen er en væsentlig del af sammenlignelighedsanalysen, der samlet er afgørende for, om en 

kontrolleret transaktion er sket efter armslængdevilkår. Formålet med sammenlignelighedsanalysen er, at 

                                                           
42 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.121-
2.123 
43 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.134-
2.140 
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finde et pålideligt grundlag hvorpå man kan vurdere, om de vilkår og priser der er anvendt ved en kontrol-

leret transaktion havde været de samme hvis transaktionen var sket imellem uafhængige parter. 

I praksis identificeres nøglekarakteristika ved den kontrollerede transaktion og den sammenlignelige ikke-

kontrollerede transaktion. Ud fra dette vurderer man, om den kontrollerede transaktion er sket på samme 

vilkår. Er transaktionen foretaget på samme vilkår, som den ikke-kontrollerede transaktion, er der tale om 

en transaktion prisfastsat på armslængdevilkår. 

Det er en vigtig faktor, at de ikke-kontrollerede transaktioner er sammenlignelige i forbindelse med pris-

fastsættelse på armslængdevilkår. Det betyder kort sagt, at der ikke bør være nogen væsentlige forskelle, 

der kan påvirke prisen, mellem de sammenlignede transaktioner, eller at der, hvis forskelle forekommer, 

justeres for disse uden at dette påvirker pålideligheden44. 

Til brug for sammenlignelighedsanalysen er det ifølge OECD TPG 2010 ikke tilladt at bruge koncerninterne 

globale fordelingsnøgler som sammenligningsgrundlag45. 

2.5.1 De fem sammenlignelighedsfaktorer 

Sammenlignelighedsanalysen skal, ifølge OECD TPG 2010 kapitel I afsnit D 1.2, indeholde en analyse af føl-

gende 5 sammenlignelighedsfaktorer46: 

· Produktegenskaber 

· Funktionsanalyse 

· Kontraktlige forhold 

· Økonomiske omstændigheder 

· Forretningsstrategi 

2.5.1.1 Produkt egenskaber47 

Produktegenskaberne gælder for både materielle og immaterielle produkter, såsom tjenesteydelser. Ved 

materielle produkter vil sammenligningspunkterne være de fysiske træk, kvaliteten af produktet og dets 

pålidelighed. For tjenesteydelser ligger egenskaberne i art og omfang, og for immaterielle aktiver ser man 

                                                           
44 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.33 
45 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.31 
46 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.39-
1.63 
47 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.39-
1.41 
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på typen af transaktionen, og hvilken type immaterielt aktiv der er tale om. Er der tale om patenter, vare-

mærker eller knowhow ser man på varigheden, og i hvilken grad aktivet er beskyttet. 

Udbud og efterspørgsel i forhold til det enkelte produkt skal også vurderes. Et begrænset udbud samt stor 

efterspørgsel er en vigtig produktegenskab i forhold til prisdannelse, og derfor er dette også en del af sam-

menligneligheden. De forskelle, store eller små, der er produkterne imellem, vil under frie markeds forhold, 

som oftest, være afspejlet i produktets pris. Derfor er det vigtig at kende og om muligt justere for forskel-

lene. 

2.5.1.2 Funktionsanalyse 

Funktionsanalysen har til formål at vurdere om transaktionen der testes rent faktisk er sammenlignelig med 

den ikke-kontrollerede transaktion på punkterne funktioner udført, anvendte aktiver og påtaget risiko. 

Funktionsanalysen er gennemgået i særskilt afsnit 2.3 ovenfor, grundet analysens centrale rolle for prisfast-

sættelsesmetoderne. 

2.5.1.3 Kontraktlige forhold48 

Aftalevilkårene for en transaktion, der sker imellem uafhængige parter, vil typisk være defineret i en kon-

trakt.  Som udgangspunkt bør undersøgelse af de kontraktlige forhold ske som en del af funktionsanalysen, 

da kontrakterne typisk vil indeholde en beskrivelse af, hvordan funktioner, aktiver og risici er fordelt imel-

lem parterne. Findes der ikke skrevne kontrakter, vil kontraktvilkår kunne udledes af anden korrespon-

dance som eksempelvis mails, de involverede parters adfærd eller af de generelle økonomiske vilkår der 

regulerer forhold ved en transaktioner foretaget mellem uafhængige parter. I praksis kan det dog, af-

hængigt af typen af transaktioner, være svært at få adgang til potentielt sammenligne transaktioners kon-

traktvilkår. Ofte vil sådanne kontrakter omfatte oplysninger man som virksomhed ønsker at bevare som 

forretningshemmeligheder. 

Det er vigtig at undersøge om skrevne kontrakters forhold afspejler de faktiske forhold. Det er ikke alene 

nok, at de kontraktslige forhold er beskrevet, men der skal også ligge substans bag. Kontrakter fastlægger, 

ved ikke-kontrollerede transaktioner, hvilke betingelser en given transaktionen for hver af parterne sker 

under. Da parterne ved en ikke-kontrolleret transaktion vil have modstridende økonomiske interesser, vil 

de holde hinanden op på det der er aftalt ved kontrakt, og der vil ikke ske ændringer i kontrakten, medmin-

dre man er enige. Det er ikke tilfældet ved kontrollede transaktioner, da man ikke har samme grad af mod-

stridende økonomiske interesser, vil man ikke holde modparten op på indholdet i kontrakten, og kan blot 
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ændre det hvis nødvendigt. Derfor er det vigtigt, at det er de faktiske omstændigheder for transaktionen, 

armslængdevilkårene vurderes på, da disse ikke nødvendigvis er lig med de skrevne.  

I det tilfælde hvor det findes, at der ikke er konsistens imellem de faktiske forhold og kontrakt forhold, vil 

det være nødvendigt for skattemyndigheden, at udføre analyser der kan klarlægge de faktiske forhold, da 

det er på baggrund af de disse, man vil vurderer armslængdevilkår. 

2.5.1.4 Økonomiske omstændigheder49 

Armslængdepriser for den enkelte transaktion kan variere på tværs af det globale marked, og derfor er det 

vigtigt, at identificere hvilket marked transaktionen foretages på, samt om den potentielt sammenlignelige 

transaktion er sket under samme markedsvilkår.  De økonomiske omstændigheder kan blandt andet være 

konkurrencemæssig placering på markedet, omkostningerne for arbejdskraft eller lovgivning, der kan bela-

ste virksomheden økonomisk. 

Et eksempel på økonomiske omstændigheder kan endvidere være location savings, der forekommer når en 

MNE vælger at flytte dele af deres produktionsaktiviteter til et andet land for at spare på produktionsom-

kostningerne. Når der opnås betydelige besparelser ved at flytte aktiviteter fra et land til et andet, er det 

relevant at se på, hvordan disse besparelser skal fordeles i relation til armslængdevilkår. I øjeblikket er der 

eksempelvis diskussion omkring lavtlønnede lande, som eksempelvis Kina. Kina vil have en større andel af 

location savings, og dermed en større indtjening, fordi de tilbyder en billigere arbejdskraft, og derfor me-

ner, at de bliver "straffet" hvis de bliver aflønnet med samme mark up som en virksomhed i et land med 

højere omkostninger. 

2.5.1.5 Forretnings strategier50 

Mens armslængdeprincippet som udgangspunkt har fokus på transaktioner nu og her, kan der også være 

mere langsigtede faktorer, der påvirker indtjeningen ved en given transaktion. Forretningsstrategier er ofte 

langsigtede, og vil også have en indflydelse på prisfastsættelsen. I tilfælde hvor en langsigtet forretnings-

strategi gør sig gældende, ved en kontrolleret transaktion, er det nødvendigt for, sammenlignelighedens 

pålidelighed, at tage højde for både den kortsigtede og langsigtede effekt af denne transaktion. 

En forretningsstrategi, hvor en virksomhed ønsker at øge deres markedsandel eller ekspandere til nye mar-

keder kan det være en nødvendighed, at reducere varens eller tjenesteydelsens pris mere end hvad der 
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50 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 1.59-
1.63 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

OECD�s transfer pricing guidelines 2010  Page 34 of 123 

normalt vil accepteres efter armslængdevilkår. Når der er tale om en forretningsstrategi, kan sådanne mid-

lertidige prisnedsættelser accepteres efter armslængdeprincippet, hvis det vurderes, at den givne strategi 

vil skabe en fremtidig forøgelse af virksomhedens indtjeningsevne. 

2.5.2 Processen for sammenlignelighedsanalysen 

OECD�s TPG 2010 har i kapitel III beskrevet en vejledning til, hvordan sammenlignelighedsanalysen udføres i 

praksis. Afsnit A i kapitel III beskriver, hvad der vil være god praksis i forbindelse med udarbejdelsen af sam-

menlignelighedsanalysen. Det bemærkes dog, at fremgangsmåden beskrevet hverken er bindende eller 

fast, og at andre fremgangsmåder accepteres, idet der lægges vægt på at resultatet af analysen er pålide-

ligt, frem for den anvendte proces. Det anbefales ydermere, at beskrivelsen af processen for analysen samt 

selve analysen, hvorpå der søges sammenlignelige transaktioner på, foregår metodisk og konsistent. 

Overordnet set består processen for sammenlignelighedsanalysen af 9 trin51: 

1. Fastlæggelse af omhandlende/testede år 

2. Analyse af virksomhedens generelle vilkår. Omfatter forhold omkring branche, konkurrence og virksomhe-

dens generelle økonomiske vilkår. Formålet med dette punkt er, at beskrive miljøet omkring virksomheden 

for at kunne vurdere hvilke ikke-kontrollerede transaktioner der kunne være sammenlignelige 

3. Forstå den kontrollerede transaktion der undersøges med udgangspunkt i funktionsanalysen. Forståelse skal 

ske med henblik på at identificere de væsentlige faktorer (funktioner, aktiver, risici) der vil være relevante for 

sammenligning. 

4. Gennemgang af interne, sammenlignelige transaktioner hvis sådanne kan identificeres 

5. Fastlæg hvilke tilgængelige kilder der er for sammenlignelige, eksterne transaktioner og vurder deres pålide-

lighed 

6. Vælg den bedst egnede transfer pricing metode og, afhængig af den valgte metode, eventuelt fastlæg et rele-

vant profit level indicator (PLI)  

7. Identificering af potentielle sammenlignelige transaktioner: Fastlæggelse af hvilke væsentlige karakteristika, 

der skal opfyldes af en ikke-kontrolleret transaktion for, at være potentielt sammenlignelig. Dette gøres ud 

fra de identificerede faktorer under trin 3 

8. Bestem og fastlæg eventuelle forskelle der skal justeres for i forhold til sammenligneligheden 

9. Fortolkning og anvendelse af indsamlet data i foregående trin og vurder på baggrund af dette om armslæng-

deprincippet er overholdt ved den kontrolleret transaktion 
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I praksis kan man i nogle tilfælde skulle igennem de forskellige trin i processen flere gange. Eksempelvis kan 

det være nødvendigt, at gå tilbage i processen hvis man i trin 7 finder, at der ikke er nogle ikke-kontrolle-

rede transaktioner til sammenligning eller, at man i trin 8 finder, at det ikke er muligt at justere for forskelle 

med den ikke-kontrollerede transaktion man sammenligner med. Er det tilfældet må man for at opnå en 

tilfredsstillende konklusion gå tilbage til trin 5 for at søge andre ikke-kontrollerede transaktioner til brug for 

sammenligning52. 

2.5.2.1 Transaktionen der testes 

Som udgangspunkt bør man teste, hvorvidt hver enkelt transaktion overholder armslængdeprincippet53. 

Ved nogle transaktioner kan det både være svært og meningsløst at adskille de enkelte transaktioner fra 

hinanden. Det gælder for eksempel ved længerevarende kontrakter om levering af varer eller ydelser, 

brugsretten over immaterielle aktiver og prissætning af varer eller ydelser der er tæt forbundne. I sådanne 

tilfælde må man vurdere armslængdeprincippet på den samlede transaktion. 

Hvor transaktioner er del af en pakkeløsning, må skattemyndigheden, på baggrund af hvert enkelt tilfælde, 

ind og vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt, at vurdere transaktioner samlet eller som en pakkeløs-

ning. Uanset om det findes, at de skal vurderes samlet eller ej, skal skattemyndigheden tage stilling til, om 

den samlede pakke er på armslængdevilkår54. 

2.5.2.2 Intern modregning 

Koncernintern modregning, hvor to koncerninterne selskaber "bytter" fordele uden at der sker en transak-

tion i form af aktiver eller penge, ligger også under for kravet om armslængde, idet sådanne "handler" også 

kan forekomme som ikke-kontrollerede transaktioner. Koncerninterne modregninger varierer i omfang og 

kompleksitet, men det anbefales i OECD�s TPG 2010, at opliste de interne modregninger og samtidig vise, at 

man har modregnet på armslængdevilkår, eller kan demonstrere dette55. Hvis virksomhederne vælger ikke 

at oplyse om koncerninterne modregninger, kan det være svært for skattemyndighederne at opdage disse, 

idet modregningerne ikke direkte medfører en transaktion af penge eller aktiver. I relation til intern mod-

regning er det relevant at vurdere, hvorvidt den interne modregnings forskellige transaktioner skal ses sam-

let eller hver for sig. 
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Grundet forskelle i de individuelle landes skattesystemer kan virksomhederne risikere, at vilkårene for in-

tern modregning ikke er de samme, som hvis transaktionen var sket imellem uafhængige parter. Det kan 

betyde, at virksomhedens skattepligtige indkomst bliver sat højere ved intern modregning end ved han-

del/modregning med uafhængige parter. I det tilfælde kan virksomheden søge den relevante skattemyndig-

hed om, at få nedsat den skattepligtige indkomst56. Det er op til skattemyndigheden selv at vurdere, og af-

gøre, om sådan en anmodning kan imødekommes. 

2.5.3 Udvælgelse af enhed der skal testes 

Den enhed hvor transaktionen testes skal, i overensstemmelse med funktionsanalysen, være den enhed 

hvor prisfastsættelsesmetoden mest pålideligt kan anvendes, og hvor de mest pålidelige, sammenlignelige 

transaktioner er tilgængelige. Som hovedregel vil denne enhed også være enheden med den mindst kom-

plekse funktionsanalyse for transaktionen57. 

2.6 Koncernintern omstrukturering 

OECD�s TPG 2010 kapitel IX beskriver hvordan en koncernintern omstrukturering skal foregå efter arms-

længdeprincippet, og samtidig hvad der skal dokumenteres i forhold til en sådan omstrukturering. Den dan-

ske vejledning findes i juridisk vejledning, og teksten heri bygger direkte på vejledningen i OECD�s TPG 2010 

kapitel IX. Definitionen af en koncernintern omstrukturering i forhold til transfer pricing er bred, og som 

udgangspunkt er der tale om en omstrukturering, når koncerninterne selskaber omfordeler funktioner, ak-

tiver og risici. Armslængdeprincippet og bestemmelserne i den juridiske vejledning finder anvendelse på 

alle omstruktureringer omfattet af ovennævnte definition. 

I henhold til OECD�s modeloverenskomst artikel 9 gælder armslængdeprincippet, ud over ved overførsel af 

funktioner, aktiver og risici, også når der er tale om ophør eller genforhandling af kontraktforhold mellem 

associerede selskaber.  

Der kan være flere forskellige grunde til, at en virksomhed ønsker omstrukturering. Siden 1990�erne har 

omstruktureringer været motiveret af, at samle immaterielle aktiver, risici og overskud. Andre grunde kan 

være et ønske om specialisering eller rationalisering. 
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OECD�s TPG 2010 foreskriver, at det vil være god skik for virksomhederne, at fastlægge en proces for hvor-

dan intern transfer pricing etableres og overvåges58. Omfanget af processen vil afhænge af de koncernin-

terne transaktioners kompleksitet. Selve processen, for at vurdere, om man overholder armslængdeprin-

cippet, kan være både dyr og besværlig, og ifølge OECD�s TPG 2010 er det rimeligt, at både omfanget og 

dybden af en sådan analyse afhænger af, om der er væsentlige ændringer i risikofordelingen og hvor bety-

deligt et fortjeneste potentiale der er tilknyttet risikoen. 

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere om, og i så fald, hvor omfattende transfer pricing proces-

serne skal fastlægges. Set ud fra virksomhedens synspunkt vil det optimale være, kun at have tilstrækkelig 

procedure og dokumentation liggende, samtidig med at der bruges et minimum af ressourcer på det. 

Transfer pricing handler for virksomhederne om compliance. Generelle transfer pricing processer for om-

strukturering vil være urealistisk, da omstændighederne ved den enkelte omstrukturering sjældent vil være 

de samme. 

2.6.1 Risikoen 

Det helt centrale i forhold til en omstrukturering er at finde ud af, hvad den vil betyde for det enkelte sel-

skabs risiko. I det frie marked vil en større risiko være lig med et større overskud, men det er ikke altid reg-

len. Nogle omstruktureringer foretages ud fra et rationaliseringsbehov for overhovedet at overleve, og der-

for er en sådan omstrukturering ikke lig med øget bundlinje. Man skal ind og vurdere, hvad der er blevet/vil 

blive betalt for den risiko der er overgået. 

Ved vurdering af det enkelte selskabs risiko vil man som udgangspunkt vurdere det ud fra de kontraktfor-

hold der foreligger. Ved større omstruktureringer må det forventes, at der findes kontrakter, men ved min-

dre omstruktureringer, eller tilfælde hvor der ikke findes kontrakter, vil kontraktforholdene kunne udledes 

af parternes faktiske adfærd eller af de økonomiske principper, der generelt regulerer forhold imellem uaf-

hængige parter59. Såfremt der foreligger en kontrakt, vil myndigheder skulle efterprøve om de kontraktlige 

forhold er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette gøres ved at undersøge følgende 3 punkter60:  

1. Er adfærden imellem parterne i overensstemmelse med kontrakten � også kaldet true terms of contract. Er 

der tale om et reelt sandt indhold, eller er indholdet i kontrakten lavet for at få omstruktureringen til at frem-

stå, hvad der skatteteknisk vil være optimalt. 
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2. Om fordelingen af risici i overensstemmelse med armslængdeprincippet kan undersøges ved at sammenligne 

med referencetransaktioner enten eksterne eller interne.  Hvis referencetransaktioner findes kan de dog 

være svære at anvende, da omstændigheder næsten altid vil være forskellige og derfor usammenlignelige. 

3. Endeligt skal det undersøges, hvad konsekvensen af risikofordelingen er. Hvad betyder det for det enkelte 

selskabs skattebetaling og bærer selskabet med risikoen også udgifterne til realisation af risikoen, udgifterne 

til risikostyring, og bliver de generelt kompenseret for risikoen. 

2.6.1.1 Transfer pricing metoders indvirkning på risikofordeling 

Vikårene et selskab bliver kompenseret under, i forbindelse med omstruktureringen, kan ikke ignoreres, 

når det skal vurderes hvilken risiko selskabet bærer. 

Cost+ eller TNMM metoderne betyder lav risiko for selskabet der er sikret et overskud uden risiko, og der-

for er det i den forbindelse vigtigt at skelne imellem metoden kontrakten indgås på, og den metode der 

bruges til at efterprøve, om transaktionen er sket på armslængdevilkår61.  

2.6.2 Kompensation for omstrukturering 

Om en kompensationen for en omstrukturering er sket på armslængdevilkår, vil kunne afgøres ved en sam-

menlignelighedsanalyse. Sammenlignelighedsanalysen indebærer, ud over en gennemgang af det enkelte 

selskabs funktioner, brugte aktiver og risici der overføres imellem parterne også en gennemgang af aftale-

vilkår, økonomiske forhold og forretningsstrategier. 

Sammenlignelighedsanalysen sigter på at vurdere pålideligheden og på at fastlægge rimelige nøjagtige ju-

steringer, der kan fjerne de væsentlige forskelle, der er imellem de situationer der sammenlignes. Findes 

der ikke egnede sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner betyder det ikke i sig selv, at omstruktu-

reringen ikke er sket på armslængdevilkår62. 

I det tilfælde må man se på, om uafhængige parter havde indgået kontrakt under de samme betingelser, 

det være sig transaktionerne i omstruktureringen og de funktioner, aktiver og risici før- og efter omstruktu-

rering, forretningsmæssige grunde til og de forventede fordele ved omstruktureringen, hvilke andre reali-

stiske muligheder der var til rådighed for parterne. Alt dette for at kunne vurdere om kompensationen er 

sket på armslængdevilkår. Dette kan dog være langt mere besværligt og risikoen for et upålideligt resultat 

er stor. 
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2.6.2.1 Andre realistiske muligheder til rådighed 

Overvejelse om hvilke andre realistiske muligheder der var til rådighed for en virksomhed, i forbindelse 

med en omstrukturering, kan være relevante for en sammenlignelighedsanalyse. Sådanne overvejelser bru-

ges til bedre at kunne forstå parternes respektive holdninger til forholdene, en omstrukturering er sket un-

der. Formålet med at se på hvilke andre realistiske muligheder der var tilgængelige, er, at vurdere om be-

tingelserne for en kontrolleret transaktion, herunder særligt prisfastsættelsen, ville være blevet accepteret 

i en ikke-kontrolleret transaktion. Ville betingelserne synes uacceptable i en ikke-kontrolleret transaktion, 

kan det indikere, at transaktionen ikke er foregået på armslængdevilkår. Kompensationen i en kontrolleret 

transaktion kan justeres, hvis det vurderes, at der ville være opnået en anden i en sammenlignelig situation 

imellem uafhængige parter63. 

At en omstrukturering omfattende en grænseoverskridende omplacering af enten funktioner, aktiver og/el-

ler risici er motiveret af sunde forretningsmæssige grunde, kan ikke i sig selv besvare spørgsmålet om, hvor-

vidt transaktionen er sket på armslængdevilkår. Internt i en koncern vil man således kunne opnå for eksem-

pel fordelagtige synergier, hvis ikke man skulle overholde armslængdeprincippet64. 

Begrebet andre realistiske muligheder og bestemmelsen om at disse skal overvejes, er ikke lavet for at stille 

et krav til virksomhederne om at undersøge og dokumentere alle andre realistiske muligheder65, men det 

er hensigten, at overvejelsen af disse skal bruges til, at vurdere, om der var andre mere attraktive mulighe-

der tilgængelige. Dette gælder både for de grænseoverskridende flytninger af funktioner, aktiver og risici 

men også ved genforhandling eller opsigelse af kontrakter. Findes der ingen andre realistiske muligheder til 

rådighed, kan det derimod heller ikke bruges til at bekræfte at transaktionerne er sket på armslængdevil-

kår. 

2.6.2.2 Profit potential 

Ud over den betaling der kan falde ved selve overførslen af en funktion, et aktiv eller risici i forbindelse med 

en omstrukturering, kan betalingen også ske fordelt ud over en længere tidsperiode, det kaldes i OECD�s 

TPG 2010 for Profit Potential. 
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Begrebet profit potential kan oversættes til det forventede fremtidige overskud. Begrebet dækker også, hvis 

der er tale om et tab, og er ofte brugt i forbindelse med værdiansættelsen af immaterielle aktiver, men bru-

ges også i fastlæggelsen af en armslængdeerstatning for opsigelse eller væsentlig genforhandling af eksiste-

rende arrangementer66.  

En virksomhed, der i forbindelse med en omstrukturering og mod betaling giver afkald på betydelige ret-

tigheder og/eller andre aktiver med betydeligt profit potential, skal i henhold til armslængdeprincippet 

have passende betaling for at begrunde ofringen af disse. 

Som det var tilfældet med selve kompensationen, er det med vurderingen af profit potential vigtig at forstå 

omstruktureringen i sig selv � og igen vil man til denne vurdering skulle tage udgangspunkt i funktionsana-

lysen og dennes delelementer. 

2.6.2.3 Overførsel af materielle aktiver67 

OECD�s TPG 2010 gennemgår scenarier for overførsel af både materielle og immaterielle aktiver. De største 

indkomstændringer foretages normalt ikke som regulering af selve salgsprisen ved overførsel af materielle 

aktiver, hvor dette sker baseret på eksterne priser. I forbindelse med en koncernintern overdragelse kan 

der for eksempel ske overførsel af varelagre fra et land til et andet. I den forbindelse er det vigtigt, at vur-

dere, om der skal tillægges en fortjeneste på de overførte varer, eller om disse varer kan overføres til bog-

ført værdi (uden avance). Hvis det overførende selskab kompenseres på anden måde for de overførte funk-

tioner, aktiver og risici, skal der ikke tillægges avance på de overførte varer. Det er derfor nødvendigt, at 

vurdere, om varelageret skal opgøres til markedsprisen eller bogført værdi i forbindelse med fastsættelse 

af transfer pricing prisen ved koncernintern omstrukturering. 

2.6.2.4 Overførsel af igangværende aktivitet 

Ved nogle omstruktureringer overføres der aktiviteter. Overførslen af aktiviteter er i sig selv overførslen af 

aktiver der har evnen til at udføre visse funktioner og samtidig bærer risici i forbindelse hermed. Overførsel 

af funktioner, aktiver og/eller risici omfatter, ud over selve det overførte, også dertilhørende forpligtelser, 

kapacitet, ressourcer og rettigheder68. 

                                                           
66 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.66 
67 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.75-
9.79 
68 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.93 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

OECD�s transfer pricing guidelines 2010  Page 41 of 123 

Værdiansættelsen af den overførte aktivitet bør tage udgangspunkt i de værdifulde elementer, der ville 

blive vederlagt for i en handel med tredjemand, og er således også underlagt armslængdeprincippet. Vær-

diansættelsen kan ske under armslængdevilkår for den samlede aktivitet. Summen af de enkelte overførte 

aktiver behøver ikke at være lig med summen for den samlede aktivitet. Dette kan være relevant for at 

opnå den mest pålidelige armslængdepris når forbundne aktiver overføres samtidigt69.  

Ved overførsel af tabsgivende aktivitet kan det komme på tale, at erhververen skal have kompensation for 

at overtage aktiviteten70. Her er det vigtigt at fastlægge årsagen til, at aktiviteten er underskudsgivende. 

Aktiviteter i en opstartsfase eller forsknings- og udviklingsaktiviteter der i sig selv ofte er underskudsgi-

vende, kan sagtens være genstand for kompensation i relation til fremtidige forventede indtægter. 

Når årsagen til hvorfor aktiviteten er underskudsgivende er fastlagt, vil man se på, hvad der ville være op-

nåeligt ved en tilsvarende ikke-kontrolleret transaktion. Ville afgiveren af aktiviteten have været villig til at 

betale for at komme af med aktivitet, eller var den blot blevet lukket og lige så vigtigt: hvad tilfører den 

overførte aktivitet af værdi for erhververen. I tilfælde hvor tabsgivende aktivitet opretholdes, fordi den 

samlet set giver koncernen nogle fordele, skal man ind og overveje i hvilken grad selskabet, der driver den 

tabsgivende aktivitet, skal kompenseres af de enheder der nyder godt af den. 

Ved udflytning af en aktivitet kan afgiver vælge at betale for omstruktureringen i bytte for en forventet be-

sparelse ved udflytningen. Da uafhængige parter gennemfører sådanne arrangementer uden at kræve 

kompensation fra erhverver, såfremt den forventede besparelse overstiger omkostningerne, vil det efter 

principperne om armslængdevilkår også være muligt at gennemføre koncerninternt71. 

2.6.2.5 Ophør/genforhandling af eksisterende ordninger 

Ophører eller genforhandles aftaler i forbindelse med omstruktureringer, skal fortjenesten allokeres til den 

enkelte enhed ud fra risikofordelingen efter omstruktureringen, som det ville ske under frie markedsfor-

hold. I det tilfælde hvor et ophør sker som resultat af en omstrukturering, og hvor aktiver er overført, ville 

man skulle tage højde for værdien af det overførte aktiv, når man skal fastlægge kompensationen. 

Det kan ikke formodes, at der ved ethvert ophør af aftaler eller genforhandling skal ske en erstatning efter 

armslængdeprincippet. Man er nødt til at undersøge forholdene på tidspunktet for omstruktureringen. 

                                                           
69 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.94 
70 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.96-
9.98 
71 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.99 
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Herunder vil man igen skulle se på aktiver, rettigheder, og hvilke andre muligheder der realistisk var til rå-

dighed. 

For at fastlægge om en erstatning kunne være berettiget efter armslængdevilkår er følgende fire elementer 

vigtige at vurdere72: 

1. Følger aftalen om ophør eller genforhandling de aftalte kontraktforhold, herunder særligt om kontrakten 

indeholder præmisser om erstatning ved ophør eller genforhandling. Ved en ikke-kontrolleret aftale om 

ophør eller genforhandling vil to uafhængige parter holde hinanden op på det aftalte ved kontrakt. Kun 

hvis afvigelser fra kontrakten kan komme begge parter til gavn, vil man se, at der afviges, og derfor er 

det vigtigt, at undersøge og vurdere kontraktforholdene. 

2. Ville en klausul eller anden form for garanti være opnået ved en aftale om ophør eller genforhandling 

ved en ikke-kontrolleret aftale. Indeholder kontrakten, jævnfør ovenstående punkt 1, en klausul om er-

statning ved ophør eller genforhandling, er det ikke ensbetydende med, at det er på armslængdevilkår. 

Modsat kan en kontrakt imellem uafhængige parter være indgået uden en erstatningsklausul, og derfor 

skal man i begge situationer se på, hvad der ville være opnået, hvis aftalen var indgået uafhængige par-

ter imellem. Ud over ophøret eller genforhandlingen kan kontrakten indeholde nogle modydelser såsom 

investering til gengæld for ophøret/genforhandlingen, og dette skal også medtages i vurderingen af 

armslængdevilkår. 

3. Ville der efter lovgivning eller retspraksis være erstatningskrav i forbindelse med et ophør eller en gen-

forhandling.  På det frie marked kan en opsagt part have ret til erstatning, efter lovgivning eller som følge 

af retspraksis, selvom erstatning ikke var fastsat i kontrakten, og derfor er det relevant at se på, om den 

opsagte part ville have krævet erstatning, hvis aftalen var ophørt med en ikke koncernforbunden part. 

Typisk vil koncernforbundne parter ikke føre retssager imod hinanden, og af den grund kan betingelserne 

i en aftale afvige fra armslængdevilkår. 

4. Havde den anden part været villig til under armslængdevilkår at friholde den opsagte eller genforhand-

lende part. Analysen af forholdene ved ophør eller genforhandling skal tage højde for forholdene for 

både den opsagte og for modparten. Man bør undersøge de økonomiske omstændigheder for opsigel-

sen, og vurdere, hvilke andre muligheder der havde været til rådighed. Er en opsigelse sket med den øko-

nomiske begrundelse, at man fremadrettet kan spare penge ved at indgå aftale med en anden part, kan 

størrelsen af besparelsen være med til indikere, om en uafhængig part havde været villig til at erstatte 

den opsagte, og til at indikere størrelsen af erstatningen. 

                                                           
72 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.103-
9.122 
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Undersøgelse af forholdene under de ovenstående punkter kan samlet set give en god indikation af, om 

erstatning er berettiget og størrelsen heraf. Dermed også sagt at elementerne kun er dele af, at fastlægge 

om der ville ske erstatning efter armslængdevilkår.  

2.6.2.6 Anerkendelse af faktiske transaktioner 

En multinational koncern har ret til selv at bestemme, hvordan de vil organisere sig, og hvordan de bedst 

plejer deres egne økonomiske interesser. Økonomiske beslutninger kan have skattemæssige konsekvenser, 

konsekvenser der forhåbentligt er taget højde for inden de udføres.  

Skattemyndighederne kan ikke diktere, hvordan en koncern skal strukturerer sig, ligesom skattemyndighe-

derne ikke kan bestemme, hvilke lande koncernen skal have aktiviteter i. Det er koncernen selv der bestem-

mer de forretningsmæssige aktiviteter, så længe dette sker i overensstemmelse med armslængdekravet, og 

dermed til priser og på vilkår som ville være gældende imellem uafhængige parter. Skattemyndighederne 

vurderer derfor løbende transaktioner i koncernen, ligesom skattemyndighederne vurderer de skattemæs-

sige konsekvenser af en koncernintern omstrukturering73.  

Skattemyndighederne kan i de tilfælde hvor det vurderes, at en kontrolleret transaktion ikke er sket på 

samme priser og vilkår som en ikke-kontrolleret transaktion vælge, at korrigerer vilkår og pris for at afspejle 

de økonomiske omstændigheder hos uafhængige parter74. Vurderes det, at risici ikke er fordelt efter arms-

længdevilkår kan skattemyndighederne således foretage en korrektion af parternes risikoallokering. Dette 

er en dispositionskorrektion som ofte medfører en større ændring af resultatfordelingen i koncernen. 

OECD�s TPG 2010 beskriver at dispositionskorrektioner foretages hvor det ikke er muligt at opnår et arms-

længderesultat for en kontrolleret transaktion ved alene at justere pris og vilkår. I sådanne tilfælde vil skat-

temyndighederne ikke anerkende den risikofordeling, der har været for koncernens transaktioner, og æn-

dre resultatfordelingen i forhold til den risikofordeling, som skattemyndighederne anser at der er75. Det 

skal nævnes, at det forhold at en kontrolleret transaktionen ikke findes imellem uafhængige parter, ikke 

alene er grund til at ikke at anerkende transaktionen. 

2.7 Delkonklusion 

OECD�s TPG 2010 er en specificering af armslængdeprincippet defineret i OECD�s modeloverenskomst arti-

kel 9. Selve hjertet af armslængdeprincippet er sammenlignelighedsanalysen, der fokuserer på 5 sammen-

                                                           
73 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.163 
74 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.165 
75 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.169 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

OECD�s transfer pricing guidelines 2010  Page 44 of 123 

lignelighedsfaktorer: produktegenskaber, funktionsanalyse, kontraktlige forhold, økonomiske omstændig-

heder og forretningsstrategi. Af disse 5 faktorer har funktionsanalysen særlig høj betydning i forbindelse 

med sammenlignelighedsanalysen og prisfastsættelse på armslængdevilkår. 

Funktionsanalysen fokuserer på de funktioner der udføres, de aktiver der benyttes og de risici der påtages i 

forbindelse med den testede transaktion, da disse faktorer ligeledes vil have høj betydning i forbindelse 

med overskudsfordeling mellem uafhængige parter på det frie marked. Funktionsanalysen er en væsentlig 

faktor i forbindelse med såvel sammenlignelighedsanalysen som ved koncernintern omstrukturering. 

Sammenlignelighedsanalysen går i al sin enkelthed ud på at danne et pålideligt grundlag, hvor det kan vur-

deres, om vilkår og priser ved en kontrolleret transaktion er sket på samme vilkår, som hvis transaktionen 

var indgået mellem uafhængige parter. Det er udgangspunktet, at man tester armslængdevilkår for den 

mest simple enhed af de associerede selskaber og tester den enkelte transaktion. 

Ud fra tilgængelige sammenlignelige data og på baggrund af sammenligneligheds- og funktionsanalysen 

foretages en prisfastsættelse på armslængdevilkår ved brug af en af de fem OECD metoder: CUP-metoden, 

Cost+ metoden, Resale Price metoden, TNMM eller Profit Split metoden. De tre førstnævnte metoder kræ-

ver mere detaljerede sammenlignelige data, end for de to sidstnævnte faktorer, og er ligeledes mere sensi-

tive overfor forskellig regnskabspraksis eller klassificeringer. Profit split metoden er den eneste metode, der 

benyttes til overskudsallokering i tilfælde, hvor begge parter tilfører transaktionen unikke og værdiska-

bende bidrag. 

I forbindelse med koncernintern omstrukturering er det vigtigt, at der afregnes en afståelsessum på arms-

længdevilkår til den part, der har afgivet funktioner, aktiver og/eller risici, som kompensation for det afstå-

ede, forventede fremtidige overskud � også kaldet profit potential. Kompensation i forbindelse med om-

strukturering bygger ligeledes på funktions- og sammenlignelighedsanalysen.  
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3. Forventet opdatering af OECD�s transfer pricing guidelines 2010 

Som nævnt i introduktionen i kapitel 1, vil BEPS-projektet munde ud i en endelig opdatering af OECD�s TPG 

2010 som forventes offentliggjort i år 2016. I dette kapitel vil vi se nærmere på OECD�s transfer pricing ar-

bejdet, herunder baggrunden for opdatering af de nuværende transfer pricing guidelines og formålet med 

den publicerede action plan. 

3.1 OECD � Organisation for Economic Co-operation and Development 

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, er en sammenslutning af lande, der på 

tværs af landegrænser arbejder på, at forbedre og imødekomme udfordringer i den globale økonomi, her-

under arbejdet med transfer pricing.  

OECD publicerede i 1995 de første guidelines til multinationale selskabers håndtering af transfer pricing. 

Seneste guidelines fra 2010 er ikke en decideret ændring af vejledningen fra 1995, men i højere grad en ud-

bygning og en præcisering. 

3.1.1 OECD og transfer pricing 

Motivationen for OECD�s arbejde med transfer pricing, skal findes hos OECD�s medlemslande, heriblandt 

G20 lande. For selvom andelen af indtægter fra virksomhedsskatter er forskelligt fra land til land, er det 

fælles for alle medlemslandene, at indtægterne fra virksomhedsskatterne er en vigtig del af regeringernes 

skatteprovenu. For at sikre landendes fremtidige skatteprovenu ser regeringerne gerne, at der udvikles 

mere entydige og omfattende regler inden for transfer pricing. 

De nuværende transfer pricing guidelines fra 2010 bygger hovedsagligt på princippet om kildebeskatning og 

formuens oprindelse76. Dette princip er over længere tid, og i stigende grad, blevet udfordret af den vok-

sende globale økonomi. Herunder er særligt begrebet �fast driftssted� blevet udfordret. Der stilles fra 

OECD�s side spørgsmålstegn ved, om kriterierne for �fast driftssted� fortsat sikrer en fair fordeling af avan-

cen til beskatning, når en virksomhed i dag kan opnå indtjening i et givent land uden at være fysisk tilstede. 

Årsagen til at dette kan lade sig gøre i dag, skyldes den digitale økonomis udvikling, hvor det eksempelvis er 

muligt at sælge varer i et givent land ved e-handel i stedet for i fysisk butik. 

Hele formålet med at regulere ved transfer pricing er, at alle interne transaktioner i en koncern skal foregå 

på armslængdevilkår. Når intern handel ikke sker på samme vilkår og til samme pris som ved handel mel-

lem uafhængige parter, kan dette ifølge OECD�s rapport flytte indkomsten til lande med lavere beskatning, 

                                                           
76 OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting  Chapter 4, Jurisdiction to tax 
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hvorved multinationale selskaber opnår skattemæssige fordele som "stand alone" nationale selskaber ikke 

har, hvilket kan være konkurrenceforvridende, og samtidig give en forkert indkomstfordeling. Denne på-

stand understøttes af argumentation om, at multinationale selskaber ofte er større end nationale selska-

ber, og dermed har større likviditet til at prioritere skatterådgivning om fordeling af overskud på tværs af 

grænser, hvilket yderligere kan være med til at øge deres skattemæssige fordele77. 

Den enkelte skatteyders frivillighed til at yde deres skattebidrag, er et vigtig element i det moderne skatte-

system. Det frivillige bidrag ydes på baggrund af en fælles retfærdighedsforstående. Hvis det opleves, at de 

store multinationale virksomheder ved hjælp af skatterådgivning, kan slippe lovligt fra ikke at betale skat, 

kan den manglende retfærdighed risikere, at underminere de øvrige skatteyderes frivillighed78. 

I arbejdet med transfer pricing arbejder OECD sammen med både de nationale myndigheder såvel som 

skatterådgivere og de multinationale selskaber. De multinationale selskabers motivation til at bidrage i 

transfer pricing arbejdet, menes ifølge OECD, at være en smule ensidigt, da virksomhedernes bidrag til æn-

dringer primært sker, når der identificeres huller i guidelines, der medvirker dobbeltbeskatning. Omvendt 

opleves det ikke, at virksomheder i samme grad gør opmærksom på huller i guidelines, der medvirker la-

vere eller dobbelt nulbeskatning79. 

3.2 BEPS � Base Erosion and Profit Shifting 

BEPS er, udover at være et projekt under OECD, en teknisk betegnelse for Base Erosion and Profit Shifting 

(BEPS) der på dansk kan forklares som den negative effekt det har, når et multinationalt selskab undgår at 

betale skat ved ikke at bruge armslængde princippet ved koncerninterne transaktioner. Basalt set foregår 

Base Erosion and Profit Shifting når, en multinational virksomhed vælger at "flytte" deres skattepligtige 

avance til lande med lavere beskatning ved hjælp af deres prisfastsættelsespolitik - og omvendt med udgif-

ter. Udnyttelse af fremført underskud eller andre skattefordele kan også hører under BEPS-begrebet. 

I februar 2013 publicerede OECD en rapport, der adresserer problemerne med multinationale selskabers 

skattespekulationer: Adressing Base Erosion and Profit Shifting. Rapporten gør opmærksom på problemstil-

lingen omkring de principper, der danner grundlaget for de nuværende OECD TPG 2010, og udviklingen i 

den globale økonomi. 

Rapporten konkluderer, at der findes flere indikationer på, at BEPS er et reelt problem, men nævner dog 

også en vis usikkerhed herom da de tilgængelige data indenfor området ikke er entydige. BEPS-projektet 

                                                           
77 OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting  Executive summary 
78 OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting  Chapter 5, Next steps 
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har derfor også fokus på behovet for brugbare data og forbedring af tilgængelige data til overvågning og 

forebyggelse af BEPS80. 

Rapporten indikerer desuden, at de multinationale selskabers skatteplanlægning er blevet mere aggressiv. 

Dette afvises ikke af selskaberne, men forsvares med, at der på dem hviler et pres fra aktionærer om at 

skatteoptimere. Det findes i rapporten, at virksomhedernes strategier for skatteunddragelse varierer med 

de enkelte landes forskellige skatteregler. En aggressiv skatteplanlægning fra virksomhedernes side rejser 

spørgsmål om, hvorvidt nuværende transfer pricing guidelines overholdes og om retfærdigheden ved dem. 

I nyere tid har MNE�er som Apple og Google været oppe i medierne, hvor deres skattemæssige bidrag er 

blevet diskuteret. 

BEPS-rapporten anerkender, at det er de enkelte landes suverænitet, herunder retten til selv at lovgive 

vedrørende skat, der skaber huller i lovgivningen, der kan få de multinationale virksomheder til at speku-

lere i skatteplanlægning. En opretholdelse af landenes suverænitet samt et strømlinet globalt skattesystem 

vil kræve meget arbejde, og er i sig selv uopnåeligt. 

Det er ikke let at adressere BEPS og det anderkender OECD, men alle landene har en fælles interesse i at 

skabe forudsigelighed for virksomhederne, sikre skatteprovenuet og de lokale virksomheders konkurrence-

evne. OECD finder også, at det er nødvendigt med en samlet indsats for at imødegå risikoen for BEPS.  Be-

grundelsen herfor ligger i, at et land alene i sagens natur ikke kan løse problemet da det netop er samspil-

let, eller manglen på samme, imellem flere landes skatteregler der udgør problemet. 

I forlængelse af BEPS-rapporten offentliggjorde OECD i juli 2013 en action plan med 15 handlingspunkter81, 

der er identificeret som et stående behov for en opdatering/forbedret indsats. For hvert af de 15 action po-

ints udarbejdes et discussion draft (DD), som skattemyndigheder, virksomheder og rådgivere har mulighed 

for at skrive deres kommentarer til. Herefter afholdes public consultation (PC), hvor DD tages op til revision 

og diskuteres, for så derefter, at munde ud i et revised DD, der igen kan kommenteres af skattemyndighe-

der, virksomheder og rådgivere. Selve samlingen af alle action points og endelige justeringer forventes at 

munde ud i en ny version af OECD�s TPG i løbet af 2016. 

3.2.1 BEPS action plan 

Selve det tekniske arbejde med BEPS varetages af OECD�s komite Committee on Fiscal Affairs (CFA), der er 

delt op i en række arbejdsgrupper, der varetager arbejdet med de 15 action points.  OECD�s action plans 

                                                           
80 OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting  Chapter 2, A review of recent studies relating to BEPS 
81 OECD. (2013). Action plan on base erosion and profit shifting   
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overordnede formål sigter mod opnåelse af bedre sammenhæng, mere substans samt bedre gennemsigtig-

hed inden for transfer pricing området. Herudover er der 2 mere overordnede action points, der fokuserer 

på udviklingen i den digitale økonomi samt udarbejdelsen af værktøjer til implementering af de nye guide-

lines. Denne opdeling kan også illustreres ved følgende figur: 

Figur 3.1 Oversigt og opdeling af OECD BEPS action points 

 
Kilde: OECD Webcast #3: Update on BEPS Project 

I henhold til vores afgrænsning I kapitel 1, er vores fokus på tre af de 15 action points, der er relevante for 

substansen i BEPS-projektet og opdateringen af de nuværende guidelines82: 

· Action 8: Opdatering af kapitel I-II af OECD�s TPG 2010 med hensyn til 

o Location savings 

o Samlede arbejdsstyrke/-kraft 

o Multinationale selskabers gruppesynergi (stordriftsfordele m.v.) 

· Action 9: Udarbejdelse af regler, der forhindrer BEPS i tilfælde hvor virksomheder flytter deres risiko eller 

kapital til associerede selskaber i lavt beskattede lande. 

· Action 10: Udarbejdelse af regler, der skal forhindre at transaktioner, der kun sjældent eller aldrig sker mel-

lem uafhængige parter, foretages mellem associerede parter. Herunder: 

                                                           
82 OECD. (2013). Action plan on base erosion and profit shifting  Actions 8, 9, 10 Assure that transfer pricing outcomes 
are in line with value creation 

Den digitale økonomi (action 1) 

Sammenhæng Substans Gennemsigtighed 

Hybrid Mismatch 
Arrangements (action 2) 

Rentereduktion 
(action 4) 

CFC regler 
(action 3) 
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Undvigelse af PE status 
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Transaktioner med høj risiko 
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Metoder for dataindsamling 
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Regler om offentliggørelse af 
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TP dokumentation 
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løsning (action 14) 

Multilaterale redskaber (action 15) 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

Forventet opdatering af OECD�s transfer pricing guidelines 

2010  Page 49 of 123 

o Special measures 

o Effekten af globale værdikæder 

o Større pålidelighed ved brug af profit split metoden  

Ovenstående tre action points er løbende blevet behandlet af CFA�s arbejdsgruppe WP683 og endt ud i 5 

discussion drafts. Det skal dog nævnes, at arbejdet med action 8 startede allerede inden offentliggørelsen 

af BEPS-rapporten � CFA godkendte i januar 2011 et udspil til forbedring af transfer pricing området med 

hensyn til immaterielle aktiver. I juni 2013 publicerede OECD og WP6 et ny revideret discussion draft, der 

medtager BEPS-projektets action 884. 

WP6�s arbejde og planlagte deadlines for de ovennævnte action points er opridset i nedenstående tabel: 

Tabel 3.1 Deadlines for BEPS publikationer m.v. 

 
Kilde: OECD's Committee on Fiscal Affairs's requests for input 

Hovedformålet med action 8-10 kan summeres op til at handle om, at sikre, at transfer pricing prisfastsæt-

telserne er i overensstemmelse med værdiskabelsen � der skal være substans. 

Som beskrevet i afgrænsningen, vil vores afhandling ikke se på behandlingen af immaterielle aktiver, men 

alene på de opdateringer af kapitel I-III og IX i relation hertil. For en nærmere gennemgang og analyse af de 

ovennævnte action points� tilpasninger til de nuværende guidelines henvises til afhandlingens kapitel 4, der 

diskuterer publicerede discussion drafts samt kommentarer hertil. 

3.3 Delkonklusion 

Den globale udvikling i erhvervslivet har skabt udfordringer i forbindelse med fortolkningen af kildebeskat-

ningen i forhold til fast driftssted, der ikke længere vurderes at være det rette begreb i forbindelse med 

drift af en MNE. Den digitale økonomi har åbnet op for muligheden for at drive virksomhed i et givent land 

uden egentlig at være fysisk etableret inden for landets grænser. Udfordringen med definitionen "fast 

                                                           
83 Working Party No. 6 on the Taxation of Multinational Enterprices 
84 Press release 30/07/2013. OECD invites public comments on the Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects 

of Intangibles Organisation for Economic Co-operation and Development 
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driftssted" og den digitale økonomi, danner baggrund for motivationen for, at opdatere de nuværende 

OECD TPG 2010. 

BEPS er forkortelsen for den engelske betegnelse Base Erosion and Profit Shifting, der er den negative ef-

fekt når en MNE undgår at betale skat ved ikke at indgå koncerninterne transaktioner på armslængdevilkår, 

og flytter overskud til et lavt beskattet land. Det har ikke været direkte muligt for OECD at bevise, at der 

forekommer BEPS, men der findes ifølge organisationen flere indikatorer herfor. 

Formålet med BEPS projektet er, at opdatere OECD�s TPG 2010 for at imødekomme udviklingen af den digi-

tale økonomi og præcisere de nuværende guidelines. Yderligere ønsker OECD sammenhæng, substans og 

gennemsigtighed for virksomheder og skattemyndigheder i forbindelse med fortolkning af armslængde-

princippet. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i action point 8, 9 og 10, der har til formål, at sikre substans. Disse 

action points udkom som discussion drafts i 2014 og er efterfølgende modificeret ud fra modtagne kom-

mentarer og input fra afholdte public consultations. Det gennemarbejdede indhold forventes at blive of-

fentliggjort i de opdaterede OECD�s TPG, der forventes publiceret i 2016. 
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4. BEPS action points 8-10 

Ifølge Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting sigter action points 8-10 samlet set mod, at sikre 

transfer pricing resultaterne er i overensstemmelse med værdiskabelsen85. I dette kapitel vil vi gennemgå 

og analysere de publicerede discussion drafts for action points 8-10 offentliggjort i december 2014, dog 

med hensyn til afhandlingens afgrænsning fokusere på forhold, som kan have betydning for virksomhedens 

valg af OECD�s prisfastsættelsesmodeller, samt rådgivers kommentarer hertil. 

For at få en professionel vurdering af de nye bestemmelser, har vi taget udgangspunkt i en rådgivningsvirk-

somhed, der til dagligt rådgiver multinationale selskaber indenfor transfer pricing området. Til vores ana-

lyse har vi valgt at se på kommentarer fra Deloitte fordi de, som et af verdens største rådgivningsfirmaer 

indenfor transfer pricing forhold, må anses for at have indgående kendskab til de udfordringer, der er ved 

transfer pricing. Udover aktivt at kommentere på OECD�s discussion drafts, har Deloitte udarbejdet en 

hjemmeside om BEPS projektet, med det formål at holde interesserede opdateret på, hvordan projektet 

skrider frem. Dette viser alene, at BEPS er et emne som Deloitte bruger mange ressourcer på og prioriterer.   

4.1 Action point 8-10 � Revideret OECD Transfer Pricing Guidelines kapitel I 

Ændringerne til action point 8-10 er omfattende idet der er tale om en udbygning og omskrivning af flere af 

afsnittene i kapitel I, afsnit D i OECD TPG fra 2010 og desuden foreslår det ændringer for så vidt angår 

transfer pricing anskuelsen af risiko. 

4.1.1 Discussion draft om revideret kapitel I, afsnit D � implementering af armslængdeprincippet 

I forlængelse af offentliggørelsen af BEPS action plan blev det første discussion draft vedrørende action 8 

(intangibles), 9 (risk and capital) og 10 (high risk transactions) publiceret 19. december 2014. Discussion 

draftet fra december 2014 er opdelt i part I og part II, hvor part I indeholder forslag til en omskrivning af 

OECD�s TPG 2010 kapitel I, afsnit D og part II foreslår særlige foranstaltninger for udvalgte områder. Over-

ordnet set indeholder det reviderede afsnit D en del nye paragraffer mens andre paragraffer er slettet eller 

modificeret. Afsnit D er opdelt i følgende 8 afsnit86: 

D.1 Identificering af kommercielle og finansielle relationer 

D.2 Identificering af risici ved kommercielle og finansielle relationer 

D.3 Fortolkning 

                                                           
85 OECD. (2013). Action plan on base erosion and profit shifting  Actions 8, 9, 10 Assure that transfer pricing outcomes 
are in line with value creation 
86 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines (including 

risk, recharacterisation, and special measures)  
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D.4 Manglende anerkendelse 

D.5 Særlige overvejelser 

D.6 Location savings 

D.7 Samlet arbejdsstyrke 

D.8 Koncern synergier 

Den nye disposition af kapitel I afsnit D ændrer væsentligt på opbygningen og processen for implemente-

ring af armslængdeprincippet sammenlignet med kapitel I i OECD�s TPG 2010. Der er tale om en udvidet 

vejledning i forhold til forståelsen og identificering af den enkelte transaktion, øget fokus på risici samt ny 

vejledning omkring identificerede og adresserede BEPS problemstillinger, som vil medfører ændringer i ka-

pitel I, når det offentliggøres som et færdigt kapitel i OECD�s TPG 2016. Det kan illustreres på følgende 

måde: 

Figur 4.1 Illustration af ændringerne i OECD's kapitel I afsnit D 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Nedenfor gennemgås de enkelte delelementer i D.1-D.8: 

4.1.1.1 D.1: Identificering af kommercielle og finansielle relationer 

En kontrolleret transaktion er i de reviderede guidelines, fra december 2014, defineret som konsekvensen 

eller udtrykket af de kommercielle eller finansielle relationer mellem koncernforbundne parter87. Det er ty-

deligt at OECD har haft behov for at opdele, udbygge og præcisere teksten om sammenlignelighedsanaly-

sen, idet OECD nu tillægger en korrekt identifikation af transaktionen mere værdi i det reviderede afsnit D 

end i OECD�s TPG 2010, hvor afsnittet starter med introduktion til sammenlignelighedsanalysen som det 

første, uden yderligere fokus på identificering af transaktionen.  

                                                           
87 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines (including 

risk, recharacterisation, and special measures)  § 3 
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Sammenlignelighedsanalysen er fortsat hjertet af armslængdeprincippet, og det præciseres, at der er to 

nøgleaspekter i sammenlignelighedsanalysen: 

1. Identifikation af de kommercielle og finansielle relationer mellem associerede parter (transaktionen) 

2. Sammenligne forholdende for den kontrollerede transaktion med forholdende for en sammenlignelig 

ikke-kontrollerede transaktion 

I forhold til indholdet i OECD�s TPG 2010 lægger det reviderede afsnit D mere vægt på parternes faktiske 

adfærd frem for de kontraktuelle forhold. Som hovedregel fastlægges relationerne stadig med udgangs-

punkt i de kontraktuelle forhold, men det tillægges større vægt, at den faktiske adfærd mellem parterne 

også skal undersøges, og de koncerninterne aftaler skal afspejle parternes faktiske adfærd88. En undersø-

gelse af de faktiske forhold i koncernen skal omfatte alle facts og omstændigheder, der omgiver hvordan de 

kontrollede parter interagere med hinanden. Alene formuleringen hvori det ikke er nærmere præciseret i 

hvilken udstrækning disse facts og omstændigheder skal undersøges, giver skattemyndighederne mulighed 

for selv at sætte rammerne for hvad der er rimeligt, hvilket i sig selv, set ud fra virksomhedernes synspunkt, 

kan være problematisk. Der lægges op til at virksomhedernes arbejde og overvejelser skal være mere om-

fattende end de er nu. 

Nærmere er det beskrevet hvordan der ved uoverensstemmelser imellem kontraktforhold og faktiske for-

hold, er den faktiske adfærd, hvilke funktioner der udføres, hvilke aktiver der benyttes og hvilken risiko der 

påtages og styres af de enkelte deltagere, der bestemmer betingelserne for relationerne i koncernen og 

dermed også resultatfordelingen i koncernen89. 

Underkendelse af koncerninterne kontrakter, i forhold til faktisk adfærd, gælder også for risikoallokering, 

hvilket kan blive en udfordring for virksomhederne. Almindeligvis vil uafhængige parter have modstridende 

interesser, og uafhængige parter vil derfor støtte ret på indhold og vilkår i skriftlige kontrakter, da disse er 

juridisk bindende, men ifølge det reviderede afsnit D skal argumentet for risikoallokeringen fremover være 

substansen bag den kontrollede transaktion frem for kontraktforholdet. Da risiko i sig selv kan være svært 

både at udlede og identificere, kan det skabe udfordringer for skattepligtige, at bevise substans bag trans-

aktioner, hvor det hovedsagligt er risiko der overgår, og af samme grund er der nu en formodning om, at 

kontrollerede transaktioner, der kun overfører risiko, ikke har substans, og derfor ikke ville kunne finde 

sted under armslængdevilkår. 

                                                           
88 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines (including 

risk, recharacterisation, and special measures)  § 2 
89 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 5 
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Som i det nuværende kapitel I, afsnit D i OECD�s TPG 2010 er der opstillet 5 sammenlignelighedsfaktorer, 

der er med til at bestemme sammenligneligheden. I det reviderede afsnit D er disse faktorer nu omtalt som 

økonomisk relevante karakteristika90: 

· Kontraktbestemte forhold 

· Funktioner udført af parterne/funktionsanalyse 

· Karakteristika af det overførte aktiv eller service (uændret) 

· Økonomiske omstændigheder for parterne, herunder markedsforhold (uændret) 

· Forretningsstrategier (uændret) 

De fem sammenlignelighedsfaktorer er de samme som i nuværende OECD�s TPG 2010, ændringen i forhold 

til tidligere er oplistningen, hvilket er et udtryk for en ændret prioriteret rækkefølge, i det reviderede afsnit 

D, hvor kontraktuelle forhold og funktioner udført af parterne nu er tillagt større betydning, og er oplistet 

før produktkarakteristika. Ændringen kan også illustreres på følgende måde: 

Figur 4.2 Illustreret ændring af de økonomisk relevante karakteristika 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Set i forhold til at det reviderede afsnit D der i sin helhed handler om at lægge mere vægt på parternes fak-

tiske adfærd frem for de kontraktuelle forhold, kan det tolkes som, at det indledningsvist er nødvendigt at 

fastlægge om kontraktbestemte forhold også er udtryk for de faktiske forhold i koncernen. I modsat fald vil 

man ind og skulle udlede forudsætninger for transaktioner af den faktiske adfærd, og fordi funktionsanaly-

sen nu i højere grad skal bygge på de faktiske forhold, er det vigtig, at have bestemt om kontraktforhold og 

faktiske forhold er i overensstemmelse, inden arbejdet med funktionsanalysen begyndes. 

Nye bestemmelser specifikt til funktionsanalysen retter fokus mod, hvordan værdien for hele koncernen 

genereres, herunder hver enkelt enheds kapacitet og bidrag til værdiskabelsen, således at resultatfordelin-

gen i koncernen afspejler dette. Begrebet værdiskabelse er blevet et centralt begreb under funktionsanaly-

sen, og det er ikke nærmere defineret hvad det indebærer. Værdiskabelse vil variere alt afhængig af bran-

che, markedsforhold og koncernens specifikke forhold. Fortolkningsmæssigt er begrebet meget bredt, og 

                                                           
90 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 10 
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det kan give anledning til forskellige anskuelser, alt efter om man er virksomhed eller skattemyndighed. 

Med fokus på koncernens værdiskabelse ønsker OECD, at der lægges vægt på de enkelte enheders bidrag 

til den samlede værdiskabelse i koncernen, hvilket i særdeleshed møder det overordnede formål med ac-

tion 8-10 om at transfer pricing resultatet skal være i overensstemmelse med værdiskabelsen91. 

Ud over at identificere funktioner, påtaget ansvar, benyttede aktiver og påtaget risiko i koncernen er det 

tilføjet, at kapaciteten skal identificeres. Kapaciteten skal identificeres med det formål at dokumentere, at 

den part der faktisk har risikoen, også har den økonomiske og personalemæssige kapacitet til at håndtere 

en sådan risiko. Således bidrager indføjelsen af begrebet kapacitet i funktionsanalysen til, at risikoen kan 

dokumenteres og placeres korrekt i koncernen, og at der er økonomisk og personalemæssig substans bag 

den kontrollede transaktion. 

Overføres noget af værdi imellem koncernforbundne parter, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, 

at det er registreret som en reel transaktion mellem de pågældende parter i koncernen. I sådanne tilfælde 

er det vigtigt at identificere omfanget af en eventuel værdioverførsel, idet dette skal følges af overførte ak-

tiver eller overførte kontraktmæssige rettigheder. En ny paragraf beskriver, hvordan tilfælde hvor en egent-

lig transaktion, der ikke er registeret, kan udledes gennem undersøgelse af adfærd mellem parterne i kon-

cernen92. Der følger dog ingen detaljeret forklaring om, hvordan disse transaktioner identificeres ved denne 

fremgangsmåde andet end, at der henvises til, at funktionsanalysen vil være brugbar. Det er altså en vurde-

ring af de konkrete forhold i den pågældende koncern. 

For så vidt angår de nuværende bestemmelser, om at undersøge andre realistiske muligheder, er omskriv-

ningen af denne paragraf en klar skærpelse af de nuværende bestemmelser fra 2010. Ordlyden i de nuvæ-

rende guidelines angiver at en transaktion imellem forbundne parter ikke vil blive anfægtet af, hvis ikke det 

er muligt, at finde andre muligheder der er klart mere attraktive. Denne formulering har nu ændret ordlyd 

således, at der nu ikke må være andre alternativer, der giver selskabet bedre mulighed for at nå deres kom-

mercielle formål93. Kravene til at undersøge om der er andre realistiske muligheder til rådighed øges ved 

denne omskrivning, idet antallet af alternative realistiske muligheder til rådighed forøges samtidig med, at 

der kan der stilles spørgsmålstegn ved fortolkningen af, hvad realistisk og tilgængelige er. 

                                                           
91 OECD. (2013). Action plan on base erosion and profit shifting  Actions 8, 9, 10 
92 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 7 
93 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 12 
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Funktionsanalysen 

I discussion draftet af december 2014 kommer den øgede fokus på risikoallokering efter adfærd også til ud-

tryk i nye fortolkninger til vejledningen af udarbejdelsen af funktionsanalysen.  Funktionsanalysen skal for-

sat sigte på, at identificere væsentlige økonomiske aktiviteter og ansvar, aktiver anvendt og påtaget risiko, 

men der lægges større vægt på risikostyringens relevans for funktionsanalysen. Væsentligheden af den på-

tagne risiko, samt styring heraf, er yderligere udtrykt ved et særskilt afsnit omkring identifikation af risici i 

kommercielle eller finansielle relationer. Denne forbedrede funktionsanalyse kan bedre fastlægge, hvilken 

part der rent faktisk bærer risikoen. 

4.1.1.2 D.2: Identificering af risici i kommercielle og finansielle relationer i en koncern 

Risici er defineret som effekten af usikkerheden omkring virksomhedens målsætninger94 og er iboende for 

kommercielle aktiviteter. Det kan være svært at identificere risici, da der ikke er tale om en håndgribelig 

faktor. Der gives i det reviderede afsnit D eksempler på hvilke kilder, der kan danne grundlag for risici, der 

bør medtages i analysen, herunder strategiske og markedsmæssige risici, finansielle risici mv.. Som i de nu-

værende OECD�s TPG 2010 er der stadig en tæt sammenhæng mellem funktioner og risici, om end ikke en 

mere øget sammenhæng i det reviderede afsnit D. 

Afsnittet om risici er nyt og skal være med til at give en øget vejledning i forståelse og allokering af risici, og 

lægger ligesom funktionsanalysen vægt på parternes faktiske adfærd frem for de kontraktuelle forhold. En 

stor del af afsnittet finder inspiration i kapitel IX, Part I der omhandler særlige overvejelser i forbindelse 

med risici. Afsnittet er resultatet af en vurdering af, at risiko, ifølge discussion draftet, er særdeles væsent-

ligt i forhold til fastlæggelse af armslængdevilkår. Som udgangspunkt må det forventes, at risiko i arms-

længde transaktioner allokeres ud fra, hvem der kan kontrollere risikoen, og som noget nyt er en definition 

af kontrol over risici indskrevet i det reviderede afsnit D: at have kapaciteten til at tage beslutning om, at 

påtage sig en risiko samt til at tage beslutninger om hvordan denne håndteres95. 

Det nævnes i det reviderede afsnit D, at en risikoallokering, uden faktisk mulighed for at styre eller kontrol-

lere risikoen, aldrig ville finde sted under armslængdevilkår og en sådan transaktion vil derfor ikke blive ac-

cepteret i relation til transfer pricing. Kontrol over risiko defineres som kapaciteten til at beslutte om, og 

hvordan der skal reageres på en risiko96. 

                                                           
94 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines (including 

risk, recharacterisation, and special measures)  § 36 
95 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines (including 

risk, recharacterisation, and special measures)  § 39 
96 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 39 
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Som baggrund for risikoallokeringer er det nødvendigt at kende til hvilke(n) parter, der har mulighed for, at 

kontrollere risikoen (risikostyring). Risikostyring står beskrevet som97: 

· Evnen til at indgå eller afslå risikobærende muligheder 

· Evnen til at kunne reagere på risiko 

· Evnen til at bestemme/påvirke selskabets risikostrategi 

Ovenstående er en udbygning og præcisering af de overvejelser som skal medtages i funktions- og risiko-

analysen af den pågældende koncern. Har koncernselskabet ikke kontrol over en påtaget risiko, vil det i 

praksis betyde en ændring af den ellers fastlagte risikoallokering. Det er desuden tilføjet, at det også, hvad 

angår funktionsanalysen, er faktisk adfærd og kapacitet som skal afspejles. 

Et særskilt afsnit om risikoallokering efter kontrakt omhandler i store træk den samme vejledning om, at 

sikre overensstemmelse mellem de kontraktslige forhold og den faktiske adfærd. De nye paragraffer i dette 

afsnit er primært baseret på paragraffer fra det nuværende kapitel IX, afsnit B.1 omkring kontraktuel risiko-

allokering. 

Hvilken part der har kontrol over risikoen er vigtig i forbindelse med fastlæggelse af, hvem der skal bære 

konsekvenserne ved risikostyringen, hvad enten de er positive eller negative. Et selskab der påtager sig en 

risiko uden faktisk at have kontrollen over denne risiko udøver moral hazard. Et begreb hvor man i discussi-

onen draftet beder interessenterne om, at komme med forslag til hvordan man specifikt vil kunne udforme 

vejledning der kan forhindre dette.  

Finansiel kapacitet har tidligere kun været nævnt i OECD�s TPG 2010 kapitel IX, men er som noget nyt tilfø-

jet i det reviderede afsnit D i kapitel I, og foreskriver, at den finansielle kapacitet er relevant, men den fi-

nansielle kapacitet kan ikke i sig selv være afgørende for fastlæggelsen af, hvem der bærer risikoen. Dette 

er en lempelse set i forhold til tidligere udlægning af kapitalbegrebet og understreger, at fokus i det revide-

rede afsnit D nu er, at der både skal være finansiel og personalemæssig kapacitet, herunder hvem der har 

kontrol og styrer risikoen.  

Det beskrives, hvordan man i forhold til vurdering af risiko allokering skal overveje, om en risikoallokering, 

jævnfør en koncernintern kontrakt, er i overensstemmelse med transaktionens substans. Igen lægges der 

vægt på, at de kontraktmæssige forhold besluttet mellem koncernforbundne parter ikke bare kan antages 

for gældende.  

                                                           
97 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 55 
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4.1.1.3 D.3: Fortolkning 

Dette afsnit er nyt, og er et slags opsummeret fortolkningsbidrag til sammenhængen imellem D.1 og D.2. 

Afsnittet indeholder således ingen nye bestemmelser. 

4.1.1.4 D.4: Manglende anerkendelse 

Afsnittet er indholdsmæssigt nyt og beskriver, hvordan en transaktion, der mangler økonomisk substans, 

ikke vil blive anerkendt som en transaktion inden for transfer pricing. 

Afsnittet erstatter umiddelbart det tidligere afsnit D.2, Anerkendelse og med dette er der allerede i over-

skriften lagt op til en stramning i forhold til det tidligere anvendte begreb anerkendelse, der i sig selv er 

mere positivt ladet. I bestemmelsens nuværende form nævnes det, at det kun er i få tilfælde, at en kon-

cernintern transaktion kan afvises. Den nye formulering giver skattemyndighederne større mulighed for 

ikke at anerkende en kontrolleret transaktion. Manglende anerkendelse kan finde sted, når en transaktion 

imellem koncernforbundne interessenter mangler fundamentale økonomiske egenskaber98. 

For at vurdere, om de fundamentale økonomiske egenskaber er til stede, må man vurdere om transaktio-

nen forbedrer eller på anden vis beskytter parternes forretningsmæssige eller kommercielle position, samt 

hvorvidt de samlede fordele er før eller efter skat99. Hvor man før så på koncernens finansielle stilling efter 

skat, skal man med det nye forslag også vurdere, om koncernen overordnet set er bedre stillet før skat. At 

koncernens finansielle stilling skal vurderes før skat understøtter betragtningen om, at en transaktion der 

kun sigter på at opnå skattebesparelser kan risikere at blive underkendt, hvis den ikke har økonomisk sub-

stans, og derfor ikke opfylder armslængdeprincippet. Det er ikke nærmere defineret hvad fundamentale 

økonomiske egenskaber dækker, hvilket igen kan give anledning til fortolkningsspørgsmål. Da det i sidste 

ende er skattemyndighederne der kan vælge at afvise en transaktion, giver den manglende uddybning af 

begrebet fundamentale økonomiske egenskaber anledning til usikkerhed for skattepligtige. 

Ud over at der skal være fundamentale økonomiske egenskaber til stede, vil en transaktion desuden kun 

blive anerkendt i forbindelse med transfer pricing, hvis begge parter er stillet bedre efter transaktionen er 

sket � det værende både kommercielt eller finansielt.  

Konsekvensen ved at en transaktion afvises er, at den skal erstattes, og det bør den ifølge det reviderede 

afsnit D blive ved en alternativ transaktion, der giver parterne mulighed for, at forbedre eller beskytte de-

                                                           
98 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 85 
99 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 92 
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res kommercielle eller finansielle position. Den alternative transaktion skal baseres på de fundamentale 

økonomiske egenskaber, der ville forme transaktionen og dens vilkår imellem uafhængige parter100. Denne 

formulering skaber bedre fortolkningsmuligheder for både skattepligtige og skattemyndighederne uden 

noget konkret svar på, hvem der bør konkludere, hvad den alternative transaktion bør være. 

4.1.1.5 D.5: Særlige overvejelser  

Dette afsnit indeholder ikke ændringer i den skriftlige substans i forhold til OECD�s TPG 2010. Den eneste 

ændring er at afsnittet, der tidligere var opdelt som afsnit D.3 (tab), D.4 (effekten af regeringspolitik) og D.5 

(brug af toldværdiansættelse) i de nuværende OECD�s TPG 2010, nu er skrevet som et samlet afsnit om 

særlige overvejelser. 

4.1.1.6 D.6-D.8: Location savings, samlet arbejdsstyrke og MNE koncern synergier 

Disse tre afsnit er ikke inddraget i discussion draftet på samme måde som de øvrige afsnit, da der ikke invi-

teres til kommentarer på disse tre områder. Afsnittene har allerede været i discussion draft, public consul-

tation og endelig revised draft og blev endelig publiceret som Guidance on Transfer Pricing Aspects and 

Intangibles i 2014. Da disse afsnit blev behandlet i 2012-2014101 og endeligt publiceret i september 2014, er 

disse kommentarer ikke medtaget i afhandlingen, men grundet deres indvirkning på den fremtidigt forven-

tede opdatering, OECD TPG 2016, og omskrivningen af kapitel I, afsnit D findes det dog relevant, at gen-

nemgå de nye tiltag i forhold til de nuværende OCED�s TPG 2010. 

Afsnittet vedrørende location savings henviser til OECD�s TPG 2010 kapitel IX Virksomhedsomstrukturerin-

ger, der har et afsnit med samme overskrift. Det er beskrevet, hvordan bestemmelserne, jævnfør paragraf-

ferne i kapitel IX, ikke kun er gældende ved koncerninterne omstruktureringer, men gælder generelt i kon-

cerninterne transaktioner, når der opnås location savings. Ud over eksisterende bestemmelser hentet fra 

kapitel IX er det i en ny bestemmelse beskrevet, hvordan locations saving, der bliver opdaget ved funktions-

analysen og altså ikke er fordelt, kan fordeles ud fra sammenlignelige transaktioner på samme marked. Hvis 

der ikke kan findes sammenlignelige transaktioner, beskrives det, at fordelingen skal ske på baggrund af en 

analyse der tager udgangspunkt i relevante fakta og omstændigheder, funktioner udført, påtaget risiko og 

                                                           
100 OECD. (2014). BEPS action 8-10: Discussion draft on revisions to chapter 1 of the transfer pricing guidelines (includ-

ing risk, recharacterisation, and special measures)  § 93 
101 06. juni 2012: Discussion draft on the Transfer Pricing Aspects of Intangibles � 30. juli 2013: Revised discussion draft 

on the Transfer Pricing Aspects of Intangibles � 16. september 2014: Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangi-

bles 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

BEPS action points 8-10  Page 60 of 123 

anvendte aktiver (funktionsanalyse). Der er ikke en konkret vejledning til, hvordan location savings forde-

les, hverken med eller uden sammenlignelige transaktioner, det er mere blot en liste over forhold man skal 

være opmærksom på. 

Ved overførsel af en samlet unik arbejdsstyrke kommer der en vejledning til, hvordan de skal overvejes 

værdiansat anderledes end ved overførsel eller udlån af enkeltpersoner internt i en koncern, herunder også 

hvordan overførsel af en gruppe kan medfører overførsel af knowhow i sådan en grad, at det vil være nød-

vendigt at værdiansætte brugen eller overførsel af denne knowhow som et immaterielt aktiv ud over ar-

bejdsstyrken. Bestemmelserne vedrørende samlet arbejdsstyrke kommer fordi knowhow i relation til an-

satte, kan være af stor værdi for den enkelte virksomhed, og det er derfor nødvendigt, at der bliver taget 

højde for dette, hvis en overførsel af en samlet arbejdsstyrke skal overholde armslængdeprincippet. 

Afsnittet vedrørende koncern synergier er nyt i kapitel I, men henviser til bestemmelser i OECD�s TPG 2010 

kapitel VII, Intra-group services og kapitel IX koncernintern omstruktureringer. Begrebet koncern synergier 

omfatter, jævnfør kapitel IX, fordele opnået ved at indgå i en koncern herunder også de økonomiske for-

dele der opnås af medlemmer af koncernen, selvom disse synergier ikke var formålet med omstrukturerin-

gen102. Hvorvidt der i forbindelse med en omstrukturering skal kompenseres for en koncern synergi, og 

hvordan der skal kompenseres afhænger af, hvordan synergien er fremkommet. Der sondres imellem hvad 

der er passive synergier, og hvad der er aktivt og bevidst opnåede synergier. Der skal ikke kompenseres for 

passive koncern synergier, modsat vil aktive og bevidste koncern synergier kræve kompensation.  

Jævnfør OECD�s TPG 2010 kapitel IX skal man ved en koncernintern omstrukturering vurdere om uaf-

hængige parter ville aftale tilsvarende vilkår i en sammenlignelig situation103. Dette afgøres ved, at vurdere 

funktioner, aktiver og risici før og efter omstruktureringen, se på hvilke forretningsgrunde og forventede 

fordele der ligger bag en omstrukturering herunder også koncern synergier104, samt at vurdere, hvilke an-

dre realistske muligheder der var til rådighed. Det at en omstrukturering medfører at en koncern samlet 

opnår økonomiske fordele, er ikke ensbetydende med armslængdevilkår for det enkelte omstrukturerede 

selskab. Dette betyder, at man skal vurdere om omstruktureringen giver mening for hvert af de enkelte sel-

skaber i koncernen. Bestemmelsen er ikke kun begrænset til omstrukturering, men gælder også selskaber-

nes løbende koncerninterne transaktioner. Det betyder også, at anderkendelse eller manglende anerken-

delse vurderes for hvert enkelt selskab i koncernen105. 

                                                           
102 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 7.12 
103 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.52 
104 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.57  
105 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 9.63 
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4.1.1.7 Part II: Særlige foranstaltninger 

Dette afsnit foreslår ikke specifikke foranstaltninger men oplister hvilke formål bestemmelserne under det 

udvalgte område skal kunne. Respondenterne bedes komme med forslag til, hvordan disse formål kan op-

nås, og opstiller også en række spørgsmål som respondenterne bør overveje i relation til alle områderne. 

De områder der er relevante for denne afhandling er som følger106: 

Hard-to-value intangibles 

Der er brug for specielle regler eller værktøjer vedrørende immaterielle aktiver der er svære at værdian-

sætte for at undgå, at koncerner med forsæt fastsætter værdien af immaterielle aktiver forkert, og derved 

omgår kravet om armslængde. Problemet gælder særligt i forhold til, at verificere de forudsætninger en 

prisfastsætning er sket under, flere år forud for den egentlige generering af indkomst. 

Minimal functional enitities 

Der efterspørges input til hvilke kvalitative og kvantitative egenskaber der kan opstilles som rettesnor for 

fastlæggelse af enheder med minimale funktioner. Det er vigtigt at få fastlagt enheder med minimale funk-

tioner, da man ønsker at aflønning af parterne i en koncern sker svarende til enhedernes risikoprofil, hvor 

det ofte er indtjeningen i den mest simple enhed, med de færreste funktioner og risici, der testes i en sam-

menlignelighedsanalyse med tilsvarende uafhængige parter. 

4.1.2 Rådgivers kommentarer til discussion draft om revideret kapitel I, afsnit D � implementering af arms-

længdeprincippet 

Kommentarer anvendt i afhandlingen er afgivet af Deloitte LPP den 19. december 2014, på vegne af Delo-

itte USA og Deloitte Canada og er svar på OECD�s discussion draft af december 2014 vedrørende BEPS ac-

tion point 8, 9, 10. 

Overordnet er Deloitte bekymret over nogle af de forslag, der stilles, idet Deloitte synes, at de er i modstrid 

med de økonomiske analyser, man ville lave på det frie marked. Desuden mener Deloitte, at mange af de 

eksempler der er givet i discussion draftet, er ufuldstændige, og derfor vil kunne misforstås. Deloittes me-

ner, at discussion draftet lægger op til alt for lidt tillid til koncerninterne vilkår aftalt i koncerninterne afta-

ler. Ifølge Deloitte bør vilkår, jævnfør kontrakter imellem koncernforbundne parter, kun anfægtes eller helt 

afvises, såfremt handlinger imellem parterne gør det umuligt at overholde disse vilkår. 

Det er Deloittes opfattelse at de foreslåede ændringer til transfer pricing regler er betydelige og omfangs-

rige i forhold til, at begrænse risikoen for at Base erosion and profit shifting finder sted. OECD bør derfor, 
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efter deres opfattelse, ikke gøre sig særlige overvejelser uden for armslængdeprincippet, i form af særlige 

bestemmelse vedrørende hard-to-value intangibles og minimal functional entities nævnt i discussion draf-

tets part II, før man har set hvor effektive de nye bestemmelser fra OECD er.  

4.1.2.1 Moral Hazard 

Deloitte velkommer, at man fra OECD�s side anerkender, at moral hazard spiller en vigtig rolle for transakti-

oner på armslængdevilkår imellem uafhængige parter. Deloitte bifalder især erklæringen om, at konceptet 

moral hazard også omfatter de garantier eller incitamenter, som ikke-nærtstående parter kan indarbejde i 

kontrakter mellem dem for bedre at tilpasse parternes interesser og dermed reducere eller helt undgå mo-

ral hazard107. OECD mener, at uafhængige parter vil undgå at indgå transaktioner i tilfælde, hvor den risiko-

bærende part ikke også ville kunne styre risikoen, og at koncernforbundne virksomheder derfor heller ikke 

bør have lov til at indgå sådanne transaktioner. Denne betragtning er Deloitte uenig i og bekymret over, 

fordi de mener, at der faktisk observeres transaktioner imellem uafhængige parter, hvor den risikobærende 

part ikke er den risikostyrende part, om end man gennem den økonomiske litteratur mangler at forklare 

hvorfor disse transaktioner finder sted. 

Deloitte kommer med konkrete præciseringsforslag til paragrafferne i discission draftet til definitionerne af 

�risikostyring� og �kontrol over risiko�. Deloitte er ikke enige i definitioner og mener de kan blive misfortol-

ket af skattemyndighederne. Deloitte mener at definitioner på �risikostyring� og �kontrol over risiko� ligger 

så tæt op ad hinanden at paragraf 78, der foreskriver at en enhed ikke kan allokeres risiko hvis ikke den har 

kontrollen over risikoen vil blive sidestillet med ikke at have risikostyringen. Deloitte er ikke enig i, at en en-

hed der ikke har risikostyringen, ikke bør kunne tildeles risiko, og dermed ikke ville kunne få andel i uventet 

over- eller underskud108. 

Det bemærkes, at det i forhold til moral hazard opfattes, som om der tillægges meget vægt på risikostyrin-

gen, men at risikostyring er tilgængeligt på det frie marked, og for mange ikke er andet end en rutinetrans-

aktion for investeringer. 

4.1.2.2 Andre realistiske alternativer 

De skærpede bestemmelser i discussion draftet fra december 2014 action point 8, 9 og 10 vedrørende un-

dersøgelser af andre realistiske muligheder møder bekymring hos Deloitte. Selvom de har forståelse for, 
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hvorfor det er nødvendigt at undersøge andre realistiske muligheder, er Deloitte bekymret for, at skatte-

myndighederne kan tolke bestemmelserne således, at skatteyder skal bevise at en transaktion indgået mel-

lem koncernforbundne parter, er den bedste mulighed for at møde sine kommercielle mål bedre end no-

gen anden realistisk mulighed, selvom den alternative transaktion har en anden fordeling af funktioner og 

forretningsområder. Af den grund mener man hos Deloitte, at kriterierne for realistiske alternativer bør be-

grænses til kun at omfatte alternative transaktioner, hvor funktioner imellem parterne er de samme, og 

kun risikoen fordelt forskelligt109. 

Overordnet kan det ud fra Deloittes kommentarer udledes, at de har forståelse for hvorfor og hvordan de 

nye bestemmelser, foreslået i discussion draftet, vil forhindre base erosion and profit shifting, men de er 

kritiske, og de er uenige i flere forhold jævnfør ovenfor. 

4.1.2.3 Identifikation af kommercielle og finansielle relationer 

Deloitte fastlægger, at de mener, at koncerninterne aftaler bør være udgangspunkt for skattemyndigheder-

nes vurdering af transfer pricing forhold. Deloitte er positiv over, at de kontraktlige forhold skal undersøges 

sammen med parternes adfærd, men er bekymret for formuleringen i paragraf 2, hvoraf det fremgår, at 

ved forskel imellem kontraktvilkår og faktisk adfærd, vil det være parternes adfærd der bestemmer vilkå-

rene for transaktion. Dette kunne tolkes af skattemyndighederne som en mulighed for, at afvise koncernin-

terne kontrakter der har tvetydige bestemmelser, er ufuldstændige eller mangler elementer, selvom for-

holdene ville være at betragte som uvæsentlige eller irrelevante i forbindelse med prisfastsættelsen af en 

koncernintern transaktion110. Argumentet for dette kritikpunkt er at, det i praksis er de færreste koncernin-

terne kontrakter, der er komplette og således vil det sjældent være muligt, at tage højde for uforudsete 

transaktioner. Desuden bemærker Deloitte, at de koncerninterne kontrakter er juridiske bindende doku-

menter, der påvirker associerede virksomheder langt ud over de skattemæssige aspekter, og at det derfor 

bør være med stor tilbageholdenhed og forsigtighed, at skattemyndighederne overvejer ændringer i de 

koncerninterne kontrakter. 

Deloitte kommer med 3 konkrete forslag til bestemmelser der skal erstatte bestemmelserne vedrørende 

identifikation af kommercielle og finansielle relationer111: 

· Som udgangspunkt bør skattemyndighederne anerkende prisfastsættelsen ud fra de aftalte vilkår 
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· Hvis der skal ske ændringer, bør dette ske som pris- eller vilkårskorrektioner i overensstemmelse med funkti-

ons- og risikoprofilerne aftalt i de koncerninterne aftaler 

· Kun i ekstreme tilfælde bør skattemyndighederne kunne foretage dispositionskorrektioner, hvor resultatfor-

delingen ændres, og prisfastsættelsen sker ud fra parternes faktiske adfærd 

Med disse forslag er det tydeligt, at Deloitte synes, at bestemmelserne i discussion draft af december 2014 

er for vidtrækkende i forhold til, at underkende kontraktbestemte vilkår, og at Deloitte ønsker at begrænse 

skattemyndighedernes mulighed for at afvise koncerninterne kontraktvilkår. 

4.1.2.4 Identifikation risici i kommercielle og finansielle relationer 

I discussion draftet af december 2014 er vejledning til hvordan skatteydere og skattemyndigheder skal for-

stå, analysere og prisfastsætte risici meget udvidet i forhold til vejledningen i TPG 2010. Det at vejledningen 

er udvidet er man hos Deloitte i sig selv positiv overfor.  

Udsagnet i discussion draftets paragraf 42 siger at ��. En virksomheds evne til at imødegå, reagere og kon-

trollere eksterne risici kan være en konkurrencemæssig fordel der kan opretholde indtjening på længere 

sigt�. Dette udsagn er man hos Deloitte stærkt uenige i. Deloitte mener således, at evnen til at imødegå, 

reagere og kontrollere såvel interne som eksterne risici, er en nødvendig betingelse for en virksomheds for-

satte drift på det frie marked112. 

I forhold til de ændrede bestemmelser vedrørende risiko mener Deloitte ikke, at discussion draftet tager 

hensyn til, hvordan man prisfastsætter risiko på det frie marked. De mener, at skattemyndighederne bør 

være ligeglade med risikoallokeringen så længe risikoen er prisfastsat korrekt. Deloitte medgiver, at kontrol 

over risiko er et vigtigt element i at bestemme hvem der har risikoen, men at man imellem uafhængige par-

ter udøver kontrol ved at tilpasse parternes incitamenter, og ved at den der har kontrollen over risikoen 

kan "hyre og fyre" den der styrer risikoen. 

At risikoallokeringen kan påvirke armslængdepriserne imellem koncernforbundne parter, og at man ikke 

uden videre kan fastlægge risikoallokeringen ud fra de koncerninterne kontraktbestemte vilkår, er Deloittes 

bekymret over. Desuden er det Deloittes opfattelse, at en virksomhed altid vil have den ultimative kontrol 

over risikoen, idet man kan hyre og fyre en ekstern risikostyrer, og at risikostyring i sådan et tilfælde vil 

være en rutinetransaktion der let kan prisfastsættes. 

                                                           
112 Deloitte Tax LLP. (2015). Comments on Discussion Draft on Revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines. 
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4.1.2.5 Manglende anerkendelse af transaktioner 

Hvis en transaktion kan tolkes at mangle fundamentale økonomiske egenskaber, foreskriver en ny bestem-

melse i discussion draftet, at skattemyndighederne skal havde mulighed for ikke at anerkende en transak-

tion. Med ordlyden »kan tolkes som manglende fundamentale økonomiske egenskaber�« synes Deloitte at 

skattemyndighederne får uhensigtsmæssig mulighed for, med deres subjektive anskuelse, at vurdere trans-

aktionen. Vejledning til ikke at anderkende en transaktion bør, ifølge Deloittes overbevisning, ikke have 

denne grad af subjektiv vurdering. Deloittes lægger således fortsat vægt på, at det bør være de kontrakt-

mæssige vilkår, der er gældende, når det skal fastlægges, om der er fundamentale økonomiske egenskaber 

ved en transaktion113. 

4.2 Action point 10 � Transaktioner med høj risiko (Profit Split og CUP) 

Action 10 omhandler transaktioner med høj risiko. Det vil sige transaktioner, der yderst sjældent vil fore-

komme mellem uafhængige parter. Formålet med de publicerede discussion drafts er, at »sikre at resulta-

tet ved transfer pricing er i overensstemmelse med værdiskabelsen i forbindelse med andre høj-risiko trans-

aktioner«114. Vi har i denne afhandling valgt, at fokusere på Transfer Pricing Guidelines kapitel I-III og IX for 

at analysere forhold af betydning for virksomhedernes valg af prisfastsættelsesmodel. Af de offentliggjorte 

discussion drafts har vi, ud fra vores afgrænsning, valgt at fokusere på discussion drafts for action point 10 

vedrørende profit split metoden og CUP metoden. 

4.2.1 Discussion draft om profit split i forbindelse med globale værdikæder 

Den 16. december 2014 publicerede OECD Discussion draft on the use of Profit Splits in the context of 

global value chains. Dette discussion draft er udarbejdet med henblik på, at skabe en bedre forståelse af 

hvornår profit split metoden bør anvendes samt en bedre forståelse af de gensidigt afhængige værdiskabel-

ser, der opstår i en højt integreret multinational koncern (MNE115). De seneste års tendenser af forretnings-

strukturer har skabt et behov for en forbedring af pålideligheden ved værdikæde analyser og ved brug af 

profit split metoderne. BEPS� action plan anerkender behovet for, at der skabes klarhed om anvendelsen af 

profit split i forbindelse med de globale værdikæder. 

                                                           
113 Deloitte Tax LLP. (2015). Comments on Discussion Draft on Revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines. 
Guidance on nonrecognition 
114 OECD. (2014). BEPS action 10: Discussion draft on the use of Profit Splits in the context of global value chains  
115 Multinational Enterprise  
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Der er tale om et udkast til forbedring af afsnittet om profit split, og dette discussion draft er bygget op om 

9 forskellige scenarier inden for forskellige områder, der berører problemstillingerne ved værdiskabelsen 

for højt integrerede MNE�er. De diskuterede problemstillinger kan opsummeres til følgende116: 

· Globale værdikæder 

· Anvendelsesområde 

o Unikke og værdifulde bidrag 

o Integration og fordeling af risiko 

o Fragmentering 

o Manglende sammenlignelige data 

· Tilpasning af beskatning med værdiskabelse 

· Immaterielle aktiver (hard-to-value) 

· Håndtering af ex ante/ex post resultater 

· Håndtering af tab 

Vi vil i det følgende fokusere på en overordnet analyse af de ovennævnte områder samt de kommentarer 

og problemstillinger, som rådgiver har valgt, at fremhæve. 

4.2.1.1 Globale værdikæder 

Efter det publicerede discussion draft defineres de globale værdikæder som: 

Hele spektret af virksomhedens aktiviteter, fra selve produktbegrebet til dets endelige anvendelse og 

der ud over (�) Det omfatter aktiviteter såsom design, produktion, markedsføring, distribution og 

support til den endelige forbruger117. 

Sådanne værdikæder er meget heterogene på tværs af industrier, selskaber, produkter og tjenester, og ofte 

er der tale om højt integrerede funktioner og risici, præget af gensidig afhængighed på tværs af organisati-

onen. Det kan derfor være svært at finde sammenlignelige data til brug for prisfastsættelsen. 

4.2.1.2 Anvendelsesområde 

Det væsentligste område at berøre i forbindelse med vurdering af anvendelsen af profit split metoden er 

selve anvendelsesområdet; under hvilke forudsætninger er profit split metoden den mest egnede metode? 

Efter de nuværende TPG 2010 benyttes profit split metoden i tilfælde, hvor der er tale om højt integrerede 

funktioner, eller hvor begge parter tilføjer unikke og værdifulde bidrag til transaktionen. I sådanne tilfælde 

vil der ofte opstå en mangel på sammenlignelige data og et behov for at aflønne selskaber med en højere 
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indtjening end lav risiko selskaber. Der er anerkendt et behov for, at disse betegnelser bliver klart defineret 

i de nye TPG samt i hvilke situationer, at disse begreber finder anvendelsen af profit split mest egnet. 

Unikke og værdifulde bidrag er ikke direkte defineret i OECD�s TPG 2010, men i den reviderede udgave af 

kapitel VI118, om behandling af immaterielle aktiver, omtales begrebet som værende bidrag, som udgør en 

vigtig kilde til konkurrencemæssige fordele, og skaber problemer i form af at finde sammenlignelige data119. 

Der lægges i dette discussion draftet af december 2014 op til, at denne definition adopteres i forbindelse 

med anvendelsen af profit split metoden, da metoden berører situationer hvor begge parter gør brug af 

immaterielle aktiver. 

Fragmentation af funktioner er almindeligt set i tilfælde, hvor MNE�er har en velintegreret værdikæde � for 

eksempel kan funktioner som logitik, warehousing, markedsføring og salg blive fordelt mellem forskellige 

juridiske enheder. Ifølge WP6 kan det være svært at finde enkeltstående selskaber, der har specialiseret sig 

i de enkelte funktioner, som kan benyttes som sammenlignelige transaktioner. Dette betyder, at potentielt 

sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner ikke vil have den samme funktions- og risikoprofil120. 

De ovenstående tilfælde; unikke og værdifulde bidrag, høj integration af funktioner og risiko samt fragmen-

tering, berører alle problemstillingen om manglende sammenlignelige data, som reducerer pålideligheden 

af de ensidede metoder. Hvis et forsøg på at justere for forskelle i potentielt sammenlignelige transaktioner 

fejler, kan profit split med rette findes som den mest egnede metode, hvis det ud fra en funktionsanalyse 

vurderes, at pålideligheden ikke påvirkes væsentligt. 

4.2.1.3 Tilpasning af beskatning med værdiskabelse 

En af de tre "søjler" i BEPS� action plan er, at sikre, at beskatning er i overensstemmelse med substansen 

ved de gennemførte transaktioner. Formålet med action 10 er netop, at sikre, at transfer pricing resultatet 

er i overensstemmelse med den faktiske værdiskabelse � altså substans. 

Ved brug af profit split metoden benyttes ofte allokeringsnøgler, til at bestemme den korrekte fordelingen 

af overskuddet. Ifølge armslængdeprincippet skal disse faktorer, benyttes på en økonomisk forsvarlig 

måde, der tilnærmer sig et resultat som ville have forekommet mellem uafhængige parter. Denne problem-

stilling forsøger at belyse, hvordan man på armslængdevilkår fastsætter allokeringsnøglerne så objektivt 

som muligt. 

                                                           
118 OECD. (2014). Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles  
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120 OECD. (2014). BEPS action 10: Discussion draft on the use of Profit Splits in the context of global value chains  § 26-
28 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

BEPS action points 8-10  Page 68 of 123 

4.2.1.4 Hard-to-value immaterielle aktiver 

I det reviderede kapitel VI om immaterielle aktiver foreslås det, at profit split i visse tilfælde kan benyttes til 

værdiansættelse af delvist udviklede immaterielle aktiver � der advares dog om, at brugen af profit split 

baseret på omkostningsbidrag kan være upålideligt, da der ikke nødvendigvis er stor sammenhæng mellem 

omkostninger og værdi af bidraget121. Denne problemstilling forsøger derfor at belyse, i hvilke situationer 

profit split kan være relevant i forbindelse med transaktioner der omfatter hard-to-value immaterielle akti-

ver. 

4.2.1.5 Håndtering af ex ante/ex post resultater 

Profit split metoden er foreslået som en metode, der kan afhjælpe forskelle mellem ex ante og ex post re-

sultater. Problemstillingen her forsøger at belyse, hvordan profit split kan anvendes til at håndtere uforud-

sete resultater, samt om der er behov for yderligere vejledning. 

4.2.1.6 Håndtering af tab 

Efter de nuværende TPG 2010 skal den fordeling, der benyttes til fordeling af overskud, også være den 

samme der benyttes til fordeling ved år med underskud, med mindre en anden aftale ville være indgået 

mellem uafhængige parter122. Denne problemstilling belyser anvendelsen af profit split i tilfælde, hvor prin-

cipperne for anvendelsen af profit split ved tab ikke er de samme som ved fordeling af overskud. 

4.2.2 Rådgivers kommentarer til discussion draft om profit split 

Vi har taget udgangspunkt i Deloitte Tax LLP�s kommentarer til det offentliggjorde discussion draft. Kom-

mentarerne er indsendt den 6. februar 2015 på vegne af Deloitte Canada, Belgien, Frankrig og USA123. 

Overordnet set finder Deloitte et behov for en mere specifik vejledning i, hvornår profit split kan anvendes, 

og som bør skelne mellem forskellige omstændigheder for brugen af profit split: 

I. Fastsættelse af transfer pricing priser 

II. Test af transfer pricing priser 

III. Løsningsmodel for eventuelle tvister i forbindelse med transfer pricing praksis 

Vejledningen bør herudover skabe klarhed om i hvilke situationer, at profit split metoden er den mest eg-

nede metode, samt hvordan metoden anvendes til at fordele overskud. Til dette findes det også væsentligt 

at fremhæve intentionerne med de offentliggjorte discussion draft: at skabe bedre muligheder for brug af 

                                                           
121 OECD. (2014). BEPS action 10: Discussion draft on the use of Profit Splits in the context of global value chains  § 44 
122 OECD. (2010). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010. § 2.108 
+ 2.117 
123 Deloitte Tax LLP. (2015). Comments on discussion draft on the use of profit split in the context of global value 

chains. 
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profit split metoden i tilfælde, hvor en MNE støder på et net af komplekse transaktioner og ikke at frem-

tvinge brugen af profit split � hvis en skattepligtig MNE finder en anden metode, som den mest egnede, bør 

skattemyndighederne vurdere fortjenesterne og ikke omgående afvise til fordel for profit split metoden. 

Deloitte mener ikke, at de givne scenarier i discussion draft er fyldestgørende nok, til at give konkrete svar 

på det stillede spørgsmål, og Deloitte har derfor i flere tilfælde lavet antagelser for, at kunne besvare de 

givne spørgsmål. De simplificerede eksempler skaber bekymring om, hvorvidt skattemyndighederne i flæng 

vil afvise virksomhedens resultat til fordel for brug af profit split metoden baseret på de begrænsede til-

gængelige data fra country-by-country rapportering124. 

Ydermere er det ikke opfattelsen, at profit split metoden er den mest egnede metode i alle de opstillede 

scenarier, da det ved en funktionsanalyse er muligt at foretage en afgrænsning af de enkelte funktioner og 

opdele disse i henholdsvis rutine og ikke-rutine transaktioner. Rutine transaktioner klassificeres af Deloitte 

som de transaktioner, hvor der kan findes pålidelige benchmarkings og kan derved ofte prisfastsættes ved 

brug af en af OECD�s ensidede metoder. 

En fyldestgørende funktionsanalyse er et af de kritikpunkter som Deloitte har fremhævet mangler ved ek-

semplerne. Funktionsanalysen er en væsentlig faktor i sammenlignelighedsanalysen, der må anses at være 

hjertet af armslængdeprincippet. En funktionsanalyse er ikke kun væsentlig i forbindelse med sammenlig-

nelige transaktioner, men også i forbindelse med de globale værdikæder, for at kunne identificere hvilke 

selskaber i MNE�en, der varetager hvilke funktioner, og påtager sig hvilke risici. 

Scenarie 5 behandler blandt andet problemstillingen om fragmentering, hvilket vil sige, at mere almindelige 

funktioner opsplittes i mere specialiserede og mindre komplekse funktioner (eksempelvis opsplitning af di-

stributionsfunktionen i specialiserede funktioner såsom logistik, warehousing, markedsføring og salg). På 

trods af at der er tale om mere specialiserede funktioner, mener Deloitte fortsat, at det er muligt at finde 

potentielt sammenlignelige data, der pålideligt kan justeres, da der er tale om rutinemæssige transaktio-

ner. Deloitte mener at med de tilgængelige sammenlignelige data for rutine funktioner, bør TNMM meto-

den i stedet anses for den mest egnede metode. 

WP6 åbner selv i det offentliggjorde discussion draft op for muligheden for brug af TNMM metodens prin-

cipper inden for profit split metodens rammer125, hvilket Deloitte bifalder, da de mener, at dette vil redu-
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cere den residual indtjening, som skal fordeles efter fordelingsnøgler, hvilket vil åbne op for bedre mulighe-

der og mere pålidelig og simpel anvendelse af profit split metoden, der ellers anses for at være meget om-

kostningstung og tidskrævende for både MNE�er og skattemyndighederne126. Det er et fremhævet ønske 

fra Deloittes side, at OECD�s ønske om øget brug af profit split metoden, ikke må ramme MNE�erne � de 

ønsker at sikre, at eventuelle eksempler i de reviderede guidelines, ikke skaber for store muligheder for 

skattemyndighederne til blankt at afvise MNE�ernes transfer pricing resultat og valg af metode til fordel for 

en profit split metode. 

En af de væsentligste bekymringer fra Deloittes side er blandt andet OECD�s og WP6�s opfattelse af, hvad 

der bør klassificeres som transaktioner, herunder definitionen unikke og værdifulde bidrag, der efter dis-

cussion draft kan betegnes som bidrag der udgør en vigtig kilde til konkurrencemæssige fordele for virksom-

heden, og skaber vanskeligheder med hensyn til at finde pålidelige sammenlignelige transaktioner127 � dette 

kan eksempelvis være de synergieffekter der opstår ved en MNE�s globaliserede værdikæde. Der lægges i 

discussion draft op til, at disse effekter skal sidestilles med en transaktion, der bør værdisættes efter arms-

længdevilkår ved hjælp af profit split metoden. Det er Deloittes opfattelse, at definitionen unikke og værdi-

fulde bidrag ikke bør udvides til, at omfatte bidrag der går ud over immaterielle aktiver, samt at forståelse 

af begrebet transaktioner kun bør omfatte udveksling af immaterielle og materielle aktiver samt levering af 

tjenesteydelser128. En anerkendelse af, at unikke og værdifulde bidrag som for eksempel opstår ved synergi-

effekter, kan sidestilles med immaterielle aktiver, vil ifølge Deloitte resultere i flere uoverensstemmelser 

med risiko for dertilhørende dobbeltbeskatninger. 

Som en sidste ting foreslår Deloitte, at det medtages i guidelines, hvilke alternative former for strukturering 

af en MNE der giver bedre mulighed for at benytte de ensidede metoder frem for profit split � dette er in 

mente, at profit split metoden opfattes som omkostningstung og tidskrævende. Her foreslås blandt andet 

muligheden for, at etablere kontraktmæssige forhold omkring forskning og udvikling (R&D) samt andre ser-

vices eller alternativt omkostningsfordeling efter kontrakt � disse struktureringseksempler kræver som ud-

gangspunkt en ændret håndtering af eventuelle risici. 

Med hensyn til Deloittes holdning til profit split metoden som en omkostningstung og tidskrævende me-

tode er det vores opfattelse, at en større resultatfordeling for rutine funktioner (for eksempel brug af 
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127 OECD. (2014). BEPS action 10: Discussion draft on the use of Profit Splits in the context of global value chains  § 18 
128 Deloitte Tax LLP. (2015). Comments on discussion draft on the use of profit split in the context of global value 

chains. Comment of scenario 1 
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TNMM principper) vil føre til en simplificering af anvendelsen af profit split, som muligvis kan ændre hold-

ningen hos Deloitte, der igennem deres kommentarer til alle scenarier forsøger, at afgrænse alle kontrolle-

rede rutinetransaktioner for anvendelse af ensidede transfer pricing metoder. 

4.2.3 Discussion draft om grænseoverskridende råvaretransaktioner 

Ifølge dette discussion draft af december 2014 har flere lande rapporteret om udfordringer med brug af 

CUP metoden ved justeringer af sammenlignelige data i forbindelse med prisfastsættelsen. Dette ses speci-

elt som et problem for samhandel med koncernselskaber i udviklingslandene, der i høj grad udleder og sæl-

ger råvarer. 

I de nuværende OECD�s TPG 2010 er CUP metoden beskrevet i kapitel II, afsnit B.1 med eksempler på an-

vendelse i afsnit B.2. I forhold til CUP metodens kompleksitet indeholder de nuværende OECD�s TPG 2010 

kun begrænset vejledning i brug af denne metode. Det er i de nuværende OECD�s TPG 2010 indikeret, at 

CUP metoden bør benyttes til prisfastsættelse af råvaretransaktioner. I discussion draft foreslås yderligere 

4 paragraffer indsat i afsnit B.1 til implementering af CUP metoden, herunder brug af priser fra råvarebør-

sen. 

Råvarer defineres i discussion draft som fysiske produkter hvor den noterede pris benyttes af uafhængige 

parter til prisfastsættelse af ikke-kontrollerede transaktioner inden for branchen129. Ved fastsættelse af pri-

sen, er det fortsat et krav, at varens funktioner og kvalitet er sammenlignelige � herunder bør de kontraktu-

elle forhold også vurderes. 

Derudover er datoen for prisfastsættelse også af væsentlig karakter, da den fysiske levering ikke altid sker i 

forlængelse af den indgåede handel, og priserne på råvarer i den mellemliggende periode kan svinge. De 

nye guidelines foreskriver, at hvis den skattepligtige kan dokumentere pålideligt bevis på en faktisk aftalt 

dato for prisfastsættelsen, skal skattemyndighederne medtage denne i deres vurdering. I mangel på samme 

skønnes datoen for prisfastsættelsen at være datoen for forsendelsen130. 

Til sidst beder WP6 alle interessenter om at bidrage med deres kendskab til justeringer af råvaretransaktio-

ner ved brug af CUP metoden. Disse kommentarer medtages til public consultation samt i det næste revi-

sed discussion draft. 
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4.2.4 Rådgivers kommentarer til discussion draft om grænseoverskridende råvaretransaktioner131 

Det bemærkes i første omgang, at CUP metoden ikke burde være omfattet under action 10, der jævnfør 

action plan har fokus på transaktioner der ikke, eller kun i sjældne tilfælde, vil forekomme mellem uaf-

hængige parter. Det noteres trods alt i discussion draftet, at U-lande i særlig grad lever af udvinding og salg 

af råvarer på det globale marked. 

Som udgangspunkt bifalder Deloitte udvidelsen af kapitel II, afsnit B om CUP metoden, men bemærker dog, 

at der mangler en definition af, hvad noterede priser omfatter samt anerkendelse af brugen af internt sam-

menlignelige transaktioner. Herudover bemærkes det, at det i discussion draftet er anerkendt, at forskellige 

funktioner kan skabe værdi til transaktionen, men selve salgs- og marketingsfunktionerne er ikke medtaget. 

Dette kritiseres af Deloitte, da salg og marketing er en væsentlig funktion i værdikæden, der ofte er med til 

at kontrollere de risici, der falder under salgsprocessen. 

Til slut anerkender Deloitte OECD�s fokus på skønnet dato for prisfastsættelsen, men ytrer dog deres be-

kymring om, at den skønnede dato for prisfastsættelse kan resultere i, at skattepligtige eller skattemyndig-

heder tilsidesætter nødvendigheden af gennemgang og dokumentation af problemet. 

4.3 Delkonklusion 

Dette kapitel har analyseret indholdet af OECD�s action points 8-10 samt kommentarer fra Deloitte (rådgi-

ver) med hensyn til udvidede forhold for funktions-, risiko og sammenlignelighedsanalyse, der udarbejdes 

med henblik på valg af bedst egnede prisfastsættelsesmetode. 

Udkastet til det reviderede kapitel I afsnit D, blev publiceret i december 2014 og er opdelt i to afsnit: 

1. Et revideret kapitel I, afsnit D 

2. Særlige foranstaltninger, herunder hard-to-value og minimal-function-entities 

Det reviderede kapitel I, afsnit D er specificeret væsentligt i forhold til OECD�s TPG 2010 med hensyn til op-

bygning af afsnittet, der lægger en større vægt på identificering af den enkelte kontrollerede transaktion, 

identificering af risici samt håndteringen af den globale økonomis problemstillinger, såsom location savings, 

samlet arbejdsstyrke og koncern synergier. Deloitte er generelt positivt stillet overfor BEPS projektet, men 

udtrykker i deres kommentarer til discussion draftet bekymring over, at man i de nye bestemmelser lægger 

op til for lidt tillid til koncerninterne vilkår aftalt ved kontrakt, idet faktisk adfærd tillægges større betyd-

ning. 

                                                           
131 Deloitte Tax LLP. (2015). Response to public Discussion draft on the transfer pricing aspects of cross-border com-

modity transactions. 
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Sammenlignelighedsanalysen er fortsat et vigtigt element, i processen for at opnå armslængdevilkår, og 

vejledningen samt forståelsen af denne er, i forhold til OECD TPG 2010, udvidet væsentligt. Som en udvi-

delse tillægges den faktiske adfærd en større betydning end de koncerninterne kontraktforhold, når kon-

cernens fordeling af funktioner, aktiver og risici skal fastlægges. Dette vækker bekymring hos Deloitte, der 

påpeger problemstillingerne ved, at underkende juridisk bindende koncerninterne kontrakter på baggrund 

af faktisk adfærd. De kontraktbestemte forhold bør efter Deloittes opfattelse kun anfægtes såfremt hand-

linger imellem parterne gør det umuligt at overholde de koncerninterne kontraktvilkår. 

Endvidere er der i det reviderede afsnit D specielt fokus på risici, risikoallokering og risikostyring hvilket nu 

tillægges en langt større værdi i forbindelse med funktions- og sammenlignelighedsanalysen. Under dette 

afsnit er der ligeledes fokus på den faktiske adfærd og på substansen bag risikoallokeringen, hvilket blandt 

andet vil sige, at risiko i armslængde transaktioner allokeres ud fra hvilken part der har kontrol over risi-

koen. I modsat fald vil der være tale om moral hazard. Deloitte velkommer den øgede fokus på risici, men 

påpeger dog også at allokering af risici kan ske uden kontrol over risiko på armslængdevilkår. 

Ordlyden af bestemmelserne omkring undersøgelse af andre realistiske alternativer tilgængelige er skær-

pet således, at der nu ikke må være andre alternativer der giver MNE�en bedre mulighed for at opnå deres 

kommercielle formål. Deloitte udtrykker bekymring for skattemyndighedernes udvidede mulighed for for-

tolkning af denne bestemmelse. Endvidere gives skattemyndighederne, i nyt afsnit om manglende anerken-

delse, langt større mulighed for ikke at anerkende en kontrolleret transaktion, såfremt denne mangler øko-

nomiske, fundamentale egenskaber. Dette betyder at begge parter i den kontrollerede transaktion skal 

være bedre stillet efter transaktionen både kommercielt og finansielt. 

Muligheden for særlige foranstaltninger vedrørende hard-to-value intangibles og minimal functions enti-

ties, er blevet kritiseret kraftigt af Deloitte. De mener at man før afvente effekten af BEPS action points, da 

disse bør afdække de fremsatte problemstillinger. 

Discussion draft for action point 10 vedrørende profit split, er udarbejdet med henblik på, at opnå bedre 

forståelse af, i hvilke tilfælde profit split metoden med fordel kan anvendes som bedst egnede transfer pri-

cing metode. OECD ønsker at udbrede brugen af metoden, da de ser et stigende behov for at fordele over-

skud i overensstemmelse med MNE�ernes unikke og værdiskabende bidrag, hvilket profit split metoden gi-

ver mulighed for. Deloitte mener at vejledningen til brug af profit split metoden ikke er fyldestgørende nok 

og ønsker en mere specifik vejledning for i hvilket tilfælde metoden kan anvendes. 
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På samme måde ønsker OECD at åbne op for udvidet brug af CUP metoden og har derfor i deres discussion 

draft foreslået brug af sammenlignelige data fra råvarebørser, hvilket Deloitte bifalder. Her efterspørger 

Deloitte dog også en mere detaljeret vejledning.  
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5. Praktisk case om transfer pricing prisfastsættelsesmetoder 

Til at belyse ændringerne, relevante for vores afhandling, som BEPS projektet har medført, har vi konstrue-

ret en fiktiv case, hvor vi for NonSilence koncernen vil analysere valg af mest passende prisfastsættelsesme-

tode for koncernens transfer pricing transaktioner. For prisfastsættelsen udarbejdes en funktions- og sam-

menlignelighedsanalyse baseret på de opdaterede BEPS tiltag. Kapitlet vil indeholde følgende forhold: 

1. Scenarie 1: Et dansk moderselskabs etablering af en multinational koncern, der etableres som principal struk-

tur, hvor de etablerede, udenlandske datterselskaber fungerer som lav-risko selskaber. Ud fra funktions- og 

risikoanalyse fastsættes selskabernes risikoprofiler og valg af OECD prisfastsættelsesmetode fastlægges for 

de mindst komplekse selskaber i transaktionerne 

2. Forklaring af den koncerninterne omstrukturering i 2015 hvor funktioner, aktiver og risici flyttes fra det dan-

ske moderselskab ud til de udenlandske datterselskaber 

3. Scenarie 2: Analyse af de foretagne ændringer i koncernen, herunder påvirkningen af transfer pricing transak-

tionerne, selskabernes risikoprofiler og valg af prisfastsættelsesmetode. Endvidere vurderes en eventuel 

kompensation til det danske moderselskab for den forventede reducerede avance efter omstruktureringen. 

5.1 Principalstruktur 

Principalstrukturen er i transfer pricing praksis et metodebegreb for en centraliseret strukturering af en 

koncern, hvor moderselskabet agerer som principalen og varetager risikostyring, og påtager sig væsentlige 

kommercielle risici, der måtte være i forbindelse med drift af koncernen. Endvidere varetager moderselska-

bet de væsentlige, værdiskabende funktioner og ejer immaterielle værdiskabende aktiver. Som principal 

aflønnes moderselskabet med den overskydende avance, der måtte være tilbage efter allokering af avance 

til koncernens datterselskaber efter armslængdevilkår. 

Datterselskaberne i en principalstruktur betegnes som lav-risko selskaber der, modsat moderselskabet, ikke 

varetager risikostyring i særlig grad, og kun påtager sig kommercielle risici i begrænset omfang. De udførte 

funktioner vil ofte være rutinemæssige funktioner udført i overensstemmelse med principalselskabets ret-

ningslinjer, og lav-risko selskabernes indtjening vil være positiv og stabil, baseret på overskudsallokering på 

armslængdevilkår. 

Moderselskabet/Principalen i en principalstruktur påtager sig de væsentlige kommercielle risici på vegne af 

hele koncernen, og aflønnes derfor med residualen af den allokerede avance, men bærer dermed også risi-

koen for et eventuelt underskud i koncernen, mens datterselskaberne er sikret en fast avance uanset kon-

cernens samlede resultat. 
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5.2 NonSilence koncernen 

Moderselskabet og principalen for NonSilence koncernen er NonSilence A/S der er har hovedsæde i Dan-

mark. NonSilence koncernen producerer og sælger høreapparater til det europæiske marked på engros 

plan, og salget til forbrugerne foregår derfor gennem uafhængige distributører. NonSilences koncernen be-

skæftiger, ved udgangen af regnskabsåret 2014, 220 ansatte fordelt på 4 selskaber. Det danske modersel-

skab ejer 100 % af koncernens udenlandske datterselskaber. 

Figur 5.1 NonSilence koncernens organisationsdiagram 

 
Kilde: egen tilvirkning 

5.2.1 Forretningsstrategi 

NonSilence udvikler og producerer høreapparater til hørehæmmede, der sælges til hørecentre I Europa 

(B2B). NonSilence� grundlæggende ide var, og er, at levere høreapparater af høj kvalitet, der er billigere end 

kvalitetsprodukterne fra Oticon, GN Resound og andre af de store globale konkurrenter. Således ligger 

NonSilence koncernens høreapparater med en detailpris, der er 20 % billigere end konkurrenternes dyreste 

kvalitetsprodukter. NonSilence koncernens moderselskab blev etableret i 2001, hvor de store konkurrenter 

allerede havde indtaget store markedsandele, og NonSilence har derfor valgt, at markedsføre sig på en pris 

under deres store globale konkurrenters detailpriser, for på den måde, at komme ind på markedet for salg 

af høreapparater for B2B. 

NonSilence koncernens vision er, at alle hørehæmmede skal have råd til en forbedret livskvalitet gennem 

kvalitets hørehjælpemidler. Desuden er det en del af produktkonceptet, at høreapparaterne skal være 

nemme at bruge og betjene. 
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5.2.1.1 NonSilence koncernens historik 

Vores case koncern, NonSilence, blev etableret i 2001, og i dette afsnit vil vi forklare baggrunden for etable-

ringen af koncernen, udviklingen i de efterfølgende år samt virksomhedens vision. 

Studier af brug af høreapparater i Danmark viste tilbage i 2000, at andelen af høreapparatsbrugerne blandt 

personer over 66 år132 var steget siden 1994. Desuden viste undersøgelsen også, at den største andel af hø-

reapparatsbrugere findes blandt befolkningsgruppen over 66 år, hvilket sammenholdt med en, statistiks 

bevist, stigende gennemsnitsalder, indikerede et voksende behov for høreapparater133. 

Tabel 5.1 Andelen af høreapparatsbrugere fordelt på aldersgrupper (1987-2000) 

 
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 

Derudover viste statistikker et støt stigende privatforbrug på høreapparater og briller siden 1980, hvilket 

var med til at give NonSilence A/S� stiftere ideen til at differentierer sig på pris. Det stigende behov for hø-

reapparater sammenholdt med det stigende privatforbrug til høreapparater og briller var med til at skabe 

ideen til NonSilence A/S� vision: at udvikle og sælge et høreapparat til lavpris uden at gå på kompromis med 

kvaliteten. 

Figur 5.2 og 5.3 Udviklingen af den gennemsnitlige levealder samt udviklingen i privatforbruget på høreapparater og briller i 

perioden 1980-2000 

   
Kilde: Danmarks Statistik 

                                                           
132 Statens Institut for Folkesundhed: sundheds- og sygelighedsundersøgelserne  
133 Figur 5.2 

Udviklingen i privatforbrug på høreapparater og 
briller (Danmark) 

Udviklingen i den gennemsnitlige levealder 
(Danmark) 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

Praktisk case om transfer pricing 

prisfastsættelsesmetoder  Page 78 of 123 

NonSilence koncernens etablering og udvikling er beskrevet som følger: 

2001: Det danske moderselskab NonSilence A/S etableres. De tre grundlæggere, af selskabet, en teknisk in-

geniør, en markedsøkonom og en større investor, har alle erfaring inden for branchen, og indskyder en 

andel af indskudskapitalen, mens den resterende del lånefinansieres hos eksterne banker. 

2001-2005: Nonsilence A/S tager form. De første regnskabsår afholdes primært udgifter til forskning og udvikling 

(R&D) af høreapparater med en sideløbende produktion af prototyper, hvilket resulterer i underskud 

de første par regnskabsår. NonSilence A/S begynder primo 2003, at sælge høreapparater på det euro-

pæiske marked og indtager langsomt markedsandele. Produktionen af høreapparater sker i Danmark i 

de første fem regnskabsår. 

2005: I overensstemmelse med målsætningen om at minimere kostprisen såvel som salgspris på høreappa-

rater besluttes det at oprette et produktionsselskab i et østeuropæisk land, da de østeuropæiske løn-

ninger er væsentlig lavere end de danske. Efter undersøgelse af de østeuropæiske markeder konklude-

res det, at Polen vil være et optimalt sted at etablere produktionen grundet lave etableringsomkost-

ninger og høj effektivitet hos de polske produktionsmedarbejdere. Det besluttes derfor, at etablere 

NonSilence SA hvor selve høreapparatets hus og den tekniske indmad i høreapparatet produceres på 

samme fabrik. 

2008: Efter en undersøgelse af de nordiske landes uddannelses- og lønniveau, selskabsudgifter og erfaring i 

produktudvikling inden for høreapparat-branchen besluttes det, at etablere et forskning- og udvik-

lingscenter (R&D center) i Sverige (NonSilence AB). Selskabet skal varetage produktudvikling af huset 

til høreapparatet og skal være med til at nedsætte materialeudgifterne uden at gå på kompromis med 

kvalitet og komfort. 

2010: NonSilence A/S ønsker at indtage markedsandele i hele Europa og særligt i de lande hvor befolknings-

tallet udgør en væsentlig del af Europas samlede befolkning. Tyskland udgjorde i 2008 godt 20 % af 

den samlede europæiske befolkning134 og udgør dermed en stor andel af det europæiske marked. 

Tyskland er domineret af den tyske høreapparat producent Siemens og præget af en befolkning, der 

primært kommunikerer på deres modersprog frem for engelsk. Derfor vælger NonSilence i 2010 at 

etablere et salgsselskab i Tyskland, NonSilence GmbH. For at vinde markedsandele vurderes det nød-

vendigt, at tage hensyn til den lokale kultur, og derfor markedsføre sig på modersmålet; tysk. 

NonSilence koncernen har løbende fulgt op på, om forudsætningerne for etableringen af koncernen stadig 

er gældende, og at der dermed stadig er grundlag for koncernens eksistens. Folkesundhedsundersøgelsen 

omkring brugen af høreapparater er senest opdateret i 2005, hvor andelen af høreapparatsbrugere fortsat 

                                                           
134 Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus 
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er væsentligt forøget for personer i aldersgruppen over 66 år. Derudover ses der også en tendens til sti-

gende andel af høreapparatsbrugere i aldersgruppen 45-66 år. 

Tabel 5.2 Andelen af høreapparatsbrugere fordelt på aldersgrupper (1987-2005) 

 
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 

På samme vis ses der fortsat en stigende gennemsnitsalder, hvilket igen underbygger forventningen om et 

fortsat stigende behov for høreapparater i den voksende ældre befolkningsgruppe. Privatforbruget på hø-

reapparater og briller toppede i 2009 hvorefter det har været faldende de efterfølgende to år. Som det kan 

ses på figur 5.5, har forbruget dog været faldende tidligere hvorefter det er steget igen. NonSilence koncer-

nen forventer en stagnering i privatforbruget på høreapparater og briller i de kommende år. 

Figur 5.4 og 5.5 Udviklingen af den gennemsnitlige levealder samt udviklingen i privatforbruget på høreapparater og briller i 

perioden 2001-2013 

  
Kilde: Danmarks statistik 

5.3 Koncerninterne transaktioner 

Indenfor NonSilence koncernen er der for regnskabsåret 2014 identificeret følgende transfer pricing trans-

aktioner: 

· Transaktion 1: Produktion efter kontrakt 

· Transaktion 2: Forsknings- og udviklingsservice 

· Transaktion 3: Salg af færdigvarer fra moderselskab til salgsselskab 

Udviklingen i den gennemsnitlige levealder 
(Danmark) 

Udviklingen i privatforbrug på høreapparater og 
briller (Danmark) 
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Forholdene for hver af transfer pricing transaktionerne vil blive gennemgået hver for sig med henblik på, ud 

fra funktionsanalyse og sammenlignelighedsanalyse, at bestemme en OECD prisfastsættelses metode for 

hver af tranfer pricing transaktionerne. 

Figur 5.6 Illustration af transfer pricing transaktioner 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de koncerninterne transaktioner. Disse udbygges i den efterfølgende 

funktions- og risikoanalyse for det danske moderselskab og de udenlandske datterselskaber. De udenland-

ske datterselskaber har alle en selskabsform svarende til et dansk aktieselskab, og aktierne ejes 100 % af 

det danske moderselskab NonSilence A/S. 

TP1: Produktion efter kontrakt 

Kontraktproducenten i Polen er etableret i 2005 og producerer høreapparater og samler disse efter ordrer 

fra moderselskabet. Der produceres som udgangspunkt efter ordre for at minimere lagerrisikoen, men kan 

ordren ikke afsendes med det samme, lægges varerne på lager i Polen. Selve distributionen fra det polske 

lager til de eksterne distributører varetages af det danske moderselskab. 

TP2: Forsknings- og udviklingsservice 

R&D centeret i Sverige er etableret i 2008, og står for udvikling af huset til NonSilence koncernens høreap-

parater, og udfører services efter kontrakt, hvilket vil sige, at R&D centeret udfører funktioner der bestem-

mes fra moderselskabet. 

TP3: Salg af færdigvarer til salgsselskab 

Engros salgsselskabet (GmbH) i Tyskland er etableret i 2010 og køber færdigproducerede høreapparater fra 

moderselskabet for videresalg til eksterne distributører på det lokale marked.

NonSilence A/S 
(Principal) 

DANMARK 

NonSilence SA 
(Produktion) 
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NonSilence GmbH 
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TYSKLAND 
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(R&D) 
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5.4 Værdiskabelse i NonSilence koncernen 

NonSilence koncernens enheder udfører en eller flere af følgende værdiskabende funktioner: produktud-

vikling, engrossalg, og eller/produktion. Koncernens globale værdikæde er illustreret nedenfor: 

Figur 5.7 Global værdikæde for NonSilence koncernen 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Koncernens R&D funktion er opdelt i to enheder. Hovedenheden af R&D er, og har altid været beliggende i 

Danmark, og har hovedansvaret for al R&D i koncernen. I 2014 varetager det danske moderselskab udvik-

lingen af den tekniske del af høreapparaterne, hvilket er det mest komplekse og værdiskabende del af et 

høreapparat. Udviklingen af den tekniske del kræver højt specialiseret arbejdskraft i form af tekniske inge-

niører og tekniske tegnere, samt dertil særligt indrettede faciliteter. Den anden R&D afdeling er beliggende 

i Sverige, som i 2008 overtog udviklingen af huset til høreapparatet, som er den plastikdel hvori den tekni-

ske del indsættes. Det danske selskab havde inden etableringen af den svenske R&D afdeling, udviklet hu-

set for koncernens høreapparat, og det danske moderselskab følger de svenske R&D aktiviteter tæt. I for-

hold til videreudviklingen er huset knapt så kompleks som de danske R&D aktiviteter, men kræver dog sta-

dig specialiseret arbejdskraft i form af design teknikere. De svenske medarbejdere er løbende på kurser, 

der afholdes i det danske moderselskab, hvorved moderselskabet sikrer udviklingen af deres svenske R&D 

medarbejdere. 

Fremstillingen af koncernens produkter (høreapparater) er siden 2005 varetaget af koncernens polske pro-

duktionsselskab. Det danske moderselskab indgår alle væsentlige leverandøraftaler for materialer og pro-

duktionsudstyr til det polske produktionsselskab. Produktionsselskabet producerer som udgangspunkt efter 

ordre, men har dog også et varelager, hvor der kan produceres forud. Det danske moderselskab har ligele-

des et lager af høreapparater, der bruges til salgskampagner og i showroom. Logistik og distribution af fær-

digproducerede høreapparater fra produktionsselskabet til de eksterne distributører varetages af moder-

selskabet, NonSilence A/S. 

Salgsfunktionen er ligeledes delt i to enheder. Hovedafdelingen for salg er beliggende i Danmark, og vareta-

ger markedsføring og salg til det europæiske marked. Markedsføringsstrategier og salgsindsats besluttes fra 

det danske moderselskab. Salgsafdelingen i Tyskland er forholdsvis ny, da det tyske salgsdatterselskab blev 

A/S + AB SA A/S A/S A/S + GmbH A/S 
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etableret i 2010, og arbejder videre på de salgsaftaler, som det danske moderselskabet havde indgået. For-

nyelse af salgsaftaler godkendes af det danske moderselskab, ligesom ændringer i kampagner og budget for 

Tyskland kræver moderselskabets godkendelse. Derudover er selskabets funktion at tilpasse salgsmateria-

let fra moderselskabet til det tyske marked. Det tyske salgsselskab er stiftet i 2010 og er derfor stadig under 

opstart, hvilket betyder at medarbejderne fortsat er under oplæring fra moderselskabet for hvad angår 

strategi og salgsindsats. 

Skulle der efter salg opstå reklamationssager er det som udgangspunkt de eksterne distributører, der vare-

tager denne funktion. Er det ikke muligt for de eksterne distributører, at reparere høreapparaterne, sendes 

de retur til det danske moderselskab, der erstatter de fejlbehæftede høreapparater. 

5.5 Produktkarakteristika 

Der findes flere former for høreapparater på markedet. NonSilence A/S har i øjeblikket kun én slags høre-

apparat, den såkaldte CIC model (Completely-In-the-Canal), der er den mindste form for høreapparat på 

markedet, der indsættes ind i høregangen, og dermed er stort set usynligt. 

Figur 5.8 Completely-In-the-Canal (CIC) høreapparatet 

 
Kilde: Tilpasset og delvis egen tilvirkning 

Forskning og udvikling af selve huset til høreapparatet har siden 2008 været varetaget fra datterselskabet 

NonSilence AB beliggende i Sverige. Inden da blev dette varetaget af det danske moderselskab. Forskning 

og udvikling af den teknologiske indmad af høreapparatet har siden etableringen været varetaget i det dan-

ske moderselskab, hvilket fortsat er tilfældet i regnskabsåret 2014. 

Da høreapparatet er placeret inde i høregangen, er det ikke muligt manuelt at indstille lydniveau eller pro-

gram, og denne funktion er derfor automatiseret. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle en funktion, hvor 

høreapparatet kan styres via apps til smartphones � dette udvikles i det danske R&D center. 

Huset af høreapparatet Indmaden af høreapparatet 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

Praktisk case om transfer pricing 

prisfastsættelsesmetoder  Page 83 of 123 

5.6 Identifikation af kommercielle og/eller finansielle relationer 

Vi har nu identificeret de mere generelle kommercielle og finansielle relationer ovenfor, i form af kortlæg-

ning over koncernens struktur, identificering af koncerninterne transaktioner samt kort analyse af koncer-

nens globale værdikæde. Efter at have set på de generelle forhold for hele koncernen vil vi nu se nærmere 

på de enkelte datterselskabers kommercielle og/eller finansielle relationer til moderselskabet samt de rela-

terede risici. 

5.6.1 NonSilence A/S (Principal) 

NonSilence�s hovedsæde, NonSilence A/S er beliggende i Danmark og beskæftiger 85 ansatte, herunder 

den øverste ledelse. NonSilence A/S har en R&D afdeling, der udvikler den elektroniske del af høreappara-

tet, og en salgsafdeling der står for salget til det europæiske marked med undtagelse af Tyskland. Det dan-

ske selskabs salgsafdeling står for salgsaktiviteter til det europæiske marked gennem uafhængige distribu-

tører og beskæftiger 40 ansatte. Hovedparten af NonSilence koncernens forskning og udvikling foregår i det 

danske selskabs R&D center. Her udvikles på den tekniske del af høreapparaterne, en funktion der anses 

for at være særligt værdiskabende for koncernen, fordi netop denne udvikling skal bidrage til at adskille 

NonSilence�s produkter fra konkurrenternes gennem produktkarakteristika. 

Den øverste ledelse består af en koncerndirektør, en økonomidirektør og selskabets bestyrelse. Den daglige 

ledelse af henholdsvis produktion, R&D og salg er placeret i hver af datterselskaberne. Koncernenes stra-

tegi udstikkes til datterselskaberne fra moderselskabet. 

5.6.1.1 Finansielle udvikling 

Nedenstående tabel viser den finansielle udvikling for moderselskabet, NonSilence A/S, for perioden 1. ja-

nuar 2010 til 31. december 2014: 

Tabel 5.3 Finansielle nøgletal for moderselskabet NonSilence A/S 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

NonSilence A/S har i perioden 2010-2014 haft en stigning i såvel omsætning som resultat. Resultat før fi-

nansielle poster (EBIT) er påvirket af omkostninger til udvikling af koncernens aktiviteter, og yderligere på-

virket i 2010 ved etableringen af det tyske datterselskab. Resultatfordelingen af årets resultat efter skat og 
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finansielle poster har primært været udbetaling af udbytte til koncernens aktionærer og overført resultat 

på egenkapitalen. 

NonSilence A/S havde i 2014 deres bedste resultat, hvor det danske moderselskab opnåede en EBIT margin 

på 14 %. Budgettet for efterfølgende år viser, at koncernen forventer et større overskud og en stigende 

EBIT margin. 

5.6.1.2 Valg af bedst egnede transfer pricing metode 

Moderselskabet udgør principalselskabet i koncernen, med ejerskab af alle væsentlige immaterielle aktiver 

og væsentlige værdiskabende funktioner, herunder risikostyringen i koncernen. I 2014 og tidligere år har 

indtjeningen i moderselskabet været det tilbageværende resultat (residualen) efter aflønning af de uden-

landske datterselskaber. I det følgende vil vi derfor gennemgå hvert af de udenlandske datterselskaber 

samt fastlægge hvilken OECD prisfastsættelsesmetode, der skal anvendes til aflønning af koncernens mest 

simple parter, hvilket i dette tilfælde vil være koncernens datterselskaber. 

5.6.2 Det svenske R&D selskab, NonSilence AB: udvikling af R&D services på kontrakt 

NonSilence's datterselskab i Sverige videreudvikler, på vegne af det danske moderselskab, "huset" til høre-

apparaterne der består af en plastikdel.  Det svenske datterselskab blev stiftet i 2008 og har i 2014 15 an-

satte. Selve udviklingen af den tekniske del af høreapparaterne foregår i Danmark. NonSilence AB får ud-

stukket udviklingsinstruktioner fra det danske hovedsæde, og er derfor defineret som en udvikler R&D ser-

vices efter kontrakt. Det betyder, at det svenske selskab ikke har nogen risiko ved udviklingen, og dermed 

er det det danske moderselskab, der opnår rettighederne til de immaterielle rettigheder, der udvikles af 

det svenske R&D selskab. Det danske moderselskab betaler det svenske R&D selskab for dets forskning og 

udvikling ud fra delmål. Således vil de blive honoreret for deres arbejde uanset om udviklingen er succes-

fuld eller slår fejl, idet det danske moderselskab bærer alle væsentlige risici. En gang om året fastlægges 

budgettet for de svenske R&D udgifter, jævnfør den koncerninterne kontrakt. 

5.6.2.1 Kontraktforhold 

De kontraktlige forhold mellem moderselskabet og R&D selskabet i Sverige er konkret set, at alle forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter bestemmes, og uddelegeres fra moderselskabet i Danmark. Der er tale om 

en rammeaftale, hvor moderselskabet klart har defineret de svenske R&D aktiviteter. Dette definerer nogle 

fastsatte mål (fx udvikling af en blødere plast for bedre komfort), der skal udvikles inden for en bestemt 

tidsramme og et fastsat budget. Den løbende proces og R&D resultaterne skal rapporteres til ledelsen i 

Danmark for at sikre, at der ikke sker budgetoverskridelser og lignende, samt at sikre det danske modersel-

skabs mulighed for at ændre de svenske R&D aktiviteter. 
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5.6.2.2 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentligste funktioner, aktiver og risici i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.4 Funktionsskema for R&D services udført af NonSilence AB og betalt af moderselskabet 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Der er tale om et svensk R&D selskab som har et begrænset antal af funktioner, risici og aktiver. Det danske 

moderselskab har alle væsentlige strategiske beslutninger og de finansielle risici. Da moderselskabet har 

risikostyringen, og det svenske selskab er sikret en fast og stabil indtjening, har det svenske selskab ikke no-

gen større andel af værdiskabelsen i koncernen. Videreudvikling sker på kontrakt og selve plastikdelen af 

høreapparatet som NonSilence AB udfører, er en mindre værdiskabende funktion set i forhold til det fær-

digproducerede produkt, hvorfor det bør anerkendes, at moderselskabet har den væsentligt værdiska-

bende R&D funktion koncernen som helhed, ligesom det bør anerkendes, at moderselskabet opnår ejerska-

bet til IP rettigheder og retten til at anvende disse IP rettigheder. 

Da der er tale om forskning og udvikling på kontrakt med rammer udstukket fra moderselskabet, er det 

dermed moderselskabet, der bærer risikoen for et mangelfuldt projekt og moderselskabet, der har kontrol 

over risikoen. 

Historisk set blev immaterielle rettigheder til udviklingen af høreapparater udviklet i det danske modersel-

skab og de værdiskabende aktiver, som IP rettigheder og teknologiske aktiver, er derfor fortsat tilhørende i 

moderselskabet, ligesom det danske moderselskab opnår ejerskabet til fremtidige IP rettigheder og tekno-

logiske aktiver. Generelt set er arbejdskraften et værdiskabende aktiv for selskabet, men da de svenske 

medarbejdere alene står for videreudvikling af plastdelen på kontrakt, er det svenske R&D selskab den 

mest simple enhed sammenlignet med det danske moderselskab. Det er derfor indtjeningen i den svenske 

enhed, der skal fastlægges i en sammenlignelighedsanalyse. Resultatet af en sammenlignelighedsanalyse vil 

vise, hvilket nettoresultat som de månedlige betalinger fra det danske moderselskab skal sikre i det svenske 

R&D selskab for aflønning af de leverede R&D services. 
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5.6.2.3 Finansielle udvikling og Profit Level Indicator (PLI) 

Siden etableringen af NonSilence AB i 2008 har selskabet udviklet sig både i takt med udviklingen af moder-

selskabet og salg af høreapparater på det Europæiske marked, hvilket har været støt stigende over årene. 

Dette afspejles også i den stigende omsætning for det svenske R&D selskab. 

Tabel 5.5 Finansielle nøgletal for kontraktudviklingscenteret NonSilence AB 

 
Kilde: egen tilvirkning 

I ovenstående skema er vist de svenske nøgletal, hvor det svenske R&D selskabs omsætning udgør salg af 

R&D services til det danske moderselskab prissat til en markedsbaseret avance, der fastlægges i en sam-

menlignelighedsanalyse med tilsvarende uafhængige R&D service selskaber. Omsætningen i det svenske 

R&D selskab er beregnet som en mark up procent tillagt det svenske selskabs samlede omkostninger. Hvis 

der er afvigelser hertil, skal dette drøftes med det danske moderselskab, som har markedsrisikoen, og som 

aflønner det svenske R&D selskab. 

Balancesummen i det svenske R&D selskab er begrænset, da balancesummen primært udgøres af en min-

dre likvid beholdning, diverse småaktiver og depositum for husleje. Forskningsudstyr stilles til rådighed af 

det danske moderselskab, og står derfor ikke registreret i det svenske R&D selskabs aktivsum. 

5.6.2.4 Bedst egnede transfer pricing metode 

Ud fra vurdering af de gennemgåede oplysninger for koncernen som helhed, herunder koncerninterne 

transaktioner, og de kommercielle/finansielle relationer mellem moderselskabet og R&D centeret, vurderes 

TNMM metoden, net cost plus, som den bedst egnede transfer pricing metode for moderselskabets afløn-

ning til det svenske R&D selskab. 

Da der er tale om et svensk R&D selskab, hvor det er afgørende, at der er styr på omkostningerne forbun-

det med de svenske udviklingsaktiviteter, er det avancen (mark up procenten) på det svenske R&D selskabs 

omkostninger (net cost plus), der anvendes. En retvisende PLI og de sammenlignelige data skal derfor sam-

menholdes ud fra en vurdering af net cost plus avancer for sammenlignelige uafhængige R&D service leve-

randører. NonSilence koncernen har derfor foretaget et benchmarking studie af sammenlignelige selska-

ber, der har de samme funktioner og risici, for de seneste tre regnskabsår (2012-2014). Da det svenske 
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marked ikke har et udbredt marked for sammenlignelige R&D centre, er benchmarking studiet foretaget på 

selskaber etableret i EU-medlemslande. 

Benchmarking studiet viser en WAVG135 median margin på 10,0 % med et øvre kvartil på 12,5 % samt nedre 

kvartil på 5,0 %. På den baggrund har det danske moderselskab valgt at aflønne NonSilence AB i form af 

månedlige betalinger, der har til formål, at sikre det svenske selskab en net cost plus på 10 %. Ved årets ud-

gang er der opfølgning på betalingerne, og for afvigelser på net cost plus avancen foretages en årsjustering 

(year-end-adjustment) fra det danske moderselskab, der sikrer, at det svenske R&D selskab har en net cost 

plus margin på 10 % svarende til benchmarking studiets medianindtjening. 

5.6.3 Det polske produktionsselskab, NonSilence SA: Produktion efter kontrakt 

NonSilence koncernens datterselskab i Polen har siden etableringen i 2005 varetaget produktion af såvel 

den tekniske del som plastikdelen af koncernens høreapparater, og beskæftiger i 2014 100 produktions-

medarbejdere. Produktionen er ordrebaseret og produktionsmængder, -kvalitet og -tidpunkter bestemmes 

af det danske moderselskab. Da de færdigproducerede varer shippes på ugebasis, og der desuden kan være 

behov for at producere forud i henhold til moderselskabets salgsforecasts, er det nødvendigt med et lager 

tilknyttet fabrikken for færdigproducerede varer. Desuden har det danske moderselskab også et lager i 

Danmark, hvor der primært er tale om showroom merchandise og demomodeller. Selve distributionen af 

de færdigproducerede høreapparater ud til de eksterne distributører varetages af det danske modersel-

skab. Idet det danske moderselskab bærer alle væsentlige risici, har det polske datterselskab ingen risiko 

for øgede omkostninger hvad angår fejlproduktioner, ukurans og svigtende salg, da det danske modersel-

skab aflønner produktionsselskabet med fast aflønning med en mark up procent baseret på de samlede af-

holdte omkostninger. Der udarbejdes årligt et budget for produktionsaktiviteten for det polske dattersel-

skab. Budgettet følges løbende op med månedlige forecasts. 

5.6.3.1 Kontraktforhold 

Moderselskabet i NonSilence koncernen har fuld bestemmende indflydelse over det polske produktionssel-

skab, og NonSilence SA producerer alene efter kontrakt. Moderselskabet udarbejder marketings- og salgs-

budgetter, og ud fra disse budgetter beslutter moderselskabet de produktionsordrer, som NonSilence SA 

skal udføre, herunder hvor mange høreapparater, der skal produceres på månedsbasis. Materialebrug, 

mængde og kvalitet besluttes fra moderselskabet, og NonSilence SA har derfor ansvar for, at rapportere 

                                                           
135 Weighted Average. Sammenlagt omkostninger for alle år og net cost plus avance for alle år og beregnet net cost 
plus avance/samlede omkostninger 
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tilbage til moderselskabet, hvis der skulle opstå komplikationer eller lignende, der vil forsinke produktions-

processen. En nærmere gennemgang af NonSilence SA�s funktioner foretages nedenfor. 

5.6.3.2 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentligste funktioner, aktiver og risici i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.6 Funktionsskema for produktionsservices udført af NonSilence SA og betalt af moderselskabet 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Produktionen af høreapparater er det polske selskabs eneste funktion. Produktionsfunktionen er værdiska-

bende for NonSilence koncernens globale værdikæde i den forstand, at det er de særligt udviklede produk-

tionsprocesser, der gør det muligt for NonSilence koncernen, at producere et kvalitetsprodukt til lavpris. 

Produktionsprocesserne er udviklet i det danske moderselskab, men videreudvikles og optimeres nu af det 

polske datterselskab siden etableringen af den polske produktion i 2005. 

Ved produkttilpasning er det fortsat det danske moderselskab, der fastsætter rammerne for produktions-

processerne, baseret på deres R&D aktiviteter fra det danske moderselskab og det svenske R&D selskab. 

Produktionsselskabet har derfor ikke indflydelse på produkttilpasningen, og har derfor ikke markedsrisiko 

eller en finansiel risiko, idet de bliver aflønnet af det danske moderselskab for de producerede varer uanset 

om de sælges eller ej. 

Da det danske moderselskab har udviklet produktionsprocesserne i Danmark, og fortsat håndterer den lø-

bende salgsestimering, er det også fortsat det danske moderselskab der indgår alle væsentlige kontrakter 
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med leverandører af råvarer, der skal indgå i produktionen i det polske datterselskab. På samme måde va-

retages logistik/distribution til de eksterne leverandører også af det danske moderselskab, der indgår alle 

væsentlige aftaler med fragtfirmaer. 

De færdigproducerede høreapparater shippes som udgangspunkt afsted på ugebasis. Færdigproducerede 

høreapparater, der ikke sendes afsted med det samme, produceres derfor til lager, der også er beliggende i 

Polen. Selve rammerne for lagerstyringen varetages af det danske moderselskab, og det polske dattersel-

skab rapporterer herom på månedsbasis, således at det danske moderselskab har mulighed for at foretage 

ændringer i produktion til lager, hvis nødvendigt. Det polske datterselskab bliver efter den koncerninterne 

kontrakt aflønnet for de færdigproducerede høreapparater uafhængig af salget af disse. Da det danske mo-

derselskab er ansvarlig for afsætningen af høreapparaterne, er det dermed også det danske moderselskab, 

der bærer denne risiko og har kontrollen heraf. 

NonSilence SA er selv ansvarlig for, at kvaliteten på det producerede produkter lever op til de krav der stil-

les af det danske moderselskab, men eftersom der er tale om produktion efter kontrakt, hvor det danske 

moderselskab har udviklet, og fortsat fastsætter produktionsprocesserne, er det i sidste ende moderselska-

bet der bærer risikoen. 

Den lokale arbejdsstyrke i NonSilence SA er generelt set et værdiskabende aktiv for det polske produktions-

selskab, men da de væsentligste værdiskabende aktiver, teknologiske aktiver og IP rettighederne, er ejet og 

udviklet af det danske moderselskab, anses den lokale arbejdsstyrke ikke som væsentligt værdiskabende i 

forhold til NonSilence koncernens globale værdikæde. 

På baggrund af ovenstående gennemgåede funktioner, risici og aktiver anses det polske selskab som den 

mest simple enhed sammenlignet med det danske moderselskab, og det er derfor indtjeningen i det polske 

datterselskab, der skal fastlægges ved en sammenlignelighedsanalyse. Resultatet af en sammenlignelig-

hedsanalyse vil vise hvilket nettoresultat, som de månedlige betalinger fra det danske moderselskab skal 

sikre i det polske produktionsselskab for aflønning af de leverede produktionsservices. 

5.6.3.3 Finansielle udvikling og Profit Level Indicator (PLI) 

Siden etableringen af det polske produktionsselskab, NonSilence SA, i 2005 har selskabets finansielle stilling 

udviklet sig i takt med udviklingen af moderselskabet og salg af høreapparater på det europæiske marked, 

hvilket har været støt stigende over årene. Dette afspejles også i den stigende omsætning for det polske 

produktionsselskab. 
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Tabel 5.7 Finansielle nøgletal for kontraktproducenten NonSilence SA 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Omsætningen for NonSilence SA udgøres af selskabets salg af produktionsservices (færdigproducerede hø-

reapparater) til det danske moderselskab, der fastsættes ud fra en markedsbaseret avance, der ved en 

sammenlignelighedsanalyse er vurderet på niveau med tilsvarende uafhængige produktionsselskaber. Det 

polske produktionsselskab modtager en månedlig aflønning fra det danske moderselskab for deres services, 

der er beregnet som en mark up procent tillagt de samlede omkostninger. Hvis der forventes afvigelser i de 

samlede omkostninger, skal dettes drøftes med det danske moderselskab, der bærer markedsrisikoen, og 

som aflønner det polske produktionsselskab. 

Balancesummen for det polske produktionsselskab afspejler primært den bogførte værdi af produktions-

bygningen og lageret, der pr. 31.12.2014 havde en samlet værdi på t.kr. 110.000. Det danske moderselskab 

har finansieret og stillet sikkerhed for købet af bygningen. NonSilence SA er desuden det selskab i koncer-

nen der beskæftiger det største antal ansatte. Da der ikke er tale om højt specialiserede ansatte giver det, 

sammen med lønniveauet for en polsk produktionsarbejder, ikke betydelige personaleomkostninger for 

selskabet. 

5.6.3.4 Bedst egnede transfer pricing metode 

Ud fra vurdering af de gennemgåede oplysninger for koncernen som helhed, herunder koncerninterne 

transaktioner, og de kommercielle/finansielle relationer mellem moderselskabet og det polske produkti-

onsselskab, vurderes TNMM metoden, net cost plus, at være den bedst egnede metode for det danske mo-

derselskabs aflønning af det polske produktionsselskab, fordi den begrænser det polske selskabs adgang til 

overskudallokering, hvilket er i overensstemmelse med selskabets begrænsede risiko og funktion. 

Da NonSilence SA er et produktionsselskab med begrænset risiko, hvor de samlede omkostninger forbun-

det med produktionen er afgørende for drift af selskabet, er det avancen (mark up procenten) på disse om-

kostninger (net cost plus) der anvendes som den retvisende PLI, og armslængdeprisen skal derfor vurderes 

ud fra en sammenligning af net cost plus avancerne for sammenlignelige uafhængige produktionsservice 

leverandører. NonSilence koncernen har derfor foretaget et benchmarking studie af sammenlignelige sel-

skaber, der har de samme funktioner og risici, samt benyttede aktiver for de seneste tre regnskabsår (2012-
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2014). Da det polske marked har et bredt marked for sammenlignelige produktionsselskaber foretages 

benchmarking studiet på selskaber etableret i Polen. 

Studiet viser en WAVG136 median margin på 5,0 % med et øvre kvartil på 7,5 % samt nedre kvartil på 2,7 %. 

På baggrund af dette studie har det danske moderselskab valgt, at aflønne NonSilence SA i form af måned-

lige betalinger, der skal sikre det polske produktionsselskab en net cost plus avance på 5 %, svarende til me-

dianindtjeningen i benchmarkingstudiet. Ved årets udgang følges der op på årets aflønning, og der foreta-

ges en årsjustering (year-end-adjustment) ved eventuelle afvigelser fra medianindtjeningen. 

5.6.4 NonSilence GmbH: Videresalg af færdigproducerede høreapparater efter kontrakt 

Som led i koncernens forretningsstrategi mod at vinde markedsandele blev det tyske salgsselskab, NonSi-

lence GmbH, etableret i 2008. Det tyske salgsselskab beskæftiger 25 ansatte i 2014. Inden etableringen af 

det tyske salgsselskab, stod det danske moderselskab for salg af høreapparater til hele det europæiske 

marked, inklusive det tyske marked, og har således i perioden 2001-2007 oparbejdet et kundekartotek med 

tyske eksterne distributører af koncernens høreapparat. Det tyske salgsselskab har efter etableringen i 

2008 vedligeholdt de allerede indgåede tyske salgsaftaler fra moderselskabet samt medvirket til etablering 

af nye salgsaftaler med eksterne distributører. 

Selve markedsføringsindsatsen besluttes af det danske moderselskab, hvor NonSilence GmbH udfører de-

res salgsindsats på det tyske marked ud fra rammer udstukket af det danske moderselskab, og er derfor 

defineret som et salgsselskab efter kontrakt. Det vil sige, at det tyske selskab ikke har nogen markedsrisiko 

hvad angår deres salgsindsats, da det danske moderselskab aflønner det tyske salgsselskab ud fra nogle del-

mål, og dermed er sikret en fast indtjening, idet det danske moderselskab bærer alle væsentlige risici. Der 

fastlægges årligt et budget for det tyske selskabs salgsaktiviteter jævnfør den koncerninterne kontrakt. 

5.6.4.1 Kontraktforhold 

Det kontraktslige forhold mellem det tyske salgsselskab og det danske moderselskab er en rammeaftale, 

hvor moderselskabet udarbejder marketingsstrategier, som det tyske datterselskab arbejder efter. Salgs-

indsatsen bestemmes af det danske moderselskab, som en samlet del af markedsføringsforberedelsen, og 

det tyske salgsselskab tilpasser herefter salgsmaterialet til det tyske marked. Der fastlægges, af det danske 

moderselskab, nogle klart definerede mål for det tyske salgsselskabs salgsindsats. NonSilence GmbH skal af 

hensyn til produktionsplanlægningen og markedsføringsstrategien, rapportere forventede salgsestimater 

                                                           
136 Weighted Average. Sammenlagt omkostninger for alle år og net cost plus avance for alle år og beregnet net cost 
plus avance/samlede omkostninger 
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for den kommende måned til det danske moderselskab, der tilpasser og godkender. Der følges op på op-

nået salg i forhold til salgsestimater på ugentlig basis. Ved større afvigelser skal det tyske salgsselskab give 

besked til moderselskabet hurtigst muligt, så der er mulighed for at tilpasse produktionen eller markedsfø-

ringsindsatsen fra moderselskabets side. 

5.6.4.2 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentligste funktioner, aktiver og risici i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.8 Funktionsskema for salgsservices udført af NonSilence GmbH og betalt af moderselskabet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Der er tale om et tysk salgsselskab, som står for salgsaktiviteter på det tyske marked, med et begrænset 

antal funktioner, risici og aktiver. Det danske moderselskab har alle væsentlige strategiske beslutninger og 

finansielle risici, da moderselskabet har risikostyringen med hensyn til marketings- og salgsindsatsen for 

hele koncernen. Det tyske salgsselskab er omvendt sikret en fast og stabil indtjening fra det danske moder-

selskab, og udfører en mindre værdiskabende salgsfunktion set i forhold til den samlede salgsindsats, hvor-

for det bør anerkendes, at moderselskabet har den væsentligste værdiskabende salgsfunktion for koncer-

nen som helhed. 
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NonSilence GmbH vedligeholder etablerede salgsaftaler, der allerede var indgået af det danske modersel-

skab inden etableringen af det tyske salgsselskab i 2010. Nye salgskontrakter udarbejdes efter danske ret-

ningslinjer/standarder, og skal inden endelig underskrift sendes til godkendelse hos det danske modersel-

skab, da der er afgivet en støtteerklæring fra det danske moderselskab, der skal være med til at øge tryghe-

den for nye kunder ved kontraktindgåelse. 

Varer til videresalg indkøbes via det danske moderselskab, mens det fysiske vare-flow går fra det polske 

varelager direkte til de eksterne distributører. Det tyske salgsselskab indtaster produktionsordrer i det glo-

bale ERP system, og det danske moderselskab varetager distributionen af ordren til de eksterne distributø-

rer, efter denne er færdigproduceret. Det tyske salgsselskab sælger, og handler i euro priser, og aflønnes af 

moderselskabet i euro, hvilket sikrer, at det tyske salgsselskab ikke har nogen valutarisiko, og denne alene 

bæres af det danske moderselskab. 

Da det vurderes, at den tyske medarbejderstab har størst kendskab til det tyske marked for høreapparater, 

er det dem der står for udarbejdelse af månedlige salgsforecasts, mens det danske moderselskab godken-

der disse, og står for de årlige budgetter. Der følges op på de månedlige salgsforecasts den efterfølgende 

måned og resultaterne rapporteres til det danske moderselskab, der bruger rapporteringen, til at vurdere, 

og godkende næste måneds forecast. Budgetter og salgsforecasts bruges blandt andet også til produktions-

planlægningen, der styres af det danske moderselskab. 

NonSilence koncernen har en samlet markedsføringsstrategi, der udarbejdes af det danske moderselskab. 

Det tyske salgsselskab står for tilpasning af materiale til det tyske marked. Da NonSilence GmbH endnu må 

vurderes at være et nyetableret selskab er medarbejderne fortsat under oplæring, og kommer derfor jævn-

ligt på kurser i Danmark, hvor de læres op af de danske salgsmedarbejdere og undervises i NonSilence kon-

cernens forretningsstrategi og vision. 

NonSilence GmbH fakturer alle tyske kunder i eget navn og derfor har det tyske salgsselskab også en kredit-

risiko på kort sigt, men da moderselskabet aflønner det tyske salgsselskab baseret på deres samlede om-

kostninger, vil eventuelle debitortab på lang sigt blive båret af det danske moderselskab. Risikoen for pro-

duktkvaliteten ligger hos det danske moderselskab, da instrukser til produktionsprocesser og indkøb af rå-

varer til produktionen styres af moderselskabet, og derfor har det tyske selskab således ingen eftersalgs-

funktioner hverken i form af eftersalgsservice, reklamationer eller reparationer. 

Begivenheder i Tyskland med positiv eller negativ indvirkning på NonSilence høreapparaternes omdømme 

på det tyske marked vil på kort sigt få betydning for det tyske selskabs salgspræstationer, men på længere 
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sigt kan sådanne begivenheder også udvikle sig til at påvirke hele NonSilence koncernens omdømme og 

dermed omsætning. 

Det danske moderselskab fastsætter prisen på koncernens høreapparater, men det tyske salgsselskab har 

fra det danske selskab fået beføjelser til, at give rabatter og køre mindre kampagner inden for de i kontrak-

ten angivne rammer. Markedsrisikoen i form af svigtende salg ved øget konkurrence, ændringer i efter-

spørgsel eller lignende, bæres af det danske moderselskab, idet det tyske salgsselskab får dækkes deres 

samlede omkostninger ved en mark up procent på de samlede omkostninger. 

Medarbejderstaben i det tyske selskab, må vurderes at være det væsentligste aktiv, men da det tyske sel-

skab kun varetager det tyske marked, er dette aktiv ikke væsentligt værdiskabende for NonSilence koncer-

nens globale værdikæde. Selve kundekartoteket er primært opbygget af det danske moderselskab inden 

etableringen af NonSilence GmbH i 2010, og det væsentligste værdiskabende aktiv for salgsfunktionen må 

derfor anerkendes at tilhøre det danske moderselskab. Kontakt til nye kunder sker gennem det tyske salgs-

selskab, men på baggrund af udarbejdet markedsføringsmateriale i det danske moderselskab. 

På baggrund af ovenstående gennemgåede funktioner, risici og aktiver anses det tyske salgsselskab for at 

være den mest simple enhed sammenlignet med det danske moderselskab, og det er derfor indtjeningen i 

det tyske datterselskab, der skal fastlægges ved en sammenlignelighedsanalyse. Resultatet af en sammen-

lignelighedsanalyse vil vise hvilket nettoresultat, som de månedlige betalinger fra det danske moderselskab 

skal sikre, i det tyske salgsselskab, for aflønning af de leverede salgsservices. 

5.6.4.3 Finansielle udvikling og Profit Level Indicator (PLI) 

Siden etableringen af NonSilence GmbH i 2010, har salgsselskabets finansielle udvikling været positiv. Både 

i takt med at markedet for høreapparater øges med 3-4 %137 samt i takt med en konstant stigning i NonSi-

lence koncernens samlede markedsandele, har omsætningen for NonSilence GmbH været stigende. 

Tabel 5.9 Finansielle nøgletal for salgsafdelingen NonSilence GmbH 

 
Kilde: egen tilvirkning 

                                                           
137 MedWatch (2012). Danske høreapparatfirmaer vinder markedsandele Ritzau Finans 05.09.2015 
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Det tyske salgsselskabs begrænsede funktioner afspejles i ovenstående nøgletal. Omsætning udgøres pri-

mært af salg til eksterne distributører samt den koncerninterne transaktion af færdigproducerede varer til 

videresalg, der afregnes på månedsbasis ved en markedsbaseret avance, der fastlægges i en sammenligne-

lighedsanalyse med tilsvarende uafhængige salgsselskaber. 

Balancesummen i det tyske salgsselskab er begrænset, da balancesummen primært udgøres af en mindre 

likvid beholdning, diverse småaktiver og depositum for husleje. Større immaterielle aktiver, som eksempel-

vis kundekartotek, ejes af det danske moderselskab, og kan derfor ikke medvirke til en øget balancesum. 

5.6.4.4 Bedst egnede transfer pricing metode 

Ud fra vurdering af de gennemgåede oplysninger for koncernen som helhed, herunder koncerninterne 

transaktioner, og de kommercielle/finansielle relationer mellem moderselskabet og salgsselskabet NonSi-

lence GmbH, vurderes TNMM EBIT, som den bedst egnede transfer pricing metode som moderselskabets 

aflønning af det tyske salgsselskab. 

NonSilence GmbH er et salgsselskab hvor det afgørende er omsætningens udvikling i forhold til de tyske 

salgsaktiviteter, er det avancen (EBIT) i forhold til omsætningen, der anvendes som retvisende PLI og derfor 

vil sammenlignelige data for uafhængige sammenlignelige salgsselskaber, blive sammenholdt med en vur-

dering af EBIT set i forhold til den samlede omsætning. 

NonSilence koncernen har, til brug for sammenlignelighedsanalysen, foretaget et benchmarking studie af 

det europæiske marked (EU-medlemslande) for sammenlignelige tyske salgsselskaber, der har de samme 

funktioner og risici, for de seneste tre regnskabsår (2012-2014). Det europæiske marked (EU-medlems-

lande) har, med den store konkurrence inden for salg af høreapparater, flere relevante sammenlignelige 

selskaber. 

Benchmarkingstudiet EBIT resultatet viser en WAVG138 median margin på 3,0 % med et øvre kvartil på 6,0 % 

samt nedre kvartil på 1,9 %. På den baggrund har det danske moderselskab valgt at aflønne NonSilence 

GmbH i form af månedlige betalinger, der har til formål at sikre det tyske salgsselskab en EBIT margin på 3 

%. Ved årets udgang er der foretaget en opfølgning på aflønningen, og for afvigelser på EBIT resultatet er 

foretaget en årsjustering (year-end-adjustment) fra det danske moderselskab, der sikrer, at det det tyske 

salgsselskab har en EBIT margin på 3 % svarende til benchmarking studiets medianindtjening. 

                                                           
138 Weighted Average. Sammenlagt omsætning for alle år og EBIT for alle år og beregnet EBIT/omsætning 
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5.7 Omstrukturering af NonSilence Koncernen 

I juni 2012 offentliggjorde de danske sundhedsmyndigheder en analyse af høreapparatområdet, hvis formål 

blandt andet var at analysere de gældende regler for salg af høreapparater, herunder størrelsen af offent-

lige tilskud til høreapparater139. Analysen medførte, at offentlige tilskud fra 2013 blev reduceret i væsentlig 

grad, og derudover kom der forskellige tilskud alt afhængig af, om man skal have høreapparat til et øre el-

ler til begge ører � henholdsvis første og andet øre. Tilskuddet til anskaffelse af høreapparat til første øre 

blev reduceret med ca. 28 %, mens tilskuddet for høreapparat til andet øre blev reduceret med ca. 53 %140.  

Samme tendens ses i Holland og Norge, hvor der er blevet indført andre former for restriktioner i forhold til 

offentlige tilskud. Modsat blev det i Tyskland, med virkning fra november 2013, vedtaget at tilskud til høre-

apparater skulle øges med 76 %141. 

Grundet udviklingen i branchen for høreapparater i Europa sælger koncernens 3 stiftere den 1. januar 2015 

alle deres aktier i det danske moderselskab, og fra 1. januar 2015 har en tysk kapitalfond ejet 100 % af akti-

erne i NonSilence A/S. Siden stiftelsen af det danske moderselskab i 2001 er de 3 stifteres aktier blevet be-

tydeligt mere værd i takt med koncernen er vokset, og NonSilence koncernen har erobret markedsandele 

på det europæiske marked. Ved salget af aktier i det danske moderselskab realisere stifterne værdien af 15 

års arbejde med opbygningen af koncernen.  

Den tyske kapitalfond vælger med udgangspunkt i, at ville opnå en optimering af koncernen, at lave en kon-

cernintern omstrukturering pr. overtagelsesdatoen, den 1. januar 2015, der flytter funktioner, aktiver og 

risici fra det danske principal selskab ud i koncernens tyske og polske datterselskaber. Den tyske kapital-

fond ønsker med omstruktureringen, at give salgs- og produktionsdatterselskaberne større incitament til 

optimering og avancering ved, at de overtager, og håndterer funktioner, aktiver og risici og dermed fremad-

rettet selv har større indflydelse på driften og resultatet heraf. Dette ændrer den principalstruktur der har 

været indtil da, hvor det danske moderselskab udgjorde principalselskabet, hvor de væsentligste funktio-

ner, aktiver og risici var i Danmark, ligesom Danmark i årene til og med 2014 modtog residual overskuddet i 

koncernen efter aflønning af de udenlandske datterselskaber. Den koncerninterne omstrukturering ændrer 

dermed resultatfordelingen i koncernen, og der skal ske en kompensation til det danske moderselskab for 

det mistede indtjeningspotentiale, som bliver overført til Tyskland og Polen. 

                                                           
139 Arbejdsgruppe til kulegravning af høreapparatområdet. (2012). Kulegravning af høreapparatområdet Ministeriet 
for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet. 
140 Før 1. januar 2013 var tilskud pr. øre kr. 5.076. Efter lovændringen blev tilskud på første øre reduceret til kr. 4.000 
og andet øre reduceret til kr. 2.350. 
141 HR blog: EUHA (2013), Hearing review 58th International Congress of European Hearing Aid Acousticians 
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Da der er tale om en egenudviklet case, er der ikke lavet eksakte beregninger på den exit beskatning der 

skal kompensere det danske moderselskab. I stedet vil vi i det følgende behandle de ændringer, der følger 

af den koncerninterne omstrukturering pr. 1. januar 2015. Ved omstruktureringen vil de tyske og polske 

datterselskaber opnå en stor resultatforbedring, idet de vil opnå en højere aflønning, for de udførte funkti-

oner, samt deres erhvervede aktiver og risici fra det danske moderselskab. I processen for omstrukturerin-

gen af koncernen er der overvejet andre realistiske alternativer for omstrukturering af den daværende prin-

cipalstruktur til en decentral model, hvor ejerskabet til vigtige aktiver (herunder immaterielle aktiver) og 

important functions udføres af de tyske og polske datterselskaber. Der er i den forbindelse undersøgt mu-

lighederne for at købe udviklingsydelserne fra eksterne R&D-leverandører, men koncernen ønsker at be-

holde disse R&D funktioner i koncernen, og vil undgå at eksterne parter opnår viden om koncernens udvik-

lingsaktiviteter, og det er derfor ikke vurderet som et realistisk alternativ. 

Den tyske kapitalfond, der via købet af aktierne i NonSilence A/S overtager ejerskabet og kontrollen med 

NonSilence koncernen, beslutter at de koncerninterne transaktioner fra 1. januar 2015 skal afregnes i den 

fælles koncernvaluta; Euro. 

På baggrund af udviklingen med reducerede offentlige tilskud til høreapparater på det europæiske marked, 

vælger den tyske kapitalfond at centralisere hele salgsfunktionen i det tyske salgsselskab med en forvent-

ning om, at øge antallet af solgte høreapparater og dermed kunne øge den fremtidige omsætning. Centrali-

seringen af salget er også ønske om, at alle immaterielle rettigheder tilknyttes salget, og styringen af impor-

tant functions fra salg og markedsføring af koncernens produkter kommer tættere på de nye tyske ejere. 

Det polske produktionsselskab overtager ved omstruktureringen ansvaret for logistik og distribution samt 

ansvaret for produktionsplanlægning. I praksis vil det ske i et tæt samarbejde med det tyske salgsdattersel-

skabs salgsprognoser. 

Omstruktureringen betyder således, at det danske moderselskab overgiver alle væsentlige og værdiska-

bende funktioner, aktiver og risici til henholdsvis det tyske salgsselskab og det polske produktionsselskab. 

Det danske moderselskab består, efter omstruktureringen, af den danske R&D afdeling, der udfører udvik-

lingsaktiviteter efter kontrakt, og som kontraktudvikler vil Danmark fremover stå for udviklingen af den tek-

niske del af høreapparatet, i henhold til de instrukser og budgetter, som der sættes for de danske aktivite-

ter. Omstruktureringen berører ikke det svenske R&D selskabs funktioner, aktiver og risici, som fortsætter 

som kontraktudvikler. 



OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 

- teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner 

 

Praktisk case om transfer pricing 

prisfastsættelsesmetoder  Page 98 of 123 

Omstruktureringen betyder ikke større ændring af den juridiske struktur i NonSilence koncernen. Danmark 

ejer fortsat aktierne i de udenlandske datterselskaber, og den tyske kapitalfond ejer aktierne i NonSilence 

A/S jævnfør nedenstående organisationsdiagram: 

Figur 5.9 NonSilence koncernens organisationsdiagram efter omstruktureringen 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Omstruktureringen ændrer derimod hvilke selskaber i koncernen, der varetager koncernens væsentligste 

værdiskabende funktioner, og deraf også hvem der har kontrol over væsentlige risici og ejerskabet af de 

anvendte aktiver. 

Omstruktureringens overgang fra principalstruktur til en decentraliseret forretningsmodel hvor Tyskland og 

Polen nu opnår et delt ejerskab af de væsentlige funktioner, aktiver og risici i koncernen medfører, at Non-

Silence koncernens koncerninterne transaktioner, og de koncerninterne kontrakter herfor ændres. Det er 

derfor, efter omstruktureringen, nødvendigt for NonSilence koncernen, at udarbejde en ny funktionsana-

lyse for på baggrund af denne, at fastlægge hvilke prisfastsættelsesmetoder, der under de nye forudsæt-

ninger, vil være de bedst egnede metoder, og som imødekommer armslængdeprincippet. 
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5.8 Koncerninterne transaktioner efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015 

Decentraliseringen af NonSilence koncernen betyder, at der for regnskabsåret 2015 opstår følgende æn-

drede koncerninterne transaktioner: 

· Transaktion 1: Danmarks R&D services vedrører kontraktudvikling af høreapparatets tekniske del 

· Transaktion 2: Sveriges R&D services vedrører kontraktudvikling af høreapparatets plastik del 

· Transaktion 3: Salg af færdigvarer fra NonSilence SA (Polen) til NonSilence GmbH (Tyskland), hvilket inklude-

rer en residual profit split fordeling i forhold til Polen og Tysklands værdiskabelse i koncernen 

Forholdene for hver af de koncerninterne transaktioner, vil blive gennemgået hver for sig med henblik på, 

ud fra funktionsanalyse og sammenlignelighedsanalyse, at bestemme den bedst egnede OECD prisfastsæt-

telses metode for hver af de koncerninterne transaktioner. De koncerninterne transaktioner efter omstruk-

tureringen kan illustreres således:  

Figur 5.10 Illustration af transfer pricing transaktioner efter omstruktureringen 

 
Kilde: egen tilvirkning 

De koncerninterne transaktioner er kort beskrevet nedenfor og vil blive uddybet og analyseret nærmere i 

funktions- og risikoanalysen, der udarbejdes efter omstruktureringen. 

TP1: Forsknings- og udviklingsservices, tekniske del 

Det danske selskab, NonSilence A/S, har varetaget udviklingsfunktionen for den tekniske del af høreappara-

tet siden etableringen af selskabet i 2001. Efter omstruktureringen ændres forholdene for det danske R&D 
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selskab til, at Danmark fra 1. januar 2015 nu udvikler efter kontrakt, det vil sige at det danske R&D selskab 

nu leverer R&D services, og ikke længere udfører important functions eller har risikoen forbundet med ud-

viklingen af den tekniske del, da dette bestemmes af det tyske salgsselskab. 

TP2: Forsknings- og udviklingsservices, plastik del 

R&D selskabet i Sverige har siden etableringen i 2008 udført kontraktudviklingsservices forbundet med ud-

viklingen af plastikdelen til koncernens høreapparat. Det svenske R&D center leverer således fortsat R&D 

services efter kontrakt, men hvor det tidligere var over for Danmark er det fra 1. januar 2015 overfor Tysk-

land.  

TP3: Salg af færdigvarer fra NonSilence SA til NonSilence GmbH 

Det tyske salgsselskab, NonSilence GmbH, køber de færdigproducerede høreapparater fra det polske pro-

duktionsselskab, og videresælger dem derefter til eksterne distributører på hele det europæiske marked. 

Betalingen for de producerede varer inkluderer en residual profit split fordeling, der sikrer, at koncernresul-

tatet efter aflønning af Sverige og Danmark sker i forhold til Polen og Tysklands værdiskabelse i koncernen. 

5.9 Værdiskabelse i NonSilence koncernen efter omstrukturering 

Omstruktureringen medfører en væsentlig ændring i NonSilence koncernens værdikæde, da væsentlige 

værdiskabende funktioner fra det danske moderselskab flyttes til de udenlandske datterselskaber. Hvor det 

før omstruktureringen var det danske moderselskab, der ejede koncernens væsentligste værdiskabende 

immaterielle aktiver, og havde risikoen ved de vigtigste funktioner, er det efter omstruktureringen d. 1. ja-

nuar 2015, det tyske salgsselskab NonSilence GmbH og det polske produktionsselskab NonSilence SA, der 

har overtaget koncernens væsentligt værdiskabende funktioner, aktiver og risici, hvilket også er illustreret 

ved koncernens globale værdikæde efter omstruktureringen nedenfor: 

Figur 5.11 Global værdikæde for NonSilence koncernen efter omstrukturering 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Koncernens R&D funktion er fortsat opdelt i to enheder: NonSilence A/S (Danmark) og NonSilence AB (Sve-

rige). Det danske moderselskabs R&D aktiviteter kan nu sammenlignes med det svenske R&D selskab, idet 

Danmark udvikler høreapparatets tekniske del, mens det svenske R&D selskab fortsat varetager udviklingen 

af høreapparatets plastikdel. Begge selskaber udvikler efter kontrakt hvilket vil sige, at de skal rapportere til 
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ledelsen, der efter omstruktureringen er placeret i det tyske salgsselskab. Retningslinjerne for forskning og 

udvikling af nye produkter styres af det tyske salgsselskab ud fra salgsprognoser, markedsanalyser og tilba-

gemeldinger fra de eksterne distributører. Tiltag til produktionstilpasning og udvikling besluttes i tæt sam-

arbejde med det polske produktionsselskab, og der afholdes løbende møder omkring produktporteføljen � 

minimum én gang om måneden. 

Produktionen fastholdes fortsat i Polen, grundet de lave lønninger til produktionsmedarbejderne. Omstruk-

tureringen medfører dog en ændring i produktionsforholdene, der tidligere var på kontrakt. Efter omstruk-

tureringen indgår det polske produktionsselskab selv leverandøraftaler for materialer og produktionsud-

styr, ligesom selskabet selv varetager logistik og distribution for NonSilence koncernens høreapparater. De 

nye ejere mener, at NonSilence SA selv skal varetage logistik og distribution, idet der benyttes polske fragt-

mænd til transport af færdigvarerne til de eksterne distributører, og det er derfor forventningen, at koncer-

nen vil opnå mere fordelagtige priser ved at overlade forhandlingerne med de eksterne fragtmænd til det 

polske produktionsselskab. NonSilence SA har efter omstruktureringen selv ansvar for optimering af pro-

duktionsprocesser, og varetager ligeledes produktions lagerstyringen, der blandt andet baseres på salgsfo-

recasts, udarbejdet af NonSilence GmbH. Der holdes jævnligt ledelsesmøder mellem ledelsen i NonSilence 

SA og NonSilence GmbH, hvor beslutninger og forecasts drøftes. 

Salgsfunktionen udflyttes fra det danske moderselskab og samles i det tyske salgsselskab, NonSilence 

GmbH, efter omstruktureringen. Dette medfører, at de danske salgsmedarbejdere i den danske salgsafde-

ling tilbydes ansættelse i det tyske salgsselskab, da det er hensigten, at medtage så mange rutinerede salgs-

medarbejdere som muligt til det tyske salgsselskab. Det sikres især, at nøglemedarbejdere fra det danske 

moderselskab flytter med til Tyskland, og fortsætter deres arbejde i det tyske salgsselskab, for at bevare 

historikken, og sikre en god opstart af salget til det europæiske marked fra det tyske salgsselskab. Sammen 

med koncernens samlede salgsfunktion overtager det tyske salgsselskab også marketingsfunktionen, og 

står således fremover for fastlæggelse af markedsføringsstrategier og eksekveringen heraf i form af salgs-

indsatsen. 

Ved reklamations- og reparationssager, varetages disse så vidt muligt fortsat af de eksterne distributører 

for NonSilence GmbH�s regning. Hvis der er tale om en større defekt eller produktionsfejl returneres va-

ren/varerne til det polske produktionsselskab og ombyttes for selskabets regning. 
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5.10 Identifikation af kommercielle og/eller finansielle relationer efter omstrukture-

ring 

Efter en gennemgang af NonSilence koncernens generelle struktur, globale værdikæde og koncerninterne 

transaktioner efter omstruktureringen skal de kommercielle og finansielle relationer imellem koncernens 

selskaber identificeres. Nedenfor gennemgås de enkelte koncernselskabers finansielle og/eller kommerci-

elle relationer. 

5.10.1 Det danske R&D selskab, NonSilence A/S: udvikling af R&D services på kontrakt 

Det danske moderselskab vil, efter omstruktureringen, fortsat stå for udviklingen af den tekniske del af hø-

reapparaterne, og beskæftiger 20 forsknings- og udviklingsmedarbejdere ved udgangen af 2015. De øvrige 

medarbejdere er efter omstruktureringen overført til de øvrige selskaber i koncernen, eller opsagt som 

følge af, at de ikke ønskede at skifte til en udenlandsk arbejdsplads. 

Da det danske selskab ved omstruktureringen afgiver alle andre væsentlige funktioner til datterselska-

berne, vil det fremover udelukkende være et R&D selskab, der leverer udviklingsservices efter kontrakt. 

NonSilence A/S har ikke nogen større risiko ved udviklingen af den tekniske del af høreapparatet, idet R&D 

selskabet aflønnes for de leverede udviklingsservices, uanset om udviklingen er brugbar eller ej. Budgettet 

for det danske selskabs udviklingsservices fastlægges én gang årligt, og der foretages løbende månedlig op-

følgning, jævnfør den koncerninterne kontrakt med det tyske salgsselskab NonSilence GmbH. 

Da de udvikler på kontrakt med de andre koncernselskaber, opnår det danske moderselskab ikke de imma-

terielle rettigheder der udvikles, idet disse tilhører det tyske selskab. Fra selv at kunne påvirke produktka-

rakteristika før omstruktureringen, vil udviklingen, efter omstruktureringen, ske på bestilling fra det tyske 

selskab, der nu står for den samlede udvikling af produktet og tilrettelæggelsen heraf. Der er sket en kraftig 

reduktion i det danske moderselskabs bestyrelse, idet der nu kun er ansatte forbundet med de danske R&D 

aktiviteter, idet Danmark ikke længere har ansvaret over for de udenlandske datterselskaber. Selskabets 

bestyrelse er fortsat samlet i det danske selskab, og det danske selskab har en mindre daglig ledelsen, der 

har personaleansvaret samt varetager kontakt med koncernens øvrige selskaber.  

5.10.1.1 Kontraktforhold 

De kontraktlige forhold mellem det danske R&D selskab og det tyske salgsselskab er, at alle forsknings- og 

udviklingsaktiviteter bestemmes og uddelegeres fra det tyske salgsselskab. Der er indgået en rammeaftale, 

hvor det tyske salgsselskab klart har defineret de danske R&D aktiviteter, herunder defineres faste målsæt-

ninger (fx udvikling af bedre lyd), der skal udvikles inden for en bestemt tidsramme og et fastsat budget. 

Rapportering af forsknings- og udviklingsresultater sker på månedsbasis til det tyske salgsselskab, der skal 
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være med til at sikre, at der ikke sker overskridelser i budgetterne for det danske R&D selskab. Det tyske 

salgsselskab stiller teknologisk udstyr til rådighed for det danske R&D selskab, og finansierer nyt udstyr, hvis 

der vurderes et behov for dette. 

5.10.1.2 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentligste funktioner, aktiver og risici i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.10 Funktionsskema for R&D services udført af NonSilence A/S efter omstruktureringen 

Kilde: egen tilvirkning 

Der er tale om et dansk R&D selskab med et begrænset antal funktioner, aktiver og risici. Det tyske salgssel-

skab tager i tæt samarbejde med det polske produktionsselskab alle væsentlige strategiske beslutninger, og 

bærer de finansielle risici, mens det danske R&D selskab er sikret en fast og stabil indtjening, og ikke vare-

tager nogen større andel af værdiskabelsen i NonSilence koncernens globale værdikæde. 

Da der er tale om forskning og udvikling efter kontrakt, er det det tyske salgsselskab der bærer risikoen for 

mangelfulde projekter, og ligeledes det tyske salgsselskab der har kontrol over risikoen, da rammerne for 

forskning og udvikling bestemmes af ledelsen i det tyske salgsselskab. 

I forbindelse med omstruktureringen blev alle immaterielle rettigheder relateret til tidligere års forskning 

og udvikling købt af det tyske salgsselskab. Nøglepersonerne inden for forskning og udvikling (ledelsen) blev 

ligeledes flyttet med til Tyskland, i forbindelse med omstruktureringen, for at sikre den bedst mulige styring 

fra det tyske salgsselskab. Arbejdsstyrken anses som et værdiskabende aktiv for det danske R&D selskab, 

men da de danske R&D medarbejdere alene står for levering af udviklingsservices efter kontrakt, vurderes 

den danske R&D arbejdsstyrke, ikke at skulle aflønnes som et væsentligt værdiskabende aktiv for NonSi-

lence koncernens samlede globale værdikæde. 

Da det danske R&D selskab udvikler på kontrakt, og anses for kun at have et begrænset antal væsentlige 

funktioner, værdiskabende aktiver og risici, vurderes det danske selskab som værende den mest simple en-
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hed sammenlignet med det tyske salgsselskab, der køber ydelserne, og det er derfor indtjeningen i det dan-

ske R&D selskab der skal fastlægges ved en sammenlignelighedsanalyse. Resultatet af denne analyse vil vise 

det rette nettoresultat, det månedlige betalinger fra det tyske salgsselskab skal sikre det danske R&D sel-

skab ved aflønning af R&D services. 

Finansielle udvikling og Profit Level Indicator (PLI) 

At det danske selskab går fra at være det selskab i koncernen med flest funktioner, aktiver og risici til at 

være en lav-risko enhed med begrænsede funktioner, aktiver og risici, afspejles tydeligt ved sammenligning 

af det danske moderselskabs nøgletal for regnskabsåret før og regnskabsåret efter omstruktureringen:  

Tabel 5.11 Finansielle nøgletal for moderselskabet NonSilence A/S før og efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det skal bemærkes at de finansielle nøgletal for 2015 alene er udtryk for aflønning af NonSilence A/S� kon-

trakt R&D aktiviteter. I tillæg hertil vil NonSilence A/S i 2015 have indtægter og omkostninger afledt af den 

koncerninterne omstrukturering, som ikke er vist i tabellen ovenfor, da vi grundet casen ikke har de præ-

cise beløb herfor: 

· NonSilence A/S� ekstraordinære indtægter i 2015 vil være salgspriser og kompensation for overførte funktio-

ner, aktiver og risici 

· NonSilence A/S� ekstraordinære omkostninger i 2015 vil vedrøre nedlukning, overførsel og opsigelse af aktivi-

tet 

Udflytningen af funktioner, aktiver og risici fra det danske selskab pr. 1 januar 2015 har, som det kan ses 

ovenfor, betydet væsentlige ændringer i selskabets finansielle nøgletal. Udflytningen af important functions 

og aktiver til Tyskland og Polen medfører en stærkt reduceret indtjening når Danmark alene aflønnes for 

R&D services. 

Balancesummen er reduceret væsentligt efter at koncernen, i forbindelse med omstruktureringen, har 

overført alle immaterielle rettigheder der måtte stamme fra forskning og udvikling til det tyske salgssel-

skab, og øvrige immaterielle aktiver samt materielle produktionsaktiver er overført til det polske produkti-

onsselskab. 
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5.10.1.3 Valg af bedst egnede transfer pricing metode 

Moderselskabet udgør efter udflytningen af funktioner til datterselskaberne en lavrisiko enhed i koncernen, 

da de ikke længere ejer væsentlige immaterielle aktiver, eller udfører væsentlige værdiskabende funktio-

ner, og heller ikke længere har risikostyringen for koncernen samlet eller for deres egen enhed. Fra at være 

den mest komplicerede part i koncernen, er NonSilence A/S nu den mest simple part og derfor vil fastlæg-

gelse af OECD prisfastsættelsesmetode nu kunne foretages med udgangspunkt i det danske selskab. 

Efter gennemgang af forholdene for koncernen som helhed, herunder de koncerninterne transaktioner, og 

de kommercielle/finansielle relationer mellem NonSilence GmbH, NonSilence SA og det danske R&D sel-

skab, vurderes TNMM net cost plus, som den bedst egnede transfer pricing metode for det tyske og det 

polske selskabs aflønning af det danske R&D selskab. 

I et R&D selskab, der udvikler på kontrakt, er det er afgørende at der er styr på omkostningerne forbundet 

med de udviklingsaktiviteterne og derfor vil avancen (mark up procenten) på de danske omkostninger (net 

cost plus), være den retvisende PLI til brug for sammenlignelighedsanalysen. Ved sammenlignelighedsana-

lysen sammenlignes det danske R&D selskabs net cost plus avance med sammenlignelige uafhængige R&D 

service leverandørers net cost plus avancer. De sammenlignelige data findes ved at lave et benchmarking 

studie af sammenlignelige selskaber der har samme funktioner aktiver og risici. Benchmarkingstudiet laves 

på sammenlignelige selskaber etableret i EU-medlemslandene. 

Benchmarking studiet viser en WAVG142 median margin på 10,0 % med et øvre kvartil på 12,5 % samt nedre 

kvartil på 5,0 %. På den baggrund har man i koncernen valgt at aflønne NonSilence A/S i form af månedlige 

betalinger, der har til formål at sikre det danske selskab en net cost plus på 10 %. Ved den finansielle års-

afslutning laves der en opfølgning på om årets betalinger svarer til en net cost plus på 10 % for hele perio-

den, og ved afvigelser foretages en årsjustering (year-end-adjustment) der sikrer, at det danske R&D sel-

skab har en net cost plus margin på 10 % svarende til benchmarking studiets medianindtjening. 

5.10.2 Det svenske R&D selskab, NonSilence AB: udvikling af R&D services på kontrakt 

Det svenske R&D selskab bibeholder dets hidtidige funktioner ved omstruktureringen. Den eneste ændring, 

efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015, er derfor kun modparten af den koncerninterne kontrakt, der 

                                                           
142 Weighted Average. Sammenlagt personaleomkostninger for alle år og EBIT for alle år og beregnet EBIT/Personale-
omkostninger 
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foreskriver de koncerninterne forhold, herunder de koncerninterne transaktioner. Det svenske R&D sel-

skabs videreudvikling af plastikdelen til høreapparaterne styres nu af det tyske salgsselskab i tæt samar-

bejde med det polske produktionsselskab. 

5.10.2.1 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentligste funktioner, aktiver og risici i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.12 Funktionsskema for R&D services udført af NonSilence AB efter omstruktureringen 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Det svenske selskab har fortsat begrænsede funktioner, aktiver og risici idet det fortsætter med at være 

udvikler på kontrakt. Selskabets funktioner, aktiver og risici er således ikke ændret i forhold til før omstruk-

tureringen. Det tyske selskab opnår rettighederne til de immaterielle aktiver og teknologiske aktiver, tager 

alle de strategiske beslutninger, og har givet deres finansiering af udviklingsselskabet også de finansielle 

risici. Det svenske selskabs funktions værdiskabelse set i forhold til koncernen er forsat begrænset, og de 

bør have en aflønning der afspejler dette. 

Finansielle udvikling og Profit Level Indicator (PLI) 

Omstruktureringen betyder ikke ændringer i NonSilence AB finansielle nøgletal og således fortsætter sel-

skabet med en moderat positiv udvikling jævnfør nedenstående figur: 

Tabel 5.13 Finansielle nøgletal for kontraktudviklingscenteret NonSilence AB før og efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015 

 
Kilde: egen tilvirkning 
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Omsætningen i det svenske R&D selskab beregnes fortsat som en mark up procent tillagt det svenske sel-

skabs samlede omkostninger, og eventuelle afvigelser drøftes med ledelsen i henholdsvis det tyske og pol-

ske selskab, idet de har markedsrisikoen, og står for aflønningen af det svenske selskab. 

5.10.2.2 Bedst egnede transfer pricing metode 

Vurderingen af koncernen, efter omstruktureringen herunder også det svenske R&D centers finan-

sielle/kommercielle transaktioner, giver ikke anledning til at ændre metoden, hvorpå det svenske selskab 

aflønnes. Fordi NonSilence AB�s bidrag til den samlede globale værdiskabelse fortsat er begrænset, og fordi 

det svenske selskab hverken har kontrol over risici eller væsentlige aktiver, vurderes TNMM net cost plus 

forsat som den bedst egnede transfer pricing metode til aflønningen. Da der ligeledes ikke er ændringer i 

sammensætningen af de finansielle nøgletal, er relevant PLI forsat omkostningerne tillagt en avance i form 

af mark up procent. Net cost plus margin på 10% fastholdes. 

5.10.3 Salg af færdigvarer fra NonSilence SA (Polen) til NonSilence GmbH (Tyskland) inklusiv residual Profit 

Split fordeling 

Ud fra gennemgangen af funktioner, aktiver og risici overført til det polske og det tyske datterselskab efter 

omstruktureringen, herunder kommercielle/finansielle relationer til de øvrige selskaber i NonSilence kon-

cernen, vurderes profit split at være den bedst egnede OECD prisfastsættelsesmetode. Profit split metoden 

har til formål at fordele nettoavancen for en given transaktion, ud fra parternes unikke og værdiskabende 

bidrag. For at øge pålideligheden af avanceallokeringen, vurderes residualmetoden at være den bedst eg-

nede metode inden for profit split. Ved denne metode sker der først aflønning af koncernselskabernes ruti-

netransaktioner, dette inkluderer rutinefunktioner i Polen og Tyskland, og herefter fordeles residual over-

skuddet ud fra Polen og Tysklands unikke og værdiskabende bidrag, herunder de important functions og 

risici som håndteres, samt de immaterielle rettigheder der er i henholdsvis Polen og Tyskland. Vedrørende 

koncernens rutinefunktioner vurderes det, at disse bedst aflønnes efter TNMM metoden, tilpasset den en-

kelte enheds PLI ved sammenligning med uafhængige selskaber. Anvendelse af residual profit split meto-

den i NonSilence koncernen foretages på følgende måde: 

· Danmark og Sverige aflønnes på TNMM net cost plus for deres R&D services 

· Polen aflønnes på en TNMM net cost plus for deres rutine produktionsaktiviteter 

· Tyskland aflønnes på en TNMM EBIT for deres rutine salgsfunktioner 

· Det resterende overskud (eller underskud) fordeles mellem Polen og Tyskland 

Kombinationen af TNMM metoden for rutine transaktioner i Polen og Tyskland og Profit Split metoden for 

ikke-rutine transaktioner betyder, at Polen og Tyskland opnår en EBIT avance der afspejler, det polske og 
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tyske selskabs bidrag til den globale værdikæde er meget større end før omstruktureringen, og at de såle-

des får en større andel af overskuddet allokeret. Fordelingen af det resterende overskud sker ud fra en 

funktions- og risikoanalyse af Polen og Tyskland, som foretages nedenfor. 

5.10.4 Det polske produktionsselskab, NonSilence SA: Produktion af høreapparater til videresalg 

Den samlede produktion af NonSilence koncernens høreapparater bibeholdes i det polske produktionssel-

skab. Omstruktureringen pr. 1. januar 2015 medfører pr. samme dato, at det polske produktionsselskab har 

overtager ansvaret for produktionsplanlægningen, ejerskabet af materielle aktiver og varetagelsen af pro-

duktionsprocesserne. Således har selskabet nu selv ansvaret for produktionsmængder, -kvalitet og -timing. 

Ledelsen i det polske produktionsselskab har løbende, og som minimum på månedlig basis, strategimøder 

med ledelsen fra det tyske salgsselskab, NonSilence GmbH, for at planlægge den fremtidige, forventede 

salgsvolumen og dermed også produktionsmængde. 

5.10.4.1 Kontraktforhold 

NonSilence SA�s hovedfunktion er produktion og distribution af høreapparater. Produktionen fastlægges ud 

fra salgsforecasts udarbejdet i samarbejde med det tyske salgsselskab, der gennemgås på de månedlige le-

delsesmøder mellem de to selskaber. Der foreligger en koncernintern kontrakt mellem det polske produkti-

onsselskab og det tyske salgsselskab, hvor det blandt andet er en forpligtelse for det tyske selskab til ude-

lukkende at købe færdigproducerede høreapparater hos det polske produktionsselskab. Produktudvikling 

varetages som udgangspunkt af det tyske salgsselskab, men i tæt samarbejde med det polske produktions-

selskab. Ydermere beskriver kontrakten en minimumsmængde, der skal aftages af det tyske selskab samt 

frister for levering. 

5.10.4.2 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentlige funktioner, aktiver og risici efter omstruktureringen pr. 1. januar 

2015 i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.14 Funktionsskema for produktionsaktiviteten efter omstruktureringen 
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Kilde: egen tilvirkning 

Funktionsskemaet for NonSilence SA er tydeligt ændret efter decentraliseringen af NonSilence koncernens 

funktioner, aktiver og risici. Funktioner der tidligere var varetaget af det danske moderselskab, er nu vare-

taget af det polske produktionsselskab selv. Blandt andet har NonSilence SA overtaget indkøbsfunktionen 

af råvarer til produktion, hvilket har betydet, at en række leverandører er blevet udskiftet eller aftaler er 

genforhandlet, da kontrakter tidligere var indgået med NonSilence A/S, og juridisk set ikke længere var gæl-

dende pr. 1. januar 2015. 

Produktionstilpasning og udvikling er et tæt samarbejde mellem det tyske salgsselskab, NonSilence GmbH 

og det polske produktionsselskab. Det tyske salgsselskab har efter omstruktureringen overtaget de immate-

rielle rettigheder på høreapparatets tekniske del såvel som plastdelen, men da produktionsprocesserne 

også har en væsentlig betydning for produkttilpasning og -udvikling, inddrages det polske produktionssel-

skab ligeledes i denne proces, hvor selskabet bidrager til effektivisering af produktionsprocessen. 

Logistik- og distributionsfunktionen overtages af det polske selskab fra det danske moderselskab, og fordi 

varerne sendes direkte fra produktionen i Polen og ud til kunderne, er dette en vigtig værdiskabende funk-

tion. Det polske selskab sælger alene de færdigproducerede varer til det tyske salgsselskab med henblik på 

videresalg. Fordi NonSilence SA efter omstruktureringen varetager kontrol over varelageret og lagersty-

ringsfunktionen, betyder det, at selskabet ligeledes bærer lagerrisikoen. Risikoen for ukurans og fejlproduk-

tioner vil først og fremmest påvirke det polske produktionsselskab, da det ikke kan levere de bestilte or-

drer, men vil også påvirke det tyske salgsselskab i form af mistet salg. Det polske produktionsselskab bærer 

risikoen for produktkvaliteten, og da produktionsprocesser og produktionsstyring varetages af det polske 

selskab, har selskabet også kontrol over risikoen, men da produktkvaliteten har en indirekte påvirkning på 
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markedsrisikoen, vil en lav produktkvalitet også påvirke det tyske salgsselskab. Ved fejlbehæftede produk-

ter, der ikke kan repareres hos de eksterne distributører, returneres produktet til NonSilence SA for selska-

bets regning og et nyt høreapparat må fremsendes. 

Det polske selskab går fra kun at have haft produktionsfunktionen, til at stå for indkøbsfunktionen, lager-

funktionen, logistik- og distributionsfunktion. Med de nye overtagne funktioner følger, som funktionsske-

maet ovenfor også illustrerer, en række tilhørende aktiver og risici. Da de koncerninterne transaktioner ef-

ter omstruktureringen afregnes i Euro, bærer det polske produktionsselskab nu en valutarisiko for de leve-

randøraftaler, der indgås med polske fragtmænd eller råvareleverandører i Polske Zloty. 

Produktionsfunktionen er fortsat værdiskabende for NonSilence koncernens globale værdikæde og med 

flere værdiskabende funktioner i form af logistik og distribution, udgør det polske selskab nu en betydelig 

større andel af den samlede værdiskabelse i koncernen, hvilket vil skulle afspejles i deres aflønning fra 2015 

og frem. Vi ser nærmere på overskudsfordelingen mellem det polske og tyske datterselskab ud fra impor-

tant functions senere i afsnit 5.10.6. 

5.10.5 Det tyske salgsselskab, NonSilence GmbH: Salg af færdigvarer til hele Europa 

Ved omstruktureringen pr. 1. januar 2015 er salgsfunktionen, der står for salget til det resten af det euro-

pæiske marked, foruden Tyskland, flyttet fra det danske selskab ned i det tyske salgsselskab, NonSilence 

GmbH, og selskabet varetager nu hele koncernens salgsfunktion inklusive markedsføringsforberedelse og 

strategi. Koncernen har ved omstruktureringen sikret sig, at nøglepersoner fra den danske salgsfunktion er 

flyttet med til det tyske salgsselskab. 

Efter omstruktureringen har det tyske salgselskab overtaget ansvaret for produktudvikling og styring af den 

danske og svenske R&D afdeling i koncernen. Ansvaret er dog i tæt samarbejde med det polske produkti-

onsselskab. Ledelsen i det tyske salgsselskab har løbende, og som minimum på månedlig basis, strategimø-

der med ledelsen fra det polske produktionsselskab, NonSilence SA for planlægning af produkttilpasning ud 

fra markedsundersøgelser og forslag fra produktionen, samt gennemgang af salgsforecasts og fastlæggelse 

af forventet produktionsmængde. 

5.10.5.1 Kontraktforhold 

Det tyske salgsselskab har indgået koncerninterne udviklingskontrakter med henholdsvis det danske og det 

svenske R&D selskab, hvor rammer og budget for forskning og udvikling fastsættes ud fra strategi- og pro-

dukttilpasningsmøderne afholdt med ledelsen fra det polske produktionsselskab. Der foreligger desuden en 

koncernintern kontrakt med det polske produktionsselskab, der fastlægger vilkårene for køb af færdigpro-

ducerede høreapparater fra det polske selskab. Det tyske selskab bestiller høreapparater hos NonSilence 
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SA på månedsbasis ud fra deres egne salgsestimater, der gennemgås på ledelsesmøderne mellem de to sel-

skaber. Varer der er bestilt til produktion, hæfter det tyske selskab for. 

5.10.5.2 Væsentlige funktioner og risici samt værdiskabende aktiver 

Nedenstående figur illustrerer væsentlige funktioner, aktiver og risici efter omstruktureringen pr. 1. januar 

2015 i et samlet funktionsskema: 

Tabel 5.15 Funktionsskema for salgsaktiviteten efter omstruktureringen  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det tyske salgsselskab har efter omstruktureringen fået betydeligt flere funktioner samt dertilhørende akti-

ver og risici. Ud over salgsfunktionen for hele Europa varetager NonSilence GmbH nu også markedsføring-

strategi, eftersalgs-service og forecast for salg. I forbindelse med omstruktureringen har det tyske salgssel-

skab endvidere tilkøbt sig rettighederne til det eksisterende kundekartotek, og overtaget de eksisterende 

aftaler med koncernens eksterne distributører, hvilket har medført, at selskabet nu selv bærer kreditrisi-

koen for dubiøse debitorer. 
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Eftersom NonSilence koncernen aflægger regnskab i Euro og afregner koncerninterne transaktioner i Euro, 

må NonSilence GmbH forventes at bære en valutarisiko ved deres salg til eksterne distributører, da selska-

bet nu varetager salg til hele Europa, hvor Euroen endnu ikke er fuldt implementeret i alle EU-landene. 

NonSilence GmbH prisfastsætter selv høreapparaterne til videresalg, dette er en risiko associeret med mar-

kedsrisikoen. Positiv eller negativ påvirkning at koncerns omdømme påvirker i første omgang det tyske sel-

skab gennem deres salgstal, hvorfor de anses for at have denne risiko, men det vil på sigt påvirke det polske 

produktionsselskab, hvis der sker et vedvarende fald i omsætningen.  Garantiforpligtelsen bæres af det pol-

ske produktionsselskab. Mindre fejl forsøges repareret hos de eksterne distributører, mens defekte høreap-

parater returneres og byttes for det polske produktionsselskabs regning. Det fysiske vare-flow sker fortsat 

direkte imellem det polske produktionsselskab og de eksterne distributører. 

NonSilence GmbH varetager, efter omstruktureringen, den væsentligste andel af koncerns globale værdi-

skabende funktioner og derfor vil det efter armslængdevilkår også være forventeligt, at de opnår adgang til 

en større andel af overskudallokering i koncernen. 

5.10.6 Avanceallokering mellem NonSilence SA og NonSilence GmbH ved residualmetoden 

Efter omstruktureringen har både NonSilence SA samt NonSilence GmbH overtaget væsentlige værdiska-

bende funktioner, aktiver og risici, og selskaberne bidrager derfor hver især med unikke, værdiskabende 

bidrag, hvorfor residual overskuddet fordeles imellem de to bidragende selskaber i Polen og Tyskland. 

Det har ikke været muligt for NonSilence koncernen, at finde uafhængige, sammenlignelige data til profit 

split fordelingen mellem det polske produktionsselskab og det tyske salgsselskab. Det er derfor valgt, som 

supplement til funktions- og risikoanalysen, at foretage interviews på tværs af koncernens ledende nøgle-

medarbejdere for at opnå en repræsentativ opfattelse af værdien af de unikke og værdiskabende bidrag. 

Baseret på disse interviews er der foretaget en samlet vurdering, som afspejler den betaling (kompensa-

tion) som Polen og Tyskland har betalt til det danske moderselskab for de overførte funktioner, aktiver og 

risici. Vurderingen er godkendt af såvel Polen som Tyskland, og indgår i deres underskrevne aftale for køb 

og varer fra Polen. 

Koncernens værdiskabende bidrag er ratet 1-3, hvor rating 1 er lav grad, 2 er medium grad og 3 er i høj 

grad, ligesom der er foretaget en vægtning af, hvilke processer der berøres af de enkelte værdiskabende 

bidrag samt i hvilken grad. Dette gøres ved en allokering af 5 point fordelt på 5 processer � der er ikke krav 

om, at alle processer skal have point, ligesom det er muligt at give en proces flere point. Vægtningen af de 

unikke værdiskabende bidrag kan illustreres ved følgende tabel: 
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Tabel 5.16 Vægtning af NonSilence koncernens unikke, værdiskabende bidrag til brug for profit split fordeling 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabellen danner grundlaget for hvilke PLI�er der har betydning for overskudsallokeringen og i hvor høj grad. 

Da ikke alle processerne er varetaget alene af én af enhederne, foretages herefter en vurdering af enheder-

nes bidrag til de enkelte processer for at opnå en endelig profit split fordeling: 

Tabel 5.17 Profit split beregning ud fra vægtning af processer og andel af processer 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Den procentmæssige fordeling af residual overskuddet sker med udgangspunkt i, at vurdere, hvad det tyske 

og det polske selskab hver især bidrager med. Som illustreret ved ovenstående tabel har den interne under-

søgelse af de værdiskabende processer og deres vægtning resulteret i en 43/57 fordeling mellem henholds-

vis det polske produktionsselskab og det tyske salgsselskab. 

Det tyske og polske selskabs øgede adgang til overskudsallokering gennem en kombination af TNMM og 

profit split giver, efter omstruktureringen, datterselskaberne væsentlig større EBIT i forhold til omsætning. 

Således bliver det tyske og polske selskabs aflønning større fordi de udfører flere funktioner, anvender flere 

aktiver og har en større risiko end tidligere. Dette skal samtidig afspejle den kompensation, der er betalt til 

det danske moderselskab. 
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Finansielle udvikling for NonSilence SA (Polen) 

Overgangen af funktioner, aktiver og risici fra det danske selskab til det polske selskab, i forbindelse med 

omstruktureringen, afspejles i udviklingen af NonSilence SA finansielle nøgletal nedenfor:  

Tabel 5.18 Finansielle nøgletal for NonSilence SA før og efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Det skal bemærkes at tallene for 2015 ikke indeholder den økonomiske side forbundet med den kompensa-

tion til det danske moderselskab, som det polske datterselskab har betalt for at overtage de væsentligste 

important functions og immaterielle rettigheder tilknyttet Polen. 

Den koncerninterne omstruktureringen har ikke påvirket koncerns udvikling på markedet, og salget af høre-

apparater på det europæiske marked har fortsat været stigende i 2015, hvilket også er afspejlet i den fort-

sat stigende omsætning for NonSilence SA. Derimod er omkostningerne for det polske produktionsselskab 

ikke steget i samme grad som omsætningen, hvilket skyldes, at selskabets ledelse nu selv har haft ansvar 

for, at sikre selskabets indtjening, og dermed været yderligere motiveret til at optimere produktionsproces-

serne. Endvidere har det polske selskab nu selv forhandlet aftaler med selskabets leverandører, og derved 

opnået besparelse både på råvarer og logistikydelser. NonSilence SA�s EBIT margin er samlet set steget fra 5 

% til 11 % hvilket afspejler, at selskabet nu har flere funktioner, aktiver og risici og et højere afkast dermed 

må forventes. 

Balancesummen for NonSilence SA er steget fra 2014 til 2015 fordi der, i forbindelse med omstrukturerin-

gen, er overført ejerskabet af teknologiske aktiver til produktionen, samt at finansieringen heraf ligeledes 

har været med til at øge balancesummen. Af aktiver udgør de væsentligste summer særligt produktionsma-

teriel og rettigheder til produktionsprocesser. 

I forbindelse med at det polske selskab efter omstruktureringen overtog funktionerne logistik, distribution 

og lager har man ansat flere administrative medarbejdere til varetagelse heraf.  Medarbejderne der før om-

struktureringen varetog disse funktioner var ansat i Danmark, men blev i forbindelse med omstrukturerin-

gen opsagt. Alene det at danske medarbejdere er blevet erstattet af polske medarbejdere har betydet loca-

tion savings for koncernen. 
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Finansielle udvikling for NonSilence GmbH (Tyskland) 

NonSilence GmbH udvikling i de finansielle nøgletal fra 2014 til 2015 tydeliggører, at de efter omstrukture-

ringen er en betydelig værdiskabende enhed i koncernen. Stigningerne i samtlige nøgletal sker, fordi det 

tyske selskab overtager salgsfunktionen for hele det europæiske marked. 

Tabel 5.19 Finansielle nøgletal for salgsafdelingen NonSilence GmbH før og efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Det skal bemærkes at tallene for 2015 ikke indeholder den økonomiske side forbundet med den kompensa-

tion til det danske moderselskab, som det tyske datterselskab har betalt for at overtage de væsentligste 

important functions og immaterielle rettigheder tilknyttet salget og udviklingen af produkter og markeder. 

Det tyske salgsselskabs omsætningen er nidoblet, hvorimod de samlede omkostninger for samme periode 

er syvdoblet. Dette afspejler de koncern synergier og locations savings man i koncernen har opnået ved, at 

samle hele salgsfunktionen i Tyskland, hvor der opleves en stigning i markedet. Der har været en væsentlig 

stigning i antal medarbejdere i forbindelse med at samle salgsafdelingen i Tyskland, og selskabet beskæfti-

ger nu 60 medarbejdere i 2015. Det har dog, ved omstruktureringen, været uundgåeligt at måtte sige farvel 

til nogle af medarbejderne fra den danske salgsafdeling, hvilket har betydet, at de samlede omkostninger 

ikke er steget som forventet. Samtidig har det været en optimering af omkostningerne, at samle salgsafde-

lingen som én enhed i et marked der oplever fremgang grundet det øgede offentlige tilskud. Omsætningen 

har på baggrund af dette fortsat været stigende på koncernniveau, og sammenlignet med 2014 omsætnin-

gen for det danske moderselskab, er der fortsat oplevet en stigende omsætning i 2015. 

Balancesummen er væsentligt øget i forhold til 2014, fordi det tyske salgsselskab har overtaget flere imma-

terielle rettigheder, herunder IP rettigheder i forbindelse med R&D, kundekartotek og eksisterende salgsaf-

taler. Således tilføres det tyske salgsselskabs balance de immaterielle aktiver, der før omstruktureringen var 

at finde i det danske selskabs balance. Da det svenske og danske R&D selskab nu udvikler efter kontrakt for 

det tyske salgsselskab, opnår det tyske selskab nu alle fremtidige rettigheder forbundet med forskning og 

udvikling. 
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Omsætningen er stadig det væsentligste nøgletal for det tyske selskab, idet den er afgørende for vurderin-

gen af selskabets omkostninger, er det der driver alle omkostninger i hele koncernen, og samtidig er det 

parametre man i selskabet arbejder direkte på at vedligeholde og forøge. 

5.10.6.1 Kompensation for tabt fortjeneste efter omstrukturering pr. 1. januar 2015 

Ved selve omstruktureringen afstår det danske selskab en væsentlig række funktioner og aktiver samt kon-

trol over dertilhørende risici, der fremadrettet begrænser det danske R&D selskabs indtjeningsmuligheder. 

Omstruktureringen skal dermed, ifølge OECD�s TPG 2010, resultere i en kompensationsafregning for diffe-

rencen mellem det fremtidige overskud det danske R&D selskab måtte forvente og det faktiske overskud 

der realiseres i de kommende regnskabsår efter omstruktureringen pr. 1. januar 2015. Indtjeningsfaldet 

kan illustreres med følgende graf: 

Figur 5.12 Illustration af Danmarks indtjeningsfald ved omstrukturering af NonSilence koncernen 

 
Kilde: egen tilvirkning 

I forbindelse med omstruktureringen og ovenstående tab af indtjening i NonSilence A/S betaler det tyske 

salgsselskab og det polske produktionsselskab en afståelsessum (exit) for de funktioner og aktiver de hver 

især overtager. Beregningen af afståelsessummer for henholdsvis funktioner og aktiver samt kompensation 

for afstået fremtidig overskud, er en kompliceret øvelser, der kræver mange detaljerede oplysninger hvil-

ket, jævnfør vores afgrænsning, ikke er medtaget i denne afhandling som omhandler en egenudviklet case. 

5.11 Delkonklusion 

Den egenudviklede case om NonSilence koncernen behandler processen i forbindelse med prisfastsættelse 

på armslængdevilkår, herunder sammenlignelighedsanalyse samt funktions- og risikoanalyse. Casen er ud-

arbejdet med udgangspunkt i de udarbejdede discussion drafts, gennemgået i afhandlingens kapitel 4. 
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Scenarie 1 i casen omhandler etableringen af NonSilence koncernen efter en principalstruktur, hvor funkti-

ons- og risikoanalysen tydeligt viser, at det danske moderselskab, som principal, varetager og ejer alle væ-

sentlige, værdiskabende funktioner, aktiver og risici. Derfor aflønnes koncernens udenlandske datterselska-

ber som lav-risiko selskaber med en lav, men stabil og positiv indtjening ved brug af TNMM net cost plus og 

TNMM EBIT. 

I casens scenarie 2 foretages en omstrukturering af NonSilence koncernen, hvor væsentlige værdiskabende 

funktioner, aktiver og risici udflyttes fra det danske moderselskab til datterselskaberne i henholdsvis Polen 

og Tyskland. Efter omstruktureringen fordeles koncernens important functions mellem det polske og tyske 

datterselskab, der medfører en ændring i funktions- og risikoanalysen samt koncernens globale værdikæde. 

Det polske datterselskab overtager alle important functions relateret til koncernens produktionsaktivitet, 

mens det tyske datterselskab overtager important functions relateret til koncerns R&D og salgsaktivitet. 

R&D aktiviteten styres af det tyske datterselskab i tæt samarbejde med det polske datterselskab. 

Decentraliseringen af koncernens important functions og unikke, værdiskabende bidrag, skaber et behov 

for ændring af transfer pricing prisfastsættelsesmetoderne for allokering af koncernens overskud. Den 

bedst egnede metode til avanceallokering med hensyn til funktioner, aktiver og risici imellem det polske og 

det tyske selskab, er profit split idet denne metode tager hensyn til unikke og værdiskabende bidrag. Alle 

rutinetransaktioner aflønnes fortsat efter TNMM net cost plus og TNMM EBIT, efter omstruktureringen.  

Efter aflønning af de koncerninterne rutinetransaktioner fordeles residual overskuddet for koncernens ikke-

rutine transaktioner efter profit split metoden, imellem Polen og Tyskland. Fordelingen af residual over-

skuddet imellem det polske og det tyske selskab viser hvordan deres EBIT margin forbedres. 

Da det danske moderselskab efter omstruktureringen ikke længere varetager væsentlige aktiver, funktioner 

eller risici, har selskabet ikke længere adgang til koncernens residual overskuddet, men ændrer i stedet ka-

rakter til et lav-risikoselskab, der ved TNMM net cost plus, aflønnes med en fast lav og stabil avance. I for-

bindelse med ændringen af moderselskabets karakter, skal der endvidere foretages en kompensation på 

armslængdevilkår, for tab fortjeneste samt en afståelsessum for de afståede funktioner og aktiver. Overve-

jelserne i denne forbindelse er gennemgået, men en endelig beregning heraf er ikke foretaget jævnfør af-

handlingens afgrænsning.  
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6. Konklusion 

I de senere år har OECD observeret et stigende behov for en opdatering af de nuværende guidelines og lan-

cerede i 2013 BEPS projektet, der har til formål at imødekomme den digitale økonomis udvikling og skabe 

mere sammenhæng, substans og gennemsigtighed i form af en opdatering og præcisering af de nuværende 

OECD TPG 2010. 

Den teoretiske gennemgang af de nuværende OECD�s TPG 2010 viser særligt fokus på produktkarakteristika 

og funktions- og risikoanalyse, mens de opdaterede OECD TPG 2016 forventes, at ville have en større fokus 

på håndtering og allokering af risici samt den faktiske adfærd, hvilket underbygger OECD�s hensigt om at 

skabe substans i armslængdevilkårene. Analysen viser endvidere, hvordan sammenlignelighedsanalysen og 

de fem sammenlignelighedsfaktorer er et vigtig element, hvor særligt funktions- og risikoanalysen giver et 

overblik af selskabets fordeling af funktioner, aktiver og risici, hvilket er væsentligt for valg af bedst egnede 

prisfastsættelse metode. 

OECD�s BEPS projekt og dertil hørende discussion drafts, der forventes at komme som opdatering til de nu-

værende regler OECD TPG i 2016, betyder et øget fokus på faktisk adfærd i relation til kontraktbestemte 

forhold og risikoallokering. BEPS projektet har desuden til formål at udbrede en større brug af profit split og 

CUP metoden, hvilket dog, ifølge Deloitte, giver udfordringer, der kræver yderligere vejledning og præcise-

ring. 

Den praktiske analyse viser, hvordan det danske principal moderselskab, før omstruktureringen, med ud-

gangspunkt i sammenlignelighedsanalysen, aflønner dets lav-risiko datterselskaber efter armlængdeprin-

cipper ved TNMM net cost plus og TNMM EBIT. Som varetager af koncernens important functions, herun-

der risikostyring, beholder det danske moderselskab således residual overskuddet, idet deres bidrag til kon-

cernens globale værdikæde er det mest værdiskabende. Ved omstrukturering udflyttes væsentlige og vær-

diskabende funktioner til det polske og tyske datterselskab, hvilket betyder, at deres bidrag til koncernens 

globale værdikæde ændres, således at de efter principperne om armslængdevilkår opnår en øget adgang til 

koncernens overskud. Efter omstruktureringen udarbejdes nye sammenlignelighedsanalyser med det for-

mål at identificere fordelingen af important functions, anvendte aktiver og påtagne risici. I tilfælde hvor to 

eller flere parter tilfører unikke og værdiskabende bidrag, vurderes profit split residual metoden at være 

den bedst egnede prisfastsættelsesmetode. 

Den praktiske case viser derved hvordan fordelingen af funktioner, aktiver og i særdeleshed risici i en kon-

cern bestemmer valg af den bedst egnede transfer pricing metode for kontrollerede transaktioner. 
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7. Perspektivering 

For virksomhederne handler transfer pricing i høj grad om compliance i forhold til de regler der udstikkes af 

OECD og nationale myndigheder. Hvad enten man som multinationalt selskab vælger at have egen intern 

transfer pricing afdeling, eller at betale et rådgivningsfirma for udarbejdelse af transfer pricing materiale, er 

det for virksomhederne en betydelig udgift. Udarbejdelsen af transfer pricing dokumentationen er ikke sig 

selv værdiskabende for virksomheden, og derfor er det med skepsis at virksomhederne, og til dels rådgi-

verne, tager imod nye tiltag der øger mængden af arbejde i forhold til, at opfylde transfer pricing reglerne. 

De danske skattemyndigheder er positive overfor de nye BEPS regler, idet de giver dem flere beføjelser og 

mere specifikke retningslinjer at arbejde efter. 

Imellem de erhvervsdrivende multinationale selskaber og myndighederne er der forskellig opfattelse af 

sondringen imellem skatteoptimering og skatteplanlægning. Nogle ledere af store multinationale virksom-

heder ser det som et krav fra investorer at foretage skatteoptimering, mens det samme arbejde i højere 

grad bliver opfattet som skatteplanlægning af skattemyndighederne og OECD.  

Da transfer pricing ikke er en eksakt videnskab betyder det, at der for et selskab kan være flere resultater 

der er korrekte. For at få sine transfer pricing transaktioner godkendt, handler det i høj grad om, at have 

gjort sig overvejelser vedrørende de koncerninterne transaktioner og have dokumenteret de rette argu-

menter for det endelige transfer pricing resultat, der præsenteres for skattemyndighederne. Manglen af 

det eksakte resultat, og alle de forhold der er specielle for den enkelte virksomhed, er dog også det, der gør 

det svært for virksomhederne at arbejde målrettet med transfer pricing. 

Afhandlingens egenudviklede case, scenarie 1 og 2, er eksempler på, hvordan funktionsanalyser kan udar-

bejdes, og hvilke overvejelser der bør gøres i den forbindelse.  For at kunne udarbejde transfer pricing do-

kumentation for en MNE kræver det, at man har en indgående kendskab til parternes funktioner, aktiver og 

risici � i de fleste tilfælde vil det være ledere og ansatte. Ingen selskaber er identiske, og derfor kan det 

være en svær opgave for skattemyndighederne, at udlede de nødvendige og relevante informationer de 

skal bruge, i vurderingen af de valgte transfer pricing metoder. Det faktum at virksomheden har udarbejdet 

transfer pricing dokumentation er ikke ens betydende med, at den opfylder de krav som skattemyndighe-

derne stiller til valg af metode, under hensyntagen til funktioner, aktiver og risici. Ønsker en MNE bevist at 

foretage skatteunddragelse, kan en ændring af små, men væsentlige parametre i funktionsanalysen, få den 

valgte transfer pricing metode til at fremstå korrekt. Sådanne ændringer kan være svære at undersøge, for 
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skattemyndighederne, da deres adgang til oplysninger fra selskaberne er begrænset og derfor kan det til-

svarende være svært for skattemyndighederne at bevise, at en anden prisfastsættelsesmetode vil være den 

bedst egnede. 

Formålet med BEPS var, fra OECD�s side, at gøre reglerne for transfer pricing enklere samtidig med, at man 

strammede reglerne på de områder, man fra OECD�s side, havde observeret der var et behov. BEPS star-

tede med end ambition om at reformere transfer pricing reglerne hvilket muligvis har været mere ambitiøst 

end hvad der i praksis viste sig at være muligt. Eksempelvis har var revised discussion draft for action points 

8-10 forventet efter public consultation afholdt medio marts 2015143. Dette er imidlertid blevet udskudt 

siden og til slut helt udeladt. I stedet blev det foreløbige arbejde, udført af WP6, med færdiggørelsen af ac-

tion points 8-10, gennemgået på en efterfølgende public consultation primo juli 2015144. Indholdsmæssigt 

er højt profilerede punkter som special measures og moral hazard valgt udeladt, mens fokus på faktisk ad-

færd, frem for kontrakter, er nedtonet. Netop special measures og moral hazard er områder, som Deloitte 

mener vil blive afdækket med BEPS action points og opdateringen af OECD�s TPG 2016 og det tyder derfor 

på, at OECD afventer og ser effekten af de gennemgåede action points. Det er ikke forventningen at OECD�s 

TPG 2016 bliver en endelig opdatering, men en præcisering af de nuværende guidelines tilpasset nutidens 

digitale økonomi, der løbende bør opdateres i takt med erhvervslivets udvikling. 

  

                                                           
143 19.-20. marts 2015: Public consultation on transfer pricing matters 
144 6.-7. juli 2015: Public consultation on transfer pricing matters 
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