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Executive summary 
This thesis examines the effects of the OECD BEPS project on the interpretation of the arm’s length 

principle in Danish tax law. Specifically the thesis focuses on the provisions that govern the transfer pricing 

of intangibles when these are transferred in connection with business restructurings. The legal basis for the 

arm’s length principle in Danish tax law is found in section 2 of the Danish Tax Assessment Act. An analysis 

shows that this provision is to be interpreted in accordance with article 9 of the OECD Model Tax 

Convention and the OECD Transfer Pricing Guidelines (the guidelines). The main part of the thesis consists 

of a three-part analysis of the new material provisions that are found in chapter I, VI and IX of the newly 

consolidated 2017 version of the guidelines as a consequence of the BEPS project. The first part of the 

analysis focuses on the general provisions for applying the arm’s length principle. Companies are required 

to accurately delineate their controlled transactions in terms of contractual terms, an analysis of functions 

performed, assets used and risks assumed, product or service characteristics, economic circumstances and 

business strategies. Other factors may, depending on the circumstances, need to be included in the 

delineation for it to be considered accurate. The major changes brought about by the BEPS project is the 

expanded risk analysis and the new differentiation between commercial and financial risks. Assumption of 

the latter alone will now provide the funder with no more than a risk adjusted return. The second part 

focuses on the specific provisions relating to intangibles. What constitutes an intangible is now defined 

autonomously in the guidelines. Furthermore, it has been clarified that the return yielded from the use of 

an intangible is to be allocated based on functions performed, assets used and risks assumed in relation to 

the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of said intangible. Provisions 

have also been introduced that enable the tax authorities to use actual returns as presumptive evidence for 

the appropriateness of the pricing of transactions containing hard-to-value intangibles. The presumptive 

evidence is, however, subject to rebuttal under certain circumstances. The third part of the analysis deals 

with the specific provisions relating to business restructurings. The delineation follows the principles 

analyzed in the previous parts of the thesis, but specific emphasis is placed on performing an analysis of 

functions, assets and risk before and after the restructuring, the business reasons for the restructuring and 

the options that are realistically available to the parties.In order to demonstrate the application and 

challenges of the new provisions in a practical setting the thesis includes a fictitious case centered on a 

business restructuring of a multinational enterprise headquartered in Denmark. Ownership of several 

intangibles is transferred to a subsidiary in Hungary along with all the functions and risks related to DEMPE. 

This leads to a reallocation of profit potential between the two associated companies and the requirement 

for an arm’s length compensation is subsequently discussed. 
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1. Indledning  

1.1 Baggrund 

Når uafhængige parter handler indbyrdes sker dette alt andet lige til priser og på vilkår som per definition 

er på armslængde. Dette skyldes at enhver rationel køber og sælger må antages at forsøge at opnå de for 

ham mest gunstige vilkår og den lavest henholdsvis højest mulige pris. Denne markedsmekanisme sættes 

imidlertid ud af kraft når parterne der handler er kontrolleret af den samme juridiske eller fysiske person 

eller såfremt den ene part udøver kontrol over den anden. I fravær af regler om transfer pricing kan en 

given stat derfor miste en del af sin skattebase når afhængige parter, bevidst eller ubevidst, benytter priser 

og vilkår på deres grænseoverskridende koncerninterne transaktioner, som afviger fra de markedsbestemte 

priser og vilkår parterne ville have anvendt, såfremt de var uafhængige. Denne vilkårlige flytning af 

indkomst bevirker, at dele af skattebasen forsvinder i den stat hvorfra indkomsten flyttes, med et isoleret 

set lavere skatteprovenu til følge for denne stat.  

Ser man på de seneste års indkomstforhøjelser i Danmark må det stå klart, at der historisk har været en 

diskrepans imellem visse selskabers og skattemyndighedernes vurdering af hvorvidt førstnævnte havde 

overholdt armlængdeprincippet i deres kontrollerede transaktioner.  

Tabel 1.1 Indkomstforhøjelser i Danmark 2005-2016 (beløb i mia. DKK) 

2004-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8,0 8,7 15,3 6,3 6,2 21,2 17,3 20,3 5,9 7,3 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Skatteministeriet1 

   

 

Det bemærkes, at de forhøjelser som fremgår af tabel 1 ikke nødvendigvis er blevet beskattet, da 

skatteyderen kan have erklæret sig uenig i forhøjelsen og sagen derfor er under behandling i 

Landsskatteretten eller ved domstolene. Derudover kan der også være en igangværende MAP2 eller 

voldgiftssag efter EU-voldgiftskonventionen, hvorfor en endelig forhøjelse i den enkelte sag muligvis vil 

være mindre i sidste ende eller helt blive elimineret. De særligt høje indkomstforhøjelser i indkomstårene 

2012-2014 skyldes primært immaterielle aktiver.3 De danske skattemyndigheder har givet udtryk for, at det 

                                                           
1 Skatteministeriet (2014, 2015 og 2016) Aktuelle skattetal. Tallene for 2004-2009 er lagt sammen, da der i visse af 
årene var relativt set små indkomstforhøjelser. Beløbet for 2016 er hentet fra SKAT (2017) Transfer pricing-
redegørelse 2016, da Skatteministeriet foreløbig ikke har udgivet Aktuelle skattetal i 2017. 
2 Forkortelse for mutual agreement procedure. En gensidig aftaleprocedure hvor myndighederne i de to stater 
forsøger at eliminere den dobbeltbeskatning, som indkomstforhøjelsen ellers vil medføre. Der er modsat EU-
voldgiftskonventionen ikke krav om, at skattemyndighederne i en MAP skal nå frem til en løsning som effektivt 
eliminerer dobbeltbeskatningen. Skatteyderen som har fået sin indkomst forhøjet er ikke part i sagen. 
3 Skatteministeriet (2014, 2015 og 2016) Aktuelle skattetal 
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strukturelle niveau for indkomstforhøjelser, ifølge deres vurdering, ligger i omegnen af 6 mia. DKK4 og at 

der også fremadrettet vil være særligt fokus på immaterielle rettigheder når det kommer til kontrol af 

selskabers kontrollerede transaktioner.5  

Immaterielle rettigheder har også internationalt været et hot topic i de seneste år. OECD fremkom i februar 

2013 med en rapport under titlen Adressing base erosion and profit shifting, som blandt andet havde fokus 

på multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning. Der citeres i rapporten en række undersøgelser 

som indikerer, at der er en stigende adskillelse mellem det sted hvor multinationale virksomheders 

egentlige forretningsmæssige aktivitet finder sted og det sted hvor den heraf afledte indkomst beskattes.6 

Et område hvor dette særligt kommer til udtryk er i forhold til immaterielle rettigheder, da disse er meget 

mobile og derfor let kan flyttes til lavskattelande.7 I juli samme år kom OECD med den opfølgende rapport, 

Action plan on base erosion and profit shifting, med fokus på at undgå dobbelt ikke-beskatning og 

situationer med ingen eller lav beskatning.8 Rapporten indeholdt 15 konkrete handlingspunkter til 

imødegåelse af BEPS9 hvoraf fire var relateret til transfer pricing. Det foreløbigt endelige resultat af de 

action points som vedrørte de materielle transfer pricing regler om immaterielle rettigheder er indeholdt i 

udgivelsen Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports som blev 

offentliggjort d. 5. oktober 2015 og godkendt af OECD’s Råd d. 23. maj 2016.10 Denne endelige rapport 

indeholder blandt andet en opdatering af kapitel I om armslængdeprincippet og kapitel VI om immaterielle 

rettigheder i OECD’s Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 

(herefter benævnt TPG). Derudover er der som konsekvens af dette blevet foretaget en opdatering af 

kapitel IX om omstrukturering i TPG. En af de førende danske rådgivere inden for transfer pricing, dr.jur. og 

partner i EY Jens Wittendorff, har i en artikel i Skat Udland givet udtryk for, at der ved opdateringen af 

kapitel I og VI i TPG er indført et nyt armslængdeprincip som vil kræve en lovændring, såfremt det skal 

gælde i Danmark.11 Dette står i modstrid til synspunktet hos OECD og de danske skattemyndigheder, som 

begge mener, at der alene er tale om en præcisering af de eksisterende guidelines.12 

                                                           
4 Skatteministeriet (2016) Aktuelle skattetal side 1. 
5 Ibid. side 3 
6 OECD (2013) Addressing base erosion and profit shifting, side 20 
7 Ibid. side 42 
8 OECD (2013) Action plan on base erosion and profit shifting, side 13 
9 Forkortelse for Base Erosion and Profit Shifting. Begrebet refererer til skatteundgåelse hvor indkomst flyttes fra 
højskattelande til lande med lav eller ingen skat og derved udhuler skattebasen i højskattelandet. 
10 http://www.oecd.org/tax/oecd-council-approves-incorporation-of-beps-amendments-into-the-transfer-pricing-
guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations.htm 
11 Wittendorff: SU 2016, 34 
12 OECD (2015) Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports, side 10 for OECD’s 
vedkommende og JV 2017-2 C.D.11.2.1.1 hvad angår de danske skattemyndigheder 
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På baggrund af ovenstående er det fundet relevant at belyse hvad der ændres, udbygges og præciseres ved 

OECD’s førnævnte opdatering af TPG og hvilke udfordringer dette medfører for selskaberne. Særligt i 

forhold til immaterielle rettigheder, grundet det store historiske og fremadrettede fokus på dette, nationalt 

såvel som internationalt. Da det i praksis er en normalt forekommende situation, at immaterielle 

rettigheder overdrages mellem koncernselskaber i forbindelse med omstruktureringer, har det tillige sin 

berettigelse at inddrage det opdaterede kapitel IX i TPG i afhandlingen.  

1.2 Problemformulering 

Ovenstående leder til afhandlingens problemformulering: 

Hvordan har OECD’s opdatering af Transfer Pricing Guidelines i forbindelse med BEPS-projektet påvirket 

fortolkningen af armslængdeprincippet i dansk skatteret i forhold til koncerninterne omstruktureringer hvori 

der indgår immaterielle rettigheder? Og hvilke udfordringer medfører dette for selskaberne i forhold til at 

iagttage armslængdeprincippet? 

Til besvarelse af problemformuleringen er følgende underspørgsmål udarbejdet: 

I. Hvad er retsgrundlaget for de materielle transfer pricing regler fra et dansk perspektiv? 

II. Hvordan har BEPS-projektet påvirket de generelle principper for anvendelsen af 

armslængdeprincippet? 

III. Hvordan defineres immaterielle rettigheder og hvilke regler gælder for armslængdevurderingen 

ved overdragelse af disse? 

IV. Hvilke særlige forhold gør sig gældende når overdragelsen finder sted i forbindelse med en 

omstrukturering? 

V. Henset til besvarelsen af spørgsmål II-IV, hvilke udfordringer medfører dette så for selskaberne? 

Besvarelsen af underspørgsmålene munder ud i en selvudviklet case, som vil illustrere anvendelsen af de 

analyserede bestemmelser og udfordringer ved dette i en konkret praktisk sammenhæng. 

1.3 Afgrænsning 

For at opnå tilstrækkelig analysedybde vil afhandlingens hovedfokus være på kapitlerne I 

(armslængdeprincippet), VI (immaterielle rettigheder) og IX (omstruktureringer) i TPG 2017. Afhandlingen 

vil i begrænset omfang inddrage dele af øvrige kapitler fra TPG 2017, men der foretages ikke en analytisk 

gennemgang svarende til afhandlingens behandling af kapitel I, VI og IX. Læseren forudsættes derfor at 

være bekendt med indholdet af de øvrige kapitler fra TPG. 
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Der afgrænses fra at inddrage detaljerede forhold vedrørende transfer pricing dokumentation (TP-

dokumentation). OECD opdaterede som en del af BEPS-projektet kapitel V i TPG13, som er kapitlet der 

omhandler TP-dokumentation. SKL § 3 B og de dertilhørende bekendtgørelser, som er den danske hjemmel 

til TP-dokumentation, inddrages dog perifært. Det nye Kapitel V i TPG introducerede desuden land for land-

rapportering14, som dog ikke inddrages i afhandlingen. Såfremt ovenstående skulle inddrages ville 

afhandlingens scope blive for bredt og analysen ville ikke kunne blive dybdegående nok. Det vurderes, at 

den problemstilling som afhandlingen omhandler godt kan behandles isoleret fra en detaljeret 

gennemgang af dokumentationskravene, da de hører til den formelle del af transfer pricing reglerne, 

hvorimod afhandlingens primære genstand falder under den materielle del.  

Jævnfør problemformuleringen fokuseres der i afhandlingen på den situation hvor immaterielle rettigheder 

overdrages i en kontrolleret transaktion. Hvad der i en transfer pricing sammenhæng sker når disse 

udnyttes i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser vil derfor ikke blive belyst. 

Afhandlingens problemstilling belyses i en selvudviklet case om en multinational koncern hvis enkelte 

enheder består af danske kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) eller tilsvarende udenlandske 

selskaber. Der afgrænses dermed fra at inddrage transparente enheder (interessentskaber, 

kommanditselskaber mv.), faste driftssteder og fysiske personer i denne. Der afgrænses ydermere fra at 

inddrage forhold omkring selskabsret, samt indirekte skatterog afgifter.  

1.4 Metode 

Afhandlingen har som overordnet formål at undersøge armslængdeprincippet, som det skal fortolkes i 

dansk skatteret inden for det område problemformuleringen er afgrænset til (overdragelse af immaterielle 

rettigheder i forbindelse med omstruktureringer). Til dette anvendes den retsdogmatiske metode hvorved 

gældende ret (de lege lata) søges beskrevet, analyseret og systematiseret.15 Der anlægges et undersøgende 

perspektiv med det formål at tilvejebringe en dybere forståelse for de relevante retskilder. Dette fordrer 

for det første en undersøgelse af selve retsgrundlaget for armslængdeprincippet i dansk skatteret. Dernæst 

en analytisk gennemgang af de relevante dele af OECD’s Transfer Pricing Guidelines 2017 (kapitel I, VI og IX) 

som disse ser ud efter BEPS-ændringerne. Afhandlingen har ikke et retspolitisk sigte hvorfor det ikke 

behandles hvordan lovgivningen burde være udformet eller eventuelt kunne forbedres (de lege ferenda). 

                                                           
13 OECD (2015) Transfer pricing documentation and country-by-country reporting, action 13 – 2015 final report 
14 Blev ved lov nr. 1884 af 30. december 2015 blev indsat i SKL § 3 B, stk. 10-16. Denne nye rapporteringspligt er en 
udvidelse af den eksisterende oplysnings- og dokumentationspligt som er hjemlet i SKL § 3 B. 
15 Tvarnø og Nielsen (2014) Retskilder og retsteorier, side 30 
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Der vil undervejs i afhandlingen blive diskuteret de udfordringer som det nye kapitel I, VI og IX i TPG 2017 

medfører for selskaberne.  

I forhold til pålidelighed, så har den retsdogmatiske metode har sine begrænsninger i det omfang der ikke 

er sket en endelig prøvelse ved domstolene af den eller de spørgsmål som er genstand for analysen. Indtil 

denne endelige prøvelse er foretaget kan der derfor ikke opnås vished omkring hvorvidt det rent faktisk er 

gældende ret analysen er nået frem til. Ændringerne til OECD’s Transfer pricing guidelines er præget af at 

være underlagt et mål om at opnå konsensus blandt en lang række forskellige landes skattemyndigheder og 

det er derfor muligt at afhandlingens forfatter får lagt en fortolkning til grund som ikke var tiltænkt fra 

OECD’s side. 

Afhandlingen følger nedenstående struktur: 

 

 

Kapitel 1: 
Baggrund og metode 

Kapitel 2: 
Retsgrundlag 

Kapitel 3: 
Armslængdeprincippet 

Kapitel 4: 
Immaterielle rettigheder 

Kapitel 5: 
Omstrukturering 

Kapitel 6: 
Case 

Kapitel 7: 
Konklusion 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitel 8: 
Perspektivering 

 

Figur 1.1 Afhandlingens disposition 
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Afhandlingens analysedel (kapitel 2-6) starter med en undersøgelse af selve retsgrundlaget for 

armslængdeprincipper i dansk skatteret. Denne del er ikke hovedfokus i afhandlingens hvorfor kapitlet kun 

lægger beslag på et beskedent antal sider sammenlignet med de øvrige analysekapitler. De næste tre 

kapitler i afhandlingen indeholder en undersøgelse af de nugældende retningslinjer, som d. 10. juli 2017 

blev offentliggjort i en konsolideret udgave. Det er ikke formålet med disse kapitler, at lave en én-til-én 

sammenligning af 2017 guidelines med 2010 guidelines, da der overordnet set er tale om en præcisering. 

Det første af disse tre kapitler er en analyse af de grundlæggende retningslinjer i en transfer pricing analyse 

i forhold til at fastlægge en given kontrolleret transaktion. Efter dette undersøges de specifikke 

bestemmelser, som gælder for overdragelse af immaterielle rettigheder. Dernæst følger en analyse af de 

særlige bestemmelser som kommer i spil når overdragelse finder sted i forbindelsen med en 

omstrukturering. I slutningen af disse tre kapitler kommer afhandlingen ind på nogle af de udfordringer de 

nye guidelines medfører for selskaberne. For at illustrere anvendelsen af indholdet af disse tre kapitler 

afsluttes analysedelen med en selvudviklet case, som viser en praktisk anvendelse af TPG 2017 og 

udfordringer ved dette. De overordnede resultater af analysekapitlerne (2-6) er samlet i en konklusion i 

kapitel 7. Som afslutning på afhandlingen indeholder kapitel 8 en perspektivering. 

1.4.2 Kilder 

I afhandlingens analyse gøres primært brug af kvalitative data fra OECD. Den mest centrale kilde er de nye 

retningslinjer i TPG 2017, som BEPS-projektet har medført, samt de discussion drafts og kommentarer fra 

rådgivere, selskaber og andre interessenter projektet løbende har afstedkommet. Rapporterne Aligning 

transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports fra 2015 og Conforming 

amendments to chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines fra 2016 er de mest relevante for 

afhandlingen, da disse indeholder de endelige ændringer vedrørende armslængdeprincippets 

grundlæggende principper, immaterielle rettigheder og omstrukturering. OECD har d. 10 juli 2017 udgivet 

en ny konsolideret udgave af TPG som blandt andet indeholder disse ændringer, samt øvrige BEPS-

opdateringer.16 Øvrige publikationer fra OECD er også inddraget i det omfang de præciserer fortolkningen 

af TPG 2017. Denne nye samlede udgave af retningslinjerne bliver i afhandlingen refereret til som TPG 

2017. Som den retsdogmatiske analyse i afhandlingens kapitel 2 konkluderer, så har OECD’s Transfer pricing 

guidelines en meget høj retskildeværdi når armslængdeprincippet i dansk skatteret, som hjemles i LL § 2, 

skal fortolkes. Kommentarer til discussion drafts er primært brugt til at illustrere nogle af de udfordringer, 

som selskaberne, rådgivere og interesseorganisationer med videre mener, at de nye guidelines giver 

anledning til. 

                                                           
16 http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-releases-latest-updates-to-the-transfer-pricing-guidelines-for-
multinational-enterprises-and-tax-administrations.htm 
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Den juridiske vejledning (JV) er også inddraget i afhandlingen. Retskildemæssigt har denne cirkulærestatus 

og er udtryk for de danske skattemyndigheders synspunkt i forhold til hvad der er gældende ret. Den er 

derfor ikke retskildemæssigt i sig selv bindende for skatteyder. En skatteyder kan imidlertid godt, modsat 

skattemyndighederne, påberåbe sig indholdet i den juridiske vejledning direkte, såfremt denne i en konkret 

sag er blevet stillet ringere end hvad den juridiske vejledning tilsiger. Hvad angår transfer pricing, som 

findes i afsnit C.D.11 i den juridiske vejledning, så er der hovedsageligt tale om en komprimeret 

oversættelse af TPG 2017, som fremhæver de væsentligste bestemmelser i hvert kapitel. Det skal i den 

forbindelse bemærkes, at afsnit C.D.11.7 i den juridiske vejledning, som omhandler omstruktureringer, 

fortsat er baseret på kapitel IX fra TPG 2010 og altså ikke den nyeste udgave som findes i TPG 2017.  

I tillæg til ovennævnte anvendes juridisk litteratur. Juridisk litteratur har som udgangspunkt ikke nogen 

retskildeværdi i sig selv.17 I det omfang de henviser til retskilder såsom love og bekendtgørelser med videre 

eller indeholder juridiske argumenter baseret på disse, så kan de imidlertid godt bidrage til at fastlægge 

gældende ret.  

Der er foretaget dataindsamling frem til og med d. 10. september 2017. Data som er blevet offentliggjort 

efter denne dato og som ville have påvirket den foretagne analyse er derfor ikke indarbejdet i 

afhandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Blume (2014) Retssystemet og juridisk metode, side 115 
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2 Retsgrundlag 

2.1 OECD’s modeloverenskomst 

Danmark har på nuværende tidspunkt indgået i omegnen af 80-90 gældende 

dobbeltbeskatningsoverenskomster.18 Størstedelen af disse er baseret på den modeloverenskomst som 

OECD har udarbejdet19 og løbende arbejder på at opdatere (herefter benævnt OECD MTC). I det følgende 

henvises der, medmindre andet er angivet, til den seneste udgave af denne fra 201420 og de dertilhørende 

kommentarer. Der findes på nuværende tidspunkt ikke en officiel oversættelse til dansk som er anerkendt 

af OECD. 

En DBO er en folkeretlig traktat og derfor skal de folkeretlige fortolkningsprincipper som er kodificeret i 

Wienerkonventionen fra 196921 anvendes ved fortolkning af denne. Art. 31 (primære fortolkningsmidler) og 

art. 32 (supplerende fortolkningsmidler) er de centrale bestemmelser fra Wienerkonventionen i denne 

henseende. OECD MTC er ikke i sig selv hjemmel til noget, da der som navnet antyder er tale om en model 

som forskellige stater kan anvende når de udarbejder DBO’er med hinanden. Det følger dog også heraf, at 

såfremt en DBO er udarbejdet på baggrund af en modeloverenskomst, så bliver den og de tilhørende 

kommentarer imidlertid til et vigtigt fortolkningsbidrag når ikke-definerede udtryk i en specifik DBO skal 

fortolkes.22 Udgangspunktet er, at den version af OECD MTC med kommentarer, som var gældende på det 

tidspunkt hvor DBO’en blev indgået, er den som skal anvendes som fortolkningsbidrag (statisk 

fortolkning).23 Såfremt nyere versioner blot indeholder præciseringer kan disse dog også tillægges 

betydning (dynamisk fortolkning).24 Såfremt der er tale materielle ændringer er det imidlertid fjernt, at en 

nyere version vil kunne indgå som fortolkningsbidrag.25  Dette er også den holdning som kommer til udtryk 

når man henser til pkt. 35 og 36 i introduktionen til OECD MTC.  

OECD MTC indeholder i art. 9 en bestemmelse om associerede foretagender. En tilsvarende artikel findes 

typisk også i de dobbeltbeskatningsoverenskomster som Danmark har indgået. Art. 9, stk. 1 indeholder den 

                                                           
18 Jf. SR.2017.0105 og Skatteministeriets oversigt. Sidstnævnte tilgået via 
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster 
19 Schmidt et al. (2015) International skatteret – i et dansk perspektiv, side 23 
20 OECD (2014) Model tax convention on income and on capital (full version) 
21 Wienerkonventionen om traktatretten af 23. maj 1969 
22 Lang (2013) Introduction to the law of double taxation conventions, side 48 
23 Wittendorff (2009) armslængdeprincippet i dansk og international skatteret side 156 
24 Der findes forskellige holdninger blandt eksperterne på området om i hvilken udstrækning der bør anvendes en 
statisk eller dynamisk fortolkningsstil, men det ligger uden for afhandlingen at behandle dette i yderligere detaljer.  
25 Winther-Sørensen et al. (2013) Skatteretten 3, side 33-35 
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autoritative formulering af armslængdeprincippet26 som har følgende ordlyd: ”[Where] conditions are made 

or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ 

from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for 

those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so 

accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.” Art. 9 st. 1 fordeler 

beskatningsretten således, at såfremt der ved en kontrolleret transaktion er anvendt vilkår som ikke er på 

armslængde, så kan en kontraherende stat gå ind og foretage en korrektion og beskatte den indkomst som 

ville være fremkommet, såfremt armslængdeprincippet var overholdt i den givne transaktion. Der skal dog 

samtidig også være en intern hjemmel til 1) at foretage korrektion og 2) beskatte den specifikke 

indkomsttype, da OECD MTC alene hjemler fordeling af retten mellem de kontraherende stater.  Art. 9, stk. 

2 indeholder forpligtelsen for den anden kontraherende stat til at foretage en korresponderende 

korrektion, såfremt den første stat har lavet en primær korrektion efter art. 9, stk. 1. Den anden stat er dog 

ikke tvunget til at foretage en korresponderende korrektion medmindre den er enig i, at tallet for den 

primære korrektion er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.27 Såfremt der foretages en primær 

og en korresponderende korrektion kræves der derudover en sekundær korrektion, såfremt situationen 

skal bringes tilbage til hvad den ville have været hvis vilkårene havde været på armslængde. Art. 9 omtaler 

ikke disse sekundære korrektioner, men det fremgår af kommentarerne, at der ikke er noget til hinder for 

at disse foretages, så længe de er tilladte efter de kontraherende staters interne lovgivning.28 Det kan ikke 

læses direkte af ordlyden i art. 9 hvordan det vurderes om en kontrolleret transaktion er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Det fremgår imidlertid af de tilhørende kommentarer, at 

armslængdeprincippet som det fremtræder i art. 9 skal forstås og fortolkes ud fra de retningslinjer som er 

indeholdt i rapporten Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations29 

(TPG), som første gang blev tiltrådt af OECD’s Råd d. 27. juni 1995 og løbende bliver opdateret. Når en DBO 

har en bestemmelse svarende til art. 9 i OECD MTC må TPG derfor nødvendigvis anses som et primært 

fortolkningsmiddel efter art. 31 i Wienerkonventionen fra 1969.30 Når to eller flere stater31 indgår en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hjemler denne alene en fordeling af beskatningsretten eller som det er 

tilfældet med art. 9 en korrektionsret. For at den stat som tildeles en ret i henhold til den givne DBO rent 

                                                           
26 Jf. TPG 2017 kapitel I punkt 1.6 og tilsvarende i TPG 2010 
27 Jf. kommentarerne til OECD MTC art. 9 punkt 6 
28 Ibid. punkt 9 
29 Ibid. punkt 1 
30 Wittendorff (2009) Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, side 156 
31 Langt de fleste DBO’er som findes er indgået mellem to stater (bilateralt). Der eksisterer dog også DBO’er som er 
indgået mellem tre eller flere stater (multilateralt). Et eksempel på sidstnævnte er den nordiske DBO mellem 
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne. 
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faktisk kan beskatte kræves der tillige en intern hjemmel i denne stats nationale skatteregler32. Dette 

gælder også i forhold til art. 9.33 Den interne hjemmel i dansk ret til at foretage korrektion behandles i 

afsnit 2.2 nedenfor. Såfremt den stat der tildeles beskatningsretten grundet manglende intern hjemmel 

ikke kan, eller for den sags skyld ikke vil, udnytte denne ret, så kan der i DBO’en være aftalt en subsidiær 

beskatningsret, hvorved beskatningsretten i stedet tilfalder den anden stat34.  

2.2 Intern dansk ret 

Det følger af grundlovens § 43, at ”ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov”, hvilket 

bevirker, at der inden for dansk skatteret gælder et skærpet legalitetskrav. Hjemlen i intern dansk skatteret 

til at kunne foretage en korrektion i overensstemmelse med den korrektionsadgang som Danmark tildeles 

efter art. 9 i OECD MTC findes i LL § 2. I situationer hvor der ikke er indgået en DBO kan LL § 2 tillige 

anvendes til at foretage korrektion af koncerninterne transaktioner. Før denne bestemmelse blev indsat i 

ligningsloven havde skattemyndighederne anvendt statsskattelovens §§ 4-6 som hjemmel til at korrigere 

kontrollerede transaktioner, såfremt disse ikke opfyldte armslængdeprincippet.35 Dette blev imidlertid 

ændret med Højesterets dom af 11. februar 1998 som er gengivet i TfS 1998, 199H36. Sagen omhandlede en 

skatteyder, som havde overdraget en række ejendomme til forskellige anpartsselskaber og i denne 

forbindelse havde ladet en del af de individuelle købesummer indestå i anpartsselskaberne som 

uforrentede tilgodehavender. Skatteyderen ejede via et aktieselskab alle anparterne i de respektive 

anpartsselskaber. Skattemyndighederne havde derfor med hjemmel i statsskattelovens § 4 fikseret en 

renteindtægt hos skatteyderen og havde ved domstolsprøvelse fået medhold i dette i Østre Landsret. 

Højesteret nåede imidlertid frem til det modsatte resultat og gav i stedet skatteyderen ret. 

Skattemyndighedernes korrektion kunne derfor ikke gøres gældende overfor skatteyderen. I samme år som 

Højesteret afsagde sin dom fremsatte daværende Skatteminister Ole Stavad derfor lovforslag L 101 af 2. 

juni 199837. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at førnævnte Højesteretsdom 

havde skabt et ”behov for en lovfæstelse af det almindeligt anerkendte princip om anvendelse af 

armslængde vilkår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for transaktioner mellem 

interesseforbundne parter”. Det fremgår endvidere, at man ved lovfæstelsen ville fjerne usikkerheden om 

                                                           
32 I praksis også benævnt ”den gyldne regel”, jf. Wittendorff (2009) side 204 med henvisning til Gustaf Lindencrona 
(1992) Svensk Skattetidning side 125 og Dubbelbeskattningsavtalsrätt side 24 
33 Wittendorff (2009) side 205 
34 Eksempler på dette er art. 26 i den fællesnordiske DBO og art. 28 i DBO’en mellem Danmark og England. Den 
subsidiære beskatningsret kræver naturligvis tillige intern hjemmel for at kunne udnyttes.  
35 Jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 84 af 14. november 1997. Tilgået via 
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19971/lovforslag_som_fremsat/L84.htm 
36 Også gengivet i U.1998.584H 
37 Tilgået via http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19972/lovforslag_som_fremsat/L101.htm 
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hvorvidt der som hidtil antaget, som det var tilfældet ved behandlingen af lovforslag L 84 af 14. november 

1997, var tilstrækkelig hjemmel i statsskattelovens §§ 4-638 for skattemyndighederne til at korrigere 

kontrollerede transaktioner. Forslaget blev vedtaget af Folketinget og ved lov nr. 432 af 26. juni 199839 blev 

armslængeprincippet knæsat i LL § 2. I forhold til afhandlingens afgrænsning til A/S, ApS eller tilsvarende 

udenlandske selskaber som er ejet 100 % er det LL § 2, stk. 1, nr. 1-3 som er relevante hvad angår 

bestemmelsens subjektive anvendelsesområde. Hvornår der foreligger bestemmende indflydelse og hvad 

der forstås ved koncernforbundet er underordnet at diskutere i afhandlingen, da det altid vil være opfyldt 

med den angivne afgrænsning. Hvis der tages udgangspunkt i en simpel koncernstruktur bestående af et 

moderselskab og dettes to 100 % ejede datterselskaber, da vil moderselskabet omfattes af LL§ 2, stk. 1, nr. 

2 og datterselskaberne omfattes af nr. 1 når der sker transaktioner mellem moder og datter. Når 

datterselskaberne har transaktioner med hinanden (dvs. som søsterselskaber), så omfattes de begge af nr. 

3. Bestemmelsens objektive anvendelsesområde angives som ”handelsmæssige eller økonomiske 

transaktioner”. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets (L 101 af 2. juni 1998) enkelte 

bestemmelser stk. 1-3, at ”De i bestemmelsen omhandlede kontrollerede transaktioner omfatter alle 

forbindelser mellem parterne. Til eksempel kan nævnes… overførsel af aktiver, immaterielle aktiver, der 

stilles til rådighed m.v”. Dette er også citeret af Højesteret i TfS 2012, 151H40 som tilføjede, at 

”korrektionsadgangen omfatter alle økonomiske elementer og øvrige vilkår af relevans for beskatningen, 

herunder også f.eks. forfalds tid, periodisering af renter og kurstab samt den retlige kvalifikation af 

transaktionen”.  

Armslængdeprincippet i intern dansk ret er jævnfør LL § 2, stk. 1 formuleret som, at der for kontrollerede 

transaktioner skal anvendes priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. SKAT angiver i deres juridiske vejledning, at dette 

skal fortolkes i overensstemmelse med armslængdeprincippet i OECD’s modeloverenskomst og at 

”Retningslinjer for tolkningen og anvendelsen af armslængdeprincippet i modeloverenskomstens artikel 9 

og dermed også for armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, gives i OECD's Transfer Pricing Guidelines”.41 

Dette fremgår dog intet sted i LL § 2 og heller ikke eksplicit af det lovforslag (L 101 af 2. juni 1998), som 

ledte til indsættelsen af LL § 2. Følgende detaljer nævnes dog i lovforslagets almindelige bemærkninger: 

- LL § 2 skal lovfæste armslængdeprincippet. 

                                                           
38 I lovforslagets almindelige bemærkninger nævnes også foruden SL §§ 4-6 den særlige korrektionsregel i SEL § 12, 
som dog ikke inddrages her for overskuelighedens skyld. Den omtalte SEL § 12 blev desuden ophævet ved lov nr. 1534 
af 19. december 2007.  
39 Dog først med virkning fra d. 28. juni, jf. § 4, stk. 2 i lov nr. 432 af 26. juni 1998 
40 Også gengivet i SKM 2012.92 HR og U2012.1642H 
41 Jf. JV 2017-2 C.D.11.1.3 
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- OECD har udsendt retningslinjer som internationalt anerkendes ved ligningen i transfer pricing 

sager og disse retningslinjer er baseret på armslængdeprincippet. 

- Danmark har tilsluttet sig disse retningslinjer. 

- L 101 vil sikre materielle regler svarende til dem der var forudsat ved vedtagelse af lovforslag L 84 

af 14. november 1997 

L 84 af 14. november 1997, som blev vedtaget som lov nr. 131 af 25. februar 1998, indførte den oplysnings- 

og dokumentationspligt i SKL § 3 B, som er nævnt under afhandlingens afsnit 1.3 ”Afgrænsning”. 

Forarbejderne til SKL § 3 B må, på grund af det sidste af de fire ovennævnte punkter, anses som en del af 

forarbejderne til LL § 2. Dette skyldes, at LL § 2 blev indsat for at lovfæste den korrektionsadgang, som man 

ved vedtagelsen af SKL § 3 B fejlagtigt havde antaget fandtes i SL §§ 4-6, jævnfør omtalen ovenfor. I 

forarbejderne til L 84 fremgår det af de almindelige bemærkninger, at OECD’s definition af 

armslængdeprincippet findes i OECD MTC art. 9, stk. 1 og af bemærkningerne til lovforslagets § 1, stk. 4 

fremgår det, at ”Skattemyndighedernes vurdering af om den skattepligtiges prisfastsættelse er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet… vil ske i overensstemmelse med principperne i OECD’s 

retningslinier for transfer pricing”. Det bør på baggrund af dette uden videre kunne lægges til grund, at 

armslængdeprincippet i LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med selvsamme i OECD MTC art. 9 og at 

der som retningslinjer ved fortolkningen skal anvendes OECD’s Transfer pricing guidelines. TPG har derfor 

en meget høj retskildeværdi når skattemyndighederne skal vurdere om de med hjemmel i LL § 2 kan 

foretage en korrektion af en kontrolleret transaktion.  

2.3 Delkonklusion 

Den autoritative formulering af armslængdeprincippet fremgår af art. 9 i OECD MTC. Ifølge kommentarerne 

til art. 9 skal armslængdeprincippet i modeloverenskomsten fortolkes ud fra de bestemmelser som findes i 

OECD’s Transfer pricing guidelines. Armslængdeprincippet giver de kontraherende stater ret til at korrigere 

afhængige koncernforbundne selskabers indkomst, såfremt de i deres transaktioner har anvendt vilkår eller 

priser som afviger fra det, som uafhængige parter anvender. Den interne hjemmel i dansk skatteret til at 

korrigere i overensstemmelse med armslængdeprincippet var tidligere antaget at findes i SL §§ 4-6. 

Højesterets dom som gengivet i TfS 1998, 199H havde dog skabt usikkerhed om rækkevidden af 

bestemmelserne i statsskatteloven og Folketinget besluttede derfor at lovfæste armslængdeprincippet i LL 

§ 2. Der henvises i forarbejderne til SKL § 3 B, som er en integreret del af forarbejderne til LL § 2, til, at 

armslængdeprincippet i LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med art. 9 i OECD MTC og de 

dertilhørende vejledninger, som er samlet i OECD’s Transfer pricing guidelines for multinational enterprises 

and tax administrations.  
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3 Armslængdeprincippet i TPG 2017 kapitel I 

I dette kapitel behandles de grundlæggende retningslinjer om armslængdeprincippet, som findes i det 

opdaterede kapitel I i TPG 2017. Kapitlet består fortsat af følgende fire hovedafsnit: 

- Afsnit A: Introduktion  

- Afsnit B: Formulering af armslængdeprincippet 

- Afsnit C: En ikke-armslængdetilgang – Global Formulary Apportionment 

- Afsnit D: Retningslinjer for anvendelse af armslængdeprincippet 

Den overordnede ændring forårsaget af BEPS-projektet består i, at afsnit D i sin helhed er blevet fjernet og 

erstattet med ny guidance.42 I forhold til afhandlingen er det også hovedsageligt afsnit D der er interessant, 

da afhandlingens fokus er på den praktiske anvendelse af armslængdeprincippet og de udfordringer dette 

medfører for selskaberne. Afsnit A og B er relativt korte og er ikke blevet ændret ved BEPS-projektet, så 

derfor foretages der ikke en struktureret gennemgang af disse. Afsnit C indeholder diskussion og en 

konsekvent afvisning af global formulary apportionment (GFA) som et alternativt allokeringsprincip til 

armslængdeprincippet. Afhandlingens problemformulering er centreret omkring den nuværende praksis i 

forhold til at fordele indkomst fra koncernselskabers kontrollerede transaktioner. Armslængdeprincippet er 

det allokeringsprincip man i OECD har opnået konsensus om som værende det mest egnede til dette 

formål. Da LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med armslængdeprincippet i TPG er det derfor de facto 

armslængdeprincippet som i praksis er det gældende allokeringsprincip. Inddragelse af øvrige 

allokeringsprincipper i analysen, såsom GFA, vil ikke bidrage til besvarelsen af problemformuleringen, da de 

ikke har nogen praktisk relevans for fortolkningen af armslængdeprincippet i dansk skatteret.  

Armslængeprincippet bygger på den såkaldte ”seperate entity approach” som tilsiger, at koncernselskaber 

som indgår kontrollerede transaktioner skal handle og allokere indkomsten fra disse, som havde de ikke 

været i et skattemæssigt interessefællesskab. Dette skal medvirke til at sikre det neutralitetsprincip43 som 

findes i TPG og give skattemyndigheder i forskellige stater et redskab til at undgå at miste skatteprovenu, 

som konsekvens af, at dette neutralitetsprincip ikke overholdes. Koncernselskaberne skal dermed anvende 

priser og vilkår i deres kontrollerede transaktioner, som uafhængige parter ville have aftalt. OECD henstiller 

i TPG 2017 til, at det ikke uden videre bør lægges til grund, at koncernselskabers transaktioner med 

hinanden vil afvige i deres prissætning fra transaktioner der finder sted mellem uafhængige parter.44 I den 

ene ende af spekteret findes den situation hvor koncernselskabernes beslutninger detaljeret er dikteret 

                                                           
42 OECD (2015) Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports, side 15 
43 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.8 
44 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.5 
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oppefra og i den anden ende findes den situation, at de operere mere selvstændigt og konkurrere med 

hinanden om at sikre sig de bedste økonomiske resultater. Hvorvidt en kontrolleret transaktion er et udslag 

af frie forhandlinger eller fælles kontrol gør dog ingen forskel i forhold til anvendelsen af 

armslængdeprincippet.45 Det centrale element i en transfer pricing-analyse er, at finde frem til hvad 

profitten i en transaktion ville have været i en sammenlignelig ukontrolleret transaktion. Med dette menes 

en transaktion mellem uafhængige parter på tilsvarende eller sammenlignelige betingelser. Dette 

nødvendiggør en sammenlignelighedsanalyse (comparability analysis), som for det første indeholder en 

sammenligning af betingelserne (conditions) i den kontrollerede transaktion med betingelserne i en 

referencetransaktion og for det andet en kvantificering af profitten på armslængdevilkår. 

Referencetransaktioner kan både være interne (afsluttet mellem det ene af koncernselskaberne i den 

kontrollerede transaktion og en uafhængig part) og eksterne (afsluttet mellem to uafhængige parter). Som 

det vil blive belyst i afhandlingens næste kapitel, så er det imidlertid ikke altid muligt at finde pålidelige 

referencetransaktioner. Dette gælder blandt andet når det kommer til unikke immaterielle rettigheder46 og 

transaktioner som uafhængige parter typisk ikke foretager.47 Kapitel I i TPG 2017 og de retningslinjer der 

findes i afsnit D er fundamentet i enhver transfer pricing analyse og kendskab til dets indhold er derfor 

centralt. Immaterielle rettigheder og omstrukturering har fået deres egne kapitler i TPG 2017, da der 

gælder nogle særlige forhold for disse områder, men kapitel I er fortsat udgangspunktet i analysen. De 

principper som er indeholdt i kapitel I videreføres i kapitel VI og IX og de tre kapitler skal derfor læses 

integreret med hinanden. En gennemgang af disse anses på baggrund af dette som relevant i forhold til 

besvarelse afhandlingens problemformulering. 

Omdrejningspunktet i en transfer pricing-analyse af en given transaktion er den såkaldte 

sammenlignelighedsanalyse, som overordnet består af følgende to aspekter48: 

1) Identifikation af forretningsmæssige og finansielle forbindelser mellem koncernselskaberne i en 

given transaktion, samt af betingelser (conditions) og økonomisk relevante omstændigheder 

(economically relevant circumstances) vedrørende denne. Dette leder til en præcis fastlæggelse af 

transaktionen (accurate delineation). 

2) Sammenligning af ovenstående med det som har været lagt til grund mellem uafhængige parter i 

en eller flere sammenlignelige transaktioner (også kaldes referencetransaktioner).  

                                                           
45 Wittendorff (2009) Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, side 305 
46 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.9 
47 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.11 
48 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.33 
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TPG kapitel I omhandler det første af de to aspekter hvor fokus er på det som kaldes accurate delineation; 

altså en præcis eller nøjagtig fastlæggelse af den kontrollerede transaktion som er genstand for en transfer 

pricing analyse. Når ordet fastlæggelse anvendes i afhandlingen er det med mindre andet fremgår i 

betydningen delineation, som begrebet anvendes i TPG. Det bemærkes, at der undertiden kan findes flere 

referencetransaktioner, som er lige sammenlignelige med den kontrollerede transaktion, men hvor der 

findes en større eller mindre afvigelse i forhold til prisen. Man kan derfor ende med et interval af priser, 

som alle må anses for lige pålidelige (reliable).49 Der kan følgelig ikke foretages en korrektion, såfremt 

prisen i den kontrollerede transaktion falder i dette interval.50 Dette fremgår også af forarbejderne til SKL § 

3 B51, der som tidligere nævnt i afsnit 2.2 skal anses som en del af forarbejderne til LL § 2. Omvendt kan 

man som nævnt tidligere også befinde sig i en situation hvor det ikke er muligt at udsøge en 

referencetransaktion. 

3.1 Fastlæggelse af transaktionen 

Det overordnede krav til en præcis fastlæggelse af den kontrollerede transaktion er, at de økonomisk 

relevante karakteristika ved denne identificeres.52 Fastlæggelsen er for det første nødvendig i forhold til at 

kunne foretage en sammenligning med referencetransaktionen og for det andet i vurderingen af hvorvidt 

transaktionen overhovedet skal anerkendes (se afsnit 3.2). Ved økonomisk relevant forstås i hvilken grad en 

karakteristika vil blive tillagt vægt når uafhængige parter vurderer om de skal indgå en aftale.53 De 

økonomisk relevante karakteristika kaldes også sammenlignelighedsfaktorer og opdeles overordnet i fem 

kategorier, som illustreret i nedenstående figur: 

 

                                                           
49 Jf. TPG 2017 kapitel III pkt. 3.55 
50 Jf. TPG 2017 kapitel III pkt. 3.60 
51 ”Armslængde prisen er således ikke een bestemt pris, hvorfor der bør accepteres et interval af priser, hvortil der ikke 
foretages korrektion. Falder prisen derimod udenfor dette prisinterval, bør en korrektion af prisfastsættelsen ske til det 
punkt i intervallet, der bedst reflekterer den foreliggende transaktions betingelser”, jf. bemærkningerne til lovforslag L 
84 af 14. november 1997. 
52 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.36 
53 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.37 

Sammenneligheds
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1. Kontraktvilkår

2. 
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omstændigheder

5. Forretnings

strategier

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 3.1 Sammenlignelighedsfaktorer 



                                         
                                          

 

Side | 20  
 

Der er ikke tale om en udtømmende liste og andre forhold skal også inddrages i fastlæggelsen, såfremt de 

må anses som økonomisk relevante karakteristika. De fem sammenlignelighedsfaktorer er de samme som 

fandtes i TPG 2010, dog er pladsen på realydelsens egenskaber og kontraktvilkår byttet om i TPG 2017 i 

forhold til den tidligere rækkefølge. OECD har med dette haft til formål at tilskynde koncernselskaberne til i 

højere grad at overveje ordlyden af deres interne aftaler, så de i deres transaktioner anvender priser og 

vilkår som uafhængige parter. De fem faktorer er behandlet nedenfor i samme rækkefølge som de fremgår 

af TPG 2017.  

3.1.1 Kontraktvilkår 

Aftalevilkårene (contractual terms) i den interne aftale mellem koncernselskaberne vil være 

udgangspunktet i fastlæggelsen af transaktionen.54 Aftalen behøver ikke være formaliseret i en kontrakt, 

men kan i stedet fremgå af korrespondance mellem koncernselskaberne såsom e-mails. Den interne aftale 

er et starting point, som senere kan tilsidesættes af skattemyndighederne, såfremt koncernselskabernes 

faktiske adfærd eller korrespondance mellem disse i for eksempel mødereferater og e-mails ikke stemmer 

overens med indholdet af den interne aftale. Typisk vil man ikke kunne finde alle de informationer, som er 

nødvendige for at kunne fastlægge transaktionen, i en kontrakt eller anden intern aftale. En kontrakt 

forventes dog som minimum at indeholde præcise informationer om koncernselskabernes fordeling af 

ansvarsområder, deres individuelle rettigheder og forpligtelser, hvilke risici de har påtaget sig, samt den 

prissætning som er lagt til grund. Den videre analyse vil efterfølgende be- eller afkræfte hvorvidt den 

interne kontrakt skal respekteres i forhold til fastlæggelsen af transaktionen. Hvis der er 

uoverensstemmelse mellem kontraktens indhold og koncernselskabernes faktiske adfærd (conduct of the 

parties), så skal konflikten som hovedregel løses til fordel for sidstnævnte.55 Såfremt der ikke foreligger en 

formel kontrakt, så vil alle forhold vedrørende transaktionen blive udledt på baggrund af 

koncernselskabernes faktiske handlemåde.56 Det er derfor vigtigt for koncernselskaberne at sikre sig, at den 

interne aftale er en korrekt afspejling af deres faktiske adfærd i forhold til udførte funktioner, bidrag af 

aktiver og påtagelse af risici.  

3.1.2 Funktionsanalyse 

Analysen af funktioner, aktiver og risici (FAR) er central i forhold til at fastlægge den kontrollerede 

transaktion med præcision. Mellem uafhængige parter vil fordelingen af FAR typisk afspejles i den aflønning 

(compensation) som aftales. Desto flere funktioner selskabet udfører, aktiver der bidrages med og risici der 

påtages desto større vil selskabets forventede aflønningen også være. Funktionsanalysen i forhold til den 

                                                           
54 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.42 
55 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.45-1.46 
56 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.49 
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kontrollerede transaktion går derfor ud på at identificere de økonomisk væsentlige aktiviteter/funktioner 

der udføres, hvilke aktiver der anvendes eller bidrages med og hvilke risici koncernselskaberne har påtaget 

sig. Fokus er på den faktiske adfærd og de kompetencer (capabilities) som koncernselskaberne hver især 

tilvejebringer.57 Et koncernselskab skal udføre beslutningstagerfunktioner og have den finansielle kapacitet 

til at håndtere dets risiko, hvilket stiller krav om dokumentation for, at selskabets medarbejdere har den 

nødvendige uddannelse, tilstrækkelig erfaring og rent faktisk besidder beslutningskompetence fremfor, at 

selskabets beslutninger er dikteret af et andet selskab længere oppe i koncernen. Det er således vigtigt for 

koncernen at kunne vise og dokumentere de beslutningstagerfunktioner der udføres i hvert enkelt 

koncernselskab. I analysen skal også henses til typen af aktiver der anvendes (for eksempel en immateriel 

rettighed) og disses egenskaber.  Risikoanalysen som den ser ud i TPG 2017 fremgik tidligere af kapitel IX, 

men blev flyttet til kapitel I i forbindelse med BEPS-projektet. Kapitel IX skal derfor nu i langt højere grad 

end før læses integreret med kapitel I og VI. Risikoanalysen består af seks overordnede trin, som skitseret i 

nedenstående figur:58 

 

Størrelsen af afsnittet om risici fylder i TPG 2017 meget i forhold til punkterne om funktioner og aktiver. 

Dette afspejler det faktum, at det i praksis, sammenlignet med aktiver og funktioner, kan være svært at 

identificere risici og kræve en meget omfattende analyse at afgøre hvilket koncernselskab der påtager sig 

en given risiko.59 I risikoanalysen opereres der i TPG 2017 med følgende centrale begreber: 

                                                           
57 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.51 
58 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.60 
59 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.59 

Trin 1
•Identificering af økonomisk væsentlige risici for transaktionen med præcision

Trin 2
•Undersøgelse af kontraktlig påtagelse af risiko

Trin 3
•Analyse af parternernes funktioner, aktiver i risici i forhold til identificeret risiko

Trin 4
•Vurdering af trin 1-3 og undersøgelse af parternes efterlevelse af kontraktvilkår

Trin 5
•Allokering af risici og resultat ud fra kontrol og kapacitet til at påtage sig disse

Trin 6
•Prisfastsættelse af transaktionen under hensyn til placering af risiko

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 3.2 De 6 trin i risikoanalysen 
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6-trins analysen og begreberne som fremgår af ovenstående figur anvendes også når der indgår 

immaterielle rettigheder i en kontrolleret transaktion. I TPG 2017 kapitel VI om immaterielle rettigheder er 

armslængdeprincippet dog præciseret således, at vurdering af dets overholdelse foretages ud fra 

koncernselskabernes funktioner, aktiver og risici i forhold til de såkaldte DEMPE-funktioner. Risikoanalysens 

trin 1-6 skal derfor ske ud fra DEMPE-funktionerne når der er tale om immaterielle rettigheder, som 

gennemgås i næste kapitel i afhandlingen. I det følgende gennemgås trin 1-6 i risikoanalysen i TPG 2017 

kapitel I. 

•Vurdering og reaktion på risiko ved forretningsmæssig aktivitet. består af 
tre elementer:

•1: Kunne træffe beslutning om at tage, afstå eller afvise en risiko-bærende 
mulighed + faktisk udførsel

•2: Kunne træffe beslutning om hvorvidt og hvordan der reageres på denne 
mulighed + faktisk udførsel

•3: Kunne træffe beslutning om foranstaltninger der minimerer risiko ved ar 
påvirke udfaldet af denne + faktisk udførsel

Risikostyring

(risk management)

•Den faktiske påtagelse af risikoen for, at en upside eller downside risiko 
materialiseres.

•Medfører at det koncernselskab som har påtaget sig en risiko skal bære de 
finansielle konsekvenser af materialiseringen.

•Et koncernselskab kan godt udføre funktioner relateret til risikostyring af en 
given risiko uden at påtage sig risikoen.

Påtagelse af risiko

(risk assumption)

•Adgang til funding, som anvendes til at påtage sig en risiko, afdække en 
risiko og betale for funktioner der minimerer risiko, samt

•Finansiel kapacitet til at bære konsekvenserne af en risiko der 
materialiseres

Finansiel kapacitet til 
at påtage risiko

(financial capacity to 
assume risk)

•Indbefatter punkt 1 og 2 under "Risikostyring":

•1: Kunne træffe beslutning om at tage, afstå eller afvise en risiko-bærende 
mulighed + faktisk udførsel

•2: Kunne træffe beslutning om hvorvidt og hvordan der reageres på denne 
mulighed + faktisk udførsel

•Funktioner i forhold til dag-til-dag minimering af risiko kan godt være 
outsourcet til en tredjepart

Kontrol over risiko

(control over risk)

•Beslutningstagere skal opfylde en række krav for at de kan siges at 
kontrollere en risiko, herunder:

•Besidde kompetencer og erfaring  i forhold at kunne forstå en risiko og 
analysere den

•Kunne forstå konsekvenser af udfaldet af deres beslutninger i forhold til 
koncernens forretning

•Have adgang til relevant information

Beslutningstager-
funktioner

(decision-making 
functions)

•Foranstaltninger som iværksættes og forventes at påvirke udfaldet af en risiko 

•Tiltag der enten mindsker usikkerhed eller mindsker effekten af en 
materialiseret downside risiko

Risikominering

(risk mitigation)

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 3.3 Begreber relateret til risiko i TPG 2017 
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Der findes forskellige måder at definere risiko på, men når det kommer til transfer pricing, så er risiko 

defineret som ”the effect of uncertainty on the objectives of the business”60, hvilket vil sige sandsynligheden 

for, at det faktiske afkast (ex post) i en transaktion afviger fra det forventede (ex ante) afkast. Risiko 

omfatter derved både positive såvel som negative afvigelser i forhold til et forventet (ex ante) udfald. De 

forhold som kan give anledning til risiko kan for eksempel være: 

3) Strategiske risici/markedsrisici som typisk er eksterne og forårsaget af økonomiske forhold, 

konkurrence, ny teknologi og andre makroøkonomiske forhold. 

4) Infrastruktur/operationelle risici som er relateret til hvordan virksomheden udøver sin aktivitet i 

forhold til processer og effektiviteten af dette. 

5) Finansielle risici er forbundet med virksomhedens likviditetsstyring og finansielle kapacitet. Disse 

risici kan både være eksterne og interne. 

6) Transaktionsrisici relaterer sig til vilkår for prissætning og betaling i kommercielle transaktioner om 

køb og salg af vare og tjenesteydelser 

7) Hazard risici er ugunstige begivenheder, som kan forårsage skade eller tab og omfatter 

naturkatastrofer og andre hændelser som et selskab ikke har kontrol over eller kan forudsige. 

Denne type risiko typisk minimeres via forsikring. 

Det er vigtigt at risici identificeres med tilstrækkelig præcision. Væsentligheden af en identificeret risiko 

afhænger af sandsynligheden for at den materialiserer sig og størrelsen af den potentielle fortjeneste eller 

tab som dette vil medføre.61 Dette påvirker den resultatfordeling som skal lægges til grund mellem 

koncernselskaberne og det skal derfor specificeres hvilke konkrete risici der gør sig gældende for det 

enkelte koncernselskab som berøres af den kontrollerede transaktion. For uafhængige selskaber vil retten 

til faktiske afkast som afviger fra det forventede afkast afhænge af hvilket selskab der har påtaget den eller 

de risici som ved deres materialisering har givet anledning til dette. Det samme gør sig gældende når det 

skal afgøres hvem der skal bære et eventuelt tab, som resultat af, at en given risiko materialiseres. Et 

eksempel på dette er hvilket selskab der skal betale for at udrede en fejl eller mangel som del af en 

produktgaranti, da dette selskab har sig påtaget risikoen for at produktet er defekt.  

                                                           
60 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.71 
61 Ibid. 

Trin 1
• Identificering af økonomisk væsentlige risici for transaktionen med præcision
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En kontrakt eller anden dokumenteret intern aftale mellem to koncernselskaber vil under normale 

omstændigheder indeholde informationer om hvilke risici de involverede koncernselskaber hver især har 

påtaget sig. Det skal ydermere bemærkes, at en kontraktlig påtagelse af risiko ikke skal accepteres af 

skattemyndighederne, såfremt resultatet af en transaktion allerede er kendt på forhånd, da der herved ikke 

er tale om en risiko, jævnfør definitionen under trin 1. Det står ikke koncernselskaberne frit for hvordan 

risikoen skal allokeres i en kontrolleret transaktion, da den skal afspejle det enkelte koncernselskabs 

funktioner, aktiver og risici, herunder beslutningstagerfunktioner og finansiel kapacitet til at bære risici. 

Den kontraktlige fordeling af risiko er derfor kun udgangspunktet for fastlæggelsen af transaktionen, da det 

er koncernselskabernes faktiske styring og kontrol af risici som i sidste ende er afgørende for 

risikopåtagelsen.62 

 

I dette trin analyseres de forskellige funktioner som koncernselskaberne i den kontrollerede transaktion 

udfører relateret til risiko. Analysen tilvejebringer information i forhold til koncernselskabernes individuelle 

påtagelse og styring af de specificerede økonomisk væsentlige risici, som identificeres under trin 1. Fokus er 

i særlig grad på følgende tre forhold: 

 Hvem udfører beslutningstagerfunktioner relateret til kontrol af risiko og risikominering? 

 Hvem skal tage de økonomiske konsekvenser af en upside eller downside risiko som materialiseres? 

 Hvem har finansiel kapacitet til at bære konsekvenserne af en downside risiko forbundet med 

transaktionen, såfremt denne materialiseres? 

 

I trin 4 sammenholdes resultaterne fra trin 1-3 for det første at vurdere hvorvidt der er overensstemmelse 

med mellem den måde hvorpå koncernselskaberne har allokeret risici imellem sig og deres faktiske adfærd. 

For det andet vurderes det om det koncernselskab der kontraktuelt har påtaget sig en risiko udøver 

                                                           
62 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.81  

Trin 2
• Undersøgelse af kontraktlig påtagelse af risiko

Trin 3
• Analyse af parternernes funktioner, aktiver og risici i forhold til identificeret risiko

Trin 4
• Vurdering af trin 1-3 og undersøgelse af parternes efterlevelse af kontraktvilkår
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beslutningstagerfunktioner i forhold til kontrol over denne risiko og har finansiel kapacitet til at bære 

resultatet såfremt en downside risiko materialiserer sig. Finansiel kapacitet vurderes på en stand-alone 

basis hvorved det enkelte koncernselskab vurderes på dets evne til løbende at skabe økonomiske resultater 

i form af overskud. Den finansielle kapacitet kan derfor godt bestå i en egenkapital som hidrører fra 

indeholdte overskud, da disse er skabt af selve selskabet. Såfremt et koncernselskab har fået tilført kapitel 

fra et andet koncernselskab (eksempelvis via et tilskud eller et lån), så tæller det imidlertid ikke med i 

vurderingen af den finansielle kapacitet for det koncernselskab som har fået kapitalen tilført. Trin 5 

springes over, såfremt koncernselskabernes påtagelse af risiko stemmer overens med den faktiske adfærd 

og det selskab i koncernen som skal bære konsekvensen af risikoen udøver kontrol over denne og har 

finansiel kapacitet til at påtage sig mulige downside resultater.63 Såfremt et koncernselskab ikke udøver 

kontrol over en påtaget risiko eller et ikke har den finansielle kapacitet til at bære en downside risiko, så 

skal risikoen imidlertid allokeres på baggrund af retningslinjerne i trin 5.64 

 

Risikoen allokeres til den part som udøver beslutningstagerfunktioner i forhold til kontrol af risikoen og 

samtidig har den finansielle kapacitet til at påtage sig den givne risiko. Såfremt der er flere 

koncernselskaber i den kontrollerede transaktion som har kontrol med en risiko og den finansielle kapacitet 

til at påtage sig den, så allokeres risikoen til det selskab med den største grad af kontrol.65 De øvrige 

koncernselskaber, som også udøvede kontrol med risikoen og havde finansiel kapacitet til at påtage den 

skal have en aflønning som afspejler vigtigheden af de kontrolaktiviteter de har udført og risici ved disse. I 

TPG 2017 sondres der ydermere mellem operationelle og finansielle risici. Finansielle risici relaterer sig til 

finansiering (funding) og operationelle/driftsmæssige risici relaterer sig til de aktiviteter som finansieringen 

anvendes til. Sondringen har betydning, da det kun er operationelle risici, som kan give et koncernselskab 

ret til residualafkast (afkast som overstiger det forventede afkast). Et koncernselskab som kun har kontrol 

med en finansiel risiko har maksimalt krav på et risikojusteret afkast. Såfremt koncernselskabet som i en 

intern aftale alene har påtaget sig en finansiel risiko ikke har kontrol med denne kan det højest tildeles et 

risikofrit afkast .66 Afkastet kan være under et risikofrit afkast i tilfælde hvor reglerne om 

                                                           
63 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.87 
64 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.96 
65 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.99 
66 Jf. OECD (2015) Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports, side 11 

Trin 5
• Allokering af risici og resultat ud fra kontrol af og kapacitet til at påtage sig disse
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dispositionskorrektion finder anvendelse grundet manglende substans og økonomisk rationalitet i 

lånetransaktionen (se afhandlingens afsnit 3.2). 

 

Påtagelse af en risiko skal aflønnes med et forventet afkast der afspejler det enkelte koncernselskabs 

funktioner, aktiver og risici.67 Funktioner relateret til risikominimering skal ligeledes aflønnes. Såfremt et 

koncernselskab ikke har påtaget sig en risiko og heller ikke udfører funktioner i forhold til kontrol af denne, 

så er det ikke berettiget til aflønning som resulterer fra en materialiseret upside risiko og skal tilsvarende 

ikke bære et tab, som konsekvens af en downside risiko.68 

3.1.3 Realydelsens egenskaber 

Såfremt produkter eller serviceydelser har forskellige egenskaber, så vil dette alt andet lige medføre 

forskellige priser når disse handles på et frit marked. Det er derfor relevant, at der som en del af analysen 

henses til disse, når transaktionen skal fastlægges. TPG 2017 nævner, at følgende egenskaber kan være 

relevante når der er tale om immaterielle rettigheder:69 

 Transaktionens form 

o Sker der overdragelse af ejerskab eller en licensrettighed? 

 Type af aktiv 

o Er der tale om et patent, varemærke, varenavn, brand, know-how, 

forretningshemmelighed, goodwill eller andet? 

 Aktivets egenskaber 

o Grad og varighed af beskyttelse 

o Eksklusivitet 

o Økonomisk levetid 

o Geografisk anvendelses område 

o Retten til forbedringer 

o Udviklingsstadie  

Jo længere eller større de nævnte egenskaber er desto større må deres indvirkning på aktivets værdi alt 

andet lige forventes at være. Eksempelvis vil et patent på et lægemiddel med en eneretsperiode på 15 år 

                                                           
67 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.100 
68 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.106 
69 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.107 og kapitel VI pkt. 6.118-6.127 
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alt andet lige være mere værdifuldt end selvsamme patent såfremt eneretsperioden kun var 5 år. Det 

angives samtidig, at der kan være yderligere relevante faktorer som skal tages i betragtning. Realydelsens 

egenskaber kan tillægges større eller mindre vægt afhængigt af hvilken transfer pricing-metode der 

anvendes. Kravene til sammenlignelighed er således større ved anvendelse af CUP-metoden sammenlignet 

med de øvrige metoder, da denne tester direkte på prisen, hvorimod de andre tester på brutto- eller 

nettomargin niveau.  

3.1.4 Økonomiske omstændigheder  

Den pris som en realydelse handles til kan godt være forskellig fra marked til marked. Der må derfor ikke 

være forskelle mellem markedet for den kontrollerede transaktion og markedet for 

referencetransaktionen, som i væsentlig grad påvirker prisen eller ikke kan justeres tilstrækkeligt.70 

Relevante økonomiske omstændigheder kan for eksempel være den geografiske placering eller størrelsen 

af et marked. I forhold til immaterielle rettigheder kan købekraften hos slutbrugeren af det produkt, som 

IP’en tilføjer værdi til, også have indflydelse på sammenligneligheden.  

3.1.5 Forretningsstrategier  

Anvendelsen af en specifik strategi kan også påvirke den pris som uafhængige parter ville aftale mellem 

hinanden. Det klassiske eksempel herpå, som også nævnes i TPG, er situationen hvor en virksomhed 

forsøger at trænge ind på et nyt marked. Et selskab som opnår de økonomiske fordele ved en 

markedspenetration vil være villig til at acceptere en lavere pris end den pris det ville kræve i forbindelse 

med salg til en uafhængig part på et marked hvor det allerede er etableret. Såfremt selskabet 

argumenterer med at have fulgt en bestemt strategi, så skal det derfor også undersøges om dette stemmer 

overens med den faktiske adfærd. Såfremt en strategi slår fejl og profitten blive mindre end forventet 

betyder det imidlertid ikke, at der per automatik skal ske en korrektion. Vurderes det, at strategien ikke var 

plausibel til at starte med eller fortsættes en forfejlet strategi udover hvad uafhængige parter ville have 

accepteret, så kan det klart betvivles hvorvidt armslængdeprincippet har været overholdt. Dette med 

korrektion til følge.71 

3.2 Anerkendelse af den præcist fastlagte transaktion 

Den faktiske substans i den forretningsmæssige eller finansielle relation mellem koncernselskaberne er 

blevet kortlagt ved anvendelsen af retningslinjerne beskrevet i foregående afsnit. Efter den foregående 

analyse af sammenlignelighedsfaktorerne er den kontrollerede transaktion blevet fastlagt præcist. Som 

udgangspunkt bør skattemyndighederne gøre hvad de kan for at undgå manglende anerkendelse af 
                                                           
70 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.110 
71 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.118 
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transaktionen (non-recognition) og derved sikre, at prissætningen sker på baggrund af transaktionen som 

den er blevet fastlagt.72 Manglende anerkendelse resulterer i en dispositionskorrektion som kan ske ved, at 

der helt bortses fra transaktionen (tilsidesættelse) eller ved, at den erstattes med en transaktion 

(omkvalificering) som er så tæt på den faktiske transaktion som muligt, men samtidig fremstår rationel rent 

forretningsmæssigt (dvs. sådan, at koncernselskaberne ved aftalens indgåelse stilles bedre end hvis de ikke 

havde indgået aftalen73). Det er dermed ikke tilstrækkeligt at der samlet set i koncernen opnås en fordel 

ved transaktionen. Der kan også ske det, at der er fundet en transaktion sted mellem to koncernselskaber, 

som ikke er blevet oplyst. Dette kunne for eksempel være en overdragelse af know-how. I denne situation 

kan skattemyndighederne også gå ind og foretage en dispositionskorrektion. Koncerner strukturerer til 

tider deres transaktioner på måder som ikke finder sted mellem uafhængige parter, men dette kan ikke i sig 

selv begrunde en manglende anerkendelse. Det centrale kriterie i forhold til at vurdere om transaktionen 

skal anerkendes eller ej er hvorvidt den udviser en forretningsmæssig rationalitet, som uafhængige parter 

ville acceptere under sammenlignelige betingelser.74 Et eksempel hvor tilsidesættelse vil komme i spil er de 

såkaldte cash boxes. Begrebet dækker over koncernselskaber, typisk beliggende lande med lav eller ingen 

beskatning, som finansierer aktiviteter i andre koncernselskaber, men ellers ikke har andre aktiviteter og 

kun meget få eller slet ingen ansatte. Cash boxes kunne tidligere udnyttes til BEPS ved eksempelvis 

nedenstående struktur: 

 

                                                           
72 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.122 
73 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.124 
74 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.123 

A A/S
Skattepligtig i Danmark

Cash box
Skattepligtig i lavskatteland

C GmbH
Skattepligtig i Tyskland Kilde: egen tilvirkning 

Rentebetaling 

Lån 

Lån 

Figur 3.4 Eksempel på cash box 
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Antag at Cash box selskabet har kun en enkelt administrationsmedarbejder ansat og modtager et lån fra sit 

moderselskab, som det videreudlåner til det tyske selskab. Antag at det tyske selskab C GmbH løbende 

præsterer et overskud i omegnen af 200 mio. EURO om året. Antag endvidere at rentebetalingen 

modsvarer dette beløb hvorved den skattepligtige indkomst for C GmbH er 0. Den ansatte i Cash box 

selskabet besidder ikke kompetencer og funktioner i forhold til udlånsaktiviteten og har alene foretaget 

udlånet til det tyske koncernselskab på baggrund af en besked fra sit moderselskab, A A/S, om at gøre 

dette. Selskabet har derfor ikke kontrol med den finansielle risiko relateret til udlånet og har derudover 

heller ikke finansiel kapacitet til at påtage sig risikoen, da den aldrig har haft nogen forretningsmæssig 

aktivitet. En uafhængig part som ikke har kompetencer til at vurdere om det forretningsmæssigt giver 

mening at udlåne penge til det tyske selskab ville ikke rationelt indgå i denne transaktion. Dette må føre til, 

at lånetransaktionen mellem cash box selskabet og det tyske koncernselskab i sin helhed skal tilsidesættes. 

Dette eksempel er også relevant for immaterielle rettigheder i forhold til immaterielle rettigheder, da der 

for disse aktiver findes en særlig afart af eksemplet med cash box selskabet ovenfor (de såkaldte IP boxes). 

Her er det blot et immaterielt aktiv der tidligt i sin udviklingsfase overdrages til et andet koncernselskab 

beliggende i en stat hvor der generelt ikke betales indkomstskat eller alternativt en stat med lav eller ingen 

beskatning af royaltyindtægter. Regler i TPG 2017 om dispositionskorrektion vil på tilsvarende hvis føre til 

en tilsidesættelse af en sådan struktur i en transfer pricing sammenhæng. 

3.3 Tabsgivende aktiviteter 

Såfremt en part i en kontrolleret transaktion vedvarende har underskud i sin drift samtidig med at 

koncernen som helhed har overskud, så bør dette give anledning til visse overvejelser i forhold til om det 

tabsgivende koncernselskab bliver aflønnet på armslængdevilkår. Underskud i den løbende drift kan 

ligesom for uafhængige selskaber sagtens være et udslag af forhold såsom høje opstartsomkostninger, 

lavkonjunktur og overkapacitet. Uafhængige selskaber kan dog aldrig formodes vedvarende at ville 

acceptere underskud i en længere periode uden en fremtidig udsigt til profit, som kan opveje disse tab. 

Denne situation kan imidlertid godt forekomme hvis der er tale om koncernselskaber og aktiviteten i et af 

selskaberne bevirker et bedre resultat hos koncernen i øvrigt. For eksempel hvis en koncern producerer en 

række forskellige produkter, som alle er nødvendige for at den samlet kan set kan konkurrere, men et af 

produkterne vedvarende er underskudsgivende. Såfremt dette er tilfældet bør det koncernselskab som har 

realiseret de vedvarende tab anses for at levere en service til koncernen og skal aflønnes med det en 

uafhængig part ville kræve.75  

                                                           
75 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.130 
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3.4 Medarbejderstab  

Såfremt der i en koncern findes en medarbejderstab med unikke kvalifikationer eller særlig erfaring i 

forhold til en given aktivitet, så skal der i visse situationer tages særligt højde for dette, såfremt de 

overføres til andre selskaber i koncernen eller leverer ydelser til disse. Det behøver dog ikke altid være 

tilfældet, at en udstationering (secondment) af en medarbejder vil medfører behov for kompensation ud 

over omkostningen for den ydelse han laver (hans almindelige løn, som stadig betales af det selskab som 

udstationerer ham). Såfremt den udstationerede medarbejder under sit ophold i det koncernselskab han 

udlånes til overdrager know-how eller en anden immateriel rettighed til denne, som tilhører det 

koncernselskab hvor han er ansat kan dette dog udløse behov for en særskilt kompensation for 

overdragelse af aktivet. Dette må dog forudsætte, at der samtidig sker en overførsel af 

overskudspotentiale. Hvis medarbejderen blot udlånes fra en principal til en kontraktproducent i 

forbindelse med, at en nye fremstillingsmetode skal implementeres, så vil dette ikke nødvendiggøre en 

transfer pris, da principalen herved ikke mister en fremtidig indtjeningsmulighed. Tilsvarende gælder ved 

overførsel (transfer) af en medarbejder til et andet selskab i koncernen. Hvis en medarbejderstab med 

særlige kvalifikationer og erfaring overføres til et andet koncernselskab i forbindelse med en 

omstrukturering, så skal der afregnes en transfer pris svarende til den sparede omkostning i forhold til at 

ansætte og oplære en tilsvarende stab. En medarbejderstab kan ikke i sig selv udgøre en immateriel 

rettigheder, da de ikke kan ejes eller kontrolleres, men kan bidrage til at forøge værdien af en immateriel 

rettighed som overdrages, selvom medarbejderstaben ikke overføres sammen med rettigheden. 

3.5 Synergieffekter 

Selskaber som indgår i koncern kan som konsekvens af dette opnå fordele, som de ikke kunne såfremt de 

ikke indgik i koncernen (stordriftsfordele). Disse fordele kan eksempelvis være lavere priser (mængderabat) 

grundet en forøget købekraft eller en større adgang til fremmedkapital, da selskaberne kan stille sikkerhed 

for hinanden. Der kan dog også være negative synergieffekter, såsom øget bureaukrati eller anvendelse af 

et IT-system, som ikke er det mest effektive valg i alle koncernens selskaber. Synergieffekter udgør ikke i sig 

selv en immateriel rettighed, da de ikke kan ejes eller kontrolleres, men de kan imidlertid forøge værdien af 

andre immaterielle rettigheder.76 Såfremt disse synergieffekter er tilfældige (incidental), så skal der ikke 

fikseres en pris for servicetransaktioner mellem koncernselskaberne.77 Er synergieffekten, om den er positiv 

                                                           
76 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.30 
77 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.58 og kapitel VII 7.13 
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eller negativ, et resultat af en bevidst (deliberate) indsats fra en eller flere selskaber i koncernen skal 

følgende iagttages:78 

 

 

I forhold til det tredje punkt, så findes der følge OECD ikke nogle objektive kriterier for hvordan 

stordriftsfordele (economies of scale) skal allokeres, som er generelt accepteret.79 Fordelingen skal ifølge 

TPG 2017 først of fremmest ske ud fra hvordan de enkelte koncernselskaber har bidraget til at skabe 

synergieffekten.80 Der gives i TPG 2017 et eksempel hvor et enkelt koncernselskab har forestået en samling 

af indkøbsfunktionen. I denne situation skal det koncernselskab som forestår denne funktion først og 

fremmest aflønnes i forhold til dens funktioner, aktiver og risici relateret til indkøbet. Dernæst fordeles den 

tilbageværende beløbsmæssige fordel mellem koncernens selskaber ud fra hvor meget deres indkøb 

forholdsmæssigt udgør.  

3.6 Regeringspolitikker 
Såfremt en part i en kontrolleret transaktion er underlagt indgreb fra regeringen i den stat der opereres i, 

så skal disse forhold medtages i transfer pricing-analysen hvis de har betydning for transaktionen. Der 

kunne eksempelvis være indført en priskontrol eller økonomiske tilskud i form af subsidier, som normalt vil 

påvirke priserne mellem uafhængige parter. Disse offentlige indgreb bør anses som udgangspunkt anses 

som markedsbetingelser. 

3.7 Toldværdier 
Toldværdier kan være brugbare for skattemyndigheder, da en skatteyder kan have modsatrettede 

interesser når det kommer til at deklarere en toldværdi og angive værdien af en transaktion overfor 

skattemyndighederne. Dette skyldes, at en skatteyder ved import har interesse i at sætte toldværdien så 

                                                           
78 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.161 
79 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.10 
80 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.162 
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Figur 3.5 Allokering af synergieffekter 
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lavt som muligt for at minimere tolden. Omvendt kan skatteyderen have interesse i at sætte værdien så 

højt som muligt overfor skattemyndighederne, da dette resultere i et højere fradrag. 

3.8 Lokale markedsforhold 
Forhold i form af for eksempel lønniveau, købekraft, graden af konkurrence med videre på et givent 

marked vil normalt påvirke priser og vilkår mellem uafhængige parter. Dette der også tages højde for i en 

transfer pricing-analyse. Et typisk eksempel er geografiske områder hvor der er meget lave lønninger og 

omkostninger (location savings). Følgende skal overvejes i forhold til hvordan en eventuel besparelse skal 

fordeles i en kontrolleret transaktion:81 

 

 

 

Ovenstående kan overføres til andre særlige markedsforhold.82 I forhold til eksemplet med location savings 

skal det bemærkes, at såfremt der findes en referencetransaktion, som er foretaget på samme marked, så 

må der gælde, at det ikke nødvendigt at foretage særskilte justeringer for disse besparelser. Besparelser af 

denne type kan ikke udgøre en selvstændig immateriel rettighed, men kan godt forøge værdien af andre 

immaterielle rettigheder. 

                                                           
81 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.41 
82 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.46 
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Figur 3.6 Allokering af location savings 
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3.9 Udfordringer 

De retningslinjer som findes i TPG 2017 repræsenterer en konsensus blandt OECD’s medlemslande om 

hvordan armslængdeprincippet skal anvendes og fortolkes. Transfer pricing er ikke en eksakt videnskab83 

hvorfor skatteyder og skattemyndigheder hver især kan nå frem til forskellige resultater selvom de 

anvender de samme guidelines. Dette forstærkes af det faktum, at disse parter som udgangspunkt har 

modsatrettede interesser, da skatteyder ønsker at betale den lavest mulige skat og omvendt for 

skattemyndighederne. Når man oven i dette lægger, at skattemyndighederne i de to eller flere stater der 

indgår i en transfer pricing sag tillige typisk også har modsatrettede interesser (ønsker at sikre det størst 

mulige skatteprovenu), så er selskaberne selvsagt udfordret i forhold til at kunne tilvejebringe en 

tilstrækkelig dokumentation for, at deres kontrollerede transaktioner er sket på armslængde. I dansk ret 

skal juridiske personer som har kontrollerede transaktioner oplyse skattemyndighederne om disse, jf. SKL § 

3 B, stk. 1. Denne oplysningspligt er en del af selvangivelsespligten. Alle som omfattes af 

anvendelsesområdet i SKL § 3 B, stk. 1 har tilmed en dokumentationspligt84. Dokumentationen skal for det 

første leve op til et generelt egnethedskrav85 og for det andet gælder der en række specifikke 

indholdskrav86, som tidligere fandtes i BKG nr. 42 af 24. januar 2006. Som konsekvens af BEPS-projektet 

blev der udstedt en ny bekendtgørelse i 201687, som indholdsmæssigt reelt set svarer til det der står i det 

nye kapitel V i TPG omkring dokumentation. Disse pligter gør, at det er skatteyderen der så at sige lægger 

ud. Ved at udarbejde en dokumentation som lever op til kravene kan man derfor gardere sig mod, at 

skattemyndighederne kan udøve værdiskøn/skatteskøn, da dette kun kan lade sig gøre såfremt 

dokumentation ikke er indsendt eller er kvalificeret mangelfuld.88 Ændringerne til TPG i forbindelse med 

BEPS-projektet har medført en højere grad af kompleksitet sammenlignet med de tidligere guidelines. 

KPMG angiver i deres Global transfer pricing review for 2016, at de danske skattemyndigheder er meget 

detaljeorienterede i deres kontroller, hvorfor selskaberne bør være særligt opmærksomme på at sikre 

grundig dokumentation relateret til risici med videre. I samspil med de nye guidelines gør dette, at 

                                                           
83 Jf. TPG 2017 kapitel I pkt. 1.13 
84 Jf. stk. 5 i samme bestemmelse. Dokumentationspligten bortfalder dog efter SKL § 3 B, stk. 6 såfremt koncernen har 
under 250 ansatte og i tillæg til dette enten aktiver for under 125 mio. DKK eller en omsætning under 250 mio. DKK. 
Det bemærkes, at såfremt man er fritaget for dokumentationspligten, så er det en del af oplysningspligten at oplyse 
om dette. Undtagelsen gælder dog ikke kontrollerede transaktioner med parter beliggende i en stat som ikke er 
medlem af EU/EØS eller som ikke har en DBO med Danmark. Der er således altid dokumentationspligt for disse 
kontrollerede transaktioner. 
85 ”…kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne 
være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter”, jf. SKL § 3 B stk. 5, 2. pkt. 
86 Fastsættes af Told- og skatteforvaltningen og skal godkendes af Skatterådet, jf. SKL § 3 B, stk. 5, 5.-6. pkt. 
87 BKG nr. 401 af 28. april 2016. Det bemærkes, at der for indkomstår som påbegyndes frem til d. 31. december 2016 
frit kan vælges imellem om man vil leve op til kravene i bekendtgørelsen fra 2006 eller den fra 2016, jf. § 8 i 2016-
bekendtgørelsen. 
88 Jf. TfS 2003, 401 
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selskaberne i Danmark skal være særligt opmærksomme på at kunne demonstrere 

beslutningstagerfunktioner i deres dokumentation. Som det fremgår af indeværende kapitel i afhandlingen 

er dette et centralt element i funktionsanalysen når en kontrolleret transaktion skal fastlægges. 

Selskaberne bør derfor sikre, at deres forretningsgange er med til at understøtte udarbejdelsen af TP-

dokumentationen. Fastlæggelsen af den kontrollerede transaktion skal i sidste ende ske på baggrund af 

koncernselskabernes faktiske adfærd og ikke deres formelle kontraktlige vilkår, såfremt der er 

uoverensstemmelse mellem disse to. Kontraktvilkårene er dog altid udgangspunktet og selskaberne bør 

sikre sig, at de via deres regnskabssystemer kan understøtte, at der er overensstemmelse mellem deres 

kontraktvilkår og faktiske adfærd. Der børe derudover være særligt fokus på at beskrive koncernens 

værdikæde og de enkelte koncernselskabers bidrag i denne.  

Som nævnt i afsnit 3.2 er der en mulighed i TPG for at skattemyndighederne kan foretage 

dispositionskorrektion, såfremt kravet om økonomisk substans ikke er opfyldt. Der eksistere imidlertid også 

et synspunkt om, at dispositionskorrektion ikke kan gøres gældende med henvisning til art. 9 i OECD MTC 

og LL § 2. ifølge dette synspunkt er der hverken i ordlyden eller øvrige retskilder hjemmel til, at 

dispositionskorrektion skulle kunne reguleres af armslængdeprincippet i art. 9.89 Det samme gør sig 

gældende hvad angår LL § 2.90 Dispositionskorrektion kan dog foretages med hjemmel i for eksempel 

realitetsgrundsætningen hvorved der opstår en konflikt mellem denne og en priskorrektion efter 

armslængdeprincippet i art. 9. Af hensyn til undgåelse af dobbeltbeskatning bør skattemyndighedernes 

korrektion hvor det er muligt foretages som en priskorrektion.91 Uanset om dispositionskorrektion juridisk 

kan rummes af armslængdeprincippet i art. 9 og LL § 2 ej, så har selskaberne en praktisk virkelighed som de 

skal forholde sig til. Det førnævnte synspunkt ændrer således ikke på det faktum, at der efter de danske 

skattemyndigheders opfattelse er tale om en præcisering og at de derfor må antages at ville gøre brug af 

muligheden for dispositionskorrektion hvis det ud fra deres synspunkt er passende. Det samme for 

forventes at være tilfældet for skattemyndighederne i de over 100 øvrige stater, som har tilsluttet BEPS-

projektet.92 Skatteyder bør derfor være opmærksom på, at strukturere sine kontrollerede transaktioner på 

en må som lever op til substanskravet.  

Et andet centralt element i forhold til fastlæggelsen af den kontrollerede transaktion er retningslinjerne 

vedrørende risiko, som er blevet endnu mere komplekse at leve op til med de nye guidelines, da 

                                                           
89 Wittendorff (2016) Transfer pricing, side 63 ff. 
90 Pedersen et al. (2015) Skatteretten 2, side 392 og Wittendorff (2009) Armslængdeprincippet i dansk og international 
skatteret, side 313 ff og side 390 f 
91 Wittendorff (2009) Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, side 316 
92 http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf 
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risikoanalysen er blevet mere gennemgribende efter flytningen til TPG kapitel I. Påtagelsen af risiko er 

meget vigtig i forhold til fordelingen af afkast og dermed prissætningen af transaktionen. Den store 

udfordring ligger i at kunne demonstrere kontrol med risici og finansiel kapacitet til at bære dem, da den 

kontraktlige påtagelse ellers vil blive tilsidesat.  

3.8 Delkonklusion 

Armslængeprincippet bygger på den såkaldte ”seperate entity approach” som tilsiger, at koncernselskaber 

som indgår kontrollerede transaktioner skal handle og allokere indkomsten fra disse, som om havde de 

været uafhængige parter. Armslængdeprincippet er fastholdt som det grundlæggende princip ved 

armslængdevurderingen i såvel dansk skatteret som i TPG 2017. I kapitel I i TPG 2017 gennemgås det 

hvorledes en kontrolleret transaktionen fastlægges og hvorvidt den skal anerkendes. Det centrale element i 

fastlæggelsen er de såkaldte sammenlignelighedsfaktorer som i TPG 2017 inddeles i kontraktlige vilkår, 

funktionsanalyse, realydelsens egenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. Herved 

opstilles en kriteriefunktion, som anvendes når der skal udsøges sammenlignelige transaktioner 

(referencetransaktioner). Såfremt der ikke kan findes pålidelige referencetransaktioner foretages i stedet 

en hypotetisk armslængdevurdering. Sammenlignet med de tidligere guidelines er risikoanalysen, som er 

en del af funktionsanalysen, blevet præciseret i og TPG 2017 indeholder en særlig 6-trins analyse til dette 

formål. I forhold til risici sondres der i TPG 2017 nu mellem forretningsmæssige/driftsmæssige og 

finansielle risici. Et koncernselskabs påtagelse af finansielle risici kan højest give det ret til et risikojusteret 

afkast, hvorimod residualafkast kræver påtagelse af driftsmæssige såvel som finansielle risici. 

De nye guidelines er ikke uden udfordringer og selskaberne skal blandt andet være særligt opmærksomme 

på, at de skal kunne dokumentere værdiskabelse i enkelte koncernselskaber, herunder de konkrete 

beslutningstagerfunktioner og risici. TPG 2017 lægger vægt på selskabernes faktiske adfærd og interne 

aftaler er derfor kun et starting point. Et koncernselskab anses kun for at påtage sig kontraktlige risici, 

såfremt det har kontrol med disse og finansiel kapacitet til at påtage sig dem. Skattemyndighederne kan 

med henvisning til koncernselskabernes faktiske adfærd gå ind og foretage en reallokering hvis den faktiske 

adfærd afviger fra den kontraktlige påtagelse af risici. Dette må dog kun ske i særlige tilfælde, da 

udgangspunktet er prisjustering. 

 

 

 



                                         
                                          

 

Side | 36  
 

4 Immaterielle rettigheder i TPG 2017 kapitel VI 

I dette kapitel gennemgås de særlige forhold som gør sig gældende når der i en transfer pricing 

sammenhæng er tale om immaterielle rettigheder der overdrages mellem koncernselskaber. Kapitel VI i 

TPG 2017 omhandler både overdragelse såvel som anvendelse af immaterielle rettigheder. I helhold til 

afhandlingens problemformulering fokuseres der kun på overdragelse. De særlige bestemmelser som kun 

gælder anvendelse behandles derfor ikke i afhandlingen. OECD har i forbindelse med BEPS-projektet lavet 

en opdatering af kapitel VI i TPG, som er kapitlet der indeholder specifikke bestemmelser vedrørende 

immaterielle rettigheder (intangibles). Forkortelsen IP (intangible property) anvendes synonymt med 

immaterielle rettigheder i afhandlingen. De forhold som er gennemgået i afhandlingens kapitel 3 gælder 

ligeledes i transaktioner hvor der indgår immaterielle rettigheder.93 Koncernselskaberne skal derfor også 

her være opmærksomme på at kunne vise beslutningstagerfunktioner, at de kontrollerede transaktioner er 

økonomisk rationelle og at de interne aftaler skal afspejle selskabernes faktiske adfærd med videre. Ved en 

kontrolleret transaktion hvori der indgår immaterielle rettigheder skal kapitel I og VI i TPG 2017 derfor 

læses integreret med hinanden. Kapitlet om særlige forhold vedrørende immaterielle rettigheder var en del 

af TPG i den første udgave fra 1995. Ligesom afsnit D i kapitel I, så er opdateringen af kapitel VI også sket 

ved at OECD har fjernet kapitlet i sin helhed og erstattet det med nye retningslinjer.94 Den nye guidance om 

IP er udviklet under handlingspunkt 8 i BEPS-projektet. Formålet med den nye guidance for IP, at man i 

højere grad end tidligere skal kunne sikre, at overdragelse af IP inden for en koncern overholder 

armslængdeprincippet. Fokus har været centreret om fire overordnede forhold: 

1. En mere klar og tydelig definition af immaterielle rettigheder end tidligere 

2. Ret til aflønning fra overdragelse af IP skal ske ud fra hvor værdien af disse er skabt 

3. Særlige retningslinjer når der overdrages IP som er vanskelig at værdiansætte 

4. Opdatering af reglerne om CCA’er (cost contribution arrangements)95 

Den nye udgave af kapitlet blev offentliggjort d. 5. oktober 2015 som en del af den endelige rapport 

vedrørende handlingspunkt 8-10 i BEPS-projektet96 og godkendt af OECD’s Råd d. 23. maj 2016. OECD har d. 

10. juli 2017 offentliggjort en ny konsolideret udgave af TPG hvor førnævnte retningslinjer indgår. En af de 

store nyskabelser i kapitlet er de særlige regler for IP som er vanskelig at værdiansætte, de såkaldte HTVI’er 

(Hard-To-Value Intangibles). OECD har i maj 2017 udgivet et discussion draft om yderligere vejledning til 

implementering af disse regler. Der er tale om en kortere udgivelse med nogle få eksempler og som ellers 

                                                           
93 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.3 
94 OECD (2015) Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports, side 66 
95 Dette område udgør et selvstændigt kapitel i TPG 2017 og behandles ikke i afhandlingen. 
96 OECD (2015) Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports 
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gentager punkter som allerede var udtrykt i den endelige rapport om handlingspunkt 8-10 fra 2015. De 

eksterne kommentarer til førnævnte discussion draft blev frigivet af OECD i juli 2017 og en del af disse er 

brugt i afhandlingen til at belyse udfordringer for selskaberne (se afsnit 4.6). 

4.1 Identifikation og beskatningshjemmel 

Hvis der indgår immaterielle rettigheder i en kontrolleret transaktion er det vigtigt, at disse identificeres 

med præcision (specificity).97 Det gamle kapitel VI indeholdt en definition af som gav anledning til, at der 

kunne være stor uenighed mellem en skatteyder (og dennes rådgiver) og skattemyndighederne om 

hvorvidt der var overdraget en immateriel rettighed. Denne udfordring har man fra OECD’s side forsøgt at 

løse ved at indføje en selvstændig definition i TPG. Ved en immateriel rettighed skal der efter de nye 

guidelines forstås noget som opfylder følgende kumulative kriterier:98 

 

Definitionen gælder både når der er tale om overdragelse (transfer) af selve aktivet eller en rettighed heri 

(licens) såvel salg som anvendelse. Fokus er på hvilke vilkår uafhængige parter ville aftale og ikke 

regnskabsmæssige eller juridiske definitioner. Dette skyldes for eksempel, at det ikke er alle 

markedsføringsomkostninger der aktiveres på balancen selvom de har været med til at skabe et 

immaterielt aktiv, men i stedet omkostningsføres direkte i resultatopgørelsen.99 Det bør dog samtidig 

holdes for øje, at markedsføringsaktivitet ikke per automatik resulterer i skabelsen af en immateriel 

rettighed. Det kan modsætningsvist udledes definitionen, at der ikke er et krav om beskyttelse 

(eksempelvis via registrering) eller separat overdragelse for at et aktiv bliver omfattet af denne.  

Selvom der er tale om en ændring af definitionen kan det imidlertid ikke lægges til grund, at der ved den 

foretagne ændring er tale om en materiel afvigelse i forhold til hvad der var omfattet af begrebet i TPG 

2010. De tidligere guidelines havde ikke på samme måde en selvstændig definition, men var i stedet bygget 

på eksempler på samme måde som det kendes fra AL § 40 i dansk skatteret. AL § 40 udgør Selve hjemlen til 

beskatning ved overdragelse af immaterielle rettigheder (LL § 2 giver som tidligere nævnt alene 

                                                           
97 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.12 
98 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.6 
99 De regnskabsmæssige regler for aktivering findes i årsregnskabslovens § 33 og IAS 38 

Må Ikke være 
et fysisk eller 

finansielt aktiv

Skal kunne 
ejes eller 

kontrolleres

Skal kunne 
anvendes 

kommercielt

Overdragelse 
mellem 

uafhængige 
parter ville 

fordre 
kompensation

Immateriel 
rettighed

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 4.1 Definition af immateriel rettighed i TPG 2017 



                                         
                                          

 

Side | 38  
 

korrektionsadgang). AL § 40 indeholder en periodiseringsregel for afskrivninger på goodwill (stk. 1) og 

øvrige immaterielle aktiver (stk. 2). Jævnfør ordlyden af stk. 2 ”ved erhvervelse af andre immaterielle 

aktiver såsom”, er der alene tale om en eksempelopregning og ikke en udtømmende liste. Det samme gør 

sig gældende i forhold til TPG 2010. At et aktiv er immaterielt indbefatter, at der er tale om et aktiv som 

ikke er fysisk eller finansielt.100 De andre tre betingelser i definitionen i TPG 2017 ligger også inden for hvad 

man burde forvente der skal forstås ved ordet immaterielt aktiv i AL § 40. I forhold til betingelsen om 

kommerciel anvendelse, så fremgår det af AL § 1, at lovens primære anvendelsesområde er aktiver som 

anvendes erhvervsmæssigt (dvs. kommercielt). For det andet fremgår det af AL § 40, stk. 6, at fortjeneste 

eller tab ved salg eller opgivelse medregnes i den skattepligtige indkomst. At man kan sælge eller opgive 

noget må nødvendigvis forudsætte forudgående ejerskab eller kontrol. For det tredje må der ved et aktiv 

implicit ligge en forventning om fremtidige økonomiske fordele ved udnyttelsen af dette, hvilket er hvad 

der giver anledning til, at en uafhængig tredjemand ville skulle betale en kompensation for at overtage 

aktivet. Det bør derfor lægges til grund, at de betingelser som er opstillet i definitionen i TPG 2017 ligeledes 

må være til stede før der er tale om et immaterielt aktiv efter AL § 40. Det er derudover fjernt, at der ved 

ordlyden intangible i TPG 2010 skulle kunne udledes en anden forståelse end dette. Ud fra ovenstående må 

det derfor lægges til grund, at den nye definition af IP i TPG 2017 indholdsmæssigt svarer til TPG 2010 og AL 

§ 40. 

I forhold til beskatningen af immaterielle aktiver, så fremgår det af AL § 40, stk. 6, at der ”ved salg eller 

opgivelse af aktiver omfattet af stk. 1 og 2 medregnes fortjeneste og tab ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst”. Koncernselskaberne skal foretage en værdiansættelse i forbindelse med 

afståelsen af det immaterielle aktiv og denne er undergivet SKATs prøvelse.101 Koncernselskaber indgår 

altid i et skattemæssigt interessefællesskab og i tilfælde af, at dette har forårsaget en overdragelsessum 

som afviger fra det, som ville være fremkommet såfremt interessefællesskabet ikke forelå, så kan 

skattemyndighederne kan gå ind og ændre denne overdragelsessum. Selve hjemlen til at foretage 

beskatning ved overdragelse af immaterielle aktiver mellem koncernselskaber er derved sikret igennem AL 

§ 40.  

Selvom definitionen gør, at det ikke er nødvendigt at have fokus på betegnelser findes der imidlertid en 

række immaterielle rettigheder som er så almindeligt fremkomne i praksis, at OECD har indskrevet disse 

som eksempler i TPG:102 

 

                                                           
100 Eriksen (2007) beskatning af immaterielle aktiver, side 32 
101 Jf. AL § 45, stk. 3 
102 Jf. TPG kapitel VI 2017 pkt. 6.19-6.29 
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Der er tale om en eksempelopregning, som derfor ikke er udtømmende. Som nævnt i afhandlingens afsnit 

3.4, 3.5 og 3.6.3 så anses henholdsvis medarbejderstab, lokale markedsforhold og synergieffekter ikke for 

at være immaterielle rettigheder i en transfer pricing sammenhæng. Dette skyldes at de ikke kan ejes eller 

kontrolleres og derfor ikke opfylder definitionen. Medarbejdere er derudover fysiske, så de vil allerede 

falde uden for definitionen ved det første kriterie (må ikke være et fysisk eller finansielt aktiv). De kan dog 

alle tre bidrage til at forøge værdien af en immateriel rettighed. I forhold til know-how og 

forretningshemmeligheder, så må der gælde, at disse skal være nedfældet for at være immaterielle 

rettigheder. Hvis de blot findes i hovedet på en medarbejder kan de ikke kontrolleres og falder dermed 

uden for definitionen. Der sondres i TPG mellem immaterielle rettigheder der er unikke og værdifulde 

(unique and valuable) og dem som er uvæsentlige (insignificant). Førstnævnte refererer til aktiver som ikke 

udnyttes eller er sammenlignelige med aktiver uafhængige parter i potentielle referencetransaktioner 

råder over og hvis udnyttelse i forretningsmæssigt øjemed (herunder produktion og markedsføring med 

videre) forventes at medføre et større afkast end hvis de ikke indgik.103  

                                                           
103 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.17 

Patenter

•Tidsbegrænset juridisk beskyttet rettighed, som giver ejeren en geografisk afgrænset 
brugsret til en opfindelse.

•Beskyttes i Danmark ved registrering efter patentloven

Varemærker, varenavne og brands

•Varemærker er et unikt navn, symbol, logo eller billede som ejeren kan anvende til at 
differenciere sine produkter eller ydelser. Beskyttes i Danmark ved ibrugtagning eller 
registrering efter varemærkeloven

•Varenavn vil typisk være navnet på en virksomhed og kan være registreret som et 
varemærke

•Brand anvendes til tider i samme betydning som de to andre. Kan også være en blanding af 
forskellige rettigheder, som tilsammen giver en særlig social eller kommercerciel status.

Know-how og forretningshemmeligheder

•Proprietær viden, som understøtter eller forbedrer en kommcerciel aktivitet. Giver samme 
fordele som ovenstående, men er ikke registreret med henblik på beskyttelse. 

Begrænsede rettigheder

•Hidrører typisk fra en offentlig bevilling, en kontraktsbestemmelse eller en licensaftale

Goodwill og værdi af going concern

•Ingen præcis definition. Afgørende er hvorvidt uafhængige parter ville have betalt for den.

•Kan ikke overdrages særskilt, men kun sammen med andre aktiver.
Kilde: egen tilvirkning 

Figur 4.2 Typeeksempler på immaterielle rettigheder 
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4.2 FAR i relation til DEMPE 

Når det kommer til immaterielle rettigheder er det afgørende at kunne fastslå hvilke selskaber i en koncern, 

der i sidste ende har ret til afkast, forventede og faktiske, fra disse. For at overholde armslængdeprincippet 

skal alle koncernselskaberne kompenseres for de funktioner de udfører, aktiver de anvender og risici de 

påtager sig (FAR) i relation til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse en 

immateriel rettighed. Disse fem funktioner refereres til som DEMPE-funktionerne eller blot DEMPE.104 Der 

er en række udfordringer forbundet med at anvende de principper som er beskrevet i afhandlingens forrige 

kapitel. Dette skyldes blandt andet, at det er svært at finde sammenlignelige transaktioner og at der typisk 

er mangel på aktiver som er sammenlignelige med selve det immaterielle aktiv som indgår i den 

kontrollerede transaktion. Derudover spiller faktorer som, at forskellige koncernselskabers bidrag til 

værdien af et immaterielt aktiv sker på et andet tidspunkt end der hvor afkastet opnås med videre også ind. 

Til trods for disse udfordringer, så skal der stadig tages udgangspunkt i de principper som er beskrevet i 

afhandlingens foregående kapitel og indeholdt i TPG 2017 kapitel I, da disse er selve grundstenen i 

anvendelsen af armslængdeprincippet.105 I overensstemmelse med dette indeholder TPG 2017 kapitel VI 

følgende 6-trins analyse som anvendes til transfer pricing analysen når der er tale om immaterielle 

rettigheder: 

 
                                                           
104 D = Developement, E = Enhancement, M = Maintenance, P = Protection og E = Exploitation 
105 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.33 

Trin 1

•Identifikation af den immaterielle rettighed som er anvendt eller overdraget

•Identifikation af risiko ved udførsel af DEMPE-funktionerne

Trin 2

•Identificering af kontraktvilkår med fokus på identifikation af den juridiske ejer

•Identificering af rettigheder og forpligtelse i henhold til kontrakten, herunder 
påtagelse af risici

Trin 3

•Identificering af hvem der udfører funktioner, anvender aktiver og styrer risici i 
relation til DEMPE-funktionerne.

Trin 4

•Undersøge overensstemmelse mellem kontraktvilkår og faktisk adfærd, samt om 
den som har påtaget sig en risiko i relation til DEMPE kontrollerer og har finansiel 
kapacitet til at bære denne.

Trin 5

•fastlæggelse af transaktioner relateret til DEMPE-funktionerne på baggrund af de 
ovenstående trin 1-4.

Trin 6

•Fastsættelse af armslængdepris for transaktionerne vedørende DEMPE.

•Mulighed for ikke at anerkende transaktionen.

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 4.3 6-trins analysen af immaterielle rettigheder 
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Ovenstående vil i sidste ende lede frem til en prissætning af overdragelsen, samt hvordan afkastet skal 

fordeles mellem de forskellige selskaber i koncernen. Fremgangsmåden minder på sin vis om den 

risikoanalyse som er gennemgået i afhandlingens foregående kapitel. Dog er den modificeret så der er 

særligt fokus på DEMPE-funktionerne, da det er disse der tilsammen skaber værdien af et immaterielt aktiv. 

Med dette fokus på funktioner fremfor kontraktlig allokering af risiko og juridisk ejerskab har OECD forsøgt 

at forhindre en af de tidligere muligheder for BEPS. Den juridiske ejer anses i transfer pricing sammenhæng 

for at være ejeren af en given immateriel rettighed.106 Ejerskabet kan afhængigt af de specifikke forhold 

fastslås ud fra skriftlige aftaler mellem parterne og offentlige registre med videre. Leder dette imidlertid 

ikke til en identifikation af ejeren, så henses der til hvem der har kontrol over beslutninger i forhold til 

udnyttelse af aktivet og samtidig kan forhindre øvrige parter i at gøre dette og såfremt der både 

identificeres en immateriel rettighed såsom et patent og en separat licens til at anvende denne, så anses 

disse som to forskellige aktiver med hver deres ejer.107 Juridisk ejerskab medfører imidlertid ikke 

automatisk, at der opnås fuld ret til at oppebære al indkomst fra rettighedens udnyttelse med videre i 

henhold til armslængdeprincippet. Dette afgøres i stedet på baggrund af de funktioner der udføres, aktiver 

der anvendes og risici der påtages (FAR) i relation til DEMPE af den juridiske ejer og de øvrige selskaber i 

koncernen.108  

Funktionsanalysen fordrer derfor, når der er tale om immaterielle rettigheder, en præcis klarlægning af 

hvem der udfører og kontrollerer funktioner relateret til DEMPE, bidrager med finansiering (funding) og 

øvrige aktiver, samt hvilke koncernselskaber der påtager sig risici i forhold til DEMPE-funktionerne. Det 

følger heraf, at såfremt den juridiske ejer skal have ret til at oppebære samtlige afkast (både forventede og 

faktiske) og gevinster relateret til den immaterielle rettighed, så kræver dette udførsel af samtlige 

funktioner, bidrag med samtlige aktiver og påtagelse af samtlige risici relateret til DEMPE. Et centralt 

element i analysen er derfor at identificere hvilke parter der udfører hvilke funktioner. På samme måde 

som uafhængige parter er det også muligt for den juridiske ejer at outsource en DEMPE-funktion til andre 

selskaber i koncernen, men stadig beholde kontrollen over funktionen, eksempelvis gennem detaljerede 

arbejdsprogrammer eller lignende. Der kan også opstå en situation hvor et tredje selskab i koncernen 

udfører kontrollen med den outsourcede funktion, såfremt den for eksempel kun har modtaget generelle 

instrukser fra den juridiske ejer. Dette koncernselskab skal derfor aflønnes for de udførte 

kontrolfunktioner. Det anerkendes i TPG 2017, at ikke alle funktioner bidrager lige meget til værdien af en 

immateriel rettighed.  

                                                           
106 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.40 
107 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.40-6.41 
108 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.42 
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De vigtige funktioner (important functions) giver ret til et relativt større afkast end øvrige funktioner. Hvad 

der udgør vigtige funktioner afhænger selvsagt af den enkelte situation. Hvis et immaterielt aktiv for 

eksempel er i et tidligt udviklingsstadie, vil funktioner i relateret til udformning og kontrol med forskning 

være en vigtig funktion.  

Udover udførsel og kontrol kan et selskab i koncernen også stå for finansieringen af funktionen. Denne 

klare adskillelse mellem drift (udførsel og kontrol med funktioner) og finansiering er en nyskabelse i forhold 

til de tidligere guidelines. Risici opdeles nu i driftsmæssige og finansielle risici, som derfor kan være fordelt 

på forskellige koncernselskaber. Denne præcisering er indsat for at imødegå brugen af koncernselskaber 

med begrænset eller ingen aktivitet, beliggende i lavskattelande og hvis eneste formål er at stille 

finansiering til rådighed for andre selskaber i koncernen og passivt eje aktiver som de oppebære indkomst 

fra. Afhandlingen har tidligere behandlet disse regler i trin 5 af gennemgangen af 6-trins risikoanalysen i 

afsnit 3.1 og i afsnit 3.2 vedrørende dispositionskorrektion. Jævnfør den førnævnte 6-trins analyse skal et 

koncernselskab tillige have den finansielle kapacitet til at kunne bære en risiko relateret til funktionerne 

for, at dette bliver accepteret ved fastlæggelsen af transaktionen.  

Ligesom koncernselskaberne skal aflønnes for deres funktioner har de også krav på kompensation for de 

aktiver de bidrager med og risici de påtager sig. Aktiverne kan for eksempel være andre immaterielle 

rettigheder, fysiske aktiver eller finansiering. I forhold til risici er det vigtigt at sondre mellem finansielle 

risici, som relaterer sig til finansieringen, og operationelle/driftsmæssige risici, som relaterer sig til de 

aktiviteter som finansieringen anvendes til. Et koncernselskab som har driftsmæssig risiko har ret til 

residualafkastet fra et immaterielt aktiv. Koncernselskaber som udelukkende bidrager med finansiering og 

udøver kontrol over denne finansielle risiko skal aflønnes med et risikojusteret afkast, såfremt det har den 

finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen.109 Manglende evne til at påtage sig den finansielle risiko vil 

dog føre til en dispositionskorrektion hvor påtagelsen af den finansielle risiko ikke vil blive anerkendt. 

Risikoanalysen som blev behandlet i det foregående kapitel i afhandlingen skal udføres for hver enkel 

DEMPE-funktion. Denne tilgang til fordelingen af afkast kan illustreres med eksemplet som er vist på næste 

side. 

                                                           
109 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.61 
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I forhold til eksemplet er det også relevant at inddrage hvordan den illustrerede koncernstruktur er 

fremkommet. Hvis det i eksemplet antages, at selskabet B tidligere var et principal selskab er der sket en 

overdragelse af overskudspotentiale fra B til A, som konsekvens af flytningen af DEMPE-funktionerne 

mellem disse to koncernselskaber. Den ændring der er sket i B’s funktioner og risici, som følge af den 

interne omstrukturering skal modsvares af en kompensation (exit-beskatning såfremt omstruktureringen 

har været grænseoverskridende). Hvordan armslængdevurderingen foretages i dette tilfælde er behandlet i 

afhandlingens næste kapitel omkring omstrukturering.  

4.3 Overdragelse  

I TPG opereres der i kapitlet om immaterielle rettigheder med to overordnede transaktionstyper i form af 

overdragelse (transfer) og udnyttelse (use).110 I henhold til afhandlingens problemformulering vil der alene 

blive fokuseret på førstnævnte. En overdragelse kan tage form af enten en overdragelse af samtlige 

rettigheder relateret til aktivet (salg eller en eksklusiv evighedslicens) eller en tidsbegrænset rettighed. Ved 

overdragelse af en tidsbegrænset rettighed sker der ikke overdragelse af ejendomsretten til selve aktivet 

(patentet, varemærket med videre).111 I den forbindelse bemærkes det, at parternes betegnelse af den 

                                                           
110 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.87 
111 Jf. Michelsen et al. (2015) Lærebog om indkomstskat, side 617 og SKM2003.586.HR 

A
Udfører DEMPE-funktioner + 
risikostyring i forhold til disse

B
Juridisk ejer + finansiering af patent

C
Anvender patent (licenstager)

Selskab B som er den juridiske ejer modtager 

royaltybetalinger fra C som kompensation for, 

at C har ret til anvende patentet. Spørgsmålet 

er derefter hvor stor en andel af 

royaltybetalingerne som B har ret til. B står 

alene for finansiering af DEMPE-funktionerne 

som udføres af selskabet A og har hverken 

kontrol over disse eller med risikostyringen i 

forhold til finansieringen. B har derfor alene ret 

til et risikofrit afkast. Selskabet A som udfører 

alle DEMPE-funktionerne og risikostyring i 

forhold alle risici har følgelig ret til samtlige 

afkast i form af royaltybetalinger, som ligger ud 

over det risikofrie afkast. Såfremt B havde haft  
Kilde: egen tilvirkning 

kontrol over finansieringen skulle selskabet have haft et risikojusteret afkast fremfor et 

risikofrit afkast og hvad der ligger herudover ville igen tilfalde selskabet A.  

Licensaftale 

Figur 4.4 Allokering af afkast fra IP 
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kontrollerede transaktion er underordnet i transfer pricing sammenhæng. Det bør identificeres hvem der 

skal have rettigheden til fremtidige forbedringer/videreudvikling af aktivet.112 Såfremt der overdrages en 

kombination af immaterielle rettighederne er der to forhold man bør være opmærksom på.113 For det 

første skal det overvejes hvorvidt aktiverne komplementerer hinanden på en måde som gør, at de 

tilsammen har en højere værdi end den de tildeles isoleret set. For det andet skal man sikre sig, at samtlige 

aktiver i en given transaktion er blevet identificeret. I tilfælde hvor der ikke kan identificeres pålidelige 

referencetransaktioner skal prissætningen ved overdragelsen ske på baggrund af hvad uafhængige parter 

ville have aftalt af priser og vilkår. Følgende forhold er i den forbindelse vigtige at overveje:114 

 

Armslængdeprincippet i LL § 2 indeholder ikke et krav om, at parterne i en kontrolleret transaktion skal 

strukturere denne på en måde som er fuldstændig identisk med det som uafhængige parter ville gøre. 

Såfremt der benyttes en struktur som er atypisk for uafhængige parter skal der dog tages højde for dette 

når et afkast skal fordeles mellem parterne i, så dette sker i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

4.4 Værdiansættelse 

Det formelle udgangspunkt når det kommer til fastsætning af armslængdeprisen for transaktioner med 

immaterielle rettigheder er, ligesom for alle øvrige kontrollerede transaktioner, de generelle metoder som 

findes i TPG 2017.115 Når det kommer til overdragelse af immaterielle rettigheder vil man imidlertid typisk 

stå i den situation, at der ikke kan identificeres pålidelige referencetransaktioner. Dette kan skyldes, at der 

er tale om unikke rettigheder, mangel på information vedrørende potentielle referencetransaktioner eller 

øvrige årsager. På trods af dette er det normalt muligt at fremfinde en armslængdepris. Manglen på 

                                                           
112 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.90 
113 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.93 og 6.95 
114 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.139 
115 CUP (comparable uncontrolled price), CP (cost plus), RP (resale price), TNM (transactional net margin) og PS (profit 
split) 

Parternes udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici

Forretningsmæssige årsager til at indgå transaktionen

Parternes realistiske alternativer og disses udsigter

Konkurrencemæssige fordele forbundet med rettigheden

Forventede økonomiske fordele ved transaktionen

Øvrige sammenlignehedsfaktorer, som gennemgået i afhandingens kapitel 3

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 4.5 Forhold som uafhængige parter lægger vægt på ved overdragelse af IP 
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pålidelige referencetransaktioner gør, at der typisk i et eller andet omfang skal inddrages en 

værdiansættelse med en indkomstbaseret metode116 (typisk DCF), hvilket indbefatter en budgettering af 

nettopengestrømme fra udnyttelse af den immaterielle rettighed og tilbagediskontering af disse med en 

passende risikojusteret diskonteringsfaktor. Der findes også andre værdiansættelsesmetoder såsom 

omkostningsbaserede og markedsbaserede, men disse kan ikke anses for at være anvendelige når der er 

tale om unikke immaterielle rettigheder. De omkostningsbaserede metoder tager udgangspunkt i historiske 

eller substitutionsomkostninger. Dette er typisk er en dårlig afspejling af værdien af et immaterielt aktiv, da 

den værdi som lægges til grund mellem uafhængige parter bygger på det fremtidige overskudspotentiale 

og ikke de omkostninger som er medgået til at skabe aktivet. De markedsbaserede metoder bygger på et 

princip om sammenlignelighed og giver derfor heller ikke mening når der er tale om aktiver som er unikke. 

Støtten til de indkomstbaserede modeller kommer også til udtryk i de danske skattemyndigheders 

værdiansættelsesvejledning af 15. januar 2013 om værdiansættelse af kontrollerede transaktioner.117 Heraf 

fremgår det også, at DCF-modellen og EVA-modellen (begge indkomstbaserede metoder) typisk anvendes i 

praksis. Ifølge TPG 2017 bør der foretages en værdiansættelse set både fra købers og sælgers perspektiv, 

således at armslængdeprisen falder et sted imellem disse to.118 Dette giver god mening, da parterne kan 

have forskellige forudsætninger for at kunne udnytte aktivet. Anvendelsen af en indkomstbaseret model er 

dog ikke uden faldgruber og man bør derfor være opmærksom på en række forhold når disse tages i 

brug.119 Værdiansættelsen kan være følsom overfor små ændringer i forudsætningerne såsom 

diskonteringsfaktoren, vækstrater og aktivets økonomiske levetid med videre som isoleret set kan påvirke 

den fremkomne værdi signifikant. Ændres de alle samtidig vil effekten være endnu større. Skatteyder bør 

derfor i sin TP-dokumentation eksplicit redegøre for disse forudsætninger og derudover foretage en 

følsomhedsanalyse. Der bør ydermere sikres overensstemmelse mellem værdiansættelser lavet med 

transfer pricing formål og værdiansættelser som er udarbejdet i driftsmæssigt henseende. Dette vil være 

brugbart i forhold til at overbevise skattemyndighederne om, at værdiansættelsen af den immaterielle 

rettighed til transfer pricing formål er passende og realistisk.  

4.5 Særlige udfordringer ved immaterielle rettigheder 

I en transfer pricing sammenhæng er der nogle særlige udfordringer som gør sig gældende når det kommer 

til immaterielle rettigheder. Dette skyldes blandt andet, at de for en stor dels vedkommende kan være 

unikke, hvilket gør det svært, hvis ikke umuligt, at finde sammenlignelige transaktioner som er pålidelige. 

                                                           
116 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.153 
117 Pkt. 3.4 i værdiansættelsesvejledningen (tranfer pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse) 
118 Jf. TPG kapitel VI 2017 pkt. 6.157 
119 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.158 ff.  
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Dette bevirker at man i stedet må forsøge at vurdere den kontrollerede transaktion i forhold til hvad 

uafhængige parter må antages at ville have gjort frem for faktisk afsluttede referencetransaktioner. 

Derudover kan selve prissætningen (værdiansættelsen) ved en overdragelse være udfordrende, såfremt der 

er stor usikkerhed om den indkomst som aktivet kan tilvejebringe, da der skal nås frem til én værdi som 

danner grundlag for realisationsbeskatningen af sælger og købers anskaffelsesværdi og 

afskrivningsgrundlag. 

4.5.1 Meget usikker værdi på transaktionstidspunktet 

Når en kontrolleret transaktion indeholder en overdragelse af immaterielle rettigheder kan det undertiden 

være særligt udfordrende at finde en sammenlignelig transaktion, såfremt værdien af det overdragne er 

behæftet med en høj grad af usikkerhed på det tidspunkt hvor transaktionen finder sted. For at iagttage 

armslængdeprincippet skal denne udfordring løses med henvisning til hvad uafhængige parter ville have 

gjort i en sammenlignelig situation for at tage højde for usikkerheden ved prissætning af aktivet som er 

genstand for overdragelsen.120 I visse tilfælde vil de forventede fordele (anticipated benefits) blive lagt til 

grund mellem uafhængige parter hvorved prisen allerede kan fastsættes fra starten af aftalens indgåelse. 

Dette forudsætter dog, at efterfølgende begivenheder er tilstrækkeligt forudsigelige (sufficiently 

predictable).121 Såfremt dette ikke er tilfældet vil uafhængige parter normalvis gøre brug af forskellige 

værktøjer til at tage højde for denne usikkerhed. Typiske eksempler på dette er prisjusteringsklausuler eller 

løbende betalinger, som afhænger af hvorvidt bestemte mål realiseres (for eksempel et forudbestemt 

salgsniveau). Dette giver anledning til en særlig udfordring for selskaberne i forhold til om man skal 

anvende prisjusteringsmekanismer eller ej, da det må siges at være en meget subjektiv vurdering hvornår 

fremtidige begivenheder er tilstrækkeligt forudsigelige. Dette kompliceres yderligere af, at uafhængige 

parter nogen gange vælger at påtage sig risikoen for uforudsigelige begivenheder uden at anvende 

prisjusteringsmekanismer. Såfremt der indtræffer større begivenheder som parterne ikke kunne forudse 

eller som havde en meget lille sandsynlighed, så vil uafhængige parter genforhandle deres aftale, såfremt 

det er til gavn for dem begge. I forhold til immaterielle rettigheder vil dette formentlig kun finde sted hvis 

der er overdraget en licensrettighed. Dette kunne være tilfældet hvis den aftalte royaltybetaling fra brugen 

af et lægemiddelpatent viser sig at være alt for høj fordi der uventet bliver udviklet et billigere alternativ og 

det derfor ikke kan betale sig for licenstager at producere og sælge det patentbeskyttede produkt. 

Licensgiver kan have en interesse i at beholde sit produkt på markedet og samtidig ønske at beholde den 

eksisterende producent grundet eksempelvis dennes særlige ekspertise eller, at de har haft et langvarigt 

forretningsmæssigt forhold. I denne situation vil det således være i deres fælles interesse at genforhandle 

                                                           
120 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.181 
121 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.182 
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aftalen, så der betales en lavere royalty. Såfremt der er tale om salg af ejerskabet til selve det immaterielle 

aktiv, så vil genforhandling imidlertid aldrig være til gavn for begge parter, da uforudsete begivenheder 

altid kun vil være til fordel for den ene og en del af denne fordel mistes såfremt salgsaftalen genforhandles. 

I en kontrolleret transaktion skal parterne være særligt opmærksomme på at tage højde for de 

ovenfornævnte forhold, da skattemyndighederne kan foretage korrektion af vilkårene i transaktionen, 

såfremt det ikke er tilfældet. 

4.5.2 Immaterielle rettigheder som er svære at værdiansætte (HTVI) 

Grundet informationsasymmetri kan skattemyndigheder have svært ved at vurdere om kontrollerede 

transaktioner med overdragelse af immaterielle rettigheder eller rettigheder i disse (licenser mv.) er sket på 

armslængdevilkår. Dette skyldes, at skattemyndighederne enten ikke eller kun i begrænset omfang kan 

vurdere informationerne i den værdiansættelsesrapport, som skatteyder fremsender som en del af TP-

dokumentationen, uafhængigt af den skatteyder som har tilvejebragt denne. Opdateringen af TPG har 

derfor affødt en mulighed for under visse betingelser at kunne korrigere en sådan transaktion, såfremt der 

er tale om immaterielle rettigheder der er svære at værdiansætte (HTVI).122 Ved HTVI forstås en immateriel 

rettighed eller en rettighed i denne som på transaktionstidspunktet opfylder følgende kumulative 

betingelser:123 

1) Der eksisterer ikke nogen pålidelig sammenlignelig transaktion 

2) De forventede fremtidige pengestrømme eller indkomst fra aktivet eller de forudsætninger som 

værdiansættelsen bygger på er meget usikre (highly uncertain) 

En sådan transaktion kan udvise en eller flere af nedenstående kendetegn på transaktionstidspunktet:124 

 

                                                           
122 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.186 og 6.191 
123 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.189 
124 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.190 

HTVIDelvist udviklet
Adskillige år til forventet 
kommerciel udnyttelse

Forbundet med udvikling eller 
forbedring af andre HTVI

Nyt udnyttelsesområde
Omfattet af definitionen og 

overdraget til et fast beløb (lump 
sum payment)

Udviklet eller anvendt i 
CCA

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 4.6 Kendetegn for HTVI 
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Der er alene tale om mulige kendetegn og det er således ikke et krav, at disse er til stede for at aktivet 

bliver omfattet. Når en immateriel rettighed eller en rettighed deri overdrages og falder ind under HTVI-

definitionen, så kan skattemyndighederne anvende de faktiske (ex post) resultater fra denne som en 

formodning (presumptive evidence) om hvorvidt prissætningen var passende/realistisk (appropriate) på 

transaktionstidspunktet.125 Hvis det kan bekræftes, at de oplysninger som prissætningen var baseret på var 

pålidelige (reliable) på transaktionstidspunktet, så kan der dog under alle omstændigheder ikke ske 

korrektion. Der er ikke tale om, at de faktiske resultater direkte lægges til grund ved vurderingen af om 

armslængdeprincippet er overholdt, men at disse tillægges større vægt ved denne vurdering sammenlignet 

med immaterielle rettigheder, som ikke omfattes af definitionen for HTVI. Formodningsreglen kan i alle 

tilfælde afkræftes, såfremt minimum en af følgende fire undtagelser finder anvendelse:126 

1) Skatteyder frembringer følgende: 

a. Detaljerede oplysninger om grundlaget for værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, 

omfattende blandt andet hvordan der blev taget højde for risiko og at overvejelser om 

påregnelige begivenheder har været passende, samt 

b. Pålidelig dokumentation for, at forskelle mellem forventede og faktiske resultater kan 

henføres til en af følgende forhold: 

i. Uforudsete begivenheder, som ikke kunne påregnes på transaktionstidspunktet 

ii. Indtrufne påregnelige begivenheder hvis sandsynlighed ikke var var signifikant 

over- eller underestimeret på transaktionstidspunktet 

2) Overdragelsen af HTVI’et er omfattet af en bilateral eller multilateral APA (advance pricing 

arrangement) mellem de lande som overdragelsen sker til og fra 

3) Det faktiske udfald bevirker ikke en ændring af værdiansættelsen som overstiger +/- 20 % 

4) Rettigheden har været anvendt kommercielt i forbindelse med salg til uafhængige parter i en 

periode på minimum fem år fra overdragelsestidspunktet og væsentlige afvigelser mellem 

forventede og faktiske resultater overstiger ikke 20 % 

Der er mulighed for at forskellige stater i forskellig grad vil implementere den nye guidance om HTVI, 

hvorfor OECD i TPG opfordrer til, at skattemyndighederne tillader MAP-forhandlinger i tilfælde af, at denne 

forskel i implementering leder til dobbeltbeskatning.127 OECD er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde 

en implementeringsvejledning til nye regler om HTVI. Dette har indtil videre resulteret i, at der i maj 2017 

                                                           
125 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.192 
126 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.193 
127 Jf. TPG 2017 kapitel VI pkt. 6.195 
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forelå et discussion draft128 som interesserede parter har haft mulighed for at kommentere på inden den 

endelige guidance vedrørende implementering færdiggøres.129 I forhold til hvad der allerede fremgår af 

TPG 2017 er der ikke de store nyheder i udkastet bortset fra nogle illustrative eksempler. Udgangspunktet i 

den endelige rapport vedrørende handlingspunkt 8-10 om, at den praktiske anvendelse af 

undtagelsessituationerne nævnt ovenfor vil blive taget op til genovervejelse i 2020 på baggrund af de 

erfaringer man i mellemtiden får gjort sig frem til dette tidspunkt gentages ligeledes. Udkastet adresserer 

imidlertid ikke en række af de udfordringer som en skatteyder kan komme til at stå overfor i forhold til de 

nye regler om HTVI. Dette er behandlet i næste afsnit i afhandlingen.  

4.6 Udfordringer for selskaberne 
OECD og de danske skattemyndigheder anser kapitel VI i TPG 2017 for at være en præcision af det tidligere 

kapitel VI, som stammer tilbage fra TPG 1995. Dette medfører at kapitlet i sin helhed vil blive anvendt af 

skattemyndighederne bagud i tid ved deres kontroller. Da der er tale om kontrollerede transaktioner 

gælder der en forlænget ansættelsesfrist jf. SFL § 26, stk. 5. Helst præcist vil dette betyde, at de danske 

skattemyndigheder ved agterskrivelse frem til og med 1. maj 2018 vil kunne anvende reglerne til at 

foretage korrektioner tilbage til og med indkomståret 2012. Hvis en koncern eksempelvis har bidraget med 

et immaterielt aktiv i en transaktion som blev indgået tilbage i 2013, så vil de have benyttet det gamle 

kapitel VI i forbindelse med deres analyse og prissætning. Dette giver en udfordring for selskaberne i 

forhold til at få opdateret deres dokumentation, så den afspejler de nye guidelines, da det er disse som 

SKAT vil lægge til grund, såfremt de foretager en kontrol i eksempelvis 2017. Dette er særligt vigtigt i 

forhold til dokumentation af hvilke selskaber der besidder DEMPE-funktionerne og opdelingen af risiko i 

driftsmæssige og finansielle risici. Den nye præciserede definition vil også betyde, at der er immaterielle 

aktiver, som koncerner ikke har anset for at være dette, som skal identificeres og inddrages i 

dokumentationen.  

4.6.1 Forskellige værdiansættelsesvejledninger 

I afsnit 4.4 omkring værdiansættelse nævnes det, at manglen på pålidelige referencetransaktioner gør, at 

der typisk i et eller andet omfang skal inddrages en værdiansættelse med en indkomstbaseret metode når 

der er tale immaterielle rettigheder. I forhold til TPG 2010 er bestemmelserne i TPG 2017 som forklarer 

indkomstbaserede metoder blevet uddybet. Man vil dog i praksis alligevel skulle supplere dette med 

yderligere vejledning i de enkelte lande, da vejledningen i TPG 2017 fortsat ikke er detaljeret nok. I 

Danmark findes denne vejledning i skattemyndighedernes såkaldte værdiansættelsesvejledning (tranfer 

                                                           
128 OECD (2017) Public discussion draft: BEPS action 8 – Implementation guidance on hard-to-value-intangibles 
129 OECD har ikke offentliggjort en endelig implementeringsvejledning inden afhandlingens afleveringsfrist og den er 
derfor ikke medtaget. 
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pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse). Såfremt andre landes vejledninger afviger fra den 

danske vil dette bevirke, at der kan være forskellige priser afhængigt af hvilken vejledning der anvendes, 

hvilket vil medføre dobbeltbeskatning. Der kan givetvis også ske dobbeltbeskatning selv om landedes 

værdiansættelsesvejledninger eller tilsvarende er identiske, da en værdiansættelse efter en 

indkomstbaseret model vil være baseret på skøn. Såfremt landenes vejledning er identisk vil det dog alt 

andet lige være nemmere at løse en dobbeltbeskatningssituation, da de i det mindste vil være enige om 

hvilke principper der skal lægges til grund for prissætningen. Såfremt landenes skattemyndigheder ikke 

anvender identiske principper vil dobbeltbeskatningssituationen derfor også være mere vanskelig at løse. 

6.4.2 Regler om HTVI 

Reglerne om anvendelse af ex post resultater i armslængdevurderingen af HTVI’er er en udfordring for 

selskaberne. For at imødegå dette skal de i den værdiansættelsesrapport som indgår i TP-dokumentationen 

være særligt grundige og lægge vægt på at forklare de forudsætninger og budgetter med videre som er lagt 

til grund for beregningen af værdien af det immaterielle aktiv. Følsomhedsanalyser kan i denne 

sammenhæng med fordel inddrages. OECD’s discussion draft fra maj 2017 vedrørende 

implementeringsvejledningen adresserer ikke en række af de udfordringer som en skatteyder kan komme 

til at stå overfor i forhold til de nye regler om HTVI. Et eksempel på dette er, at der ikke findes forslag til 

retningslinjer for hvordan et selskab kan dokumentere, at forskelle mellem forventede og faktiske 

resultater kan henføres til uforudsete begivenheder (pkt. b i under undtagelse 1). Ydermere er centrale 

begreber i bestemmelserne i om HTVI i TPG 2017 såsom pålidelig dokumentation (reliable evidence) heller 

ikke defineret yderligere. Uden nogle tydeligere retningslinjer står skatteyderen derfor i en usikker situation 

når det kommer til at vurdere om man er på den ene side af grænsen eller den anden i forhold til at kunne 

benytte de undtagelser, som er subjektivt formulerede.  

For en skatteyder vil det grundet denne fortsatte usikkerhed om fortolkningen af visse dele af reglerne om 

HTVI være nærliggende at indgå en APA (Advance Pricing Agreement) med skattemyndighederne i de stater 

som rettigheden skal overdrages til og fra. Herved vil man, såfremt de såkaldte kritiske forudsætninger 

overholdes, kunne fjerne den usikkerhed som er forbundet med ex ante prissætningen af den kontrollerede 

transaktion. Skattemyndighederne må ligeledes antages at ville foretrække denne mulighed, da den 

afhjælper en del af informationsasymmetrien der ellers er forbundet med de transaktioner, som de nye 

bestemmelser om HTVI er indført for at imødegå. Da en APA-forhandling typisk kan tage op mod 2-3 år at 

afslutte vil skattemyndighederne under alle omstændigheder have mulighed for at inddrage begivenheder 

efter transaktionstidspunktet i vurderingen af om man vil anerkende den værdiansættelse som skatteyder 

har lagt til grund for armslængdekompensationen. En APA vil generelt være at foretrække når der er tale 
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om unikke immaterielle rettigheder, såfremt skatteyder gerne vil undgå usikkerhed om dobbeltbeskatning 

afledt af forskellig opfattelse og fortolkning af værdiansættelsesmetoderne i forskellige stater. 

6.4.3 Implementering af HTVI-reglerne 

Det kan hævdes, at den nye guidance om HTVI er en materiel nyskabelse i forhold til de regler som hidtil 

har været gældende fremfor blot en præcision af disse. Som det konkluderes i afsnit 2.2, så findes der, når 

alle relevante forarbejder tages i betragtning, en klar og tydelig henvisning i disse til, at TPG skal anvendes 

ved fortolkningen af armslængdeprincippet i LL § 2. Det kan derfor diskuteres hvorvidt og i givet fald i 

hvilket omfang de nye regler om HTVI i TPG kan implementeres i dansk skatteret. OECD anfører som 

bekendt, at der alene er tale om en præcisering af de eksisterende guidelines i kapitlet om immaterielle 

rettigheder (TPG kapitel VI).130 Dette er også holdningen hos de danske skattemyndigheder, som angiver 

følgende i den juridiske vejledning: ”Rækkevidden eller betydningen af armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, 

er ikke ændret ved opdateringen af kapitlerne i Transfer Pricing Guidelines. Der er i stedet tale om en 

præcisering og uddybning af armslængdeprincippet og den måde, hvorpå princippet anvendes i praksis”.131 

Hvis dette lægges til grund vil det betyde, at ændringerne uden videre vil finde anvendelse og tilmed på 

tidligere indkomstår (som nævnt ovenfor tilbage til og med 2012 på nuværende tidspunkt). Hvis der 

omvendt er tale om materielle ændringer, så vil ændringerne som udgangspunkt ikke kunne anvendes på 

tidligere indkomstår, men i stedet fra og med ændringerne første gang blev offentligt kendt i deres 

endelige form (det vil sige fra d. 5. oktober 2015). Såfremt der er tale om en materiel ændring er det næste 

spørgsmål der melder sig hvorvidt den henvisning som lovgiver lavede til TPG i bemærkningerne til L 84 og 

L 101 (forarbejderne til henholdsvis SKL § 3 B og LL § 2), som omtalt i afhandlingens afsnit 2.2, har en statisk 

eller dynamisk karakter. Hvis det første er tilfældet og det derfor følgelig må lægges til grund, at LL § 2 skal 

fortolkes i overensstemmelse med TPG fra 1995 med senere præciseringer, så vil der isoleret set kræves en 

lovændring for at LL § 2 ville kunne fortolkes ud fra TPG 2017. Hvis henvisningen i stedet må anses som 

dynamisk, så vil selskaberne og skattemyndighederne uden videre skulle anvende TPG 2017 fremadrettet til 

at fortolke armslængdeprincippet i LL § 2 uden krav om en forudgående lovændring. Afhandlingens 

forfatter har under tilblivelsen af kapitel 2 gennemgået de relevante forarbejder til LL § 2132. I den 

forbindelse er det konstateret, at lovgiver ikke eksplicit har taget stilling til eventuelle ændringer af TPG 

som på daværende tidspunkt eventuelt måtte komme efter lovens vedtagelse. Der kan derfor ikke 

konkluderes noget endeligt på baggrund af disse forarbejder. Imidlertid spiller hensynet til Danmarks 

folkeretlige forpligtelser ind i forhold til denne problemstilling. Såfremt ændringerne kan rummes inden for 

                                                           
130 Jf. OECD (2015) Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10: final reports, side 10 
131 Jf. JV 2017-2 C.D.11.2.1.1 
132 Herunder også forarbejderne til SKL § 3 B jævnfør afhandlingens afsnit 2.2 
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armslængdeprincippet må de derfor antages at ville finde anvendelse uanset lovgivers manglende 

stillingtagen til fremtidige ændringer af TPG ved tilblivelsen af LL § 2. Dette taler for, at man under alle 

omstændigheder som minimum vil skulle anvende materielle ændringer af TPG fra disse blev kendt. For 

selskaberne er det herefter i høj grad et temperamentsspørgsmål om de kan se en mening i at udfordre 

OECD’s og skattemyndighedernes synspunkt om, at der er tale om præciseringer, da dette vil kræve en del 

ressourcer. Hvorom alt er bør et synspunkt om, at der kræves en decideret lovændring forkastes i praksis, 

grundet styrken af det førnævnte hensyn til Danmarks folkeretlige forpligtelser.  

4.7 Delkonklusion  

BEPS-projektet har medført en lang række præciseringer i forhold til behandlingen af immaterielle 

rettigheder. I TPG 2017 findes nu en autonom definition hvorved der ved en immateriel rettighed skal 

forstås noget, som hverken et fysisk eller finansielt aktiv, som kan kontrolleres eller ejes med henblik på 

kommerciel udnyttelse og hvis overdragelse ville fordre en kompensation mellem uafhængige parter. Den 

præciserede definition er hverken en materiel ændring i forhold til den som fandtes i TPG 2010 eller AL § 

40. Alle immaterielle rettigheder som indgår i en kontrolleret transaktion skal identificeres med præcision.  

I forhold til de tidligere guidelines er også retningslinjerne for allokering af forventet og faktisk afkast fra 

udnyttelse af immaterielle rettigheder blevet præciseret. Fremfor juridisk ejerskab og kontraktuel fordeling 

af risiko afhænger retten til afkast i TPG 2017 af udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici i 

relation til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse en immateriel rettighed (de 

såkaldte DEMPE-funktioner).  

Som en nyskabelse har man i TPG 2017 indført en formodningsregel, som skal imødegå den 

informationsasymmetri som skattemyndighederne udsættes for når de skal vurdere værdiansættelsen af 

en overdraget immateriel rettighed som indgår i TP-dokumentationen. Den nye regel gælder kun for de 

såkaldt HTVI’er, som er defineret ved, at der ikke eksisterer nogen pålidelig sammenlignelig transaktion og 

at de forventede fremtidige pengestrømme eller indkomst fra aktivet eller de forudsætninger som 

værdiansættelsen bygger på er meget usikre. For selskaberne er der en særlig udfordring forbundet med 

disse nye regler om HTVI’er, da OECD ikke er færdig med implementeringsvejledningen og der derfor 

mangler konkret vejledning, herunder for de fire undtagelsessituationer hvor formodningsreglen 

bortfalder. Dokumentationspligten er desuden udvidet når der er tale om HTVI idet selskaberne også skal 

dokumentere om prisafvigelser som overstiger +/- 20 % skyldes forhold som selskabet enten ikke kendte 

eller ikke burde have kendt. 
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5 Omstrukturering i TPG 2017 kapitel IX 

I dette kapitel behandles de særlige retningslinjer, som kommer i spil når koncerner foretager interne 

omstruktureringer og armlængdeprincippet i den forbindelse skal iagttages. Der indgik ikke et specifikt 

kapitel om omstruktureringer i de oprindelige TPG fra 1995. Dette blev først tilføjet i 2010 og har som 

konsekvens af BEPS-opdateringen af kapitel I og kapitel VI undergået en række ændringer. Opdateringen af 

bestemmelserne er indeholdt i rapporten Conforming amendments to chapter IX of the Transfer Pricing 

Guidelines, som OECD frigav til offentlig gennemgang i juli 2016. Ud fra rapportens titel er der tale om 

ændringer (amendments) der har en tilpassende (conforming) karakter. Ifølge OECD sigter denne tilpasning 

på at imødegå uoverensstemmelser som er opstået mellem kapitel IX og kapitel I og VI efter de to 

sidstnævnte som en del af BEPS-projektet blev opdateret i 2015 og derudover at fjerne gentagelser.133 

Ændringerne til kapitel IX blev vedtaget af OECD’s Committee on Fiscal Affairs i december 2016, godkendt 

af OECD’s Råd i april 2017 og er indarbejdet i den seneste konsoliderede udgave af TPG, som blev udgivet i 

juli 2017. Opdateringen af kapitel IX har også bevirket, at koncepterne i to af dets fire hovedafsnit fra TPG 

2010 er blevet flyttet til kapitel I i TPG 2017og yderligere præciseret, som illustreret nedenfor: 

TPG 2010 kapitel IX TPG 2017 kapitel IX

1. Særlige overvejelser vedrørende 

risici

1. Prissætning af selve 

omstruktureringen
2. Prissætning af selve 

omstruktureringen

2. Aflønning af kontrollerede 

transaktioner efter omstruktureringen
3. Aflønning af kontrollerede 

transaktioner efter omstruktureringen
4. Anerkendelse af de faktiske 

transaktioner
Udvidet og flyttet til kapitel I i TPG 2017

kilde: egen tilvirkning

Dette bevirker, at kapitel IX i TPG 2017 skal læses endnu mere integreret end hidtil med kapitel I. 

Kontrakter eller anden intern aftale mellem koncernselskaberne er dermed kun et udgangspunkt for 

armslængdevurderingen af omstruktureringen. Der skal fortsat foretages en substansvurdering af det 

koncernselskab som modtager for eksempel et immaterielt aktiv (kontrol af risiko og finansiel kapacitet til 

at bære denne). Aktivet kan altså ikke flyttes til et tomt koncernselskab eller et koncernselskab som på 

anden måde ikke kan forudsættes at være i stand til at udøve kontrol med sin risiko grundet manglende 

uddannelse, erfaring og faktisk beslutningskompetence hos de ansatte. Koncernselskaberne skal derfor 

                                                           
133 OECD (2016) Conforming amendments to chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines, side 2 

Figur 5.1 Overordnet ændring af kapitel IX i TPG 
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også i forbindelse med omstruktureringer være opmærksomme på at kunne vise 

beslutningstagerfunktioner før og efter, at de kontrollerede transaktioner er økonomisk rationelle og at de 

interne aftaler afspejler selskabernes faktiske adfærd med videre. Såfremt der indgår immaterielle 

rettigheder skal kapitel IX tillige læses integreret med kapitel VI i TPG 2017, som er belyst i afhandlingens 

kapitel 4. Koncernselskaberne skal i den forbindelse tage højde for om der er tale om unikke immaterielle 

rettigheder (eventuelt HTVI) og sørge for at kunne dokumentere, at værdiansættelsen afspejler den 

fremtidige indtjeningsmulighed. Beskrivelse af værdiansættelsens forudsætninger og hvordan der er taget 

højde for disses usikkerhed er som tidligere nævnt centralt i værdiansættelsen. 

OECD fastslår i TPG 2017, ligesom det var tilfældet i TPG 2010, at der ikke findes en alment accepteret 

definition af begrebet omstrukturering (business restructuring). I en transfer pricing sammenhæng skal der i 

TPG 2017 ved ordet forstås en grænseoverskridende omorganisering (reorganisation) af kommercielle eller 

finansielle forbindelser mellem koncernforbundne virksomheder.134 I den tidligere udgave af TPG fra 2010 

talte man i definitionen om multinationale selskabers omplacering (redeployment) af funktioner, aktiver og 

risici.135 Der kan ikke ved ændringen af definitionens ordlyd siges at være sket en ændring af selve 

substansen i denne, men blot en omformulering, som bringer definitionen mere i overensstemmelse med 

sprogbruget i de øvrige kapitler i TPG 2017 efter BEPS-ændringerne. Den gamle og den nye definition 

dækker med andre ord over den samme realitet. Der er tale om en meget bred definition, som både 

omfatter situationer som medfører større grad af centralisering såvel som decentralisering i koncernen. Det 

afgørende er alene, at der sker en ændring i de kommercielle eller finansielle forbindelser mellem 

koncernselskaberne. Der sondres i TPG 2017 kapitel IX mellem armslængdekompensationen i forbindelse 

med selve omstruktureringen og aflønning for kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen. Denne 

opdeling følges også i indeværende kapitel i afhandlingen. I overensstemmelse med TPG 2017 lægger 

afhandlingens afsnit 5.1 om armslængdekompensationen i forbindelse med selve omstruktureringen beslag 

på et forholdsmæssigt større antal sider end afsnit 5.2 om aflønning efter omstruktureringen. 

5.1 Kompensation i forbindelse med omstruktureringen 

En omstrukturering medfører almindeligvis en omfordeling af overskudspotentiale mellem de berørte 

selskaber i koncernen enten umiddelbart efter omstruktureringen eller over en årrække.136 I henhold til 

separate entity approach er det ikke tilstrækkeligt at vurdere hensigtsmæssigheden af en omstrukturering 

set for koncernen som helhed. Armslængdevurderingen skal derfor foretages individuelt for alle de 

                                                           
134 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.1 
135 Jf. TPG 2010 kapitel IX pkt. 9.1 
136 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.6 
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koncernselskaber som indgår i omstruktureringen. En omstrukturering bør som udgangspunkt anerkendes 

selvom den udelukkende er motiveret af skatteoptimering, så længe koncernen som helhed før skat har 

fordel af denne og der ved ændringerne i de kommercielle og/eller finansielle forbindelser mellem parterne 

sker kompensation i overensstemmelse med armslængdeprincippet.137  

5.1.1 Fastlæggelse og anerkendelse 

Det første skridt i analysen er som beskrevet i afhandlingens kapitel 3 at fastlægge de kommercielle og 

finansielle forbindelser mellem koncernselskaberne som indgår i transaktionen, samt betingelser og 

økonomisk relevante omstændigheder relateret til denne. Der er principielt ikke forskel på 

armslængdevurderingen af en omstrukturering og andre kontrollerede transaktioner og fastlæggelsen 

følger dermed overordnet set de samme principper som beskrevet tidligere i afhandlingen. Der tages derfor 

udgangspunkt i sammenlignelige omstruktureringer som er foretaget mellem uafhængige parter. Såfremt 

det ikke er muligt at udsøge en eller flere sammenlignelige omstruktureringer må der i stedet henses til 

hvad uafhængige parter ville have aftalt. Med andre ord en hypotetisk armslængdevurdering. Sidstnævnte 

vil tit være tilfældet, da omstruktureringer i multinationale koncerner typisk medfører højt integrerede 

globale forretningsmodeller, som stort set ikke observeres mellem uafhængige virksomheder.138 Når der er 

tale om omstruktureringer er der tre forhold som fremhæves i TPG 2017 som værende særligt relevante i 

relation til armslængdevurderingen.139 Dette er illustreret i nedenstående figur: 

 

 

                                                           
137 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.37-9.38 
138 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.35 
139 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.14 
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Kilde: egen tilvirkning 

Figur 5.2 Særlige overvejelser ved omstruktureringer 
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I forbindelse med en omstrukturering er det for det første et krav, at der foretages en analyse som 

kortlægger fordelingen af funktioner, aktiver og risici mellem de af omstruktureringen berørte 

koncernselskaber både før og efter omstruktureringen. I den forbindelse henleder TPG 2017 særligt 

opmærksomheden på forhold omkring risici, da omstruktureringer typisk omfatter situationer hvor et 

koncernselskab opgiver en del af sin risiko til gengæld for et lavere men mere stabilt afkast.140 Det er her 

væsentligt at sondre imellem risici som er økonomisk væsentlige og dem som ikke er. Væsentligheden af en 

identificeret risiko afhænger af sandsynligheden for at den materialiserer sig og størrelsen af den 

potentielle fortjeneste eller tab som dette vil medføre. Dette er relevant når koncernselskaberne skal 

dokumentere en omfordeling af overskudspotentiale i forbindelse med en omstrukturering. En uafhængig 

part vil aldrig acceptere en væsentlig nedgang i overskudspotentiale mod at opgive en risiko som ikke er 

økonomisk væsentlig og dette vil derfor heller ikke blive anerkendt af skattemyndighederne, såfremt det 

sker mellem koncernselskaber. Det erindres herudover, at en påtagelse af risiko kun skal accepteres af 

skattemyndighederne i det omfang et koncernselskab har kontrol over denne og finansiel kapacitet til at 

påtage sig den. Funktionsanalysen før og efter omstruktureringen er en kortlægning af hvad der faktisk er 

sket mellem koncernselskaberne i den kontrollerede transaktion. Det er den faktiske adfærd der er 

afgørende, som beskrevet i afhandlingens kapitel 3, såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne og 

koncernselskabernes kontrakt eller anden interne aftale. De to andre punkter om henholdsvis 

forretningsmæssig begrundelse og realistiske alternativer kan ses som et sanity check af hvorvidt 

uafhængige ville have indgået en tilsvarende transaktion på sammenlignelige vilkår.  

Uafhængige parter vil altid have forretningsmæssige begrundelser for at foretage en omstrukturering, 

herunder de forventede fordele ved denne. Som tidligere nævnt er det ikke tilstrækkeligt, at 

omstruktureringen økonomisk set giver mening for koncernen som helhed. For at overholde 

armslængdeprincippets separate entity approach skal alle koncernselskaber som berøres af 

omstrukturering isoleret set blive stillet bedre end hvis de ikke indgik i den. En ofte fremført 

forretningsmæssig begrundelse for en omstrukturering er synergieffekter, som for eksempel centralisering 

af indkøbsfunktionen i koncernen hvorved der opnås besparelser i form mængderabatter og lavere 

lønomkostninger grundet færre ansatte. Såfremt en koncern anvender dette som en forretningsmæssig 

begrundelse bør den allerede når beslutningen om omstrukturering træffes sørge for at kunne 

dokumentere hvad de forventede synergieffekter består i, hvordan de skal fordeles mellem selskaberne i 

koncernen og hvilke forudsætninger dette bygger på. Der vil typisk være udarbejdet et beslutningsgrundlag 

                                                           
140 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.19 
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på koncernniveau, som kan anvendes til at dokumentere dette.141 Denne dokumentation kan imidlertid kun 

bruges for moderselskabet og der skal derfor udarbejdes en tilsvarende dokumentation for de 

underliggende koncernselskaber. Alene en virksomheds størrelse kan dog også være tilstrækkelig som 

forretningsmæssig begrundelse for en omstrukturering. I TfS 1999, 950 H som omhandlede en flytning af 

indkøbsfunktionen i Jysk Sengetøjslager-koncernen udtalte tre af Højesterets dommere: 

”Forretningsmæssige hensyn kan utvivlsomt i større virksomheder tale for en funktionsopdeling, således at 

visse opgaver henlægges til særlige selskaber”. Højesterets øvrige to dommere udtalte sig ikke i samme 

generelle vendinger, men bemærkede mere specifikt, at det måtte lægges til grund, at overførslen af 

indkøbsfunktionen grundet koncernens art og størrelse tjente forretningsmæssige hensyn.  

Udover de førnævnte forretningsmæssige begrundelser vil uafhængige parter også altid overveje de 

forskellige forretningsmæssige alternativer de har og vælge den mest attraktive blandt disse. Dette 

omfatter også valget om slet ikke at indgå i en omstrukturering. Dette skal også afspejles i en koncernintern 

omstrukturering. TPG 2017 stiller ikke krav om, at koncernselskaberne overfor skattemyndighederne skal 

kunne dokumentere samtlige hypotetiske realistiske alternativer.142 Såfremt der er realistiske alternativer 

som er klart mere attraktive, så skal der dog tages højde for dette når betingelserne for omstruktureringen 

analyseres og vurderes i henhold til armslængdeprincippet. Vilkårene i aftalen mellem koncernselskaberne 

kan derfor ændres af skattemyndighederne, såfremt en eller flere af disse havde realistiske alternativer, 

som var klart mere attraktive end den omstrukturering de berøres af.  

5.1.2 Omfordeling af overskudspotentiale og kompensation 

Når en koncern foretager en intern omstrukturering skal det overvejes hvorvidt armslængdeprincippet i 

den forbindelse giver anledning til, at der skal ske kompensation mellem de berørte koncernselskaber. Som 

nævnt ovenfor vil en omstrukturering typisk medfører en omfordeling af overskudspotentiale. 

Overskudspotentiale (profit potential) defineres i TPG 2017 som forventet fremtidigt overskud (expected 

future profit). Dette kan også omfatte tab.143 Mellem uafhængige parter er det imidlertid ikke enhver 

omfordeling af overskudspotentiale, som medfører et krav om kompensation. Armslængdeprincippet i TPG 

2017 vedrørende omstruktureringer stiller derfor kun krav om kompensation i det omfang der sker 

overdragelse af noget af værdi (something of value) eller ved opsigelse (termination) eller væsentlig 

genforhandling (renegotiation) af en eksisterende aftale mellem koncernselskaberne. Det er derudover 

også et krav, at henholdsvis overdragelsen, opsigelsen eller genforhandlingen ville fordre en kompensation 

                                                           
141 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.24 
142 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.31 
143 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.40 
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mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder.144 Såfremt funktioner eller risici 

overtages af andre koncernselskaber stiller armslængdeprincippet dermed ikke krav om kompensation 

medmindre disse er knyttet til for eksempel et immaterielt aktiv (noget af værdi) eller en rettighed i 

henhold til en kontrakt. Den økonomiske fordel som et koncernselskab får ved at opgive en funktion eller 

en risiko vil typisk være den besparelse som opnås sammenlignet med selv at udføre funktionen eller 

påtage sig den givne risiko. Overtagelsen af funktioner eller risici skal under alle omstændigheder afspejles i 

den fremadrettede fordeling af forventet afkast mellem de koncernselskaber som henholdsvis overgiver og 

overtager funktioner eller risici. Overførslen af funktioner og risici skal dog fortsat kun respekteres af 

skattemyndighederne, såfremt den afspejles af koncernselskabernes faktiske adfærd. For risici gælder der 

endvidere, at det påtagende koncernselskab skal have ansatte med kompetencer (uddannelse og erfaring 

med videre) og reel beslutningskompetence i forhold til at udøve kontrol over risikoen og finansiel 

kapacitet til at påtage sig den for, at det skal respekteres.  

Overdragelse af et immaterielt aktiv (jævnfør definitionen i afhandlingens afsnit 4.1) vil udgøre 

overdragelse af noget af værdi, såfremt uafhængige parter ville kompensere for det og skal tilsvarende 

kompenseres mellem det afstående og modtagende koncernselskab. Situationer som ikke ville fordre en 

kompensation kunne være forskningsprojekter som er blevet skrinlagt eller et patent på en opfindelse, som 

er blevet teknisk forældet i en sådan grad, at det ikke længere kan anvendes forretningsmæssigt. Der skal i 

den forbindelse foretages en særskilt værdiansættelse, som indgår i TP-dokumentationen. 

Værdiansættelsen vil typisk blive foretaget ud fra den værdiansættelsesvejledning, som der er henvist til i 

afhandlingens afsnit 4.4. Der skal udføres en værdiansættelse på transaktionstidspunktet og såfremt der er 

tale om HTVI skal der tillige foretages en opfølgende revurdering af hvorvidt betingelserne i en eller flere af 

de fire undtagelsessituationer145 er opfyldt. Anvendelsesområdet for LL § 2 ikke er begrænset til kun at 

omfatte grænseoverskridende kontrollerede transaktioner, men tillige rent nationale DK-DK transaktioner. 

Der skal således også indgå en sådan værdiansættelse i TP-dokumentation ved salg mellem to danske 

koncernselskaber, hvilket selskaberne skal være opmærksomme på. Det er derfor centralt, at alle 

immaterielle aktiver som overdrages i forbindelse med en omstruktureringen identificeres og der foretages 

en veldokumenteret værdiansættelse. Selskaberne skal som tidligere nævnt være særligt opmærksomme 

på at redegøre for de forudsætninger som værdiansættelse bygger på. En i praksis forekommende 

omstrukturering er centralisering af ejerskabet til immaterielle rettigheder hos et enkelt koncernselskab. 

Herved overdrages de immaterielle rettigheder (eksempelvis patenter og varemærker) fra fully-fledged 

                                                           
144 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.10 og 9.39 
145 De fire situationer hvor selskaberne kan undgå, at skattemyndighederne kan inddrage de faktiske resultater i 
armslængdevurderingen, som omtalt i afsnit 4.5.2 
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producenter og fully-fledged distributører, som hidtil har udført DEMPE-funktionerne og også haft 

ejerskabet, til et enkelt selskab i koncernen (et såkaldt IP-company). Dette under forudsætning af, at det 

købende koncernselskab opfylder kravet om substans, da transaktionen ellers ikke skal respekteres af 

skattemyndighederne. Producenterne og distributørerne fortsætter deres hidtidige aktivitet, men nu som 

licenstagere. Koncernen skal i den forbindelse være opmærksom på, at det er DEMPE-funktionerne og 

operationelle risici relateret til disse som giver adgang til residualafkast (se afhandlingens afsnit 4.2). Det 

erindres yderligere, at juridisk ejerskab i sig selv ikke giver ret til aflønning for udnyttelse af en immateriel 

rettighed og centraliseringen af ejerskabet derfor ikke ultimativt set vil påvirke hvem der skal oppebære 

dette afkast. Der kan også ske en centralisering hvorved førnævnte fully-fledged producent og fully-fledged 

distributører konverteres til selskaber med begrænset risiko, immaterielle rettigheder og funktioner. Der 

skal i den forbindelse henledes særlig opmærksomhed på hvorvidt der er er lokale immaterielle rettigheder 

som forbliver hos de omstrukturerede koncernselskaber og som disse fortsat udfører DEMPE-funktioner i 

forhold til. Et eksempel på dette kunne være et varemærke som er udviklet af et koncernselskab som før 

omstruktureringen var en fully-fledged distributør, som er blevet konverteret til en distributør med lav 

risiko eller en komissionær. I denne situation er det centralt at fastlægge hvorvidt den tidligere fully-fledged 

distributør fortsat udfører funktioner i forhold til vedligeholdelse af varemærket, hvilket skal kompenseres i 

henhold til armslængdeprincippet, såfremt det er tilfældet.  

Opsigelse eller væsentlig genforhandling af et eksisterende kontraktforhold mellem koncernselskaberne 

kan også lede til, at der med henvisning til hvad uafhængige parter ville have gjort skal betales en 

kompensation for dette til det omstrukturerede koncernselskab. En omstrukturering vil typisk medføre 

omkostninger relateret til nedskrivning af aktiver, fratrædelsesgodtgørelser til opsagte medarbejdere, 

lukning eller flytning af produktion eller andet tab af overskudspotentiale. Denne kompensation benævnes 

i TPG 2017 indemnification og omfatter enhver form for kompensation som skal betales for tab som det 

omstrukturerede koncernselskab udsættes for, som konsekvens af opsigelsen eller genforhandlingen.146 

Kompensationen kan for eksempel tage form af en engangsbetaling, deling af 

omstruktureringsomkostningerne eller justering af priserne for aktiver som overdrages i forbindelse med 

omstruktureringen. Efter omstruktureringen er fastlagt og koncernselskabernes realistiske alternativer er 

analyseret bør følgende forhold inddrages i armslængdevurderingen af hvorvidt uafhængige parter under 

sammenlignelige omstændighederne ville have betalt en kompensation for opsigelsen eller 

genforhandlingen:147 

                                                           
146 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.75 
147 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.79 
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Det bør for det første undersøges hvorvidt der i lovgivning eller retspraksis findes hjemmel til 

kompensation selvom en sådan ikke er aftalt mellem koncernselskaberne. En uafhængig part ville benytte 

denne mulighed for at opnå kompensation, såfremt der ikke var indsat en klausul om opsigelse i dennes 

kontrakt. Selskaber i samme koncern kan modsat ikke forventes at ville bruge ressourcer på at forsøge at 

opnå denne kompensation. Såfremt der i lovgivning eller retspraksis er hjemmel til en sådan kompensation 

må den derfor også kunne fikseres mellem koncernselskaber. 

For det andet undersøges det hvorvidt der imellem koncernselskaberne er indsat et kontraktvilkår omkring 

kompensation og hvorvidt dette har været overholdt. Den blotte eksistens af en sådan klausul bevirker dog 

ikke, at den uden videre skal accepteres som værende på armslængde. Dette skal analyseres og vurderes 

separat. Det kan også være tilfældet, at analysen leder til, at uafhængige parter ikke ville have indsat en 

klausul vedrørende kompensation. I denne situation stiller armslængdeprincippet derfor heller ikke krav om 

dette mellem koncernselskaberne. Såfremt man i analysen når frem til, at uafhængige parter ville have 

indsat en klausul skal en sådan fikseres mellem koncernselskaberne såfremt den ikke allerede fandtes.  

For det tredje skal det analyseres hvilket selskab eller hvilke selskaber i koncernen der skal bære 

omkostningen relateret til kompensationen for opsigelsen eller den væsentlige genforhandling. 

Omkostningen skal allokeres til det eller de koncernselskaber, som fremadrettet overtager 

indtjeningsmuligheden. Analysen skal i henhold til separate entity approach inddrage de berørte 

koncernselskabers realistiske alternativer. Resultat er meget afhængigt af den konkrete situation og der 

findes således ikke en løsning på denne problemstilling som er almengyldig. Analysen skal dog overordnet 
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set tage højde for koncernselskabernes aktiver, risici, deres økonomiske begrundelse for opsigelse eller 

genforhandling og deres realistiske alternativer.148 Uafhængige parter vil altid have muligheden for at afstå 

fra at indgå i en omstruktureringen, men denne mulighed findes ikke altid når der er tale om 

koncernselskaber, som er underlagt kontrol oppefra. Et datterselskab kan med andre ord ikke altid stoppe 

en koncernbeslutning om omstrukturering, men de skal stadig kompenseres i det omfang uafhængige 

parter ville blive det. 

5.2 Aflønning efter omstruktureringen 

Armslængdevurderingen af kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering adskiller sig ikke fra den 

situation hvor disse transaktioner var struktureret på denne måde fra starten. Den forandring som finder 

sted i forbindelse med en omstrukturering kan imidlertid give anledning til særlige overvejelser i forhold til 

armslængdeprincippet, som derfor er præciseret i kapitel IX i TPG 2017. Det er som udgangspunkt ikke 

tilstrækkeligt, at armslængdevurderingen af kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen foretages 

ved at anvende de tidligere kontrollerede transaktioner og så justere disse for den ændring som er sket i de 

kommercielle og/eller finansielle forbindelser mellem koncernselskaberne. Dette skyldes, at 

armslængdeprincippet i art. 9 i OECD MTC og dermed LL § 2 fordrer en sammenligning baseret på 

transaktioner mellem uafhængige parter eller alternativt hvad uafhængige parter ville have aftalt. 

Armslængdevurderingen kan dog godt foretages ved at justere de tidligere transaktioner, såfremt disse 

hidrører fra et opkøbt selskab og derfor var på armslængde på daværende tidspunkt.149 En sammenligning 

af en kontrolleret transaktion mellem to eller flere koncernselskaber før og efter omstruktureringen kan 

uanset hvad være relevant i forhold til at opnå en forståelse af selve den omstrukturering som har fundet 

sted. Sammenligningen kan i den forbindelse bidrage til at forklare ændringen i fordelingen 

overskudspotentiale mellem de berørte koncernselskaber. Sammenligningen kan også bidrage til at fastslå 

om der er visse funktioner og/eller risici som fortsat udføres eller påtages i det koncernselskab som havde 

disse før omstruktureringen og derfor ikke er afspejlet korrekt i de nye kontraktvilkår. Eksempelvis er det 

muligt, at en tidligere fully-fledged producent fortsat udfører funktioner i forhold til vedligeholdelse af et 

immaterielt aktiv såsom know-how, som er blevet overdraget til en principal i forbindelse med en 

omstrukturering. Det samme kunne gælde for en tidligere fully-fledged distributør som fortsat udfører 

funktioner i forhold til forbedring eller vedligeholdelse af et varemærke eller brand. Det er nødvendigt at 

den fortsatte udførsel af disse DEMPE-funktioner kompenseres ud fra armslængdeprincippet, selvom de 

ikke fremgår af koncernselskabernes kontraktvilkår efter omstruktureringen.  

                                                           
148 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.93 
149 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.125 
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Såfremt omstruktureringen medfører lavere omkostninger fordi en aktivitet flyttes til en anden placering 

skal det vurderes hvordan de sparede omkostninger skal fordeles mellem de berørte koncernselskaber. 

Disse såkaldte location savings (områdespecifikke besparelser) er tidligere omtalt i afhandlingens afsnit 3.8 

omkring lokale markedsforhold og kan blandt andet omfatte lavere lønninger og billigere fast ejendom. Der 

skal tages højde for de omkostninger som er forbundet med at flytte aktiviteten når det vurderes hvorvidt 

der samlet set er tale om sparede omkostninger. Dette kunne for eksempel være omkostninger ved at 

nedlukke aktiviteten og højere transportomkostninger såfremt den nye placering er længere fra markedet 

for virksomhedens produkter end den tidligere (for eksempel hvis koncernens produkturer produceres og 

sælges i Tyskland og omstruktureringen medfører at produktionen flyttes til Kina). Hvorvidt besparelsen 

ved den nye placering skal tilfalde et bestemt koncernselskab eller deles mellem disse afhænger i høj grad 

af fordelingen af funktioner, aktiver og risici og den indbyrdes forhandlingsstyrke mellem 

koncernselskaberne.150  

5.3 Udfordringer 

Koncerninterne omstruktureringer giver anledning til nogle særlige udfordringer for selskaberne i forhold til 

at kunne dokumentere overholdelse af armslængdeprincippet. Selve definitionen i TPG 2017, hvorved 

omstrukturering omfatter grænseoverskridende omorganisering af kommercielle eller finansielle 

forbindelser mellem koncernforbundne virksomheder, er i sig selv en udfordring for selskaberne grundet 

det brede anvendelsesområde. Det erindres her, at der alene skal ske kompensation i følgende 

enkeltsituationer, som nævnt i afsnit 5.1.2: 

- Overdragelse af noget af værdi 

- Opsigelse eller væsentlig genforhandling af eksisterende kontraktforhold 

- Flytning af risici og/eller funktion som er knyttet til et aktiv eller en rettighed 

Som tidligere nævnt skal det modtagende koncernselskab substansvurderes hvorved det er et yderligere 

krav i forhold til de tre ovenstående situationer, at det kan håndtere og finansiere de overtagne funktioner, 

aktiver og risici. Ændringer i funktioner og/eller risici skal dog altid afspejles i de kontrollerede transaktioner 

fremadrettet. Udfordringen ved omstruktureringer forstærkes af det samspil som eksisterer mellem kapitel 

I, VI og IX i TPG 2017. Når der finder en omstrukturering sted og der i den forbindelse indgår immaterielle 

rettigheder, så skal alle tre kapitler læses integreret og fortolkes i overensstemmelse med hinanden.  

                                                           
150 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.128-9.131 
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5.3.1 Identifikation og dokumentation 

Efter dansk ret skal koncernselskaberne ifølge BKG nr. 401 af 28. april 2016 som en del af 

fællesdokumentationen151 beskrive ”betydelige omstruktureringer, tilkøb og frasalg indtruffet i løbet af 

indkomståret”, jf. § 4, stk. 2, nr. 6. Oveni dette skal den landespecifikke dokumentation152 indeholde:”… 

angivelse af, om den skattepligtige har været involveret i eller været påvirket af omstruktureringer eller 

overførsler af immaterielle aktiver i indeværende indkomstår samt indkomståret umiddelbart forud for 

indeværende indkomstår, og en forklaring på, hvordan sådanne transaktioner har eller har haft indvirkning 

på den skattepligtige”, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. Selskaberne skal derfor være særligt opmærksomme på at sikre 

forretningsgange som kan identificere omstruktureringer, da en manglende dokumentationen af disse gør, 

at bevisbyrden vendes til ugunst for skatteyder. Definitionen er som nævnt ovenfor meget bred, så dette 

kræver særlig opmærksomhed. Skattemyndighederne kan gå ind og etablere, at der er fundet en 

omstruktureringen sted og i den forbindelse foretage et værdiskøn såfremt der skal ske en kompensation 

mellem koncernselskaberne. Da skatteyder nu har bevisbyrden vil dette skøn blive lagt til grund medmindre 

selskaberne kan godtgøre, at skattemyndighedernes skøn hviler på et klart forkert grundlag eller er 

åbenbart urimeligt.153 Det er tidligere omtalt i afhandlingen at transfer pricing ikke er en eksakt videnskab 

hvorfor man typisk vil ende med et interval af priser, som alle kan argumenteres for at opfylde 

armslængdeprincippet. Da skattemyndighederne må antages at ville sikre det størst mulige provenu vil det 

derfor ikke være fjernt, at de lægger sig i den høje ende af dette interval hvis de har mulighed for at udføre 

et værdiskøn. Dette kan selskaberne undgå ved at leve op til de førnævnte dokumentationskrav. 

Sammenslutningen BIAC, som repræsenterer selskabernes synspunkt, har udtrykt bekymring for, at 

detaljegraden i de nye guidelines giver anledning til en stor udfordring for selskaberne i forhold til at kunne 

forsvare deres anvendte transfer priser ved omstruktureringer. BIAC udtrykker i den forbindelse, at den 

krævede detaljegrad giver skattemyndighederne en uhensigtsmæssig stor mulighed for at udfordre 

selskabernes dokumentation af omstruktureringer, selv når disse har gjort deres bedste for at efterleve 

retningslinjerne i TPG 2017.154  

5.3.2 Begrebet overskudspotentiale 

Forud for vedtagelsen og godkendelsen af ændringerne til kapitel IX udgav OECD de foreløbige ændringer 

til offentlig gennemgang i rapporten Conforming amendments to chapter IX of the Transfer Pricing 

                                                           
151 I TPG 2017 kaldet master file 
152 I TPG 2017 kaldet local file 
153 Jf. TfS 2014, 36 
154 Jf. OECD (2016) Comments received on document for public review: Conforming amendments to chapter IX of the 

Transfer Pricing Guidelines side 15 
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Guidelines. OECD ønskede alene input fra forskellige interessenter i form af skriftlige kommentarer og der 

var således ikke en offentlig diskussion af hvordan det nye kapitel IX skulle udformes. Et af de punkter som 

blev fremhævet i en del af de offentlige kommentarerne var anvendelsen af begrebet overskudspotentiale 

(profit potential), som defineres i pkt. 9.40 i det nye kapitel IX i TPG 2017 og går igen igennem kapitlet. 

Blandt de sammenslutninger og rådgiverhuse med videre som har indsendt kommentarer har Deloitte og 

BIAC givet udtryk for, at det er et dårligt ordvalg i forhold til den tilsigtede betydning. De så således gerne 

så gerne, at OECD i stedet havde anvendt ordet economic potential, da dette er mere neutralt og derfor 

bedre angiver det faktum, at risiko omfatter både muligheden for potentielt overskud såvel som 

underskud.155 Deloitte bemærker yderligere, definitionen giver anledning til usikkerhed og derfor burde 

denne have fremhævet forhold omkring risiko mere og særligt i forhold til tabspotentiale ved aktiviteter 

med høj risiko. Derudover burde det også fremgå tydeligere, at en afgivelse af risiko mod et lavere med 

mere sikkert afkast kan være en legitim forretningsmæssig begrundelse for at indgå i en omstrukturering.  

5.3.3 Fokus på fordele før skat 

Det fremgår af kapitel IX i TPG 2017, at det er et centralt element i armslængdevurderingen af en 

omstrukturering, at denne forretningsmæssigt giver mening for koncernen som helhed før skat.156 

Sammenslutningen BIAC finder dette ensidige fokus på overskud før skat problematisk, da uafhængige 

parter for det første kan lægge andre forhold til grund i deres beslutning om at indgå i en omstrukturering 

og for det andet generelt set vil medtage flere faktorer i deres beslutningsproces frem for blot en enkelt. 

Øvrige faktorer såsom markedsandel, lovgivning, valutakursudsving, konkurrenceintensitet og 

forhandlingsstyrke tages også med i overvejelserne mellem uafhængige parter.157 At profitten før skat 

udpeges, som værende særligt vigtigt i kapitel IX i TPG 2017 kan skabe en udfordring for koncernselskabers 

mulighed for at forsvare deres forretningsmæssige begrundelse for en omstrukturering overfor 

skattemyndighederne, såfremt denne er båret af andre hensyn end profit før skat og uafhængige parter 

ville have handlet på tilsvarende hvis. 

5.3.3 Områdespecifikke besparelser 

En hensigt om at opnå besparelser ved eksempelvis at flytte sin produktion til et land med lavere 

faktoromkostninger er en ofte forekommen forretningsmæssig begrundelse for at foretage en 

omstrukturering. Afhandlingen nævner afslutningsvis i afsnit 5.2 at allokeringen af besparelsen skal 

                                                           
155 Jf. OECD (2016) Comments received on document for public review: Conforming amendments to chapter IX of the 
Transfer Pricing Guidelines, side 17 og 26 
156 Jf. TPG 2017 kapitel IX pkt. 9.37 og 9.38 
157 Jf. OECD (2016) Comments received on document for public review: Conforming amendments to chapter IX of the 
Transfer Pricing Guidelines, side 19 
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foretages med henvisning til fordelingen af funktioner, aktiver og risici og den indbyrdes forhandlingsstyrke 

mellem de berørte koncernselskaber. Der gives i TPG 2017 to eksempler som illustrerer allokeringen af en 

sådan besparelse. Imidlertid er der tale om eksempler som illustrerer de to yderpunkter hvor hele 

besparelsen skal allokeres til et af de involverede koncernselskaber. Manglen på mere specifikke 

retningslinjer og eksempler som illustrerer situationer hvor besparelsen allokeres mellem flere 

koncernselskaber medfører en usikkerhed hos selskaberne for hvordan de kan forsvare den allokering de 

har lagt til grund. Jo bedre realistiske alternativer et koncernselskab har desto større vil dets 

forhandlingsstyrke også være og dette er derfor et centralt element når allokeringen skal 

armslængdevurderes, men der eksistere en stor gråzone som kan være svær at navigere rundt i grundet 

den meget overordnede guidance på området. 

5.4 Delkonklusion 

OECD har som en del af BEPS-projektet foretaget ændringer af retningslinjerne for omstrukturering. Der er 

tale om en tilpasning hvorved kapitel XI er blevet bragt i overensstemmelse med det opdaterede kapitel I 

og kapitel VI, som de så ud efter deres BEPS-ændringer. Derudover er reglerne om risiko og anerkendelse 

flyttet til kapitel I, hvorfor disse nu gælder for TPG som helhed. 

Omstrukturering omfatter enhver grænseoverskridende omorganisering af kommercielle eller finansielle 

forbindelser mellem koncernforbundne virksomheder, så anvendelsesområdet for kapitel IX i TPG 2017 er 

derfor meget bredt. De særlige reglerne om omstrukturering skal fortolkes i overensstemmelse med de 

generelle principper om armslængdeprincippet og de særlige principper vedrørende immaterielle 

rettigheder, som tidligere er behandlet i afhandlingen. Armslængdevurderingen foretages for hvert enkelt 

koncernselskab som berøres af omstruktureringen. Et koncernselskab vil kun indgå i en omstrukturering, 

såfremt det før skat stilles mindst lige så godt som dets bedste realistiske alternativ. Fastlæggelsen følger 

de generelle principper, men dog med særligt fokus på funktionsanalyse før og efter omstruktureringen, 

selskabernes forretningsmæssige begrundelser for omstruktureringen og deres realistiske alternativer. Der 

stilles et substanskrav til selskaberne som indgår i omstruktureringen hvorved de skal have ansatte med 

reel beslutningskompetence finansiel kapacitet til at bære dets risici. Armslængdeprincippet stiller ikke altid 

krav om kompensation i forbindelse med en omstrukturering. Dette kræver en overdragelse af noget af 

værdi (for eksempel en immateriel rettighed) eller ved opsigelse eller væsentlig genforhandling af en 

eksisterende aftale mellem koncernselskaberne, samt at henholdsvis overdragelsen, opsigelsen eller 

genforhandlingen ville fordre en kompensation mellem uafhængige parter under sammenlignelige 

omstændigheder. 
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6 Case 
Casen i dette kapitel illustrerer den igennem afhandlingen tillærte viden fra behandlingen af kapitel I, VI og 

IX i TPG 2017 og hvordan anvendelsen af disse principper ville tage sig ud i praksis. Bestemmelserne i TPG 

kapitel I, VI og IX i TPG 2017 skal i høj grad læses integreret, hvilket det er forsøgt at give et praktisk 

eksempel på i denne selvudviklede case. Formålet er på baggrund af de foregående kapitler i afhandlingen 

at vise hvordan OECD via BEPS-projektet har påvirket fortolkningen af armslængdeprincippet i en konkret 

situation hvor der overdrages immaterielle rettigheder i forbindelse med en koncernintern 

omstrukturering. Casen vil dermed bidrage til forståelsen af de nye retningslinjer i TPG 2017 og udbygge de 

eksisterende eksempler heri. Casen tager udgangspunkt i en koncern bestående af det danske 

moderselskab Pharma Solutions A/S og dets 100 % ejede datterselskaber Pharma Manufacturing Kft. og 

Pharma Distribution AG (tilsammen benævnt ”Pharma-koncernen”). Kapitlet er opdelt i tre hovedafsnit 

med en efterfølgende delkonklusion: 

- Afsnit 6.1 beskriver koncernen før omstruktureringen, højdepunkter i dens historie og de forhold 

som leder frem til selve omstruktureringen. 

- Afsnit 6.2 indeholder en anvendelse de transfer pricing retningslinjer som er behandlet tidligere i 

afhandlingen på omstruktureringen. 

- Afsnit 6.3 gennemgår de forhold som koncernen skal være opmærksom efter omstruktureringen 

har fundet sted. 

6.1 Eksposition 

Pharma-koncernen blev etableret i starten af 70’erne og har fra starten haft en forretningsstrategi om at 

producere og sælge generiske lægemidler (generika), som er kopimedicin med samme aktive 

indholdsstoffer som de originale lægemidler de er kopieret fra. Koncernen kan derved tilbyde produkter 

med samme virkning til en billigere pris, da de ikke har haft omkostninger til forskning og udvikling af de 

enkelte produkter, som de skal have tjent ind igen. Koncernstrukturen ser ud som følger: 

 

Pharma Solutions 
A/S (DK)

Pharma 
Distribution AG 

(DE)

Pharma 
Manufacturing Kft. 

(HU) Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.1 Koncernstruktur for Pharma-koncernen 
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Pharma Manufacturing Kft.158 forestår produktionen og Pharma Distribution AG159 håndterer salget som 

udelukkende sker til uafhængige B2B-kunder. Moderselskabet har indgået alle kontrakter i forhold til 

indkøb af råvare, som anvendes i produktionen og salgsaftaler med apoteker, hospitaler med videre, som 

det endelige produkt afsættes til. Faktureringsflowet går fra produktionsselskabet til moderselskabet og 

herfra videre til distributionsselskabet, mens det fysiske vareflow går direkte fra produktionsselskabet til 

distributionsselskabet. I udgangspunktet finder der derfor en kontrolleret transaktion sted mellem Pharma 

Manufacturing Kft. og moderselskabet og mellem moderselskabet og Pharma Distribution AG. Koncernens 

rådgiver har anvendt ORBIS til at udsøge sammenlignelige transaktioner til brug for TP-dokumentationen. 

Moderselskabet ejer alle de immaterielle rettigheder som anvendes, træffer alle væsentlige beslutninger og 

påtager sig alle væsentlige risici og fungerer derved som principal. Da de to datterselskaber alene har 

rutinemæssige bidrag og ikke har nogle vigtige beslutningstagerfunktioner er de valgt som den testede part 

i analysen. Man har historisk anvendt TNMM (transactional net margin method) som prissætningsmetode, 

da der ikke var data tilgængelig data om markedspriser eller bruttomarginer fra sammenlignelige 

transaktioner. Databasesøgningen og en efterfølgende benchmarkanalyse har vist, at en sammenlignelig 

kontraktproducent har en nettomargin på 5 % når omkostninger anvendes som base (profit level 

indicator/PLI) og en sammenlignelig low risk distributør har en EBIT-margin på 3 % ved anvendelse af dets 

omsætning som base. Koncernens rådgiver har stor erfaring med skattemyndighederne i de lande hvor 

koncernen har aktivitet og har vurderet, at der er tale om transaktioner, som er så simple, at valget af 

prissætningsmetode og PLI ikke vil blive anfægtet. Der har derfor ikke været behov for at dække disse af en 

bilateral APA mellem koncernen og de danske skattemyndigheder og de ungarske henholdsvis tyske 

skattemyndighed.  

Efter en længere årrække med gode finansielle resultater besluttede koncernen, at den ville begynde at 

anvende nogle af de frie reserver til at forske inden for insulin til behandling af patienter med sukkersyge 

(diabetes), da muligheden for økonomisk profit vil være større sammenlignet med de generika som 

koncernen historisk har produceret. Risikoen for at investeringen i forskning og udvikling ikke leder til noget 

er ligeledes også til stede, hvilket man er klar til at acceptere. Til dette formål etableredes en forsknings- og 

udviklingsafdeling i moderselskabet. Forskningen var fra starten centreret omkring at udvikle 

insulintabletter. Da disse indtages oralt vil patienterne kunne undgå smerte og andre ubehag der er 

forbundet med anvendelsen af en insulinsprøjte eller -pen og ligeledes vil det være en stor hjælp for 

patienter med nålefobi. Derudover vil tabletterne sammenlignet med indsprøjtninger ikke være 

tidskrævende og forstyrrende i dagligdagen. Den store udfordring i forhold til at udvikle insulin i pilleform 

                                                           
158 Forkortelse for ”Korlátolt Felelősségű Társaság” = selskab med begrænset hæftelse 
159 Forkortelse for ”Aktiengesellschaft” svarende til et dansk aktieselskab (A/S) 
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er, at undgå nedbrydning af denne i maven og tyndtarmen og derefter at sikre, at insulinen optages 

gennem tarmvæggen og når blodbanen i intakt form. Koncernen vurderer, at der er et stort 

profitpotentiale forbundet med at være den første til at få godkendt et sådant produkt henset til det store 

antal diabetes patienter, som må formodes at ville vælge tabletformen frem for indsprøjtninger af 

førnævnte årsager. Såfremt koncernen har succes med at udvikle og få godkendt tabletformen til 

markedsføring vil koncernen enten selv kunne udnytte det i kombination med den generiske insulin den 

allerede producerer eller alternativt lave licensaftaler med globale insulinudbydere, såsom Novo Nordisk, 

Eli Lilly og Sanofi.  

De kliniske test af et lægemiddel (medikament) vil typisk følge nedenstående faser: 
 

 

Koncernen fik tilbage i 2009 godkendelse af de danske myndigheder til af påbegynde fase I kliniske forsøg 

og fik senere tilladelse til fase II i 2012.160 I 2015 afsluttede man forsøgene i fase II med det resultat, at det 

udviklede lægemiddel viste sig effektivt at kunne passere mave og tyndtarm uden at blive nedbrudt og 

derefter passere tarmvæggen hvorefter insulinen, som er indeholdt i tabletten, optages i blodet med få 

eller ingen signifikante bivirkninger. Koncernen har samme år fået patent på opskriften hos European 

Patent Office161 hvorfor den er beskyttet i hele EU. Såfremt fase III forsøgene leder til samme resultat som 

                                                           
160 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/kliniske-forsoeg/forsoeg-med-mennesker/vejledning-til-
ansoegning-om-tilladelse-til-kliniske-forsoeg-med-laegemidler-paa-mennesker 
161 https://www.epo.org 

Fase I

•Første test på en lille gruppe raske personer (typisk 20-80) som undersøger sikkerhed, 
nedbrydelse og virkninger af medikamentet.

•Forsøgspersonerne gives typisk kun en mindre dosis af den som blev anvendt på 
forsøgsdyrene i de prækliniske forsøg.

Fase II
•Forsøg på en større gruppe personer som lider af sygdommen (typisk 20-300)

•Undersøger medikamentets effektivitet og bivirkningsprofil

Fase III

•Forsøg på en meget stor gruppe personer som lider af sygdommen (typisk 300-3000)

•Endegyldig vurdering af medikamentets effektivitet.

•Danner basis for myndighedsgodkendelse.

Fase IV
•Overvågning af medikamentet efter godkendelse og introduktion på markedet.

•Skal afsløre bivirkninger med videre som ikke blev opdaget under de kliniske forsøg.

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.2 Oversigt over typiske testfaser ved kliniske forsøg med lægemidler 
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fase II vil koncernen ansøge om en markedsføringsgodkendelse fra European Medicines Agency162 hvorved 

godkendelsen vil gælde i hele EU. Koncernen er dog tilbageholdende i forhold til at ansøge om godkendelse 

til at foretage forsøgene i fase III i Danmark. Grundet det høje antal diabetespatienter som skal testes er 

fase III forsøgene så dyre, at der kan opnås signifikante områdebesparelser i form af blandt andet lavere 

løn- og kapacitetsomkostninger i andre lande i EU sammenlignet med Danmark. Koncernen beslutter 

derfor, at der skal foretages en koncernintern omstrukturering hvor udviklingen, herunder fase III 

forsøgene af tabletterne, flyttes til et andet sted i EU med lavere faktoromkostninger. Af hensyn til driften 

vil koncernen gerne have dette på plads hurtigst muligt, da de også skal ansøge om godkendelse til at 

foretage forsøgene i fase III i det land som aktiviteten udskilles til. EU har vedtaget forordning nr. 536/2014 

om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, som gør at det vil være tilstrækkeligt med én 

ansøgning om godkendelse til forsøgene inden for EU. Forordningen vil imidlertid tidligst træde i kraft 

oktober 2018163 og koncernen kan således ikke benytte sig af denne nye form for godkendelse. 

I forbindelse med planlægningen af omstruktureringen har koncernen taget kontakt til sin mangeårige 

rådgiver, så man kan få skabt overblik over forskellige muligheder og konsekvenser ved disse, herunder de 

transfer pricing relaterede forhold. Koncernen er fast besluttet på at flytte udviklingen af insulintabletterne 

til et andet land og vil gerne på den baggrund finde en løsning som samtidig giver mening skattemæssigt. 

Koncernen har i den forbindelse vendt muligheden for at anvende et nyoprettet selskab i et såkaldt 

lavskatteland, som man i samme ombæring overdrager ejerskabet til opskriften til og som derefter kan 

oppebære royaltybetalinger såfremt man får den endelige godkendelse til markedsføring. Rådgiver fraråder 

dog dette, da selskabet ikke har nogle ansatte og derfor ikke vil kunne leve op til den substanstest, som 

findes i TPG 2017. Rådgiver har på baggrund af sit kendskab til de nuværende regler og andre forhold 

fundet frem til, at den mest optimale løsning vil være at flytte udviklingen, herunder fase III forsøgene til 

datterselskabet i Ungarn. Datterselskabet har haft egen drift gennem mange år med stabil indtjening og vil 

derfor kunne leve op til substanskravet. Faktoromkostningerne er også signifikant lavere sammenlignet 

med hvad moderselskabet ville skulle afholde i Danmark. Derudover er der i 2016 vedtaget ny lovgivning i 

Ungarn, som giver landet den laveste selskabsbeskatning i EU i form af en flad selskabsskattesats på 9 % fra 

januar 2017.164 Sammenlignet med satsen i Danmark som er 22 % for indkomståret 2016 og fremefter165 er 

der altså en stor besparelse at hente i forhold til at lade aktiviteten blive i Danmark. Koncernen skal dog 

være opmærksom på, at det er de såkaldte DEMPE-funktioner, som giver adgang til residualafkast, såfremt 

man ender med at kunne markedsføre insulintabletterne, hvorfor koncernen skal flytte disse hvis den 

                                                           
162 http://www.ema.europa.eu/ema/ 
163 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-regler-for-kliniske-forsoeg-paa-vej/ 
164 https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/summary_companies.html (se pkt. 5) 
165 Jf. SEL § 17, stk. 1 
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optimale skattebesparelse skal opnås. I tillæg til den lave overordnede selskabsbeskatning har Ungarn også 

en favorabel beskatning af indkomst fra immaterielle rettigheder i form af det såkaldte half-deduction 

incentive. Disse særlige regler om beskatning af IP i Ungarn har eksisteret siden 2003 og bevirker, at op til 

halvdelen af indkomsten fra kvalificerede immaterielle rettigheder ikke medregnes i den skattepligtige 

indkomst (dvs. en effektiv beskatning på 4,5 % hvis reglerne kan udnyttes fuldt ud). Reglerne er blevet 

ændret i 2016 som konsekvens af handlingspunkt 5 i BEPS-projektet, hvorved antallet af omfattede 

immaterielle rettigheder er indsnævret markant. Patenter omfattes dog fortsat.166 Moderselskabet kan som 

hidtil modtage udbytter skattefrit fra datterselskabet i Ungarn, da udbytterne ikke kildebeskattes efter de 

ungarske regler167 og ligeledes er skattefrie i Danmark da betingelserne i SEL § 13, stk. 1, nr. 2 er opfyldt.168 

Den dansk-ungarske dobbeltbeskatningsoverenskomst169 er heller ikke til hinder for dette, da 

beskatningsretten til udbytterne efter artikel 10, pkt. 1 tilfalder domicilstaten (her Danmark) og kildestaten 

(her Ungarn) fuldstændig afskæres fra beskatning efter pkt. 2, litra a, da det danske moderselskab ejer 

mindst 10 % af det ungarske datterselskab og har gjort dette i en periode på mindst et år. Koncernen er 

tilfreds med de muligheder som rådgivers forslag stiller i udsigt og der er ansøges derfor om godkendelse 

fra de ungarske myndigheder til at foretage fase III forsøgene. Denne imødekommes ultimo 2016 og det 

besluttes herpå at foretage omstruktureringen med virkning fra d. 1. januar 2017. I næste afsnit behandles 

omstruktureringspåvirkninger og eventuelle kompensationsbetalinger.  

6.2 Omstrukturering 

Koncernen beslutter, at det juridiske ejerskab til patentet på tabletterne overdrages til datterselskabet i 

Ungarn. Samtlige DEMPE-funktioner og risici relateret til disse overføres tillige til Ungarn. Der sker herved 

en omstrukturering, som falder indenfor definitionen i TPG 2017 kapitel IX (omtalt i første afsnit i 

afhandlingens kapitel 5). Datterselskabet som forestår distributionen af de eksisterende produkter berøres 

ikke af omstruktureringen og indgår derfor heller ikke i transfer pricing analysen, da dets 

forretningsmæssige og finansielle forbindelser med de øvrige koncernselskaber ikke ændres herved. 

Overordnet set er der tale om at datterselskabet Pharma Manufacturing Kft. bliver til et fully-fledged 

koncernselskab i forhold til udvikling af insulintabletterne. Da der i omstruktureringen forventes, at 

koncernen som helhed bliver bedre stillet før skat, bør denne accepteres som sådan, så længe 

beskatningen for overdragelsen af aktiver og funktioner og risici knyttet til disse modsvarer priser og vilkår i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet.   

                                                           
166 EY (2016) Global tax alert – Hungary implements new IP regime 
167 https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/summary_companies.html (se pkt. 2.6) 
168 Navnlig at der er tale om koncernselskabsaktier som defineret i ABL § 4 B og at datterselskabet ikke har fradrag for 
udbytteudlodningen efter ungarsk skatteret. 
169 BKI nr. 23 af 5. september 2012. Kan tilgås via https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142081 
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6.2.1 Funktioner, aktiver og risici før og efter omstrukturering 

Patentet som overdrages er et typeeksempel på en immateriel rettighed, som nævnes i TPG 2017 og er 

endvidere unikt og værdifuldt, da det ikke udnyttes eller er sammenligneligt med aktiver uafhængige parter 

i potentielle referencetransaktioner råder over og såfremt det blev udnyttet i forretningsmæssigt øjemed 

(herunder produktion) må det forventes at medføre et større afkast end hvis det ikke indgik. Det må 

derudover lægges til grund, at der er tale om et immaterielt aktiv som omfattes af definitionen på HTVI. 

Navnlig findes der ikke en pålidelig sammenlignelig transaktion, da aktivet er unikt og samtidig er de 

forventede pengestrømme fra aktivets udnyttelse og værdiansættelsens forudsætninger meget usikre. Det 

erindres, at definitionen kun stiller krav om høj grad af usikkerhed vedrørende enten forventede 

pengestrømme eller forudsætninger før definitionen opfyldes. I dette tilfælde gør begge sig gældende. 

Sammen med patentet overdrages også know-how i forhold til produktion af insulintabletterne bestående 

af tegninger over produktionsanlægget som anvendes til dette og know-how i forhold til tilrettelæggelse og 

produktionsafvikling. Selve anlægget følger også med i overdragelsen, men behandles ikke videre i 

afhandlingen, da der er tale om et fysisk aktiv, som derfor ikke er et immaterielt aktiv efter definitionen i 

TPG 2017. De avancerede dele af produktionen af insulintabletterne er automatiseret i 

produktionsanlægget og der er derfor ikke krav om særlige kompetencer hos de nye medarbejdere i 

datterselskabet i Ungarn som skal varetage samlebåndsarbejde. Der flytter dog personale fra 

moderselskabet i Danmark med som skal videregive know-how i forhold til nøglefunktioner omkring 

tilrettelæggelse af produktionen og afvikling af denne. Kontrakten om levering af råvare til produktionen af 

tabletterne udløber ved udgangen af 2016. Da der allerede ligger en klar forventning fra koncernen om, at 

datterselskabet vil overtage forholdet til leverandøren skal der afregnes en separat transfer pris for dette.  

Når der sker en omstruktureringen stiller TPG 2017 krav om, at der foretages en funktionsanalyse (dvs. en 

analyse af fordelingen af FAR) både før og efter omstruktureringen. I forhold til aktiver er dette beskrevet i 

det foregående. I forhold til DEMPE-funktionerne, så flyttes samtlige af disse fra moderselskabet til 

datterselskabet i Ungarn, som fremadrettet skal varetage udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse af patentet. Datterselskabet skal påtager sig fremadrettet tillige både de 

driftsmæssige og finansielle risici.  

Alle nøglemedarbejdere som hidtil har udført funktioner i forhold til DEMPE har accepteret at blive overført 

til datterselskabet. Det drejer sig særligt om funktioner vedrørende: 

- Udarbejdelse af detaljerede arbejdsprogrammer for forskning og udvikling 

- Udarbejdelse og løbende opfølgning på budgetter relateret til ovenstående 

- Ansøgning om godkendelse til forsøg og patentbeskyttelse 
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- Beslutninger om at forfølge og opgive muligheder relateret til forsknings- og udviklingsprojektet 

Det er fremadrettet datterselskabet i Ungarn som påtager sig de driftsmæssige og finansielle risici i forhold 

til udviklingen af insulintabletterne. Nøglemedarbejderne som varetog risikostyringen i moderselskabet har 

ligeledes accepteret at blive flyttet til datterselskabet i Ungarn, hvorved uddannelse og erfaring i forhold til 

dette nu besiddes af datterselskabet. Ligeledes har datterselskabet nu også den reelle 

beslutningskompetence. Datterselskabet i Ungarn har haft et stabilt, men forholdsvist lavt overskud i de år 

det har eksisteret og en stor del af dette har været udloddet som udbytte til Moderselskabet. For at 

datterselskabet skal have den finansielle kapacitet til at bære de påtagne risici skal det derfor tilføres 

likviditet. Dette kan enten opnås ved et lån fra moderselskabet eller en kapitalforhøjelse. Koncernens 

rådgiver vurderer, at kapitalforhøjelsen er den optimale valgmulighed, da lånet vil kræve rentebetalinger, 

som er skattepligtige for moderselskabet efter SL § 4, stk. 1, litra e. Kapitalforhøjelsen kan foretages 

skattefrit og stiller ikke krav om betalinger til moderselskabet hvorfor koncernen vælger denne løsning. Der 

er andre virksomheder herunder Oramed Pharmaceuticals170 som ligeledes forsøger, at være de første med 

et tilsvarende produkt, hvilket kan påvirke profitpotentialet for Pharma-koncernens tabletter signifikant, da 

det vil påvirke salgsprisen negativt hvis der er flere udbydere. 

6.2.2 Kompensation og værdiansættelse 

Da datterselskabet som konsekvens af omstruktureringen overtager samtlige funktioner, aktiver (herunder 

finansiering) og risici (både driftsmæssige og finansielle) bevirker dette, at der er sket en omfordeling af 

overskudspotentiale mellem moderselskabet og datterselskabet. Da der sker en overdragelse af noget af 

værdi og at dette må forudsættes, at ville fordre en kompensation mellem uafhængige parter, skal der 

ligeledes fastsættes en transfer pris for dette mellem moder og datter. Rådgiver har i den forbindelse 

udarbejdet en særskilt værdiansættelse, som ud fra skattemyndighedernes værdiansættelsesvejledning, 

som indgår i TP-dokumentationen. Grundet den store usikkerhed som er forbundet med det afkast, som 

insulintabletterne forventes at give anledning til har rådgiver vurderet, at uafhængige parter ville have gjort 

brug af prisreguleringsmekanismer. Dette med henvisning til, at det forvente (ex ante) afkast næsten 

uundgåeligt vil afvige fra det faktiske (ex post) afkast, når der er tale om en længere tidshorisont. Aftalen 

for overdragelsen udformes derfor således, at der ved overdragelsen betales en kontant kompensation på 

70 % af den samlede værdiansættelse og de resterende 30 %, såfremt der opnås 

markedsføringsgodkendelse i EU. Da der er stor usikkerhed om de endelige pengestrømme er der i 

værdiansættelsesrapporten gjort meget ud af at beskrive de forskellige forudsætninger. International 

diabetes federation estimerede i 2015, at der var 59,8 millioner mennesker i alderen 20-79 år med diabetes 

                                                           
170 http://www.diabetes.co.uk/news/2016/may/positive-results-reported-from-oral-insulin-trial-99117294.html 
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i EU og at dette tal ville stige til 71,1 millioner frem mod 2040.171 De globale estimater lød på henholdsvis 

415 millioner i 2015 og 642 millioner i 2040.172 I forudsætningerne er det således beskrevet i detaljer hvor 

mange af disse patienter man forventer vil skifte over til tabletterne. Grundet den nære sammenhæng 

mellem patentet, know-how om produktionsanlægget og selve anlægget, samt know-how relateret til 

tilrettelægning og afvikling af produktionen foretages en samlet værdiansættelse for disse. Der er i 

værdiansættelsen foretaget en sandsynlighedsvægtning af forskellige scenarier, herunder også et hvor der 

ikke opnås markedsføringsgodkendelse. Værdiansættelsen er samlet bygget om omkring følgende tre 

overordnede scenarier: 

 

Under de forskellige scenarier er der anvendt forskellige forudsætninger og der er efterfølgende foretaget 

en simulering med Oracles Crystal Ball sofware.173 Herved er man nået frem til en estimeret værdi under 

hvert af de tre scenarier. Scenarierne er herefter vægtet efter deres sandsynlighed hvorved den endelige 

værdi, som lægges til grund ved overdragelsen, er fremfundet. Det er en yderst vanskelig opgave at 

fastsætte en nøjagtig procentsats for de anvendte scenarier. Rådgiver har til brug for dette blandt andet 

indsamlet data for den historiske succesrate i forhold til at opnå markedsføringsgodkendelse for 

humanmedicinske lægemidler der har nået fase III forsøg. Dette er beskrevet i TP-dokumentation sammen 

med en følsomhedsanalyse af de input i værdiansættelsen som har den største påvirkning, herunder 

forudsætninger vedrørende diskonteringsfaktoren og terminalværdien. Koncernen har ved 

værdiansættelsen taget højde for de berørte koncernselskabers realistiske alternativer, herunder 

                                                           
171 International Diabetes Foundation (2015) Diabetes atlas, side 74 
172 Ibid. side 13 
173 http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/overview/index.html 

Scenarie 1
Der opnås markedsføringsgodkendelse 
som de eneste i eneretsperioden.

Scenarie 2
Der opnås markedsføringsgodkendelse 
men en konkurrent opnår tilsvarende.

Scenarie 3
Der opnås ikke en endelige 

markedsføringsgodkendelse.
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.3 Hovedscenarier som er anvendt i værdiansættelsen 
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moderselskabets mulighed for selv at fortsætte med udviklingen eller sælge udviklingsprojektet til en 

uafhængig part. Den værdi som aktiviteten estimeres at ville have i disse alternativer afviger ikke signifikant 

fra den værdi, som er lagt til grund i værdiansættelsen. Moderselskabet har med andre ord udskiftet et 

risikobehæftet projekt med en kompensation, som afspejler den, under hensyntagen til de opstillede 

scenarier, risikojusterede nutidsværdi af dette projekt som.  

6.3 Efterfølgende opmærksomhedsområder 

Såfremt de kliniske forsøg i fase III er succesfulde og der opnås en markedsføringsgodkendelse kommer 

transaktionsflowet til at følge samme spor som de eksisterende produkter koncernen historisk har udbudt. 

Datterselskabet i Ungarn forestår produktionen, sælger til moderselskabet (som fortsat står for forhandling 

med apoteker, hospitaler med videre), som sælger til distributionsselskabet, hvorefter produktet afsættes 

til uafhængige B2B-kunder. Der vil derved finde kontrollerede transaktioner sted efter omstruktureringen 

som skal armslængdevurderes. En række øvrige forhold er koncernen også nødt til at være opmærksom på, 

som gennemgås i det følgende. 

Da moderselskabet fortsat besidder værdifulde immaterielle aktiver i form af det eksisterende 

kundenetværk, varemærke og brand bør der anvendes en profit split som prissætningsmetode i den 

kontrollerede transaktion mellem datterselskabet i Ungarn og moderselskabet i Danmark, da de begge 

bidrager med værdifulde og unikke immaterielle rettigheder. Der foretages herved en fordeling af den 

samlede systemprofit igennem hele transaktionskæden. Den kontrollerede transaktion mellem 

Moderselskabet og datteren i Tyskland kan fortsat prissættes med en TNMM med en EBIT-margin på 3 % af 

dets lokale omsætning, som hidtil har været anvendt. Dette skyldes, at der ikke er sket en ændring i FAR-

strukturen mellem Pharma Distribution AG og moderselskabet i Danmark i forbindelse med 

omstruktureringen.  

Da der ved omstruktureringen er overdraget et HTVI skal der ud over værdiansættelsen på 

transaktionstidspunktet tillige foretages en opfølgende revurdering af hvorvidt betingelserne i en eller flere 

af de fire undtagelsessituationer174 er opfyldt. Såfremt en eller flere af disse er opfyldt kan 

skattemyndighederne ikke gå ind og anvende den nyindførte formodningsregel for HTVI, som er behandlet i 

afhandlingens afsnit 4.5.2. Koncernen vil gerne minimere risikoen for en efterfølgende korrektion og har 

derfor sammen med sin rådgiver indledt forhandlinger om en APA med de danske og ungarske 

skattemyndigheder som skal dække følgende forhold: 

                                                           
174 De fire situationer hvor selskaberne kan undgå, at skattemyndighederne kan inddrage de faktiske resultater i 
armslængdevurderingen, som omtalt i afsnit 4.5.2 
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 Skattemyndighedernes anerkendelse af den kompensation som er lagt til grund ved overdragelse af 

immaterielle rettigheder mellem Pharma Solutions A/S og Pharma Produktion Kft. og den aftalte 

prisreguleringsmekanisme. 

 Skattemyndighedernes anerkendelse af, at der for henholdsvis generika og insulintabletterne er 

tale om to forskellige forretningsområder, samt anerkendelse af de kritiske forudsætninger 

vedrørende fordelingen af funktioner, aktiver og risici i disse (FAR-strukturen). 

 Anerkendelse af profit split metoden i kontrollerede transaktioner mellem det ungarske 

datterselskab og moderselskabet og disses individuelle bidrag af værdiskabende funktioner. Det er 

en kritisk forudsætning for dette, at der ikke efterfølgende sker ændring i FAR-strukturen mellem 

disse to selskaber. 

 I forlængelse af førnævnte punkt at sikre, at skattemyndighederne er enige om fortolkningen af 

TPG 2017 i forhold til de kapitler som har relevans for omstruktureringen. Særligt i forhold til 

placering af de vigtige beslutningsprocesser og DEMPE-funktioner. 

Rådgiver har gjort koncernen opmærksom på, at det i den konkrete sag vil være forbundet med visse 

udfordringer at få særligt skattemyndighederne i Danmark og Ungarn til at blive enige om at anerkende den 

værdiansættelse af kompensation som koncernen har lagt til grund. Dette skyldes, at de danske 

skattemyndigheder overfor Ungarn vil argumentere for, at de har indrømmet moderselskabet i Danmark 

fradrag for omkostningerne til forskning og udvikling og samtidig går glip af det mulige fremtidige 

skatteprovenu fra denne aktivitet når ejerskab og DEMPE-funktioner overføres til Ungarn. De ungarske 

skattemyndighederne vil argumentere for, at der overtages immaterielle rettigheder som er forbundet med 

meget usikre fremtidige indtægter og dermed usikkert skatteprovenu. De risikerer derved at skulle give det 

ungarske selskab fradrag for dets investering i projektet vedrørende insulintabletterne og potentielt ikke 

opnå noget skatteprovenu fra denne aktivitet. APA-forhandlingerne kan derfor ende med at trække ud før 

man når frem til en endelig aftale. 

Under scenarie 1 som beskrevet ovenfor (markedsføringsgodkendelse opnås som den eneste i patentets 

eneretsperiode) kan salget af insulintabletterne kan vise sig at være så indbringende, at koncernen 

beslutter at ophøre med at producere og sælge generika. Dette kan være en fornuftig forretningsstrategi, 

da det kan være vanskeligt at sælge både kopimedicin og egenudviklede lægemidler. Moderselskabet vil 

kunne gøre dette uden, at datterselskaberne kan udfordre beslutningen. Såfremt dette sker, skal det 

vurderes hvorvidt moderselskabet skal betale en kompensation for opsigelse af kontraktforholdene med 

datterselskaberne i forhold til produktion og distribution af generika og eventuelt størrelsen af denne for at 

overholde armslængdeprincippet. Det afgørende i denne situation er hvorvidt den nye aktivitet med 
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produktion og salg af egenudviklede insulintabletter overtager den eksisterende produktions- og 

salgsaktivitet eller ej. Såfremt den eksisterende aktivitet overtages til den grad, at der ikke er behov for at 

afskedige personale og minimum samme produktions- og salgsniveau opretholdes, så 

armslængdeprincippet ikke kræve kompensation, da de to datterselskaber ikke lider et tab. I modsat fald vil 

der skulle betales en kompensation fra moderselskabet til de to datterselskaber. 

6.4 Delkonklusion 

Når der indgår immaterielle rettigheder i en omstrukturering skal kapitel I, VI og IX i TPG 2017 læses 

integreret med hinanden, hvilket casen i dette kapitel i afhandlingen illustrerer. Casen kan anvendes til at 

supplere de eksempler som allerede findes i TPG 2017. Eksemplerne i TPG 2017 er dog en del kortere og 

illustrerer typisk kun en enkelt problemstilling. Casen i afhandlingen giver derfor en bedre forståelse for 

samspillet mellem de forskellige kapitler sammenlignet med TPG 2017.  

Casen tager udgangspunkt i Pharma-koncernen, som i sit udgangspunkt består af en dansk principal, en 

ungarsk kontraktproducent og en tysk low risk distributør. Til at starte med beskrives de 

forretningsmæssige begrundelser som ligger til grund for omstruktureringen. Omstruktureringen medfører 

flytning af et forsknings- og udviklingsprojekt fra det danske moderselskab til datterselskabet i Ungarn, da 

man herved kan gøre brug af landespecifikke områdebesparelser. Ungarn har derudover en mere lempelig 

beskatning. Omstruktureringen medfører en omfordeling af overskudspotentiale, som der skal fastsættes 

en kompensation for. Efter omstruktureringen indledes APA-forhandlinger, som skal imødegå risikoen for 

dobbeltbeskatning, såfremt de berørte lande ikke er enige om kompensationen i forbindelse med 

omstruktureringen og aflønningen af de efterfølgende kontrollerede transaktioner. Udfordringer ved disse 

forhandlinger analyseres også i forhold til den konkrete case. 
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7 Konklusion 

Armslængdeprincippet i dansk skatteret er hjemlet i LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med art. 9 i 

OECD’s modeloverenskomst og de dertilhørende vejledninger, som er indeholdt i OECD’s Transfer pricing 

guidelines (TPG). BEPS-projektet har medført, at kapitel I, VI og IX i TPG er blevet udbygget og erstattet med 

nye kapitler. Både OECD og de danske skattemyndigheder anser de foretagne ændringer for at have 

karakter af præciseringer, hvorved de både fremadrettet såvel som bagud i tid skal lægges til grund ved 

armslængdevurderingen af kontrollerede transaktioner. Dette muliggør, at de danske skattemyndigheder 

ved agterskrivelse frem til og med 1. maj 2018 kan anvende bestemmelserne i de nye kapitler til at foretage 

korrektioner tilbage til og med indkomståret 2012.  

I kapitel I i TPG 2017 gennemgås det hvorledes en kontrolleret transaktionen fastlægges og hvorvidt den 

skal anerkendes. Det centrale element i fastlæggelsen er sammenlignelighedsfaktorerne bestående af 

kontraktlige vilkår, funktionsanalyse, realydelsens egenskaber, økonomiske omstændigheder og 

forretningsstrategier. Herved opstilles en kriteriefunktion, som anvendes når der skal udsøges 

sammenlignelige transaktioner. Risikoanalysen sondrer nu imellem driftsmæssige og finansielle risici og 

påtagelse af sidstnævnte kan højest give det ret til et risikojusteret afkast, hvorimod ret til residualafkast 

kræver påtagelse af driftsmæssige såvel som finansielle risici. Med de nye guidelines skal selskaberne være 

særligt opmærksomme på at kunne dokumentere værdiskabelse i de enkelte koncernselskaber, herunder 

de konkrete beslutningstagerfunktioner og risici. Der lægges særlig vægt på selskabernes faktiske adfærd 

og interne aftaler er derfor kun et starting point. Et koncernselskab anses kun for at påtage sig kontraktlige 

risici, såfremt det har kontrol med disse og finansiel kapacitet til at påtage sig dem. Skattemyndighederne 

kan med henvisning til koncernselskabernes faktiske adfærd gå ind og foretage en reallokering hvis den 

faktiske adfærd afviger fra den kontraktlige påtagelse af risici. Dette må dog kun ske i særlige tilfælde, da 

udgangspunktet er prisjustering. 

Immaterielle rettigheder er nu selvstændigt defineret ved noget som hverken et fysisk eller finansielt aktiv, 

som kan kontrolleres eller ejes med henblik på kommerciel udnyttelse og hvis overdragelse ville fordre en 

kompensation mellem uafhængige parter. Den præciserede definition er hverken en materiel ændring i 

forhold til den som fandtes i TPG 2010 eller AL § 40. Alle immaterielle rettigheder som indgår i en 

kontrolleret transaktion skal identificeres med præcision. Retten til afkast fra disse afgøres af udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici i relation til DEMPE-funktionerne, som består af udvikling, 

forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse en immateriel rettighed. For immaterielle 

rettigheder som er svære værdiansætte (HTVI’er) findes nu en formodningsregel, som skal imødegå 

informationsasymmetri. OECD har endnu ikke færdiggjort implementeringsvejledningen for HTVI-reglerne, 
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hvilket er en stor kilde til usikkerhed for selskaberne. Dokumentationspligten er desuden udvidet når der er 

tale om HTVI idet selskaberne også skal dokumentere om prisafvigelse som overstiger +/- 20 % skyldes 

forhold som selskabet ikke kendte eller burde kende. 

Omstrukturering omfatter enhver grænseoverskridende omorganisering af kommercielle eller finansielle 

forbindelser mellem koncernforbundne virksomheder, så anvendelsesområdet for kapitel IX i TPG 2017 er 

derfor meget bredt. Armslængdevurderingen foretages for hvert enkelt koncernselskab som indgår i 

omstruktureringen og der stilles krav om, at de alle før skat stilles mindst lige så godt som dets bedste 

realistiske alternativ. Ved omstrukturering skal selskaberne særligt have fokus på at kunne dokumentere 

deres funktionsanalyse før og efter omstruktureringen, forretningsmæssige begrundelser og deres 

realistiske alternativer. Der stilles et substanskrav til selskaberne som indgår i omstruktureringen hvorved 

de skal have ansatte med reel beslutningskompetence og finansiel kapacitet til at bære dets risici. Der 

kræves kun en armslængdekompensation ved overdragelse af noget af værdi (for eksempel en immateriel 

rettighed) eller ved opsigelse eller væsentlig genforhandling af en eksisterende aftale mellem 

koncernselskaberne, samt at henholdsvis overdragelsen, opsigelsen eller genforhandlingen ville fordre en 

kompensation mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder. 

Anvendelsen og udfordringerne ved de nye guidelines i kapitel I, VI og IX i TPG 2017 er illustreret i en 

selvudviklet case hvor der flyttes immaterielle rettigheder i forbindelse med en koncernintern 

omstrukturering. Casen er mere omfattende end de eksempler som findes i TPG 2017 og giver 

sammenlignet med disse en øget forståelse for samspillet mellem de enkelte kapitler. Casen viser 

anvendelsen af funktionsanalyse før og efter omstruktureringen, forretningsmæssige begrundelser og 

realistiske alternativer i forhold til overdragelse af HTVI og momenter som indgår ved den værdiansættelse, 

som skal udgøre kompensationen for overdragelsen. 

Samlet set har de nye kapitel I, VI og IX i TPG 2017 medført en større kompleksitet i fortolkningen af 

armslængdeprincippet i dansk skatteret. Selskaberne og disses rådgivere har dog samtidig fået bedre 

mulighed for at kunne dokumentere, at selskabernes kontrollerede transaktioner opfylder 

armslængdeprincippet, da det nu er mere udførligt beskrevet hvad der skal lægges til grund ved 

armslængdevurderingen.  
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8 Perspektivering 

8.1 CCCTB-direktivet 

Armslængdeprincippet fastholdes i TPG 2017 som den grundlæggende allokeringsnorm for kontrollerede 

transaktioner og OECD afviser fortsat global formulary apportionment som et alternativt 

allokeringsprincip.175 Imidlertid forhandles der i EU om vedtagelsen af et direktiv om en fælles konsolideret 

selskabsskattebase (CCCTB-direktivet), som hvis det vedtages netop vil medføre en sådan fordeling af 

beskatningsretten til EU-koncerners indkomst fra medlemslande ud fra en forudbestemt og fastlagt 

formel.176 OECD tæller på nuværende tidspunkt 35 medlemslande177 hvoraf 22 samtidig er medlem af EU178 

og det kan derfor undre hvordan disse lande på den ene side gennemtrumfer armslængdeprincippet som 

allokeringsnorm i OECD-regi og overfor resten af verden i forbindelse med BEPS-projektet og samtidig 

forsøger at indføre et formelbaseret allokeringsprincip i EU. Den foreslåede formel vil allokere indkomsten 

på baggrund af omsætning, arbejdskraft og materielle aktiver. Medlemslandene bestemmer fortsat hvilken 

skattesats de vil beskatte den indkomst de får allokeret med, hvorfor der stadig vil være mulighed for 

skattekonkurrence. Argumenterne for CCCTB-direktivet er blandt andet, at det inden for EU vil fjerne 

risikoen for dobbeltbeskatning og behovet for TP-dokumentation. Den koncern som danner grundlag for 

afhandlingens case ville derfor ikke skulle udarbejde dokumentation for sine kontrollerede transaktioner, 

såfremt direktivet vedtages. Det vil som udgangspunkt kræve enstemmighed for at direktivet kan vedtages, 

jf. art. 115 TEUF, men det kan også gennemføres ved den såkaldte enhanced cooperation procedure, som 

alene kræver tilslutning fra minimum 9 medlemslande. Vedtagelsen besværliggøres dog af det faktum, at 

der er tale om et nulsumsspil og nogle medlemslande derfor vil skulle afgive skatteprovenu sammenlignet 

med status quo. Reglerne giver yderligere incitament til, at de faktorer som anvendes i formlen flyttes til 

medlemslande med en lav skattesats, som eksempelvis Ungarn der indgår i afhandlingens case og har en af 

de laveste selskabsbeskatninger i EU. Nogle medlemslande vil derfor være nødsaget til at sænke deres 

selskabsskattesats for at kunne konkurrere om at beholde og/eller tiltrække aktivitet som giver adgang til 

provenu. Den danske regering bemærker i sit grund- og nærhedsnotat vedrørende CCCTB-direktivet, at 

”Det er et centralt hensyn for Danmark, at forslaget ikke fører til et betydeligt mindreprovenu”.179 Danmarks 

støtte til forslaget er derfor ikke afklaret endnu, da man mangler at foretage konsekvensberegninger som 

viser den forventede effekt på provenuet. Direktivets endelige vedtagelse er i det hele taget usikker, da det 

som nævnt reelt vil kræve, at en del medlemslande overbevises om, at de skal opgive skatteprovenu.  

                                                           
175 Jf. TPG 2017 kapitel I afsnit C 
176 Forsøget på at harmonisere selskabsbeskatningen startede i 2001 og affødte i 2011 det første forslag til et CCCTB-
direktiv. Det mødte dog stor modstand og blev ikke vedtaget. I 2016 blev forslaget genfremsat i en ændret version, 
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8.2 Krav til TP-dokumentation 

Afhandlingen har i begrænset omfang inddraget TP-dokumentation i analysen af udfordringer for 

selskaberne. Samlet set må de nye dokumentationskrav til landespecifik dokumentation, 

fællesdokumentation og land-for-land rapportering forventes at give selskaberne en øget 

dokumentationsbyrde. Dette rammer især selskaber som endnu ikke har tilpasset deres dokumentation til 

de nye formkrav (herunder redegørelse for eksempelvis koncernens vigtigste IP og disses anvendelse). Den 

nye tredelte dokumentationspakke betyder også, at skattemyndighederne får et mere detaljereret indblik i 

koncernernes værdiskabelse som helhed og derved får nemmere ved at afsløre situationer hvor intern TP-

politik ikke fuldt ud understøtter prissætning i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Som nævnt i 

afhandlingen er interne aftaler kun et starting point og skattemyndighederne vil nu have større adgang til 

at vurdere om disse afspejler den faktiske adfærd. Selskaberne bør derfor hurtigst muligt få tilrettet deres 

dokumentation, såfremt der ikke er overensstemmelse mellem førnævnte. Derudover har offentliggørelsen 

af to domme i 2017180 kastet lys over bødeniveauet for henholdsvis mangelfuld dokumentation og for sen 

indsendelse. Afgørelserne viser, at domstolene er klar til at håndhæve skattemyndighedernes ret til at 

udstede bøder. Samtidig valgte man i begge sager at fravige udgangspunktet om en bøde på 125.000 kr. for 

hvert indkomstår, således at selskaberne i begge sager endte med en bøde på 250.000 kr. (begge sager 

omhandlede dokumentation for fire indkomstår).  

8.3 Konfliktløsning og APA 

I afhandlingens case beslutter koncernen at indlede en APA-forhandling. Selvom BEPS-ændringerne har 

gjort, at armslængdeprincippet nu er mere detaljeret beskrevet i TPG betyder det ikke nødvendigvis, at de 

forskellige lande vil fortolke bestemmelserne på samme måde. Dette kan potentielt medføre en større 

risiko for, at selskaberne udsættes for dobbeltbeskatning. En stigning i antallet af APA-anmodninger er 

derfor nærliggende, såfremt selskaberne eksempelvis ønsker en tilkendegivelse fra de forskellige lande som 

de driver forretning i om, at de er enige om fortolkningen af de nye guidelines i TPG 2017. SKAT har i 

starten af september 2017 oversendt sin TP-redegørelse for 2016181 til Folketinget som netop bekræfter 

denne tendens. Heraf fremgår der således en stigende tendens i forhold til antallet af verserende 

dobbeltbeskatningskonflikter (MAP-sager) og APA-sager.  

                                                                                                                                                                                                 
men nu som to direktiver bestående af CCTB-direktivet (vedrører harmonisering af opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst) og CCCTB-direktivet (vedrører selve fordelingsformlen).  
177 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm 
178 EU har i alt 28 medlemslande (inklusiv Storbritannien). De seks EU-medlemmer som ikke er med i OECD udgøres af 
Bulgarien, Cypern, Kroatien, Litauen, Malta og Rumænien. 
179 Skatteudvalget 2016-17, SAU Alm.del. Bilag 40 Offentligt, side 11. Kan tilgås via: 
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/bilag/39/1686551.pdf 
180 SKM2017.216.BR (indsendt dokumentation var mangelfuld) og SKM2017.227.ØLR (for sen indsendelse) 
181 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SAU/bilag/266/1784341/index.htm 
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