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Abstract	
This thesis is intended to analyze the OECD BEPS Project in regard to the use of the arm’s length 

principle related to intangibles and business restructurings in a Transfer Pricing context. Focusing 

on analyzing the elaborations and clarifications provided by OECD’s work under the BEPS Project 

incorporated in the latest version of the TPG 2017.  
 

In a world where the globalization continues to grow it increases the importance and impact of large 

enterprises cross border activities. OECD TPG 2017 provide additional guidance to transfer pricing 

aspects with the aim of avoiding BEPS situations where the taxation does not reflect the value 

creation by the means of the distribution of the companies’ functions, assets and risk. The BEPS 

Project consists of 15 action points where focus is actions 8-10 and the new TPG chapters about the 

arm’s length principle, intangibles and business restructurings.  
 

As a consequence of the BEPS Project chapter 1 of the TPG 2017 has been clarified and 

significantly expanded. The arm’s length principle is still the starting point when assessing the 

profit distribution. In regards to the comparability analysis changes have been made. Contractual 

terms, the functional analysis and risk assessment has been given greater significance.  

 

In order to comply with the arm’s length principle in relation to intangibles and business 

restructurings it is necessary to analyze the economically relevant conditions focusing on the 

allocation of risk. In order to assess the allocation of risk focus must be on functions performed, 

assets used and risks assumed. Furthermore, the substance requirements must be met. This means 

the risk-bearing party must possess financial capacity and thereby be able to exercise control over 

risk. The allocation of risk determines whether an entity is entitled to a risk free or risk adjusted 

return. Also, the allocation of risk is essential in determining a possible amount of compensation.  
 

The elaborations and clarifications as a consequence of the BEPS Project and the analytical results 

obtained is demonstrated in a self-developed case. The purpose is to analyze a restructuring of a 

MNE taking into account functions, assets and risk. With further use of DEMPE functions, decision 

making and controlling parties. Including use and transfer of intangibles, valuation considerations, 

reallocation of profit potential and considerations of compensation thereof.  
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1.	Indledning	
I en verden, hvor globaliseringen særligt de seneste årtier har taget fart, bliver mulighederne kun 

flere og større. Dette har blandt andet medført, at koncerner i vid udstrækning ekspanderer på tværs 

af landegrænser og dermed bliver multinationale. Handler koncernselskaberne internt, hvad enten 

det er varer eller tjenesteydelser, er der tale om kontrollerede transaktioner. Det formodes, at ca. 

75% af verdenshandlen i dag sker ved kontrollerede transaktioner1. For at koncernintern handel er 

retfærdig, skal det sikres, at de kontrollerede transaktioner foretages til armslængdepriser og på 

armslængdevilkår, hvilket er det samme som uafhængige parter ville være kommet frem til. Når en 

koncern ekspanderer med koncernselskaber i flere lande opstår problematikken om den 

skattemæssige behandling af koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænser.  

 

OECD går ind i kampen omkring udvikling af et samarbejde til behandling af selskabsskat verdens 

lande imellem, hvortil er udviklet Transfer Pricing Guidelines (TPG). Det primære fokus har førhen 

været sikring af, at de multinationale koncerner ikke rammes af dobbeltbeskatning, når de handler 

med koncernselskaber i andre lande. Dobbeltbeskatning er en handelsforhindring i og med det 

hæmmer virksomheders muligheder for at opnå økonomisk vækst. Det er stadig vigtigt, at 

dobbeltbeskatning undgås, men det primære fokus har med tiden ændret sig. I en koncern kan der 

blandt selskaberne være en interesse i at minimere selskabsbeskatning. Dette kan gøres på flere 

måder, bl.a. ved indkomstflytning eller overførsel af immaterielle aktiver. Sker dette ikke på 

armslængdevilkår og til armslængdepriser opstår BEPS situationer. OECD har vurderet, at BEPS 

situationer årligt koster verdens lande 100-240 milliarder US dollars i tabte indtægter, hvilket svarer 

til 4-10% af den globale selskabsskatteindtægt2. Det primære fokus er ændret til sikring af TPG ikke 

misbruges til at opnå en beskatning i andre lande end hvor værdiskabelsen er sket.  

 

OECD og G20-landende startede i 2013 BEPS projektet, som er det mest omfattende projekt i nyere 

tid og hvor en væsentlig del vedrørte transfer og opdatering af TPG. Den 10. juli 2017 kunne OECD 

så offentliggøre en ny bogudgave af TPG, hvori er indarbejdet det indtil nu udførte arbejde fra 

BEPS Projektet. For at koncernerne kan sikre korrekt resultatfordeling og dermed undgå 

indkomstkorrektioner, er det vigtigt at kende til udviklingen i TPG for at være i stand til at anvende 

reglerne korrekt.  

																																																								
1	http://www.skm.dk/media/863561/Aktuelle-skattetal-Transfer-pricing-2014.pdf	
2	http://www.oecd.org/tax/flyer-implementing-the-beps-package-building-an-inclusive-framework.pdf	
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2.	Omfang	og	struktur	
For at skabe overblik over afhandlingen vil der i det følgende blive gennemgået, hvad der er 

afhandlingens fokus og hensigt, hvad der afgrænses fra og hvorledes der skabes en struktureret 

opbygning. Desuden redegøres der for metodevalg og herunder hvilke data og informationer der 

benyttes, samt en kritisk holdning hertil.  

	

2.1	Formål	og	problemformulering	
Afhandlingens formål er at belyse og analysere de problemstillinger der opstår, når en multinational 

koncern står overfor transfer pricing transaktioner, der indeholder immaterielle aktiver og/eller 

vedrører omstruktureringer som i begge tilfælde påvirker resultatfordelingen og dermed de 

skattemæssige udfald. Der er derfor anlagt en problemorienteret tilgang, hvorfor der arbejdes ud fra 

en problemformulering3. Med afsæt i OECDs vejledning til håndtering af transfer pricing 

transaktioner og herunder det udarbejdede BEPS-projekt, ønskes at udarbejde;    
 

En analyse af OECD’s BEPS projekt med fokus på transfer pricing forhold om 

immaterielle aktiver og omstruktureringer. 
 

Til udarbejdelse af analysen og for at skabe kohærens gennem afhandlingen underbygges det 

overordnede problemfelt af følgende delelementer.  

1. En analyse af baggrunden, formålet med, samt status for implementeringen af OECD’s 

BEPS projekt med fokus på action point 8-9-10. Her ønskes at klarlægge BEPS projektets 

indflydelse på OECD’s vejledning.  

2. Analyse af OECD’s udbygning af TPG kapitel 1 som følge af BEPS Projektet, herunder 

fortolkning og anvendelse armslængdeprincippet, samt implementering heraf.  

3. Analyse af OECD’s nyeste kapitel 6, herunder behandlingen af immaterielle aktiver, BEPS 

Projektets indflydelse på definition, betydning af ejerskab og fordeling af afkast, samt krav 

til kompensation.  

4. Analyse af OECD’s nyeste kapitel 9 om interne omstruktureringer, herunder BEPS 

Projektets betydning, fortolkning og anvendelse i tilknytning til TPG kapitel 1 og 6. 

																																																								
3	Kompendium	til	Videnskabsteori,	side	195	
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5. For yderligere at belyse og anvende resultaterne/konklusionerne fra analysedelene 

udarbejdes en egenudviklet case. Casen vil omhandle en omstrukturering foretaget i en 

koncern med et dansk moderselskab og dets udenlandske datterselskaber.  

Efter hvert af de ovenstående punkter vil der blive udarbejdet delkonklusioner til sammenfatning af 

ovenstående delementer. 

	

2.2	Afgrænsning		

OECD’s Transfer Pricing Guidelines (TPG) er sammensat af ni kapitler, der tilsammen dækker 

forskellige aspekter af transfer pricing for at sikre korrekt resultatfordeling hos multinationale 

koncerner. I denne afhandling er de primære fokusområder immaterielle aktiver TPG kapitel 6 og 

omstruktureringer TPG kapitel 9. I OECD’s modeloverenskomst artikel 9 stk. 1 defineres 

armslængdeprincippet4, som er fundamentet for TPG. I TPG kapitel 1 redegøres for det 

grundlæggende armslængdeprincip og andre generelle vigtige elementer, som anvendes gennem de 

efterfølgende kapitler i TPG. Der vil derfor være et sekundært fokus på TPG kapitel 1, da dette er 

grundlæggende for TPG kapitel 6 og 9, såvel som for resten af TPG. I TPG nævnes en anden 

tilgang til at håndtere transfer pricing sager, ”Global Formulary Apportionment”5. OECD tager 

afstand fra tilgangen og behandler udelukkende armslængdeprincippet, hvorfor der i afhandlingen 

således udelukkende er fokus på armslængdeprincippet og dermed afgrænses fra alle andre tilgange 

til håndtering af transfer pricing sager. For at opnå tilstrækkelig analysedybde af TPG 2017, som 

har opnået tilslutning fra mere end 100 lande, afgrænses fra dobbeltbeskatningsoverenskomster og 

CCA’er (Cost Contribution Agreement (omkostningsfordelingsaftaler)).  

 

Referencer til elementer i de øvrige TPG kapitler kan forekomme perifert, men som følge af 

hovedfokus afgrænses der fra dybdegående analyser af de kapitler, hvortil referencer benyttes. 

OECD fremstiller i TPG kapitel 2 fem metoder til prisfastsættelse af en transfer pricing transaktion. 

Det bør fremhæves, at der forudsættes kendskab til prisfastsættelsesmetoderne, da der vil blive 

refereret til de forskellige prisfastsættelsesmetoder, men der afgrænses fra redegørelse og 

uddybning af disse. Ligeledes forudsættes kendskab til sammenlignelighedsanalysen, som er 

beskrevet i TPG kapitel 3. Såfremt der er tale om en koncernintern transaktion, må man for 

																																																								
4	Model	Tax	Convention	on	Income	and	on	Capital	2014	(Full	Version),	side	M-26.	
5	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	39.	
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overhovedet at kunne sammenligne prisen med en transaktion mellem uafhængige parter, først 

foretage en sammenlignelighedsanalyse. Aspekter til sammenlignelighedsanalysen i forhold til det 

primære fokus om immaterielle aktiver og omstruktureringer vil i sagens natur blive inddraget, men	

der afgrænses fra den grundlæggende redegørelse og analyse for teorien omkring 

sammenlignelighedsanalysen. I transfer pricing sammenhænge er det yderst vigtigt at være i stand 

til at dokumentere grundlaget for de beslutninger, der tages i forhold til en given transaktion. TPG 

kapitel 5 omhandler hele aspektet omkring dokumentationspligt. Da alle beslutninger bør og skal 

dokumenteres, vil det ligeledes være relevant og nødvendigt at referere hertil, men der afgrænses 

fra redegørelse og analyse at dokumentationspligt og –krav.  

 

I henhold til OECD’s BEPS projekt er der udarbejdet en 

række såkaldte action points til afhjælpning af 

skatteomgåelse, nationalt såvel som internationalt. Der 

er i alt 15 action points6, som alle afdækker bestemte 

områder. Grundet opgavens begrænsede omfang er her 

udvalgt punkt 8-10, illustreret i figur 2.1, som har 

relevans for opgavens fokus på immaterielle aktiver og 

omstruktureringer, herunder også resultatfordeling. Der 

afgrænses således fra de øvrige 12 BEPS action points. 

Til BEPS action points er udarbejdet og udarbejdes 

fortsat løbende Discussion Drafts, som kan indeholde alt 

fra yderligere præciseringer, tilføjelser og/eller 

kommentarer. Disse vil, i det omfang det findes relevant 

blive anvendt og inddraget i afhandlingen, men der 

afgrænses fra decideret gennemgang og analyse af 

Discussion Drafts.  

 

Som opsummering på – og til belysning af de problemstillinger der fremkommer af analysedelen, 

vil der herefter anvendes en egenudviklet case til illustration af vigtige forhold i de nye TPG 2017 

kapitler. Fokus er her en koncern med et dansk moderselskab i spidsen i form af et A/S. Andre 

																																																								
6	http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm	

Action	Point	8

Immaterielle	
aktiver

Action	Point	9

Risiko	og	kapital

Action	Point	10

Høj-risiko	
transaktioner

Kilde:	Egen	tilvirkning

Figur	2.1	Action	Points	 8-10



	

	 	 Side	10	af	87	
	

selskabsformer vil ikke blive behandlet i casen. Da afhandlingen udarbejdes ud fra perspektivet om 

et dansk moderselskab, afgrænses der fra udenlandske skatteforhold samt lovgivning. Desuden ses 

der bort fra moms, told og eventuelle andre afgifter for at skabe udelukkende fokus på transfer 

pricing problematikkerne. I casen vil der for de overførte aktiver ikke være en samlet pris, idet det	

er	en	afhandling	i	sig	selv,	i	stedet	er	fokus	på	værdiskabelsen	og	risici	i	de	enkelte	

koncernselskaber	og	på	anvendelse	af	TPG	2017	kapitlerne.	

	

Grundet afhandlingens tidsramme og omfang afgrænses der fra data- og informationssøgning 

udgivet og offentliggjort efter den 15. august 2017.  

	

2.3	Disposition	
Afhandlingen opbygges i delementer således, at der skabes kongruens mellem indledning, 

problemformulering og konklusion, samt for overskueliggørelse for læseren. Til illustration heraf er 

udarbejdet disposition i figur 2.2. Der arbejdes ud fra de taksonomiske niveauer7. Der indledes 

således først med en redegørende del for at fastlægge grundlaget for afhandlingen. I afhandlingens 

første del, efter de indledende kapitler, analyseres for OECD’s BEPS projekt og hvilken 

indvirkning, dette har haft på TPG. 

Herefter fortolkes 

armslængdeprincippet fra TPG 

kapitel 1 med fokus på 

anvendelsen heraf. I anden del 

udarbejdes analysen. Analysedelen 

tager udgangspunkt i TPG kapitel 

6 om immaterielle aktiver og 

derefter analyseres ligeledes TPG 

kapitel 9 om omstruktureringer. 

Det tredje taksonomiske niveau 

udarbejdes som en case. Der 

fremstilles en egenudviklet case til 

brug for illustration og praktisk 

																																																								
7	http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/kultur-og-samfundsfagsbogen/kultur-og-
samfundsfagsbogen-2-udgave/metode/de-taksonomiske-niveauer/	

Resultatfordeling

Armslængeprincippet

Omstruktureringer

Case

Konklusion	 &	perspektivering

Immaterielle	
aktiver

Kilde:	Egen	tilvirkning

Figur	2.2	Disposition	over	afhandling

OECD’s	BEPS	projekt
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opstilling af resultaterne fra analysedelen. Der vil løbende blive udarbejdet delkonklusioner til 

opsummering af delelementerne fra problemformuleringen. Slutteligt sammenfattes en resumerende 

konklusion, som sammenholdes med problemformuleringen. Herefter ses konklusionen i et bredere 

perspektiv, som skaber en perspektivering til et udbyggende undersøgelsesmål.  

	

2.4	Metode	og	empiri	
Metoden er baggrunden for den viden, der gennem afhandlingen produceres. Da afhandlingen 

grundlæggende udarbejdes efter gældende ret og dertil vejledning indenfor transfer pricing, er der 

valgt den juridiske metode, herunder den retsdogmatiske. Den retsdogmatiske metode har til 

hensigt, ved hjælp af analyse, at komme frem til den gældende reststilling8. Sagt på en anden måde 

vil man ved metoden forsøge at forudsige, hvad en domstol ville komme frem til ved et givent 

spørgsmål. Her set i forhold til de problemstillinger der opstår for selskaber i forbindelse med 

transfer pricing i forhold til immaterielle aktiver og omstruktureringer.  

	

2.4.1	Dataindsamling	
Grundet metodevalget anvendes der i afhandlingen hovedsageligt kvalitativ empiri. Empiri 

indsamles blandt andet fra udgivelser og publikationer fra OECD, rapporter fra forskellige instanser 

samt artikler og bøger. Desuden andre vejledninger såsom SKATs ”den juridiske vejledning”. 

Hovedparten af den anvendte empiri kommer grundet afhandlingens formål fra OECD. Det bør 

nævnes, at publikationer som fx TPG, er en vejledning i konstant løbende udvikling. Det er derfor 

nødvendigt at holde sig opdateret omkring nye udvidelser og udgivelser. Dog er der grundet 

afhandlingens tidsramme, som tidligere nævnt, afgrænset fra information nyere end 15. august 

2017. Grundet afhandlingens fokus er det ikke fundet relevant at foretage egen kvalitativ 

indsamling i form fx interviews. Kvantitativ empiri forekommer fx i form af statistikker.  

	

2.4.2	Kildekritik	
Kilderne der anvendes er alle sekundære, hvilket vil sige, at det er en tredjepart, der har udarbejdet 

dem. I forhold til pålidelighed anses kilderne i høj grad for pålidelige, da langt de fleste er 

udarbejdet af store, anerkendte organisationer og virksomheder. Dog må der altid anlægges en 

kritisk tilgang, da der kan være risiko for, at data ikke er fuldstændig objektive. Som beskrevet	

																																																								
8	Retskilder	&	Retsteorier,	side	30	midt	for.		
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ovenfor er hovedparten af det anvendte data fra OECD, hvilket anses for at blive fortolket i samme 

henseende, som tiltænkt fra deres side. Dette med begrundelsen, at materialet er udarbejdet til brug 

for mange forskellige lande og således, antaget, ikke ville blive accepteret såfremt reglerne var gjort 

mere favorable for nogen end andre. Afledt af det faktum, at materialet er udarbejdet til brug for 

skattemyndigheder såvel som for selskaber, for at skabe mere gennemsigtighed. 

 

3.	OECD’s	BEPS	Projekt	
OECD’s, som er en forkortelse for The Organisation for Economic Co-operation and 

Development9, mission er at fremme politikker, der vil forbedre den økonomiske og sociale trivsel 

blandt verdens befolkning10. OECD tæller i dag 35 medlemslande, liste over lande kan ses i bilag 1. 

Missionen skal bidrage til udbredelsen af verdenshandel på en multilateral, ikke-diskriminerende 

basis, samtidig med at der opnås den højest mulige bæredygtige økonomiske vækst i 

medlemslandene11. I den forbindelse har OECD udviklet BEPS Projektet. BEPS Projektet er 

særdeles omfangsrigt og det største projekt i nyere tid og rækker desuden langt ud over de 35 

medlemslande. Med fokus på BEPS action points 8-10, der har relevans for transfer pricing forhold 

om immaterielle aktiver og omstruktureringer, vil der i det følgende blive redegjort for baggrund og 

formål, samt undersøgt status for implementering af BEPS Projektet. 

	

3.1	Baggrunden	for	BEPS	Projektet	
I takt med verdensøkonomien bliver mere og mere globalt integreret følger globaliseringen af 

koncerner med. Dette har medført, at der i langt højere grad sker transaktioner på tværs af 

landegrænser. Resultatet heraf er, at det – såfremt der ingen regler er – giver mulighed for 

skatteunddragelse ved overskudsflytning til lande med lavere beskatning. Dette medfører, at 

virksomheder sammensat af flere selskaber, herunder koncerner, ikke betaler den rette skat, samt at 

den skat der betales, ikke bliver indtægtsført i de korrekte lande. Med TPG var og er ønsket, at dette 

bekæmpes. Skatteunddragelser og BEPS situationer har imidlertid vist, at der var forhold i TPG 

2010 som skulle præciseres. Et eksempel på en BEPS problematik kan findes hos kaffegiganten 

Starbucks fra 2015. Starbucks har betalt en betydelig sum royalty for know-how omkring 

kafferistning. Prisen er sat efter en skatteaftale med Holland, hvilket er vigtigt at pointere kan være 

																																																								
9	http://www.oecd.org/about/history/		
10	http://www.oecd.org/about/		
11	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	16	punkt	7	
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lovligt. Problemet opstår da den høje pris ikke kan retfærdiggøres ifølge EU kommissionen, da den	

ikke afspejler markedsværdien12. Resultatet er, at der er flyttet en stor mængde profit via royalty 

betaling til det UK baserede selskab og dermed betaler Starbucks hverken skat af dette i Holland 

eller UK, hvorfor der sker skatteunddragelse. Se nedenstående figur for illustration af overførslen.  

Figur	3.1	Overblik	over	Starbucks	sag	

	
Kilde:	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_en.htm	

	
Et andet transfer pricing problem i samme sag er Starbucks’ interne køb af grønne kaffebønner fra 

Schweiz, som også er illustreret ved figur 3.1. Her betales der en overpris for grønne kaffebønner til 

det schweiziske selskab. Det viste sig, at prisen for bønnerne siden 2011 var mere end tredoblet13. 

Den markante prisstigning for kaffebønnerne betyder, at omkostninger til vareforbrug for det 

hollandske selskab er – for – høje, mens indtægterne i det schweiziske selskab tilsvarende er – for – 

høje. Det resulterer i et – for – lavt beskatningsgrundlag i Holland og tilsvarende et – for – højt i 

Schweiz. I forlængelse heraf afstedkommer royaltybetalingen til det UK baserede selskab, grundet 

de højere produktionsomkostninger, ikke alene af profit fra kafferistning, men i højere grad fra salg 

af andre varer. EU kommissionens undersøgelse af sagen viste, at Starbucks’ skattebetaling har 

været reduceret med mellem 20-30 millioner euro siden 200814. Her er altså et klart eksempel på 

dels skatteunddragelse og dels beskatning i forkerte lande. Sagen er endnu ikke afgjort. De 

																																																								
12	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_en.htm	
13	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_en.htm	
14	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_en.htm	
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hollandske skattemyndigheders holdning er, at skatteaftalen er indgået på	armslængdevilkår og har 

derfor valgt at anke sagen. Ifølge Wolters Kluwer forventes sagen afgjort i slutningen af 201715.  

	

Mens det forsøges undgået, at koncerner bliver udsat for dobbeltbeskatning ved integrering og 

implementering af regler om transfer pricing, er det som ovenfor fremført, muligt at koncernerne 

kan misbruge transfer pricing regler til at reducere deres 

samlede skattebetaling. De multinationale koncerner er 

naturligvis ivrige efter udviklingen af regler til undgåelse 

af dobbeltbeskatning, mens de derimod gerne udnytter 

mulighederne for at eliminere eller nedsætte deres 

beskatning. Til håndtering og bekæmpelse af sager som 

ovenstående har OECD udviklet BEPS Projektet, som er 

særdeles omfangsrigt.  

	

3.2	Formål	med	BEPS	Projektet	
Formålet med BEPS Projektet hænger selvsagt sammen med baggrunden og erkendelsen af, at TPG 

2010 ikke var tilstrækkelig vejledning for anvendelsen af transfer pricing reglerne. Der var brug for 

en uddybende præcisering for at stoppe de multinationale koncerners muligheder for at minimere 

eller helt fjerne indtægtsbeskatning. Ligesom det skulle sikres, at beskatningen sker i de 

koncernselskaber, som bidrager til værdiskabelse og bærer risikoen herved.  Base Erosion and 

Profit Shifting, forkortet BEPS, refererer til skatteplanlægningsstrategier som udnytter huller og 

uoverensstemmelser i skattelovgivning til kunstigt at allokere profitter til lavt beskattede lande16. På 

et møde for G20 landene i Mexico i november 2012 blev manglerne om regler for BEPS konstateret 

og ønsket og forventningen om nye regler påtalt17. OECD udgav den 12. februar 2013 Addressing 

Base Erosion and Profit Shifting, hvor det erkendes, at der skulle udarbejdes mere omfangsrige 

regler til at håndtere de huller, hvor de multinationale koncerner kunne få en konkurrencemæssig 

fordel i forhold til fx mindre koncerner eller enkeltstående uafhængige selskaber. Et fundamentalt 

problem der beskrives i rapporten er, at de internationale fællesprincipper baseret på nationale	

erfaringer til en delt skattejurisdiktion ikke har kunne holde trit med, hvor hurtigt det globale 

																																																								
15	http://kluwertaxblog.com/2016/10/31/starbucks-state-aid-transfer-pricing-analysis-part-ii/	
16	http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#background	
17	Addressing	Base	Erosion	and	Profit	Shifting,	side	11	

Billede	3.1
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erhvervsmiljø har udviklet sig18. På den baggrund udviklede OECD BEPS Action Plan, som blev 

udgivet den 19. juli 2013. Heri er der opstillet 15 såkaldte Action Points, som til dels er nye 

fokusområder og områder hvor der skal foretages præciseringer i forhold til transfer pricing 

transaktioner. Dette for at forhindre de multinationale koncerner i at forfordele indkomsten internt, 

således at denne ikke kunstigt flyttes rundt, men er i overensstemmelse med den egentlige 

værdiskabelse og dermed også resultatfordeling19. I figur 3.2 er et overblik over de 15 Action Points 

og markering af de tre, som afhandlingen behandler. BEPS Projektet kan altså ses som et fokus på 

dels lovlige/ikke lovlige situationer, men også hvordan man håndterer de uklare situationer, hvor 

selskaber egentlig ikke gør noget ulovligt, men hvor retfærdigheden og det etiske aspekt ikke anses 

for overholdt. Med fokus på immaterielle aktiver og omstruktureringer vil der i det følgende blive 

uddybet hvad Action Point 8-10 mere præcist indebærer. 

 

Figur	3.2	Overblik	over	BEPS	Action	Points.	

	
Kilde:http://blogs.mazars.com/letstalktax/2014/08/beps-action-plan-the-ambitious-programme/	

3.2.1	BEPS	Action	Points	8-9-10	
Det overordnede formål med Action Points 8, 9 og 10 er at sørge for, at udfaldene ved transfer 

pricing transaktioner er i overensstemmelse med værdiskabelse og de dækker dertil hver især et 

																																																								
18	Addressing	Base	Erosion	and	Profit	Shifting,	side	5	
19	http://www.oecd.org/tax/beps/		
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bestemt område. Desuden er der, som det også fremgår af figuren ovenfor, inkorporeret et 

substanskrav. Substanskravet omhandler, at der skal være reelt belæg for hvis et selskab fx påtager 

sig en risiko. Transfer pricing transaktioner skal altså afspejle substansen i de pågældende 

koncernselskaber20. Det vil sige, at såfremt et koncernselskab påtager sig risici, skal det have den 

rette bemanding med tilstrækkelig viden til at håndtere disse risici og tage beslutninger i forhold 

hertil, ligesom man må have den fornødne finansielle kapacitet til at kunne bære de økonomiske 

konsekvenser, hvis risikoen udspiller sig på sigt.  

	

3.2.1.1	BEPS	Action	Point	8	–	Immaterielle	aktiver	
Med fokus på aspekter omkring immaterielle aktiver tilstræbes det ved Action Point 8 at udvikle et 

regelsæt til at forhindre BEPS situationer ved overflytning af immaterielle aktiver mellem 

koncernselskaber. For at det skal kunne lade sig gøre, kræver det en række tiltag21, hvor 

afhandlingens fokus vil være på: 

 

1. En bred og klar definition af immaterielle aktiver 

2. Sikre at profitter i forbindelse med overførsel og brug af immaterielle aktiver allokeres 

hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med værdiskabelse – og altså ikke adskilles herfra.  

3. Udvikling af transfer pricing regler og specielle mål til håndtering af såkaldte hard-to-value-

intangibles. 

	

3.2.1.2	BEPS	Action	Point	9	–	Risiko	og	kapital	
I Action Point 9 er fokus at forhindre BEPS situationer, der omhandler overførsel af risici eller 

allokering af kapital blandt koncernselskaber. For at gøre dette kræves det, at der vedtages transfer 

pricing regler eller laves specielle mål for at sikre, at uhensigtsmæssige afkast ikke tildeles et 

koncernselskab alene fordi der kontraktligt er påtaget risici eller tilført kapital22. I forlængelse heraf 

kræves det altså, at reglerne omhandler tilpasning af afkast i forhold til værdiskabelse.  

3.2.1.3	BEPS	Action	Point	10	–	Andre	høj-risiko	transaktioner	
Action Point 10 er mindre præciseret, men omhandler andre høj-risiko transaktioner. Her handler 

det om at udvikle og skabe et regelsæt, der forhindrer BEPS i transaktioner, der ikke – eller i hvert 

																																																								
20	http://www.oecd.org/ctp/beps-frequently-asked-questions.pdf	punkt	122	
21	Action	Plan	on	Base	Erosion	and	Profit	Shifting,	side	20	
22	Action	Plan	on	Base	Erosion	and	Profit	Shifting,	side	20	
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fald meget sjældent – foretages mellem uafhængige parter. Disse regler skal som minimum 

indeholde følgende tre elementer23: 

 

1. Afklaring om, hvilke forhold der kan karakterisere en transaktion som høj-risiko. 

2. Klarlægning af, hvordan prisfastsættelsesmetoder anvendes, særlig profitsplit metoden set i 

konteksten af globale værdikæder. 

3. Give beskyttelse mod basale typer BEPS betalinger, hvormed må forstås, at andelen af 

omkostninger der fra andre koncernselskaber skal være reelle i den forstand, at selskabet 

selv ville have afholdt omkostningen eller betalt andre for denne.  

	
3.3	Realisering	af	BEPS	Projektet	
Efter udgivelsen af BEPS Action Plan gik arbejdet omkring de 15 Action Points for alvor i gang. I 

2015 kom ”BEPS 2015 Final Reports”, som er separate rapporter, der uddyber og præciserer de 15 

Action Points. Den 5. oktober 2015 kom rapporten ”Aligning Transfer Pricing Outcomes with 

Value Creation”. Rapporten dækker Action Points 8-10 og er en korrigeret udgave af TPG kapitel 1 

afsnit D, kapitel 6 og kapitel 7. Den 23. maj 2016 blev det vedtaget, at der kunne refereres til 

rapporten som TPG24. Rapportens indhold erstattede altså de tilsvarende afsnit og kapitler i TPG 

2010. Senest er der den 10. juli 2017 kommet en ny samlet udgave af TPG, ”TPG 2017”, hvori 

blandt andet er indarbejdet rapporten ”Aligning Transfer Pricing Outcomes”, som således nu er en 

integreret del af selve TPG 2017. På næste side er udarbejdet en tidslinje i figur 3.3, med henblik på 

at skabe et overblik over hele processen af BEPS projektet med fokus på Action Points 8-10 og 

udviklingen af TPG. 

																																																								
23	Action	Plan	on	Base	Erosion	and	Profit	Shifting,	side	21	
24	http://www.oecd.org/tax/oecd-council-approves-incorporation-of-beps-amendments-into-the-transfer-pricing-
guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations.htm	
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3.4	Status	for	tilslutning	til	BEPS	Projektet	
Ved at udarbejde en handlingsplan til et så omfattende og vigtigt aspekt af verdenshandlen 

medfølger et stort ansvar. Et ansvar for balancen mellem undgåelse af dobbeltbeskatning og 

undgåelse af huller til misbrug for skatteunddragelse. Derudover anses det for en stor udfordring at 

få alle parter til at blive enige og der stilles spørgsmålstegn ved, om det i grunden er realistisk, at 

alle kan enes. En undersøgelse foretaget af Grant Thornton i 2014, altså før udgivelsen af BEPS 

2015 Final Reports, omhandlende tiltroen til succes ved implementering af et globalt fælles 

regelsæt, udviste stor skepsis. Ud af 3.000 adspurgte selskaber beliggende i 40 forskellige lande, 

troede kun 19% på, at BEPS Action Plan ville få den ønskede virkning25  

 

For at BEPS Projektet skal blive en succes er det vigtigt at tilslutningen er stor. Hvis verdens lande 

vælger ikke at tilslutte sig projektet og i stedet indfører deres egne regler, vil der være stor risiko for 

dobbeltbeskatning eller slet ingen beskatning. Hvis tilslutningen ikke er tilstrækkelig, vil det 

ligeledes skabe problemer. En problematik kunne være fx være, at såfremt et land ikke tilslutter sig, 

vil der ikke være noget til hinder for, at man udenfor aftalen vil blive mere attraktiv for skattely. Et 

aktuelt eksempel herpå er England der truer med at droppe EU handelsaftaler og sænke 

selskabsskatten til 10% i forbindelse med BREXIT26. 

																																																								
25	http://www.grantthornton.co.nz/press/2014-press-release/global-survey-finds-businesses-sceptical-about-likely-
success-of-intergovernmental-action-on-tax/	
26	Briterne	overvejer	at	sende	selskabsskat	i	frit	fald	efter	Brexit,	Børsen,	25.	oktober	2016		
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I november 2015 godkendte G20 BEPS Projektets handlingsplan27. Allerede med denne 

godkendelse var tilslutningen betydelig da G20 landene tæller omkring 2/3 af verdens befolkning, 

kan ses i bilag 2. I OECD er der 35 medlemslande og med yderligere tilslutning af bl.a.  

udviklingslande tæller den samlede tilslutning til BEPS Projektet nu (pr. 15. juli 2017) 102 lande. 

De lande som har oplyst, at de vil implementere reglerne fra BEPS Projektet kan ses i bilag 3. 

Ydermere repræsenterer den store tilslutning mere end 93% af verdens globale BNP28. På den 

baggrund må det konkluderes, at der stor tilslutning til BEPS Projektet og at projektet er af stor 

betydning for at skabe retfærdighed i den internationale handel. Det er derfor relevant for 

koncernerne at kende reglerne og deres anvendelse. 

 

Danmark er medlem af OECD og har ligeledes tilsluttet sig BEPS Projektet. Den 23. februar 2017 

udsendte skatteministeriet en nyhed om, at Danmark har presset på for at få gennemført et nyt 

skattedirektiv i EU omhandlende skatteunddragelse29. Kort fortalt går det ud på at lukke huller ved 

handel mellem koncernselskaber hvor det ene befinder sig i EU og det andet udenfor EU. Det 

vidner altså om, at Danmark gerne støtter op om projekter til at forhindre skatteunddragelse. I den 

forbindelse kan det bemærkes, at antallet af SKATs foretagne indkomstforhøjelser i Danmark er 

faldet til et normaliseret niveau de seneste år og i 2015 blev virksomhedernes skattepligtige 

indkomst forhøjet med 5,9 milliarder, som er seneste opgørelse fra skatteministeriet30. Trods 

niveauet omtales som normaliseret er tallet stadig højt og SKAT forventes fortsat at have fokus på 

koncernselskabernes interne transaktioner og resultatfordelingen herimellem.  

	

3.5	Delkonklusion	
Et større antal multinationale koncerner havde misbrugt TPG 2010 i et forsøg på at reducere eller 

undgå beskatning af kontrollerede transaktioner. Disse BEPS situationer understregede, at TPG 

2010 ikke var tilstrækkelig som vejledning til undgåelse af skatteunddragelse og en 

udbygning/præcisering af TPG derfor var påkrævet i OECD BEPS Projektet. Med 15 action points, 

som løbende bearbejdes og præciseres er der gjort en særdeles stor indsats for at afværge	

																																																								
27	https://www.lett.dk/viden/faglige-nyheder/faglige-nyheder-2015/g20-godkender-beps-projekt-til-bekaempelse-af-
international-skatteudnyttelse	
28	OECD	Secretary-general	Report	to	G20	Leaders,	July	2017,	side	12	
29	http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2017/februar/regeringen-stoetter-udvidet-eu-indsats-mod-skatteundgaaelse-
over-for-tredjelande	
30	http://www.skm.dk/media/1340763/aktuelle-skattetal_transfer-pricing_020516.pdf	
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mulighederne for skatteunddragelse. Herunder arbejdet med action point 8-10 vedrørende transfer 

pricing forhold ved behandling af immaterielle aktiver og omstruktureringer, som har bidraget med 

betydelige præciseringer til TPG 2017. Et afgørende kriterium for at BEPS Projektet kan anses for 

at være en succes, er villigheden til implementering blandt verdens lande. Der er på nuværende 

tidspunkt 102 lande tilsluttet, som desuden står for mere end 93% af verdens samlede BNP. Med 

denne tilslutning og forventeligt flere lande på sigt, må det konkluderes, at BEPS Projektet har haft 

stor indflydelse på OECD’s TPG 2017. Arbejdet er ikke færdigt og der kommer løbende udgivelser 

fra OECD som forventeligt ligeledes vil have indflydelse på TPG 2017.  

 

4.	Armslængdeprincippet	–	OECD’s	udbygning	af	TPG	kapitel	1	
I det følgende fortolkes armslængdeprincippet og armslængdevilkår, som er grundlæggende for 

brugen af TPG 2017 og dermed også grundlæggende for den efterfølgende analyse af transfer 

pricing forhold omkring immaterielle aktiver og omstruktureringer. 

 

Armslængdeprincippet danner fundamentet for OECD’s TPG 2017, hvor kontrollerede 

transaktioner i den koncerninterne samhandel, skal leve op hertil og dermed ske på 

armslængdevilkår. Definitionen af armslængdeprincippet findes i OECD’s modeloverenskomst 

artikel 9 stk. 131. Der indledes i TPG kapitel 1 med at fortolke armslængdeprincippet, hvor ordlyden 

af fortolkningen er som følger32;   

 

“[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.” 

 

Princippet tilsiger altså, at kontrollerede transaktioner mellem koncernselskaber skal ske på samme 

vilkår, som ville have fundet sted, såfremt transaktionen var sket mellem to uafhængige parter og 

dermed også skal afspejle den pris, der ville være opnået mellem to uafhængige parter.  

																																																								
31	Model	Tax	Convention	on	Income	and	on	Capital	2014	(Full	Version),	side	M-26	
32	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	35,	punkt	1.6	
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4.1	Armslængdeprincippet	i	dansk	lovgivning	
Armslængdeprincippet findes i dansk lovgivning i Ligningslovens (LL) §2, stk. 1, hvoraf fremgår, 

at der ved kontrollerede transaktioner skal anvendes priser og vilkår, som stemmer overens med,	

hvad der ville være indgået aftale om ved uafhængige parter33. I Danmark fremgår den praktiske 

vejledning om armslængdeprincippet af SKATs juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.3, hvor det 

fremgår at armslængdeprincippet i LL §2 skal fortolkes i overensstemmelse med OECD’s 

modeloverenskomst artikel 934. SKAT opdaterer den juridiske vejledning to gange årligt (januar og 

juli), den har cirkulærestatus og er udtryk for hvorledes SKAT vil forholde sig. Det fremgår 

desuden af den juridiske vejledning, at SKAT kan foretage alle de indkomstændringer som 

fortolkningen og anvendelsen af TPG giver anledning til. Danmark har således valgt at 

implementere TPG som soft law. Havde TPG’s enkelte kapitler været skrevet ind i dansk lov, ville 

det i stedet være hard law35. 

	
4.1.1	Udfordring	omkring	LL	§2	og	TPG	som	soft	law	
Den danske lovgivning på området om armslængdeprincippet LL §2, stk. 1 er ikke blevet ændret af 

BEPS Projektet og udgivelsen af TPG 2017. Det er SKATs opfattelse, at BEPS projektet alene har 

medført en præcisering af TPG kapitlerne 1 om armslængdeprincippet, 6 om immaterielle aktiver 

og 9 om omstruktureringer. Havde det været mere end blot præciseringer, ville det have krævet en 

lovændring. Det skaber en udfordring omkring manglende ikrafttrædelsesdato for hvor og hvornår 

de nye TPG kapitler er gældende fra. Af OECD Final Reports fra oktober 2015 fremgik det, at det 

nye TPG kapitel 1 og 6 i rapporten ”Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” til 

fulde erstattede de gamle kapitler i TPG 2010. Ved offentliggørelsen af TPG 2017 er nu også 

offentliggjort et præciseret kapitel 9. OECD har ikke omtalt en ikrafttrædelsesdato for kapitel 1, 6 

og 9 og SKAT tolker således, at den præciserede vejledning i TPG kan bruges såvel bagud som 

fremadrettet i tid jf. Lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love, vedr. Ordinær 

skatteansættelse §34, stk. 536. Heraf fremgår, at fristerne for ændring af indkomstansættelsen ved 

kontrollerede transaktioner udløber den 1. Maj det sjette år efter indkomstårets udløb. Mere konkret 

er det illustreret ved eksemplet i figur 4.1 på næste side. 

																																																								
33	https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183458	
34	https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=124	
35	https://definitions.uslegal.com/s/soft-law	
36	https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=15793	
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I eksemplet kan koncernselskaber før 1. Maj 2018 risikere en ændring af indkomstansættelsen hvad 

angår kontrollerede transaktioner helt tilbage til indkomstår 2012 (antaget indkomståret følger 

kalenderåret). Den manglende ikrafttrædelsesdato skaber en udfordring, da koncernselskaberne ikke 

har haft mulighed for at anvende og tage højde for de nye tilføjelser og præciseringer i TPG, da de 

før offentliggørelse af den nye TPG skulle fastsætte armslængdevilkår og –priser i deres 

kontrollerede transaktioner.  

	
4.2	Armslængdevilkår	
BEPS situationer kan forekomme hvor retningslinjerne for transfer pricing i TPG ikke følges. Et 

eksempel kan være, når de multinationale koncerner spekulerer i at anvende en forkert pris for 

immaterielle aktiver, når de overdrages internt mellem selskaberne eller selskaberne betaler for 

brugen heraf. Ved at sætte prisen enten for højt eller lavt bliver der ikke taget højde for faktuelle 

forhold, der rent faktisk ville gøre sig gældende såfremt transaktionen fandt sted mellem to 

uafhængige parter. Prisfastsættelsen afspejler derfor ikke de enkelte koncernselskabers 

værdiskabelse. Det resulterer i, at koncernerne minimerer deres beskatning ved at rykke rundt på de 

skattepligtige indtægter, således at disse havner i lande, hvor der er lav beskatning. Som sagt er 

TPG kapitel 1 grundlæggende for armslængdeprincippet og armslængdevilkår. TPG kapitel 1 er delt 

op i fire delelementer, som illustreret i figur 4.2.  

	

1.	Maj	2018

5.	Oktober	2015
Aligning Transfer	Pricing Outcomes with	Value	Creation

6	år	
2012

10.	Juli	2017
Ny	version	af	TPG	udgives

Figur	4.1	Udfordring	omkring	manglende	ikrafttrædelsesdato

Kilde:	Egen	tilvirkning

Introduktion

A B

Andre	 tilgange	end	
armslængdeprincippet

Redegørelse	for	
armslængdeprincippet

C

Anvendelse	af	
armslængdeprincippet

D

Figur	4.2	TPG	Kapitel	1	struktur

Kilde:	Egen	tilvirkning
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Fokus i afhandlingen er anvendelsen af armslængdeprincippet afsnit D i TPG kapitel 1 og særligt, 

hvad selskaberne skal være opmærksomme på ved immaterielle aktiver og omstruktureringer, som 

analyseres i afhandlingens efterfølgende dele. Inden fortolkning af den generelle anvendelse af 

armslængdeprincippet er det vigtigt at kende til en særlig essentiel tilgang fra TPG kapitel 1 afsnit, 

B. 

 

4.2.1	Tilgang	for	at	opnå	armslængde	TPG	kapitel	1	afsnit	B	
For	at	opfylde	armslængdeprincippet	er	det	vigtigt,	at	salgsprisen	for	en	ydelse	eller	vare	svarer	til	

den	pris,	som	uafhængige	parter	ville	have	anvendt.	For	at	komme	frem	til	en	sådan	

armslængdepris	er	der	en	essentiel	tilgang,	der	gør	sig	gældende.	

	

”Seperate	Entity	Approach”.	Ved	denne	tilgang	

skal	forstås,	at	man	betragter	koncernselskaber	

som	individuelle	og	enkeltstående	og	altså	ikke	

som	uadskillelige37.	Til	at	fastlægge	hvorvidt	

armslængdeprincippet	er	opfyldt,	kræves	en	

sammenligning	af	prisen	for	henholdsvis	samme	

type	transaktioner,	herunder	ukontrollerede	

transaktioner,	samt	en	sammenligning	af	vilkår.	

Sammenligningen	skal	især	have	fokus	på	

funktioner,	aktiver	og	risici.	I	TPG	sammenfattes	

dette	i	en	sammenlignelighedsanalyse38,	som	

illustreret	i	figur	4.3.	

Sammenlignelighedsanalysen	er	dermed	helt	

grundlæggende	for	vurderingen	af,	hvorvidt	

armslængdeprincippet	er	opfyldt.		

	

																																																								
37	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	35,	punkt	1.6		
38	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	35,	punkt	1.7	
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Figur	4.3	Sammenlignelighedsanalyse

Kilde:	Egen	tilvirkning
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4.3	Anvendelse	af	armslængdeprincippet	
Retningslinjer er nødvendige for at sikre korrekt og ensartet anvendelse af armslængdeprincippet.  

Til vejledning af hvordan armslængdeprincippet anvendes opstilles 8 punkter i TPG 2017 kapitel 1 

afsnit D39. Nedenfor er de 8 punkter listet, og de som anses for relevante for afhandlingens fokus 

om immaterielle aktiver og omstruktureringer, er fremhævet med blå skrift;  

 

1. Identificering af de kommercielle eller finansielle relationer 
2. Anerkendelse af den nøjagtige afgrænsning af transaktionen 

3. Tab/underskud 
4. Effekten af regeringspolitik 

5. Brug af toldværdier 

6. Områdebesparelser og andre lokale markedsfaktorer 
7. Karakteren af arbejdskraft 

8. Koncernsynergiet 
 

Punkt 4 og 5 anses her for irrelevante, da afhandlingen omhandler interne forhold og der ikke ses på 

de enkelte landes politik, samt at toldværdier kun har begrænset værdi for fastsættelse af 

armslængdepriser. 

 

I TPG 2017 kapitel 1 afsnit D anføres det, at der er to hovedelementer i sammenligningen med 

uafhængige parter. Det første er at fastlægge, hvorvidt transaktionen sker i en kommerciel eller 

finansiel relation. Det andet hovedelement er sammenligning af de vilkår og økonomisk relevante 

omstændigheder, der gør sig gældende med en tilsvarende transaktion mellem uafhængige parter. 

Den overordnede proces er illustreret i figur 4.4. Med udgangspunkt i sammenlignelighedsanalysen 

vil de relevante 

punkter ovenfor 

blive analyseret i det 

følgende.  

	

																																																								
39	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	43-89,	punkt	D.1-
D.8	

Kommerciel	eller	
finansiel	relation?

Relevante	vilkår	og	
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omstændigheder

Sammenlign	med	
en	transaktion	

mellem	
uafhængige	parter

Figur	4.4	Overordnet	Proces	for	sammenligning

Kilde:	Egen	tilvirkning
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4.3.1	Identificering	og	afgrænsning	af	transaktionen	
For at opfylde armslængdeprincippet kræves, at samtlige forhold i en transaktion identificeres og 

analyseres. Selskaberne må derfor være grundige i deres udarbejdelse af analyser af de interne 

transaktioner. Punkt 1 og 2 udgør de ovennævnte to hovedelementer i forbindelse med 

sammenlignelighedsanalysen, hvorfor de her behandles under et. Ønsket med afgrænsning af 

transaktionen er at kortlægge den præcise transaktion, da armslængdeprisen ellers ikke kan 

fastsættes med høj grad af sikkerhed. Det er desuden vigtigt, at transaktioner behandles enkeltvis og 

der ligeledes ikke gøres generelle antagelser. Analysen kræver stor indsigt i såvel markedsmæssige 

vilkår som interne vilkår koncernselskaberne i mellem.  

 
De markedsmæssige vilkår bruges til at identificere, hvorvidt transaktionen er af kommerciel eller 

finansiel karakter. Her er det essentielt at have et bredt kendskab til branchen og vide hvilke 

faktorer, der påvirker virksomhedernes præstation indenfor en given sektor. Forståelsen opnås bedst 

ved at have et overblik over koncernen, da man derved har forståelse for, hvordan der responderes 

på faktorer, som påvirker præstationen, herunder forretningsstrategier, markeder, produkter, 

forsynings- og værdikæden, nøglefunktioner der udføres, materielle aktiver der anvendes og vigtige 

risici der påtages40. Efterfølgende analyseres koncernstrukturen ved identificering af selskaberne fx 

produktionsenhed, salgsenhed mv. Ved at analysere ovenstående opnås en identificering af 

transaktionen. Herefter afgrænses transaktionen mere dybdegående ved hjælp af 

sammenlignelighedsanalysen.  

	

4.3.1.1	Afgrænsning	af	transaktion	ved	sammenlignelighedsanalyse	
Formålet her er, at koncernen skal fastlægge, hvilke selskaber der bidrager og i hvilket omfang der 

bidrages til værdiskabelsen, for at sikre at transaktionen sker på uafhængige markedsvilkår. I TPG 

2017 listes 5 overordnede sammenlignelighedsfaktorer, man bør have med i 

sammenlignelighedsanalysen for transaktionen41. De 5 faktorer er illustreret i figur 4.5 på næste 

side. Ved at udarbejde en sammenlignelighedsanalyse baseret på sammenlignelighedsfaktorerne, 

dannes et grundlag for at vurdere, om transaktionen er sket på armslængdevilkår og prissat efter 

armslængdeprincippet. Desuden må analysen sammenholdes med, hvem der udfører hvilke 

funktioner, anvender hvilke aktiver og hvem der bærer risici. Elementet omkring funktioner,	aktiver 

																																																								
40	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	44	punkt	1.34	
41	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	45	punkt	1.36	
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og risici tildeles særlig stor betydning ved fastsættelse af 

koncerninterne salgspriser. Den store betydning skyldes, at det 

derved er muligt i højere grad at allokere bidragene til 

værdiskabelse og dermed finde frem til den korrekte pris for 

transaktionen. TPG 2017 har medført en ændring af den 

hierarkiske opbygning, hvor kontraktvilkår tidligere lå som nr. 

3 og produktets egenskaber nr. 1. Kontraktvilkår tildeles 

dermed større betydning end tidligere. Dertil er der sket en 

stor udbygning af funktions- og risikoanalysen, hvilket vil 

blive analyseret i det følgende. De øvrige tre faktorer har kun 

gennemgået mindre ændringer, hvorfor anvendelsen først 

illustreres i afhandlingens afsluttende case.      

	

4.3.1.1.1	Kontraktvilkår	
Kontraktvilkårene bruges i TPG 2017 som ”starting point” for sammenlignelighedsanalysen42. 

Kontrakter bruges for en kontrolleret transaktion til at afspejle den formelle intention med 

overførslen. Kontraktvilkår bør inkludere fordeling af ansvar, forpligtelser og rettigheder, samt 

fordeling af konstaterede risici. Den bør altså afspejle en risikoallokering internt mellem 

selskaberne. Derfor skal kontrakten ligeledes analyseres og vurderes i forhold til funktions- og 

risikoanalysen med fokus på, hvilke funktioner der udføres, anvendte aktiver og fordeling af risici. 

Kontraktvilkårene kan ikke alene danne grundlag for en transfer pricing analyse, hvorfor de altså 

kun benyttes som udgangspunkt. Yderligere information skal indsamles ved at benytte og analysere 

de 4 øvrige sammenlignelighedsfaktorer. I TPG 2017 opstilles et eksempel hvor den faktiske 

adfærd selskaberne i mellem afviger fra kontraktvilkårene. Her opstår en udfordring i forhold til 

armslængdeprincippet. TPG 2017 tilsiger, at hvor den faktiske adfærd ikke afspejler 

kontraktvilkårene, vægter den faktiske adfærd højest43. Desuden kan der være tilfælde hvor der slet 

ikke foreligger en kontrakt internt mellem selskaberne. Her vil den faktiske adfærd ligeledes træde i 

stedet. Det er dermed ikke muligt at snyde ved blot at lave falske kontrakter.  

	

																																																								
42	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	47	punkt	1.42	
43	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	47	punkt	1.48	
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Figur	4.5	Sammenlignelighedsfaktorer

Kilde:	Egen	tilvirkning
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I Danmark har SKAT beskrevet dette i den juridiske vejledning afsnit C.D.11.3.1.1.2 hvoraf 

fremgår, at såfremt der er afvigelser fra kontrakten i forhold til den faktiske adfærd mellem 

parterne, skal den faktiske transaktion fastlægges ud fra de funktioner der faktisk udføres, aktiver 

der reelt anvendes og risici, der faktisk bæres af parterne44.  

	

4.3.1.1.2	Funktions-	og	risikoanalyse	
Funktions- og risikoanalysen tildeles stor opmærksomhed og udførelsen af analysen har til hensigt 

at identificere økonomisk signifikante aktiviteter, samt fastlægge hvilke funktioner udføres, hvilke 

aktiver anvendes og hvilke risici bæres koncernselskaberne i mellem45, herunder også vurdering af 

resultatfordelingen i koncernen. Her må der som udgangspunkt være fokus på opgavetypen, 

herunder hvorvidt det er en standardopgave eller en specialopgave, samt graden af kompleksitet. 

Selskaberne må her foretage en risikoanalyse, da fordelingen af afkast afhænger af kompleksiteten, 

jo mere komplekst des højere afkast. I forlængelse heraf analyseres kompensationen for funktioner, 

aktiver og risici for at sikre, at denne tildeles jævnfør armslængdeprincippet. Funktions- og 

risikoanalysen er altså særdeles vigtig i forbindelse med korrekt allokering af afkast og overskud, i 

det dette sker som følge af bidrag til 

værdiskabelse. Som udbygning i 

TPG 2017 har OECD tilføjet en 6-

trins risikoanalyse46, illustreret i 

figur 4.6. Det er vigtigt at pointere, 

at risici ikke anses for vigtigere end 

funktioner og aktiver, men det kan 

være sværere at identificere 

forskellige risici og dernæst, hvem 

der bærer disse. I det følgende vil 

det belyses, hvor man som selskab 

skal være særligt opmærksom. 

 

																																																								
44	https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=124	
45	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	51	punkt	1.51	
46	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	54-55	punkt	1.60	
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Figur	4.6	6-trins	risikoanalyse	TPG	kapitel	1

Kilde:	Egen	tilvirkning
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4.3.1.1.2.1	Risikostyring	og	risikotyper	
I TPG 2017 introduceres begrebet risikostyring hvorved forstås at være i stand til at foretage 

vurdering af og reaktion på risici. Her	må ikke forveksles med at påtage sig risici hvor man får 

afkastet eller bærer byrden såfremt risiciene udspiller sig. Risikostyreringen omfatter tre 

elementer47;  

 

1. Have evnen til at træffe beslutning om at påtage sig, afstå eller afvise en risikofyldt 

mulighed samtidig med faktisk at kunne udøve denne beslutningstagerfunktion. 

2. Have evnen til at træffe beslutninger om hvordan man skal reagere på de risici der i givet 

fald er forbundet med den mulighed, samt faktisk udførelse som beslutningstagende 

funktion. 

3. Have evnen til at minimere risici ved at tage beslutning om foranstaltninger der påvirker 

risikoudfald, samt igen at kunne agere som beslutningstager.  

 

Af de tre elementer går beslutningstagerfunktionen igen. Denne er ligeledes en udbygning, der er 

introduceret i TPG 2017. Ved beslutningstagerfunktionen tolkes denne i overensstemmelse med 

substanskravet, som beskrevet i afhandlingens afsnit 3.2.1. Der skal altså forstås, at ikke alle og 

enhver kan tage de vigtige og afgørende beslutninger, men man må fx have den fornødne viden og 

finansielle kapacitet mv. Beslutningstagerfunktionen bør fra selskaberne have væsentlig 

opmærksomhed da den er afgørende for fastlæggelsen af, hvorvidt transaktioner og fordelingen af 

risici sker efter armslængdeprincippet. I samme ombæring introduceres også et kontrolelement. 

Kontrolelementet gør sig gældende for ovenstående punkt 1 og 2 og det kræver både kapacitet 

(finansiel) og funktion at udøve kontrol over risici48. 

 

Med udbygningen omkring beslutningstagerfunktion og kontrol er det ønsket at forhindre koncerner 

i et have såkaldte ”cash-boxes”, som er kapitaltunge koncernselskaber der alene yder finansiering, 

men ikke udøver kontrol over risici grundet manglende substans og kapacitet, men alligevel får hele 

afkastet af finansieringen. Yder et koncernselskab finansiering uden at udøve kontrol over risici er 

koncernselskabet efter reglerne i TPG 2017 kun berettiget til et risikofrit afkast. Er der kapacitet og 

substans til at udøve kontrol er koncernselskabet derimod berettiget til et risikojusteret afkast.   

																																																								
47	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	55	punkt	1.61	
48	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	56	punkt	1.65	
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Risici kan være relateret til forskellige ting og have forskelligt omfang. Der tolkes en positiv tilgang 

til risici forstået på den måde, at det må forventes, at man som selskab forventer et positivt udfald 

ved at påtage sig en given risiko. Uafhængige 

parter vil selvsagt aldrig påtage sig en risiko 

såfremt der kun er mulighed for et negativt 

udfald. 

 

I TPG 2017 gives en række eksempler på 

risici49 illustreret i figur 4.7. Der er blot tale 

om eksempler og derved ikke en udtømmende 

opremsning. Særligt operationel og finansiel 

risiko anses for centrale i forhold til 

ovenstående omkring beslutningstagerfunktion 

og kontrol.  

	

4.3.1.2	Anerkendelse	af	den	afgrænsede	transaktion	
Det afgørende for hvorvidt de karakteristika der forefindes ved analyse af de ovenstående 5 

sammenlignelighedsfaktorer er relevante, kommer an på hvorvidt de ville være signifikante i en 

transaktion mellem uafhængige parter50. Uafhængige parter vil selvsagt ikke indgå en transaktion, 

der vil stille dem værre end udgangspunktet. Derfor vil uafhængige parter altid vurdere alle 

realistiske muligheder, sammenligne disse og overveje forskelligheder ved dem og hvordan det 

påvirker egen værdi. Er der afvigelser i 6-trins analysen fra hvordan uafhængige parter vil agere, 

kan det resultere i, at transaktionen ikke anerkendes af skattemyndighederne. Anerkendes 

transaktionen ikke betyder det, at skattemyndighederne er uenige i fordelingen af funktioner, 

aktiver og risici, samt fordelingen af afkast og kompensation herfor. Ved ikke anerkendte 

transaktioner kan skattemyndighederne gå ind og foretage en indkomstkorrektion, hvorved forstås 

en omfordeling af overskud og dermed en korrektion af selskabsskatten. Det essentielle for 

opfyldelse af armslængdeprincippet er, at koncernselskaberne aflønnes korrekt i forhold til deres 

værdiskabende funktioner, aktiver og risici, herunder at det enkelte koncernselskab udfører de	

vigtigste kontrolfunktioner for de risici der bæres. Derfor skal beslutningstager- og 

																																																								
49	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	60-61	punkt	1.72	
50	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	45	punkt	1.37	
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kontrolfunktioner være hjemmehørende hos det selskab der bærer risici og modtager kompensation 

herfor. Som eksempel kan nævnes medicinalindustrien, som i høj grad er præget af 

produktudvikling som ofte forbindes med store risici. Dertil skal det bemærkes, at blot fordi en 

transaktion ikke findes mellem uafhængige parter, er det ikke ensbetydende med, at den ikke skal 

anerkendes51. Hovedbetragtningen tolkes derfor at være, hvorvidt den faktiske transaktion besidder 

den samme kommercielle rationalitet, som ville være at finde mellem uafhængige parter under 

økonomisk sammenlignelige omstændigheder og ikke om samme transaktion findes mellem 

uafhængige parter.  

	
4.3.3	Tab/underskud	
Skattemyndighederne har særlig fokus på, om 

tab/underskud skyldes en forkert anvendelse af 

armslængdeprincippet. En koncern kan have 

koncernselskaber, som har underskud, hvor 

kapitalen bliver tilført fra andre 

koncernselskaber. Når et koncernselskab over 

længere tid har underskud, mens koncernen 

som helhed har overskud, kan der være tale om en forkert anvendelse af TPG og dermed et transfer 

pricing problem. Det bør således undersøges, om det skyldes interne forhold (interne priser og 

vilkår som ikke er at finde hos uafhængige parter) eller eksterne markedsforhold som gør, at et 

selskab har underskud i et eller flere år. Eksempler på årsager hertil kan fx være, store 

opstartsomkostninger, svære økonomiske forhold, ineffektivitet eller andre plausible årsager52. Man 

må derfor sammenholde og sammenligne det med uafhængige parter, da disse hverken kan eller vil 

tolerere tab og underskud på ubestemt tid. Et selskab vil kun påtage sig omkostninger ud fra en 

forventning om, at det vil opnå et fremtidigt overskud. Hvis dette tager tid, vil et uafhængigt 

selskab, som realiserer underskud igennem en længere periode på et tidspunkt være nødsaget til at 

indse, at overskuddet ikke kan opnås og være nødsaget til at stoppe den underskudsgivende 

aktivitet. Hvis det skyldes en anvendelse af forkerte priser og vilkår for de kontrollerede 

transaktioner i koncernen, vil underskud i et koncernselskab være udtryk for, at det	

underskudsgivende selskab ikke bliver betalt korrekt og dermed ikke modtager en 

																																																								
51	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	78	punkt	1.122	
52	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	80	punkt	1.129	
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armslængdekompensation fra koncernen, som så får den afledte fordel af selskabets aktiviteter53. 

Man må altså igen se på en sammenligning med uafhængige parter for at vurdere om 

kompensationen sker på armslængdevilkår.  

 

I Danmark er der i relation til ovenstående lavet et rentabilitetskriterium, som afgrænser 

erhvervsmæssig virksomhed overfor ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Hvorfor dette er afgørende, 

skyldes reglerne for fradrag. Når den skattepligtige indkomst beregnes, har man som 

erhvervsmæssig virksomhed ret til at fradrage driftsomkostninger jævnfør Statsskatteloven (SL) §6, 

stk. 1 A54. For at leve op til rentabilitetskriteriet og dermed kategoriseres som erhvervsmæssig 

virksomhed kræves, at der er overskud på den primære drift, en rimelig forrentning af investeret 

kapital, samt berettiget løn såfremt der bidrages med en arbejdsindsats jævnfør den juridiske 

vejledning afsnit C.C.1.3.155. I samme afsnit i den juridiske vejledning pointeres det dog, at en 

virksomhed godt kan være af erhvervsmæssig karakter selvom ovenstående krav i en periode ikke 

opfyldes. Kriteriet for stadig at kunne kategoriseres som erhvervsmæssig er, at der skal være udsigt 

til, at virksomheden inden for en periode bliver rentabel. Der ses her overensstemmelse mellem 

OECD’s TPG 2017 og den juridiske vejledning hvad angår behandlingen af underskudsgivende 

selskaber.  

	

4.3.4	Områdebesparelser	og	andre	lokale	markedsfaktorer	
Dette område er særligt interessant når det kommer til omstruktureringer. Geografiske 

forskelligheder kan påvirke sammenligneligheden og derved armslængdepriser. I nogle tilfælde vil 

man kunne anvende sammenligning med uafhængige parter og i andre passende justeringer. I TPG 

2017 deles de geografiske forskelligheder op i henholdsvis områdebesparelser og andre lokale 

markedsfaktorer. I det følgende ses der nærmere på, hvordan selskaberne skal håndtere disse.  

	

4.3.4.1	Områdebesparelser	
Når man skal bestemme, hvordan områdebesparelser skal deles mellem to eller flere 

koncernselskaber, så det sker på armslængdevilkår, opstilles der i TPG 2017 fire overvejelser man 

																																																								
53	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	81	punkt	1.130	
54	https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303	
55	https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=124	
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må holde sig for øje56. Disse er illustreret i figur 4.8. Hvor der eksisterer pålidelige	lokale 

sammenlignelige markedsforhold, som kan anvendes til fastsættelse af armslængdepris, bør der ikke 

foretages justeringer. Hvis der ikke er mulighed for at indsamle sammenlignelighedsinformation, 

må man i stedet anvende sammenlignelighedsjusteringer.  

	

4.3.4.2	Andre	lokale	markedsfaktorer	
Der kan altså være forhold som skaber områdebesparelser, men der kan også være faktorer, som 

vanskeliggør udførelsen af en sammenlignelighedsanalyse og som ikke er direkte relateret til 

besparelser, men som påvirker armslængdeprisen. I TPG nævnes forskellige eksempler som for 

eksempel købekraft og produktpræferencer. Disse er altså faktorer vedrørende forbrugeren. 

Derudover kan der være forhold som infrastruktur, (veluddannet) arbejdskraft og andre forhold, 

som skaber markedsfordele eller –ulemper57. Processen for identificering af de lokale 

markedsfaktorer har samme fremgangsmåde som ovenfor58 og er illustreret i figur 4.9. 

	
Her skal der altså foretages justeringer, såfremt det kan fremme og forbedre sammenligneligheden. 

Igen er det vigtigt, der kun foretages justeringer i de tilfælde hvor der ikke er tilstrækkelig 

sammenlignelig information om ukontrollerede transaktioner.  

	

																																																								
56	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	85	punkt	1.141	
57	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	85	punkt	1.144	
58	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	85	punkt	1.146	
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Vedrørende lokale markedsforhold bør det bemærkes, at man skal være særligt opmærksom, når 

man skelner mellem disse forhold og immaterielle aktiver. 

	

4.3.5	Karakteren	af	arbejdskraft	
Kvaliteten af arbejdskraft indenfor en virksomhed kan være af stor 

betydning. Har man veluddannede medarbejdere, kan det påvirke 

armslængdeprisen for ydelser eller produkter, da det kan have 

indflydelse på kvaliteten eller effektiviteten af produktionen59. I 

koncerner kan der være mulighed for at rekruttere internt, hvilket i 

nogle tilfælde kan betyde en væsentlig besparelse i forhold til at skulle 

lære udefrakommende op, i og med at der medfølger know-how fra 

tidligere. Ligeledes ses det ved omstruktureringer, at grupper af 

medarbejdere rykkes rundt. Der flyttes foruden medarbejderne altså immaterielle aktiver rundt, 

hvilket kan give en betydelig besparelse, som må vurderes og tages højde for. For at kunne sætte 

den korrekte armslængdepris, er man nødsaget til at tage højde herfor i 

sammenlignelighedsanalysen60. Det bør yderligere bemærkes, at særlige egenskaber og erfaring i 

sig selv også kan øge værdien ved overførsel af immaterielle aktiver, selvom den/de pågældende 

medarbejder(re) der tilfører værdi ikke flyttes med.  

	

4.3.6	Koncernsynergier		
Som koncern er der mulighed for at opnå visse fordele, både som helhed og koncernselskaberne i 

mellem, ved de koncernsynergier der unægtelig vil opstå med tiden. Det skal man derfor sørge for 

at have med, når man foretager en sammenlignelighedsanalyse, da disse ellers kan give 

skævvridninger i forhold til armslængdepriser. Koncernsynergier kan være øget købekraft set i 

forhold til en enkeltstående uafhængig part, stordriftsfordele hvor uafhængige parter ofte har en 

byrde i form af højere driftsomkostninger, da de kun er sig selv, integrerede IT-systemer som gør 

det nemt at kommunikere på tværs af koncernen; desforuden også let tilgængelig data og endelig 

integreret ledelse, er nogle af de positive eksempler der kan nævnes61. For det er ikke kun positive 

synergier der kan opstå. De negative kan fx være bureaukratiske barrierer i form af uenighed	

																																																								
59	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	88	punkt	1.152	
60	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	89	punkt	1.155	
61	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	89	punkt	1.157	
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omkring regler, hvor uafhængige parter kun skal blive enige med sig selv, eller hvor en del af 

koncernen må gå på kompromis med systemer, da de skal være anvendelige for alle, men dermed 

ikke ensbetydende med optimale for alle62. De negative synergier skal der naturligvis i ligeså høj 

grad tages højde for som de positive. Hvis ikke det er muligt at finde sammenlignelige 

ukontrollerede transaktioner grundet koncernsynergierne, listes i TPG 2017 tre trin til hvordan man 

håndterer den usammenlignelige transaktion63, illustreret i figur 4.10. 

	
For at opfylde armslængdeprincippet skal henholdsvis den økonomiske fordel eller ulempe fordeles, 

så det afspejler de enkelte koncernselskabers værdiskabelse og de risici, som det enkelte 

koncernselskab håndterer og har finansiel kapacitet til at bære. Som eksempel kan nævnes, at et 

principal selskab vil foretage alle de væsentlige funktioner, eje de væsentlige aktiver (herunder 

immaterielle aktiver) og have finansiel kapacitet til at modstå de økonomiske forhold ved dets risici. 

De andre koncernselskaber i en principalstruktur anses for low risk selskaber. Det er derfor 

principal selskabet, som skal have den økonomiske effekt ved koncernsynergier.  

 
Det er muligt, at der kan opstå tilfældige (omtales i TPG 2017 passive) fordele koncernselskaberne i 

mellem. Det er vigtigt at skelne sådanne fra koncernsynergierne. Tilfældige fordele gives ikke mere 

opmærksomhed, når de alene opstår som følge af, at koncernselskaberne er medlem af koncernen64.  

	

4.4	Delkonklusion	
BEPS Projektet har medført en betydelig udbygning af kapitel 1 i TPG 2017 sammenlignet med 

TPG 2010 versionen. TPG 2017 fastslår at armslængdeprincippet fortsat er udgangspunkt når 

resultatfordelingen i koncernen skal vurderes. Trods en mere fyldestgørende vejledning opstår der 

en udfordring for selskaber i de lande, som har valgt at anvende TPG som soft law, da dette, som i 

fx Danmark, kan anvendes til vurdering af transaktioner og interne aftaler fra 2012 og dermed 

bruges i vurdering af koncerninterne forhold før selskaberne og rådgiverne havde kendskab til den 

																																																								
62	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	90	punkt	1.157	
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64	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	90	punkt	1.158	
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endelige tekst i TPG. I sammenlignelighedsanalysen er den koncerninterne aftale kun et starting 

point, idet selskabernes faktiske adfærd tillægges større betydning. Afsnittet om funktions- og 

risikoanalysen har fået større betydning og der er indført en 6-trins risikoanalyse for at vurdere om 

koncernen har en korrekt allokering af risici. Hertil kommer beslutningstagerfunktionen og 

kontrolelementet, som ligeledes er en præcisering og klarlægger hvorvidt risici dels er korrekt 

allokeret, men finansiel kapacitet er også præciseret som et substanskrav for at selskaber kan bære 

de pågældende risici. I forhold til afhandlingens fokus på immaterielle aktiver og omstruktureringer 

anses præcisering af risici, kontrolkrav og substanskrav for vigtige ved fordeling af tab/underskud 

og områdebesparelser. Ligesom karakteren af arbejdskraft, om det er service eller overførsel af 

know-how og korrekt fordeling af koncernsynergier er væsentlige faktorer til analyse og vurdering 

af armslængdevilkår – og priser.  

	

5.	Immaterielle	aktiver	–	OECD’s	udbygning	af	TPG	kapitel	6	
BEPS Projektet medførte ændringer og præciseringer til TPG 2017, herunder et nyt og præciseret 

kapitel 6 om immaterielle aktiver, der erstatter det gamle kapitel 6. Der er sket en markant 

udbygning af kapitlet og det er således vigtigt, at der er konsensus omkring forståelsen og 

anvendelsen heraf. Afhandlingens kapitel 5 har til hensigt at analysere det nye TPG 2017 kapitel 6 i 

forhold til, hvad selskaber skal være opmærksomme på og eventuelle udfordringer der måtte opstå.   

 
TPG 2017 kapitel 6 omhandler særlige overvejelser i forhold til behandlingen af transfer pricing 

forhold, der vedrører immaterielle aktiver. I forhold til armslængdeprincippet og immaterielle 

aktiver beskrives det, at hvor vilkårene i forbindelse med brug eller overførsel af immaterielle 

aktiver mellem to associerede selskaber er forskellige fra uafhængige parter, skal enhver profit der 

ville være forekommet mellem uafhængige parter inkluderes i den skattepligtige indkomst65. 

Opbygningen af TPG kapitel 6 er illustreret i figur 5.1 på næste side.  
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For at vurdere om armslængdeprincippet er opfyldt, må man helt centralt starte med at analysere 

hvorvidt en transaktion bidrager med økonomisk værdi fra et koncernselskab til et andet og hvorfra 

værdien kommer; materielt aktiv, immaterielt aktiv, service eller andre aktiviteter. 

Koncernselskaberne skal kompenseres for den værdiskabelse, som det enkelte selskab bidrager 

med, jævnfør seperate-entity tilgangen. Det være sig i sammenhold med udførte funktioner, 

anvendte aktiver samt påtagne risici, ved immaterielle aktiver med særligt fokus på DEMPE-

funktionerne, som vil blive nærmere beskrevet og analyseret i kapitlet.  

	

5.1	Definition	og	identificering	af	immaterielle	aktiver	
For at kunne anvende vejledningen omkring overførsler og brug af immaterielle aktiver, må det 

defineres, hvad der egentlig forstås ved et immaterielt aktiv. For at undgå situationer hvor der ikke 

var betalt for overførte immaterielle aktiver, ønskede man en bred og klar definition. I TPG 2017 er 

ordlyden som følger66;  

 

”…  the word “intangible” is intended to address something which is not a physical 
asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in 
commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred 
in a transaction between independent parties in comparable circumstances.” 

 

Der stilles altså følgende tre kriterier, for at der kan være tale om et immaterielt aktiv; 

1. Noget (”something”) der ikke er et fysisk eller finansielt aktiv 

2. Det skal kunne ejes eller kontrolleres i forbindelse med kommercielle aktiviteter 

3. Brug eller overførsel skal kompenseres, som hvis dette var sket mellem uafhængige parter 

																																																								
66	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	249	punkt	6.6	
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Det er, som intentionen tilsigter, en bred definition med en negativ afgrænsning af hvad 

immaterielle aktiver ikke omfatter. Definitionen adskiller sig fra den tidligere definition i TPG 

2010, som havde en positiv afgrænsning, der også oplistede eksempler på immaterielle aktiver. Der 

er en udfordring omkring, hvordan immaterielle aktiver defineres, i og med det er vigtigt, at 

definitionen hverken er for bred ej heller snæver67. Er definitionen for bred, risikeres det, at såvel 

koncernselskaber som skattemyndigheder kræver, at der betales for immaterielle aktiver som 

uafhængige parter ellers ikke ville have betalt for og vice-versa ved en for snæver definition. OECD 

har ikke tillagt det afgørende betydning, hvilket koncernselskab der besidder det juridiske ejerska. 

Det vigtige er således, hvem der er økonomisk ejer. OECD har heller ikke tillagt det afgørende 

betydning, om de immaterielle aktiver fremgår af balancen, idet selskaber kan have fratrukket 

forskningsudgifter løbende uden mulighed for aktivering i balancen. Derimod har OECD tillagt det 

stor betydning, om uafhængige parter ville betale i samme situation. BEPS situationer var netop 

udtryk for tilfælde, hvor koncernselskaber har betalt en lavere eller højere pris for immaterielle 

aktiver, end hvad uafhængige parter ville have gjort.  

	

I den danske lovgivning behandles beskatning af immaterielle aktiver efter Afskrivningsloven (AL) 

§40, stk. 1-2 og §41, LL §12 B og §27 A og SL §4-668. SL §4-6 regulerer, hvad der indgår og ikke 

indgår, samt hvad der kan fradrages i den skattepligtige indkomst, mens AL §40 stk. 1-2 og §41 

regulerer behandlingen af afskrivninger og endelig regulerer LL §12 B og §27 A beskatning af 

fortjeneste og fradrag for tab ved salg/afståelse. Den brede definition af immaterielle aktiver, som 

fremgår af TPG 2017, kan sammenholdes med AL §40, hvoraf der listes en række eksempler, men 

da disse er ikke udtømmende, må man konkludere, at anvendelsesområdet ligeså er bredt. Der er 

heller ikke oplysninger om lovændringer, hvorfor SKAT må have vurderet, at de danske lovregler 

kan anvendes uændret og kapitel 6, herunder den nye definition, anses for præcisering.  

	

5.1.1	Kategorier	af	immaterielle	aktiver		
Der findes mange forskellige typer immaterielle aktiver og hvad der i en transaktion defineres som 

et værdiskabende immaterielt aktiv, gør det ikke nødvendigvis i anden. I TPG gives en række 

eksempler på immaterielle aktiver, men listen er ikke udtømmende. Eksempler der alle opfylder 

																																																								
67	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	249	punkt	6.5	
68	Lærebog	om	indkomstskat,	side	615	
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definitionen for immaterielle aktiver og som derfor skal vurderes i forhold til funktioner, aktiver og 

risici i relation til værdiskabelse er illustreret i figur 5.2. 

	
Kilder69 Figur: Egen tilvirkning 

																																																								
69	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	253-257	
Varemærkestyrelsen:	https://www.dkpto.dk/find-den-rigtige-rettighedstype/opfindelser/	Google	eksempel:	
http://info.vethanlaw.com/blog/trade-secrets-10-of-the-most-famous-examples	Regeringslicens	eksempel:	
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-07-29-i-60-aar-loeste-de-selv-problemet-til-alles-bedste-nu-sander-det-hele-til	

Patenter
Patenter	er	et	juridisk	 instrument,	 som	giver	en	eksklusiv	 brugsret	til	en	opfindelse,	 som	både	kan	være	et	produkt	eller	en	proces.	

Brugsretten	vil	ofte	være	indenfor	en	bestemt	tidsramme	i	og/eller	indenfor	 et	bestemt	geografisk	område.	Der	kan	være	flere	årsager	

til	at	benytte	patenter,	men	uagtet	er	de	fleste	økonomiske.	Enten	er	det	opfinderen	 selv	som	tager	patent	til	brugsrettigheden	eller	

også	sælges	patentet	og	på	den	måde	opnås	 en	økonomisk	 gevinst.

I	TPG	opstilles	 der	ikke	som	sådan	kriterier	for	hvornår	man	kan	få	et	patent.	Ser	man	på	Danmark	er	der	i	varemærkestyrelsen

opstillet	tre	kriterier	for	opfindelsen	 som	skal	være	opfyldt;

1.	Den	skal	være	ny

2.	Den	skal	sig	væsentligt	fra	eksisterende	opfindelser

3.	Den	skal	kunne	udnyttes	industrielt

Det	er	altså	ikke	alle	der	blot	med	en	fiks	idé	kan	få	patent.	

Licenser	og	andre	begrænsede	rettigheder
Licenser	anvendes	hvor	der	gives	brugsret	til	et	immaterielt	aktiv,	men	uden	 at	selve	aktivet	overføres.	De	kan	være	en	del	af	

kontraktuelle	forpligtelser,	men	behøver	ikke	nødvendigvis	 at	være	indgået	ved	skriftlig	aftale.

Licenser	bruges	i	vidt	omfang	fx	som	adgang	til	systemer,	således,	 at	en	virksomhed	 ikke	behøver	købe	selve	systemet,	men	blot	

brugsretten	hertil.

Varemærker,	varenavne	og	brands
De	fleste	genkender	ofte	produkter	på	varemærker	og	-navne	og	kender	brandsene	bag.	Det	kan	være	et	logo,	symbol	 eller	blot	et	

navn,	som	gør	at	produktet	adskiller	sig	fra	supplementære	konkurrenters.	Varemærker	er	ofte	beskyttet	ved	lov.	I	Danmark	anvendes	

Patent-og	varemærkestyrelsen.	Brands	som	kan	være	et	enkelt	immaterielt	aktiv	eller	summen	af	flere	– som	i	øvrigt	kan	være	svære	

at	adskille	– er	ligeså	med	til	at	højne	 værdien	og	kan	være	grunden	til	at	kunderne	 fx	gerne	køber	en	tysk	produceret	bil	med	en	

skrabet	udstyrspakke	 for	at	få	råd	til	denne	fremfor	en	japansk	 fuldtudstyret,	men	med	et	andet	logo.	

Know-howog	handelshemmeligheder
Know-how og	såkaldte	handelshemmeligheder	 adskiller	 sig	fra	patenter	i	forhold	 til	den	juridiske	 beskyttelse,	 som	ikke	anvendes	 her.	

Know-how er	viden	og	information,	 som	fremmer	den	kommcercielle aktivitet	i	en	virksomhed.	 For	at	have	disse	fordele	kræver	det,	at	

den	viden	der	besiddes	 holdes	 indenfor	 virksomheden.	 Ligeledes	er	værdien	også	afhængig	af,	at	det	forbliver	hemmeligt	for	andre

parter.	Dette	kan	eksempelvis	 gøres	ved	klausuler	 i	medarbejderkontrakter.

Et	eksempel	er	Googles	søgemaskine,	 som	fortsat	anses	for	den	bedste.	De	bruger	en	algoritme,	som	konstant	udvikles	 og	kun	ganske	

få	medarbejdere	kender.	

Koncernsynergier
Der	henvises	 til	kapitel	4	til	forklaring	af	hvorfor	koncernsynergier kan	være	såvel	positive	som	negative	immaterielle	aktiver.

Goodwill	og	koncernværdi
Det	beskrives	 i	TPG	at	man	kan	skelne	mellem	goodwill	 og	koncernværdi,	men	det	findes	ikke	nødvendigt	 i	transfer	pricing forhold	om	

immaterielle	aktiver.	Her	er	det	afgørende	hvorvidt	 det	er	af	væsentlig	betydning	for	prisen	 af	en	given	transaktion.	Dette	gøres	ved	at	

sammenligne	med	en	transaktion	på	markedsvilkår.	Er	X	kr.	50	værd,	men	køber	er	villig	til	at	give	kr.	60,	udgør	goodwill	 altså	kr.	10.	

Kontraktuelle	rettigheder	og	regeringslicenser
Det	kan	være	afgørende	at	indgå	aftaler	om	tildeling	af	licenser	fra	regeringer	for	at	kunne	drive	virksomhed.	

I	nyligt	eksempel	 fra	Danmark	er	sandskrabning	 i	Løkken,	 hvor	virksomheden	 hidtil	 har	sørget	for	at	fjerne	overskydende	 sand	efter	

aftale	med	kommunen,	 men	dette	er	nu	ulovliggjort	af	Kystdirektoratet	og	der	skal	derfor	laves	en	løsning,	 som	evt.	Kunne	være	en	

licenstildeling	 fra	regeringen.		

Det	er	desuden	 vigtigt	at	skelne	 rettigheder	fra	virksomheders	 generelle	registreringskrav.

Figur	5.2	Eksempler	på	immaterielle	aktiver
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Desuden omtales i TPG ”unikke og værdifulde” immaterielle aktiver, der kendetegnes ved 

følgende70: 

1. De er ikke sammenlignelige med immaterielle aktiver brugt eller tilgængelige for parter der 

kunne have sammenlignelige transaktioner. 

2. Ved brug i driften af virksomheden forventes højere økonomiske fordele end hvis ikke det 

immaterielle aktiv var tilstede. 

 

Selvom det kan lyde som noget helt særligt og ekstraordinært med et ”unikt og værdifuldt” 

immaterielt aktiv, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden blot kan sætte en højere pris. 

Prisfastsættelsen skal stadig følge proceduren for transaktioner om immaterielle aktiver og derved 

ske på armslængdevilkår. Unikke immaterielle aktiver kan forekomme i alle led af værdikæden, fx i 

produktion eller marketing.  

	

Immaterielle aktiver kan deles op i forskellige grupper, men disse opdelinger har ikke nødvendigvis 

nogen særlig betydning. Der er desuden heller ikke nogen entydig metode til at foretage eventuelle 

opdelinger. Opdeling kan ske i fx ”hårde og bløde immaterielle aktiver” eller ”rutine/ikke-rutine”71. 

I det gamle kapitel 6 i TPG 2010 var immaterielle aktiver delt op i ”trade” og ”marketing”. I det nye 

kapitel 6 nævnes opdelingerne, men de anvendes ikke minutiøst. Desuden har opdelingerne ikke 

betydning for tilgangen til analysen af transaktionen, da alle transaktioner skal behandles som 

enkeltstående tilfælde og der altså ikke kan laves en generelle regler for bestemte grupper af 

immaterielle aktiver.  

	
5.2	Ejerskab	og/eller	kontrol	over	immaterielle	aktiver	
Som beskrevet i definitionen er et af kravene og det grundlæggende element for immaterielle 

aktiver, at de skal kunne ejes eller kontrolleres. Ud over at det er vigtigt til bestemmelse af om der 

først og fremmest er tale om et immaterielt aktiv, er det desuden helt essentielt, når det kommer til 

fordeling af afkast koncernselskaberne i mellem. Det præciseres i TPG 2017, at et koncernselskab 

ikke kan tildeles afkast fra immaterielle aktiver alene, fordi det står anført som juridisk ejer; dette 

kan være gjort for at opfylde lokale krav (konkurrencehensyn) uden at have indvirkning på 

koncernselskabernes værdiskabelse. Det kan desuden ikke accepteres, at den juridiske ejer af det 

																																																								
70	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	252	punkt	6.17	
71	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	252	punkt	6.15	
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immaterielle aktiv alene modtager hele afkastet ved det immaterielle aktiv,	såfremt andre selskaber i 

koncernen har bidraget til og båret risici ved værdiskabelsen af det immaterielle aktiv. I TPG 2010 

stod der ”selskabernes vigtigste funktioner”, dette præciseres i TPG 2017 til at være DEMPE 

funktionerne. DEMPE står for development (udvikling), enhancement (forbedring), maintenance 

(vedligeholdelse), protection (beskyttelse) og exploitation (udnyttelse)72. I forhold til værdiskabelse 

er analyse af DEMPE funktionerne, 

i forhold til hvem der bærer 

omkostninger, foretager 

investeringer og andre økonomiske 

byrder, af afgørende betydning for 

fordeling af afkast fra et immaterielt 

aktiv. I TPG 2017 kapitel 6 er der til 

analyse af immaterielle aktiver 

tilføjet en tilpasset 6-trins 

analysemodel til brug for 

transaktioner, der indeholder brugen 

eller overførsel af immaterielle 

aktiver mellem koncernselskaber73. 

De 6 trin er illustreret i figur 5.3.  

	

 

En koncern kan vælge at outsource nogle af de vigtige funktioner. Her er det vigtigt, at analysen 

fokuserer på kontrolelementet, da det er afgørende for fordeling af afkastet og kompensationen for 

forpligtelser. Man kan i forhold til det drage en parallel til principal-agent-teorien, som går ud på at 

den ene part – principalen – uddelegerer en opgave eller funktion til den anden part, som så skal 

varetage og udføre denne funktion74. Agenten vil i et uafhængighedsforhold aldrig indgå en aftale, 

hvor der ikke kompenseres tilstrækkeligt for service/funktioner i form af aflønning.  

	

																																																								
72	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	258	punkt	6.32	
73	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017	side	259	punkt	6.34	
74	http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=145194		

1. Identificer	 immaterielle	 aktiver	med	fokus	
på	væsentlige	risici	 i	forhold	til	DEMPE

2. Identificer	de	kontraktlige	forhold	herunder	
det	juridiske	ejerskab,	rettigheder	og	
forpligtelser,	samt	fordeling	af	risici

3. Identificer	hvilke	parter	der	udfører	hvilke	
funktioner,	anvender	aktiver	og	påtager	risici	 i	
forhold	til	DEMPE

4.	Ved	at	se	på	trin	1-3	analyseres	konsensus	
mellem	kontrakt,	faktisk	adfærd	og	kontrol

5. Er	der	i	trin	4	afvigelser	afgrænses	den	
faktiske	transaktion	i	forhold	til	udførte	
funktioner,	anvendte	aktiver	og	risikoallokering	
i	forhold	til	DEMPE

6. Bestemt	armslængdeprisen	så	denne	er	i	
overensstemmelse	med	trin	5

Figur	5.3	6-trins	analyse	immaterielle	aktiver

Kilde:	Egen	tilvirkning
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5.2.1	Kontraktuelle	forhold	og	risici	i	forhold	til	immaterielle	aktiver	
Ved immaterielle aktiver står koncernen overfor den udfordring, at de immaterielle aktiver skal 

fastlægges og at disse på armslængdevis allokeres i de rigtige koncernselskaber. De kontraktuelle 

forhold, herunder de juridiske rettigheder og ejerskab, udgør starting-point for 

sammenlignelighedsanalyse og sammen med funktions- og risikoanalysen, samt resten af	

elementerne i sammenlignelighedsanalyse foretages transfer pricing analyse vedrørende 

immaterielle aktiver. I kontrakten redegøres for alt, hvad der vedrører transaktionen og derved kan 

der foretages fordeling af afkast i forhold til udførte funktioner, anvendte aktiver og påtaget risici. 

Som i TPG 2017 kapitel 1 om armslængdeprincippet lægger OECD stor vægt på selskabernes 

faktiske adfærd og kontrol. TPG 2017 pointerer derfor, at hvis indholdet i kontrakter ikke stemmer 

overens med den faktiske adfærd, skal de forkastes og fokus skal i stedet være på de faktiske 

forhold som udspiller sig75. Ligeledes gælder det, såfremt der slet ikke er nogle nedskrevne vilkår, 

hvor der i stedet ses på de forhold, som er relevante og udspiller sig i den faktiske transaktion. I 

TPG 2017 anses det derfor for god skik, hvis man internt i koncernen har dokumentation for de 

enkelte koncernselskabers rettigheder og forpligtelser, herunder de enkelte koncernselskabers 

bidrag til værdiskabelse og DEMPE-funktionerne med tilhørende aktiver og risici. Det understreges 

igen, at hvis et selskab alene besidder ejerskab rent administrativt kan der ikke ske aflønning eller 

tildeles kompensation hertil. Hvis der er ændringer i fordelingen mellem koncernselskaberne skal 

det dokumenters, den forretningsmæssige begrundelse skal fremgå og det skal nøje vurderes, om et 

koncernselskab skal betale kompensation til et andet koncernselskab. Desuden skal det også 

vurderes om DEMPE-funktionerne flyttes, hvortil man må se på, hvordan det immaterielle aktiv er 

skabt. Omstruktureringer behandles nærmere i afhandlingens næste kapitel.  

	

5.2.2	Funktions-	og	risikoanalyse	med	fokus	på	DEMPE	
Da det er den faktiske adfærd koncernselskaberne imellem der er afgørende for vurdering af bidrag 

til værdiskabelse og dermed fordeling af det økonomiske ejerskab og afkast, må der som led i 

sammenlignelighedsanalysen og afgrænsningen af transaktionen foretages en funktions- og 

risikoanalyse. Ved immaterielle aktiver udvides analysen med DEMPE-funktionerne. 

Funktionsanalysen skal identificere de relevante immaterielle aktiver taget i betragtning hvordan de 

bidrager til værdiskabelse set i forhold til udførte funktioner og påtaget risiko i sammenhæng med 

DEMPE, samt anvendte aktiver. OECD præciserer at det økonomiske ejerskab fordeles i forhold til 
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kontrol over funktioner, aktiver og risici. Her er det ved immaterielle aktiver vigtigt, at der 

foretages en analyse af DEMPE-funktionerne enkeltvis.  

	
5.2.2.1	Funktioner	
Når et koncernselskab udfører funktioner er det berettiget til at modtage armslængdekompensation 

herfor76. Ved immaterielle aktiver gælder det for samtlige DEMPE-funktioner i det omfang disse 

bidrager til værdiskabelsen af det immaterielle aktiv. Kompensationen afhænger af flere faktorer. 

Vurdering kan ikke alene foretages ud fra udførslen af funktioner, men må ses i et større perspektiv 

hvor kontrol ligeledes inddrages. I forhold til kontrol over funktioner skal der ydermere være 

kapacitet til at udføre kontrollen. Det betyder, at såfremt et koncernselskab ikke kontrollerer nogle 

af de værdiskabende funktioner koncernselskabet udfører, er koncernselskabet ikke berettiget til 

mere end et risikofrit afkast. Derimod såfremt et koncernselskab udøver kontrol har 

koncernselskabet ret til et risikojusteret afkast. Ydermere såfremt koncernselskabet både finansiere, 

kontrollere og udfører alle de værdiskabende funktioner er koncernselskabet berettiget til hele 

afkastet77.  

	

5.2.2.2	Aktiver	
Hvis et koncernselskab anvender aktiver i forbindelse med DEMPE-funktionerne er det ligeledes 

berettiget til at modtage kompensation herfor78. Det kan være fx immaterielle aktiver såvel som 

materielle aktiver eller finansiering. Det er vigtigt at vurdere betydningen af aktivet og det bidrag 

det giver til værdiskabelsen. Immaterielle aktiver kan være fx know-how og et eksempel på 

materielle aktiver kan være produktionsudstyr.  

 

Finansiering som aktiv er mere komplekst. Der er en nær sammenhæng mellem finansiering og 

risici. Risikoen omkring en finansiering afhænger af de økonomisk relevante karakteristika for 

transaktionen79. Herved skal forstås forhold som kreditsikkerhed, beløbsmæssig størrelse, 

lav/højrisiko investering mv. Derfor må finansieringen vurderes i forhold til hvem der bærer 

risikoen herfor og sammenholdes med substanskravet, herunder finansiel kapacitet, 

beslutningstagerfunktion og kontrol. Ved finansiering af et immaterielt aktiv bemærkes det, at 
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vurderingen af kompensation må ske ud fra vurdering af både den finansielle risiko og operationelle 

risiko. Den finansielle risiko fremkommer af selve finansieringen, mens den	operationelle risiko 

tilknytter sig DEMPE-funktionerne. Besidder et koncernselskab alene den finansielle risiko, skal 

det modtage risikojusteret kompensation herfor.  

	
5.2.2.3	Risici	
Ved udførsel af funktionsanalysen identificeres de økonomisk signifikante immaterielle aktiver. I 

relation til DEMPE-funktionerne skal hver funktion gennemgå risikoanalyse i forhold til det 

immaterielle aktiv80, ved brug af 6-trins risikoanalysen illustreret ovenfor. Som eksempel kan 

bruges IKEA hvor det må antages, at brandet er vurderet som et immaterielt aktiv. Her startes 

således med at analysere udvikling (D) i forhold til de seks trin. Her kan der være risici i forhold til 

R&D, marketing aktiviteter hvor der er en risiko for disse mislykkes, risici i forhold til et 

tidsmæssigt aspekt (om det er tidligt i udviklingsfasen eller næsten færdigudviklet) mv. Dernæst 

analyseres forbedring (E) og så fremdeles for de øvrige funktioner. Det resulterer således i en 

omfangsrig risikoanalyse.  

 

Såfremt resultatet af en samlet vurdering af omstændighederne for en transaktion viser at 

substanskravet ikke er opfyldt og der dermed ikke er udøvet kontrol over risici giver det alene ret til 

et risikofrit afkast. Er der derimod finansiel kapacitet og udøvet kontrol over risici giver det ret til et 

risikojusteret afkast. I forrige kapitel omtaltes ”cash-boxes”, ved overførsler af immaterielle aktiver, 

med de nye regler i TPG 2017 om ejerskab og kontrol, forhindres ligeledes såkaldte ”IP-boxes”. 

Det er således ikke muligt at have ”tomme” koncernselskaber der alene agerer juridisk ejer af de 

immaterielle aktiver og får afkast heraf.  

	
5.3	Brug	eller	overførsel	af	immaterielle	aktiver	
Til vurdering af en kontrolleret transaktion indeholdende immaterielle aktiver er det vigtigt, at 

analyse og vurdering sker, jævnfør de generelle regler i TPG 2017 kapitel 1 afsnit D, analyseret i 

afhandlingens forrige kapitel. Ved immaterielle aktiver skal man være opmærksom på, at der ikke 

alene er tale om en kontrolleret transaktion, når selve det immaterielle aktiv overføres. Det er i 

forhold til analyse af transfer pricing situationer indeholdende immaterielle aktiver vigtigt at kende 

til følgende to scenarier81: 

																																																								
80	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	271	punkt	6.67	
81	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	278	punkt	6.87	
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1. Transaktioner der involverer overførsel af immaterielle aktiver eller rettigheder til 

immaterielle aktiver 

2. Transaktioner der involverer brugen af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer 

eller tjenesteydelser 

	

5.3.1	Overførsel	af	immaterielle	aktiver	eller	rettigheder	hertil	
I nogle tilfælde sker det, at et immaterielt aktiv overføres fuldstændigt. Det kan fx ske ved salg af et 

immaterielt aktiv og dermed alle rettigheder dertil. Ligeledes kan det være salg af en licens med 

evig varighed eller eksklusivitet. I andre tilfælde overføres ikke hele det immaterielle aktiv, men 

kun begrænsede rettigheder hertil82. Eksempler herpå er geografiske restriktioner, begrænset 

varighed til brugen af rettigheden eller restriktioner i forhold til selve brugen af rettigheden. I 

situationer hvor der overføres rettigheder, er det vigtigt både at identificere det immaterielle aktiv, 

men herefter også behandle de pågældende rettigheder enkeltvis og altså ikke blot som en del af det 

immaterielle aktiv83. Som eksempel kan anvendes sportsikonet Nike. Såfremt der overføres en 

rettighed til brug af Nikes brand vil det være svært at fastlægge præcis hvor meget af værdien for 

brandet, der er overført. I stedet må man foretage analyse og vurdering ud fra brandet som helhed. 

Pointen er, at overførelsen analyseres i forhold til det immaterielle aktivs (brandets) nytte i forhold 

til værdiskabelse. Der ses her en udfordring i forhold til ejerskabet såfremt et immaterielt aktiv 

overføres gradvist. Til en sådan analyse vil det være essentielt og nødvendigt at inddrage analyse af 

fordelingen af DEMPE-funktionerne mellem koncernselskaberne. Ligeledes må man sammenholde 

en eventuelt foreliggende kontrakt med, hvordan overførslen faktisk udføres, jævnfør anvendelse af 

armslængdeprincippet. 

 

Immaterielle aktiver eller rettigheder hertil kan både overføres individuelt eller i kombination med 

andre immaterielle aktiver. Her opstår der en udfordring omkring værdiansættelsen, da nogle 

immaterielle aktiver kan blive anset for mere værdifulde ved overførsel i kombination end hvis det 

overføres alene84. Desuden kan der være en udfordring i at adskille de immaterielle aktiver, da disse 

kan være så tæt forbundet, at det simpelthen ikke er muligt. Såfremt det immaterielle aktiv anses for 

unikt og der derfor ikke kan findes sammenlignelige transaktioner, vil det yderligere vanskeliggøre 

																																																								
82	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	278	punkt	6.88	
83	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	279	punkt	6.89	
84	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	280	punkt	6.93	
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værdiansættelsen. Hertil kommer opfyldelsen af armslængdeprincippet, som bliver	udfordrende idet 

koncernselskaberne skal redegøre for hvorfra indtægter indtjenes, samtidig med de skal 

dokumentere de anvendte armslængdepriser.  

	
5.3.2	Brug	af	immaterielle	aktiver	ved	salg	af	varer	eller	tjenesteydelser	
Der kan være tilfælde, hvor immaterielle aktiver anvendes til produktion eller udførsel af 

tjenesteydelser, uden at der sker en overførsel at det immaterielle aktiv. Et eksempel ved produktion 

er illustreret i figur 5.4. Her anvender producenten immaterielle aktiver i fremstillingen af 

produktet, i dette eksempel know-how og patent, som fortsat er hos producenten og dermed ikke 

overdrages som aktiver til distributøren. I en sådan situation er det vigtigt, at distributøren har betalt 

en armslængdepris for produktet som indeholder en aflønning af produktionsprocessen og de 

anvendte immaterielle aktiver. Det er således ikke nok at sammenligne med indtjening hos 

produktionsselskaber, som ikke har immaterielle aktiver.  

	

	
5.4	Værdiansættelse	af	immaterielle	aktiver	
Efter man har foretaget afgrænsning af transaktionen og identificeret de økonomisk signifikante 

immaterielle aktiver, er det vigtigt at disse værdiansættes korrekt. For at kunne foretage en brugbar 

sammenligning af et immaterielt aktiv i sammenlignelighedsanalysen er det vigtigt at have vurderet 

forskellige aspekter omkring det immaterielle aktiv idet, det kan have betydning for værdien. I TPG 

2017 angives syv forhold som kan påvirke værdien af et immaterielt aktiv. Der kan være andre 

forhold der gør sig gældende og det er den specifikke transaktion der er afgørende for hvorvidt 

forholdene er relevante eller ej. De 7 forhold85 er illustreret i figur 5.5 på næste side. Som det også 

fremgår af figuren må man overveje i hvilket omfang forholdene påvirkes i forhold til 

værdiskabelse.  

	
																																																								
85	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	287-290	

• Know-howog	patent	
anvendes	i	produktion
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• Videresælger	produkt

Distributør
Produkt	overføres

Figur	5.4	Brug	af	immaterielt	aktiv	uden	overførsel

Kilde:	Egen	tilvirkning
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5.4.1	Værdiansættelsesmetoder	til	brug	
for	immaterielle	aktiver	
Der vil altid være tilfælde, hvor det ikke 

er muligt at finde ukontrollerede 

sammenlignelige transaktioner. Hvor det 

er tilfældet, angives der i TPG 2017 en 

række forhold man i stedet kan analysere 

og vurdere, for at bestemme hvad 

uafhængige parter ville have indgået 

aftale om, og dertil hvilken pris der ville 

være anvendt til transaktionen. Her er det 

stadig vigtigt at have fokus på 

fordelingen af funktioner, aktiver og risici 

mellem de respektive parter, forretningsmæssige årsager til at indgå i transaktionen, vurdering af 

alternative muligheder for de respektive parter, konkurrencemæssige fordele, forventet fremtidigt 

udbytte ved at indgå i transaktionen og dertil desuden andre markedsforhold, som måtte have 

relevans for transaktionen86. Som alternativ kan også anvendes værdiansættelsesmetoder. Det er 

vigtigt at pointere, at sådanne metoder, herunder antagelserne hertil, i sagens natur skal være i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet og dokumenteres. Det beskrives i TPG 2017, at det 

ikke er intentionen at anerkende eller afvise værdiansættelsesmetoder for at være specielt egnede til 

brug for en	transfer pricing analyse87. Hertil gøres dog gældende, at værdiansættelsesmetoder der 

estimerer nutidsværdien ud fra den diskonterede forventning om fremtidige pengestrømme, kan 

være særligt nyttige såfremt de anvendes korrekt. Her nævnes ikke en specifik metode, men at der 

findes mange variationer af sådanne værdiansættelsesmetoder88. I den forbindelse gøres en række 

forhold for sådanne metoder gældende, herunder validiteten af de budgetterede tal, vækstrater, 

diskonteringsrater, levetiden for det immaterielle aktiv, terminalværdier og skattemæssig påvirkning 

af transaktionen. Der gives dermed et overordnet grundlag for hovedfaktorer, der bør indgå ved 

beregning af nutidsværdi, men ikke en decideret metode eller formel. Ved ikke at angive en specifik 

metode eller formel opstår der en udfordring for koncernselskaberne. Problematikken er, at der ved 

forskellige metoder også – forventeligt – vil fremkomme forskellige resultater hvilket kan være en 

																																																								
86	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	294	punkt	6.139	
87	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	299	punkt	6.156	
88	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	300	punkt	6.157	
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Figur	5.5	Forhold	der	kan	påvirke	immaterielle	aktivers	værdi

Kilde:	Egen	tilvirkning
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hindring for at fastsætte den korrekte armslængdepris for transaktionen. Her må man også være 

opmærksom på følsomheden i de forskellige beregningsfaktorer. Selv små udsving i fx renter kan 

være af stor betydning for udfaldet; desuden kan der være sammenhæng mellem to eller flere 

elementer og derved vil en ændring i én faktor, kunne påvirke andre faktorer. Levetiden vil fx 

påvirke antal år med forventet indtjening. 

 

Der kan være værdiansættelsesmetoder, der forsøger at estimere immaterielle aktivers værdi ud fra 

udviklingsomkostninger. Dette er en metode der i TPG afvises, da der sjældent er sammenhæng 

mellem udviklingsomkostningerne og det immaterielle aktivs faktiske værdi, når det immaterielle 

aktiv er færdigudviklet89.  

	
5.4.1.1	Prisjusteringer	som	følge	af	stor	usikkerhed	ved	værdiansættelse	
Trods man ved hjælp af supplerende forhold til vurdering af immaterielle aktiver og anvendelse af 

værdiansættelsesmetoder kan bestemme en armslængdepris, når der ikke findes ukontrollerede 

sammenlignelige transaktioner, kan der være tilfælde, hvor usikkerheden er så høj, at man for at 

sikre retfærdighed mellem koncernselskaberne anvender prisjusteringer. Forud for prisjusteringer er 

det vigtigt, at man følger den generelle vejledning og anvendelse i forhold til armslængdeprincippet, 

således at der er overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have gjort. Prisjusteringer 

som uafhængige parter vil anvende, såfremt de forventede fordele ikke er tilstrækkelig beskyttelse 

mod den risiko, der er ved usikkerheden omkring værdiansættelsen af et	immaterielt aktiv, kan fx 

være kortsigtede aftaler i stedet for én aftale, der strækker sig over hele perioden, inkludere 

prisjusteringsklausuler i henhold til aftalen eller kontingent/rate betalinger for at beskytte mod 

senere udvikling, som ikke på forhånd kan forudantages90. Som eksempel kan være, at der er stor 

usikkerhed om salgsvolumen. Hertil kan man lave en aftale om en procentvis stigning i forhold til 

hvordan salget udvikler sig. Et andet eksempel er milestone payments, som løbende betales gennem 

et udviklingsprojekt. I andre tilfælde kan det ske at der aftales fordeling af risici trods høj grad af 

usikkerhed. Såfremt uforudsete risici udspiller sig, kan det lede til en genforhandling mellem 

parterne91. Hovedbetragtningen her må derfor være, at såfremt der i en ukontrolleret transaktion 

mellem uafhængige parter genforhandles, vil det ske i tilfælde, hvor begge parter ser en fordel. 

		

																																																								
89	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	295	punkt	6.142	
90	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	307	punkt	6.183	
91	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	307	punkt	6.184	
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5.4.2	Hard-To-Value-Intangibles		
Hard-To-Value-Intangibles (HTVI) blev præciseret som en særlig gruppe af immaterielle aktiver 

hvor usikkerhed gør dem særligt svære at værdiansætte. Det kan være svært for koncerner såvel 

som for skattemyndigheder at klarlægge, hvilke fremtidige udviklinger eller hændelser der 

forventes i forhold til HTVI. Da det vedrører den fremtidige indtjening har det været et særdeles 

omdiskuteret emne blandt myndigheder, selskaber og rådgivere. Afsnittet om HTVI er en 

udbygning i TPG 2017, der er tilføjet som følge af BEPS Projektets action point 8. Inden 

udgivelsen af TPG 2017 udsendte OECD den 23. maj 2017 et såkaldt Discussion Draft (DD) 

omhandlende en implementeringsguide for tilgangen af HTVI. Her gav OECD mulighed for at 

kommentere på udspillet. Det er vigtigt at understrege, at DD’et ikke repræsenterer konsensus 

mellem landene. Deadline for at indsende kommentarer var den 30. juni 2017. Der har været stor 

interesse for udspillet og kommentarerne er herefter sammenfattet i en rapport, der fylder hele 256 

sider92. Ved analysen af HTVI i det følgende vil DD’et blive inddraget og analyseret nærmere.  

 

5.4.2.1	Definition	af	HTVI	
I TPG 2017 defineres HTVI ved at være immaterielle aktiver, eller rettigheder til immaterielle 

aktiver, som på tidspunktet for transaktionen mellem to koncernforbundne selskaber kan 

kendetegnes ved93: 

1. Der eksisterer ingen pålidelige 

sammenlignelige transaktioner  

2. På tidspunktet hvor transaktionen indgås er 

det særdeles usikkert at forudsige de 

fremtidige pengestrømme eller indtægter og 

dermed vurdere den fremtidige succes for 

det immaterielle aktiv 

 

I figur 5.6 er illustreret en række – ikke 

udtømmende – eksempler på HTVI. I DD’et følges 

ovenstående kriterier til definition af HTVI. 

	

																																																								
92	Kommentarer	til	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles	
93	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	309	punkt	6.189	
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5.4.2.2	Informationsasymmetri	mellem	koncerner	og	skattemyndigheder	
TPG 2017 omkring HTVI er primært til for at beskytte skattemyndigheder mod 

informationsasymmetri mellem koncerner og skattemyndighed94. DD’et er input til at forbedre 

beskyttelsen af skattemyndigheder, samt reducere dobbeltbeskatning i koncerner. Det væsentlige 

ved værdiansættelse er, som tidligere anført, at tage alle økonomisk relevante forhold i betragtning i 

forhold til transaktionen. Det kan være vanskeligt for skattemyndigheder at vide præcis hvilke 

udviklinger og hændelser der for en given transaktion vil være relevante og forudsigelige. Desuden 

vil det også være en udfordring at vurdere omfanget, samt hvilken retning udviklingen eller 

hændelsen tager og om det kunne have været forudset eller være rimeligt at forudsige på tidspunktet 

hvor transaktionen blev indgået95. Det er som oftest udviklinger eller hændelser, der er stærkt 

relateret til forretningsmiljøet, hvor det immaterielle aktiv bliver udviklet eller udnyttet, som vil 

være relevant at have med i vurderingen. For at kunne foretage denne vurdering kræves derfor 

viden, ekspertise og indsigt i forretningsmiljøet. HTVI er kendetegnet ved informationsasymmetri 

mellem koncern og skattemyndighed, da myndighederne ikke har samme indsigt eller samme 

adgang til information som koncernerne. Tanken herom er illustreret i figur 5.7.  

Da der ikke er sammenlignelige bliver værdiansættelsen baseret på koncernens informationer og 

skal indeholde detaljeret dokumentation om værdiansættelsen, der sætter skattemyndighederne i 

stand til at vurdere forudsætningerne og 

beregningerne der fører frem til værdien. Her ses i 

DD’et en udfordring i forhold til objektiviteten af 

vurderingen, når denne alene foretages ud fra 

information leveret af koncernen96. Her opstår 

desuden spørgsmålet om hvorvidt 

skattemyndighederne har ret til at anvende ex post 

(tilstanden efter) resultater til vurdering af 

transaktionen ex ante (tilstanden før) for at sikre at 

armslængdeprincippet er opfyldt. Det analyseres 

nærmere i det følgende.  

	

																																																								
94	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	2,	punkt	2	
95	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	308	punkt	6.186	
96	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	2,	punkt	5	

Figur 5.7	Informationsasymmetri omkring transaktionen
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5.4.2.2.1	Ex	post	udfald	til	vurdering	af	transaktionen	ex	ante		
Ved informationsasymmetri mellem koncerner og skattemyndigheder er der en risiko for BEPS 

situationer. Hvis der er signifikante afvigelser mellem ex ante antagelser og ex post udfald af en 

transaktion, der ikke skyldes uforudsigelige udviklinger eller hændelser, kan det være en indikator 

for, at koncernselskaberne med vilje har over/undervurderet det immaterielle aktiv og dermed ikke 

fulgt armslængdeprincippet. Ved at vurdere ex ante ud fra ex post kan det være en hjælp for 

skattemyndighederne til at fastlægge hvorvidt transaktionen er sket på armslængde. I TPG 2017 

kaldes dette ”the HTVI approach”, men der opstilles en række undtagelser for, hvornår denne 

tilgang ikke må anvendes. Såfremt mindst én af følgende undtagelser er opfyldt, er det ikke tilladt at 

anvende ex post resultater til vurdering af ex ante antagelser97; 

 

1. Skatteyder (koncernselskab) kan fremlægge: 

- Detaljeret dokumentation om ex ante antagelser, herunder sandsynlighedsafvejning 

af risici anvendt i forudsætninger og beregninger 

- Pålidelige beviser for at enhver signifikant forskel skyldes enten uforudsigelige 

udviklinger eller hændelser, der ikke på tidspunktet for transaktionen kunne 

forudsiges, samt realiseringen af at forudsigelige udfald ikke var hverken over- eller 

undervurderet.  

2. Transaktionen er omfattet af en APA (advance pricing arrangement) mellem de pågældende 

lande for erhververen og overdrageren.  

3. Enhver signifikant forskel mellem finansielle forhold ex ante og ex post ikke resulterer i en 

forhøjelse eller nedsættelse af kompensationen med mere end 20%, fastsat på tidspunktet for 

transaktionen.  

4. Forældelsesfrist på 5 år efter overførslen er gået før det immaterielle aktiv starter med at 

generere indtægt for erhververen, samt samtidig opfylder undtagelse 3.  

	

Undtagelserne i punkt 1 kritiseres af Deloitte for at være for upræcise og der mangler en indikator 

for hvornår de kan anses for opfyldt98, hertil ønskes eksempler til illustration. Også EY kritiserer 

manglende præcisering, som anses for at skabe en uhensigtsmæssig stor byrde for skatteyderne99. 

																																																								
97	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	311	punkt	6.193	
98	Kommentarer	til	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	77	
99	Kommentarer	til	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	115	
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Rådgiverne og selskaberne var nervøse for, at skattemyndigheder ukritisk og i et stort antal tilfælde 

ville anvende ex post udviklingen i deres vurdering af selskabets ex ante antagelser. DD’et ønsker 

at afhjælpe denne problemstilling, som skattemyndighederne efterlades i, hvor der kan være tvivl 

om hvad der måtte være korrekt at antage at selskabet vidste eller burde vide forud for 

transaktionen (overførsel af HTVI til andet koncernselskab). I forhold til brugen af ex post som 

måleenhed kritiseres dette kraftigt af Deloitte, som mener det er en ekstremt kompliceret 

fremgangsmåde, som kræver anvendelse af avancerede matematiske værktøjer og derfor ikke bør 

anvendes100. Det bemærkes desuden, at ex post kun viser det faktiske udfald hvor der i ex ante 

budgetteringen kan være flere mulige udfald. I DD’et behandles et aspekt omkring et tidsmæssigt 

perspektiv. Her menes at skattemyndigheder skal identificere og handle i forhold til HTVI 

transaktionen så tidligt som muligt101. Det anses for et væsentligt aspekt i forhold til vurdering af 

blandt andet risici, men såfremt skattemyndigheder skal have mulighed for at anvende ex post 

information i vurderingen, kan der være tilfælde hvor der vil gå indtil flere år før vurderingen kan 

færdiggøres. Det er også svært for skattemyndighederne at se HTVI overdragelse, da indtægterne 

først kommer år senere. 

 

Trods DD’et er kort, er der som yderligere vejledning inkluderet tre nye eksempler på den praktiske 

tilgang til prisjustering afstedkommet af anvendelse af ”the HTVI approach”. Der ses her	en 

udfordring omkring eksemplerne, da alle tre eksempler omhandler lande, der er har rollen som 

overdrager og i den forbindelse har fået for lav kompensation for overførslen. Det kunne jo også 

være situationer hvor kompensationen havde været for høj for overførslen af HTVI. KMPG giver i 

forlængelse heraf kritik af DD’et, herunder mangler om afdækning af forskellige aspekter omkring 

”the HTVI approach”, hvor der blandt andet bemærkes mangel om vejledning til, hvordan 

skatteyder (koncern) kan bevise, at en given udvikling eller hændelse var uforudsigelig102. Deloitte 

beskriver også, at der savnes mere detaljeret information omkring HTVI, da 

implementeringsvejledningen i DD’et er utilstrækkelig103. 

 

																																																								
100	Kommentarer	til	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	70	
101	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	3	punkt	7	
102	https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/05/tnf-oecd-initial-impressions-about-discussion-draft-hard-
to-value-intangibles.html	
103	Kommentarer	til	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	70	
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DD’et afsluttes kort med at understrege vigtigheden af muligheden for at løse sager om 

dobbeltbeskatning ved MAP (mutual agreement procedure) forhandlinger. Hertil kritiserer PwC, at 

der mangler vejledning omkring løsningen af dobbeltbeskatning opstået som følge af ”the HTVI 

approach”104.  

 

DD’et er 7 sider langt og det har afledt 256 siders kommentarer. Allerede her er der en klar 

indikation af, at der kræves yderligere præciseringer fra OECD vedrørende HTVI for at landene kan 

blive (mere) enige. Foruden ovenstående kritik fra forskellige faglige instanser findes det 

bemærkelsesværdigt, at ønsket er at skabe mindre asymmetri, men det primære fokus i DD’et er på 

skattemyndighederne. Der menes her, at der mangler en anderkendelse af skatteyderne 

(koncernerne) i forhold til hvor der kan gøres mere for at hjælpe dem i processen omkring HTVI.  

 

5.5	Delkonklusion	
Analysen af udbygningen af TPG 2017 kapitel 6, som følge af BEPS Projektet, har præciseret en ny 

definition af immaterielle aktiver, samt analyse heraf og hvordan den øgede betydning af ejerskabet 

anvendes. Immaterielle aktiver defineres i TPG 2017 som noget der ikke er fysisk eller finansielt, 

kan ejes eller kontrolleres og som skal kompenseres som hvis transaktionen havde fundet sted 

mellem uafhængige parter. Det økonomiske ejerskab tillægges afgørende betydning i forhold til 

krav om kompensation ved overførsel af immaterielle aktiver eller rettigheder hertil. Begrundelsen 

er det økonomiske ejerskab afspejler retten til udnyttelse og afkast, samt forpligtelser i forhold til 

økonomiske byrder ved et immaterielt aktiv. Fordelingen af funktioner,	aktiver og risici spiller en 

central rolle i vurderingen af det økonomiske ejerskab. Til fastlæggelse af fordelingen anvendes 

analyse af DEMPE-funktioner, bidrag af værdiskabende aktiver og en modificeret 6-trins 

risikoanalyse tilpasset immaterielle aktiver. I vurderingen stilles også krav om substans, som 

afspejler beslutningstager, finansiel kapacitet og kontrol over funktioner, aktiver og risici og er 

ligeledes af afgørende betydning for allokering af det økonomiske ejerskab.  

 
Immaterielle aktiver kræver indgående analyse og kan være svære at værdiansætte i og med de ofte 

er unikke og der derfor ikke findes sammenlignelige. I forlængelse heraf kan overførsel af flere 

immaterielle aktiver give udfordringer i forhold til værdiansættelse. Hertil kan anvendes 

prisjusteringer til forbehold som fx klausuler eller milestone payments. Nogle immaterielle aktiver 

																																																								
104	Kommentarer	til	Discussion	Draft,	Implementation	Guidance	on	Hard-To-Value-Intangibles,	side	211-212	
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er særligt svære at værdiansætte. I TPG 2017 er der sket en udbygning af kapitel 6 hvor der 

introduceres HTVI. Der er i maj 2017 udgivet et DD med forslag til en implementeringsguide af det 

nye afsnit, hvor hovedpointen var at gøre det nemmere for skattemyndigheder at vurdere HTVI ud 

fra ex post udfald. DD’et blev mødt med stor kritik og kræver yderligere arbejde såfremt landene 

skal enes.   

	

6.	Omstruktureringer	
Omstruktureringer har ofte givet anledning til BEPS situationer ved fejl- eller manglende betaling 

af kompensation herfor. TPG kapitel 9 har ligesom kapitel 6 været under kyndig behandling siden 

udgivelsen af BEPS projektet. Efter ”Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” 

blev godkendt som gældende TPG for de reviderede kapitler og afsnit, sås der en stor nødvendighed 

for, at kapitel 9 ligeså måtte gennemgå en revidering for at være i overensstemmelse med de nye 

kapitler. Derfor blev der den 4. juli 2016 udsendt et forslag til et nyt kapitel 9 under navnet 

”Conforming Amendments To Chapter IX of The Transfer Pricing Guidelines”, som interesserede 

parter blev inviteret til at gennemlæse og dertil komme med ønsker i forhold til ændringer, 

præciseringer og tilføjelser indtil 16. august 2016. Siden da er disse blev gennemlæst og der er 

blevet arbejdet videre med TPG kapitel 9. Den 31. december 2016 blev det nye kapitel 9 af 

skattekomiteen vedtaget og endeligt godkendt af rådet d. 3. april 2017 og er nu således indarbejdet i 

den nye TPG af 10. juli 2017.  

Kapitel 9 er opdelt i tre dele, hvor der under hver af disse er en række delelementer. De tre 

hovedemner er illustreret i figur 6.1. TPG 2017 kapitel 9 er helt nyt og i dette kapitel er hensigten at 

analysere hvilke udfordringer selskaberne står overfor i forbindelse med og efter en omstrukturering 

i forhold til vejledningen herom. Ligesom i forrige kapitel følges opbygningen fra TPG.  

 

 

	

Anvendelsesområde

Kompensation	 for	
kontrollerede	

transaktioner	efter	
omstruktureringen

Armslængdekompensation	
for	selve	

omstruktureringen

Figur	6.1	TPG	2017	kapitel	9	struktur

Kilde:	Egen	tilvirkning
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6.1	Definition	af	omstrukturering	
For at klarlægge hvornår der er tale om en omstrukturering søges en definition herpå. I TPG gives 

der dog ikke en decideret definition, men ordlyden for hvad der anses for en omstrukturering i 

kapitlet er som følger105;  
 

”… business restructuring refers to the cross-border reorganisation of the commercial 
or financial relations between associated enterprises, including the termination or 
substantial renegotiation of existing arrangements.” 

Fortolkningen går altså på at være en grænseoverskridende reorganisering af de kommercielle eller 

finansielle relationer koncernselskaberne imellem, dette inkluderer opsigelse eller væsentlig 

ændring af interne aftaler. Det anses for at være et meget bredt anvendelsesområde. 

Omstruktureringer omhandler ofte centralisering af immaterielle aktiver, risici og funktioner med 

profit eller besparelser for øje ved fx at maximere synergier eller at få stordriftsfordele. Det kan fx 

være for at samle immaterielle aktiver hos producenter eller salgsenheder, eller specialisering (eller 

modsat generalisering) af driften, eller grundet marketing aktiviteter og kan desuden resultere i 

indskrænkning eller lukning af aktiviteter106. I forhold til risici kan et koncernselskab fx gå fra high-

risk (principal), hvor det har besiddet store dele af aktiviteterne herunder funktioner og risici, til at 

blive low-risk og dermed ikke længere have samme funktioner og kontrol. Der ses også eksempler 

på koncernselskaber der omdannes til low-risk og arbejder på kontrakt i tilknytning til principalen.  

Hvis der sker ændring af koncernselskabernes indtægter og omkostninger og dermed sker flytning 

af overskudspotentialet i koncernen, skal det sikres, at dette sker på samme vilkår, som var det sket 

mellem uafhængige parter. Den grundlæggende udfordring ved omstruktureringer er dermed at 

analysere, hvorvidt disse sker på armslængdevilkår, herunder om kompensation skal betales, samt 

dokumentere at dette ikke er et forsøg på skatteunddragelse ved en BEPS situation.  

 

6.2	Armslængdeprincippet	i	forbindelse	med	omstruktureringer	
Armslængdeprincippet i forhold til omstruktureringer tilsiger, at profitten koncernselskaberne i 

mellem skal følge de samme vilkår, som ville være gældende og indgået hvis transaktionerne var	

sket mellem uafhængige parter107. Det er ligesom ved immaterielle aktiver sammenlignelige 

transaktioner og vilkår der kan afgøre, hvorvidt en omstrukturering er sket efter 

																																																								
105	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	365	punkt	9.1.	
106	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	366	punkt	9.3.	
107	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	367	punkt	9.6.	
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armslængdeprincippet. Ved omstruktureringer tilsigter vejledningen for opfyldelse af 

armslængdeprincippet, at transaktioner behandles ens hvad enten de sker under eller efter 

omstruktureringen, såvel som hvis de var struktureret fra starten108. Igen er det sammenligningen 

med uafhængige parter, der er afgørende, således at en eventuel fejlallokering af profit skal 

omfordeles og dermed beskattes i det korrekte selskab i det rigtige land.  

	

6.3	Selve	omstruktureringen	og	kompensationen	herved	
Som beskrevet i afhandlingens kapitel 3 starter 

sammenligningen af armslængdevilkår med at vurdere, om 

der er tale om kommercielle eller finansielle relationer 

koncernselskaberne imellem. Til at vurdere hvorvidt selve 

omstruktureringen giver anledning til kompensation, er det 

nødvendigt at forstå omstruktureringen, herunder de 

ændringer den medfører og hvordan disse påvirker 

funktions- og risikoanalysen hos begge parter, samt hvad der 

ligger til grund for omstruktureringen og endelig om der var 

alternativer. For at afgrænse transaktionerne ved 

omstruktureringer foretages en række overvejelser, som er 

illustreret i figur 6.2109. Efter afgrænsningen af transaktioner 

skal der, for at sikre armslængdevilkår, sammenlignes med transaktioner mellem uafhængige parter. 

Igen er det vigtigt at huske ved omstruktureringer, at der skal ske vurdering både af transaktionerne 

under omstruktureringen, men i ligeså høj grad af dem efter omstruktureringen. Det kan ske, at et 

selskab bliver dårligere stillet under omstruktureringen, hvorfor der ikke kun skal tages højde for de 

værdiskabende transaktioner, men også de transaktioner, der genererer tab. De selskaber, der som 

konsekvens af omstruktureringen er værre stillet, skal altså kompenseres for dette110. Dette hænger i 

sagens natur sammen med tilgangen om,	at en omstrukturering skal foregå på samme vilkår, som 

uafhængige parter ville have indgået den for at opfylde armslængdeprincippet. Her skal man være 

opmærksom på, at en omstrukturering også kan resultere i lukning af underskudsgivende aktiviteter, 

																																																								
108	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	365	punkt	9.9	
109	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	370	punkt	9.14	
110	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	393	punkt	9.76	
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Figur	6.2	Overvejelser	omkring	omstruktureringen
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hvor der ikke nødvendigvis skal kompenseres. Den afgørende betragtning er, hvorvidt fremtidige 

indtjeningsmuligheder overtages. I det følgende ses nærmere på proceduren for afgrænsningen. 

	

6.3.1	Afgrænsning	af	transaktioner	med	fokus	på	funktioner,	aktiver	og	risici.		
Som ved immaterielle aktiver starter man med at se på, hvorvidt der er indgået og nedskrevet 

kontrakter til at fastlægge de vilkår der indgås aftaler om transaktioner på. Disse forkastes, såfremt 

den egentlige adfærd adskiller sig herfra og ligeså, hvis der slet ikke foreligger kontrakter. Da vil 

man i stedet ses på selskabernes faktiske transaktion og ageren111. Afgrænsningen bruges altså til at 

afgøre, hvilke aktiviteter og forpligtelser der er signifikante, deraf værdiskabende, i forhold til 

hvilke aktiver der anvendes og hvilke risici der påtages. Dette både før og efter omstruktureringen 

så det kan fastlægges, hvad parterne faktisk foretager sig og hvilke muligheder de har112. Der vil i 

det følgende på blive set nærmere på funktioner, aktiver og særligt risici, som gives særlig 

opmærksomhed ved omstruktureringer. 

		

6.3.1.1	Funktioner	og	aktiver	
Der vil i de fleste tilfælde indgå overførsel af aktiver ved en omstrukturering, hvad enten det er 

materielle aktiver, immaterielle aktiver eller rettigheder til immaterielle aktiver og til aktiviteter. 

Ved overførsel af materielle aktiver såsom fx produktionsudstyr eller varelager er udfordringen at 

fastsætte armslængdeprisen. Dette gøres ved at følge anvendelsen af armslængdeprincippet jævnfør 

TPG 2017 kapitel 1 og basere dette på priser uafhængige parter ville have betalt, som beskrevet i 

afhandlingens kapitel 4.  

 

Det kan ske, at immaterielle aktiver skifter ejer i forbindelse med en omstrukturering. Her er det 

vigtigt at huske, som fastslået i afhandlingens forrige kapitel om immaterielle aktiver, at juridisk 

ejerskab alene ikke giver ret til det fulde afkast ved udnyttelse af immaterielle aktiver. Skift af	

juridisk ejerskab for immaterielle aktiver i forbindelse med en omstrukturering har altså ikke 

nødvendigvis nogen betydning for omfordeling af afkast. Derfor er afgrænsningen af transaktionen 

vigtig til at forstå, hvorvidt det er en administrativ simplificering eller om der faktisk sker en 

ændring af, hvem der udfører og kontrollere funktioner i forhold til DEMPE113. En udfordring kan 

																																																								
111	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	371	punkt	9.17.	
112	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	371	punkt	9.18.	
113	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	387	punkt	9.58	
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være når der er stor usikkerhed omkring værdien af det immaterielle aktiv eller rettigheder hertil. 

Her henvises til afhandlingens forrige kapitel.  

I forhold til aktiviteter skal der ifølge TPG forstås114: 

”… assets, bundled with the ability to perform certain functions and assume certain 
risks.”  

Det skal altså forstås som ”en samlet pakke” og dermed må værdien reflektere alle de elementer 

som er økonomisk signifikante i den forstand, at der ville ske kompensation mellem uafhængige 

parter ved sammenlignelige forhold115. Her anses en stor udfordring ved værdiansættelse i og med 

der kan være tale om ganske betydelig mængde elementer. Mere konkret vil der være udfordringer 

ved, hvis vurdering af elementerne enkeltvis viser, at nogle er signifikante mens andre ikke er, men 

der ved sammensatte elementer ses en økonomisk signifikans. Værdiansættelsesmetoder må derfor 

anvendes og der henvises i den forbindelse til forrige kapitel i afhandlingen.  

 

6.3.1.2	Særligt	fokus	på	risici	ved	omstruktureringer,	herunder	overskudspotentiale	
Der kan være mange typer risici i spil ved omstruktureringer. Grunden til at disse får særlig 

opmærksomhed er deres mulighed for at fordele afkast. Jo flere risici = ret til større del af afkastet 

jævnfør armslængdeprincippet. Trods der kan være mange risici i spil, er de ikke nødvendigvis alle 

signifikante. Det er derfor afgørende i enhver analyse af risici først at vurdere, hvorvidt der er tale 

om økonomisk signifikans. Ved økonomisk signifikans skal forstås, hvorvidt der er potentiale for 

overskud og derved re-allokere profit ved en omstrukturering og omvendt også, hvis risikoen 

udspiller sig potentialet for signifikante tab116. Overskudspotentiale er på sin vis misvisende, da 

ordlyden har en positiv klang, hvor betydningen kan være positiv som negativ. Til vurdering af 

signifikans må man se på, om tidligere overskud kan være en indikator for fremtidige eller om der 

er sket ændringer i forretningsmiljøet og –strategier. Er der tale om en signifikant økonomisk risiko,	

må man ydermere analysere hvorvidt kontrollen over risiko flyttes og om der hos den part, som får 

risikoen er finansiel kapacitet til at kunne påtage sig denne risiko117. Der er her tale om, at det 

tidligere gennemgåede substanskrav skal være opfyldt.  

 

																																																								
114	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	390	punkt	9.68	
115	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	391	punkt	9.69	
116	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	374	punkt	9.22	
117	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	381	punkt	9.43.	
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For at sikre at allokeringen sker på armslængdevilkår, må man jævnfør vejledningen i 

afhandlingens kapitel 3, sammenligne med uafhængige parter. Uafhængige parter vil i sagens natur 

aldrig vælge et alternativ, der gør at de bliver stillet dårligere end udgangspunktet. Der konstateres 

derved en udfordring for koncerner, der foretager omstruktureringer ved, at der skal være belæg for, 

at alle de involverede selskaber skal få et positivt udfald heraf. Ydermere ses en udfordring i, at det 

først efterfølgende konstateres, hvorvidt koncernselskaberne har ageret på armslængdevilkår. En 

omstrukturering kan være særdeles omfangsrig og dermed ikke noget man blot gør om. Ganske 

vidst skal det ske på armslængdevilkår, men der stilles spørgsmålstegn ved om eneste konsekvens 

ved en ikke-armslængde omstrukturering, er re-allokering af overskud, hvorefter koncernen kan 

køre videre med den nye struktur.  

 

6.3.2	De	forretningsmæssige	årsager	til	at	foretage	en	omstrukturering	
Der er langt fra en entydig forklaring på, hvorfor koncerner ønsker at fortage omstruktureringer. 

Mange grunde kan gøre sig gældende og formålet med omstruktureringer er ej heller entydigt altid 

det samme. I figur 6.3 er illustreret eksempler på årsager til omstruktureringer118. 

	
Mens de strukturelle og konkurrencemæssige årsager anses for selvforklarende, ses der nærmere på 

synergier. En omstrukturering kan godt være motiveret af en forventning om, at der skabes 

fordelagtige synergier119. Dog må begrundelsen ikke hvile på en ex post analyse. Synergier kan 

skabe overskudspotentiale, men det er ikke altid, man kan regne med øjeblikkelig effekt. Desuden 

er der mulighed for, trods omstruktureringen kun vedrører enkelte selskaber, at koncernen som 

helhed	på sigt kan få afledte fordele heraf. Det behøver dog ikke kun være med profit for øje, at der 

foretages en omstrukturering med begrundelse om synergier. Det kan også være at vedligeholde for 

eksempel konkurrencemæssige fordele, uden at ville øge dem. Da synergier er en noget 

uhåndgribelig størrelse kan det ske, at forventningen ikke altid faktisk udspiller sig. Vurderingen af 

																																																								
118	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	375	punkt	9.24.	
119	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	376	punkt	9.26.	
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synergier – og andre immaterielle aktiver – må altså ske ved en kombination af anvendelse af 

armslængdeprincippet fra TPG 2017 kapitel 1 og vurdering af immaterielle aktiver fra TPG 2017 

kapitel 6. Der er relativ meget usikkerhed omkring synergier og der bemærkes en udfordring i 

forhold til hvordan allokering i forhold til armslængdevilkår skal ske, såfremt effekten først 

udspiller sig en vis tidsperiode efter omstruktureringen. Desuden må det antages, at selvom en 

omstrukturering bliver foretaget grundet vedligeholdelse af forhold, kan der efterfølgende opstå 

fordele (eller ulemper), som skal kompenseres for at følge armslængdeprincippet. Før 

omstruktureringen er det desuden god skik at dokumentere, hvilke synergier man forventer opstår 

og på hvilken baggrund forventningen er foretaget120.  

	

6.3.3	Andre	alternativer	til	omstruktureringen	
Andre alternativer bruges i sammenhold med sammenlignelighedsanalysen til at sikre, at 

armslængdeprincippet opfyldes. Det gøres klart, at såfremt der foreligger et eller flere – realistiske – 

alternativer til omstruktureringen, skal disse medtages i analysen af armslængdevilkår121. Igen tages 

der også udgangspunkt i, at uafhængige parter altid vil vælge den bedste mulighed og aldrig en der 

er værre end udgangspunktet til at starte med. Alternativer kan ved analyse være med til at give en 

bedre forståelse for hver af parterne i den kontrollerede transaktions udgangspunkt, jævnfør 

behandling om seperate-entity gennemgået i afhandlingens kapitel 3. 

	

6.4	Anerkendelse	af	kontrollerede	transaktioner	
TPG 2017 stiller ikke bestemte retningslinjer for hvilken koncernstruktur der vælges, så længe 

indkomstfordelingen i koncernen sker i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Skattemyndigheder har mulighed for efterfølgende at vurdere, om den valgte koncernstruktur 

aflønner hvert af koncernselskaberne for deres værdiskabelse. Skattemyndigheder skal som 

udgangspunkt gøre deres bedste for at anerkende de transaktioner der foreligger, og vurdere om 

prisjusteringer ikke kan foretages med respekt for koncernens måde at strukturere sig på. Det er kun 

i særlige tilfælde, at skattemyndighederne kan underkende den valgte koncernstruktur. Dette vil 

være tilfældet hvor uafhængige parter ikke må antages at ville have accepteret de priser og vilkår, 

der er anvendt i koncernen. Derfor er udgangspunktet, at armslængdevilkår kan overholdes, trods 

der ikke findes sammenlignelige uafhængige transaktioner, da en koncern kan strukturere sig 

																																																								
120	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	375	punkt	9.24	
121	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	377	punkt	9.31	
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anderledes end uafhængige parter. Her opstår en udfordring om at klarlægge, hvad der ville være 

kommercielt rationalt mellem uafhængige parter. I TPG foreslås, at der kan analyseres i et bredere 

perspektiv og i stedet for at se på en isoleret transaktion, kan der inddrages andre økonomisk 

relaterede transaktioner122. Dette anses for udfordrende i forhold til armslængdeprincippet. Det 

anses for problematisk at bruge et bredere perspektiv til at vurdere økonomisk rationalitet, da dette 

kan skabe mulighed for, at koncerner i stedet udnytter de mindre præcise retningslinjer til BEPS 

situationer. Som alternativ foreslås også, at man ser på om hele koncernen stilles værre før skat, i 

forhold til hvis ikke omstruktureringen foretages123. Dette anses for en bedre og mere pålidelig 

løsning. 

 

6.5	Efterfølgende	begivenheder	for	omstruktureringen	
Ovenstående har omhandlet forhold før/under omstruktureringen. Det er vigtigt, at der foretages 

analyse efter omstruktureringen. Det vil der blive set nærmere på i det følgende.  

 

Der skal foretages analyse af kompensationen for kontrollerede transaktioner efter 

omstruktureringen. Vigtigst er det at slå fast, at armslængdeprincippet anvendes på samme måde 

som før en omstrukturering124. Det er i princippet åbenlyst, at det er reglen, da der ellers ville blive 

skabt konkurrencemæssige skævvridninger uagtet hvordan man i så fald ændrede anvendelsen. Til 

gengæld kan en omstrukturering medføre ændringer i forhold til hvem der udfører funktioner, 

anvender aktiver og påtager sig risici og derfor kan – og vil –  sammenlignelighedsanalysen højst 

sandsynligt blive påvirket efter en omstrukturering. Fremgangsmåden for denne er i sagens natur 

stadig den samme. Desuden vil der som oftest komme afledte effekter og derfor skal der ikke kun 

analyseres på de parter der reelt var en del af omstruktureringen, men også dem, som foretager 

transaktioner med disse parter.  

	
6.5.1	Afledte	effekter	af	omstruktureringen	
Såfremt transaktioner overføres fuldt ud, det vil sige at de er identiske før omstruktureringen såvel 

som efter, men at de har fået ny ejer, vil der ikke ske en ændring af armslængdeprisen i forhold til 

salget ud af koncernen til uafhængige parter. Derimod, som beskrevet ovenfor, kan 

																																																								
122	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	378	punkt	9.36	
123	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	380	punkt	9.38	
124	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	401	punkt	9.98	
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sammenlignelighedsanalysen blive 

påvirket og det kan medføre, at de interne 

armslængdepriser i koncernen ændres125, 

illustreret i figur 6.4 

 

Efter en omstrukturering er det særligt 

vigtigt at undersøge allokeringen af kontrol og risiko og om de koncernselskaber, der har antaget 

disse har den fornødne kapacitet til at opfylde kravet om substans og finansiel kapacitet herfor.126 

Desuden også for som nævnt at analysere hvorvidt den korrekte armslængdepris er opnået og dertil 

hvilken prisfastsættelsesmetode der skal anvendes, hvor der ikke er en armslængdepris. En 

udfordring kan være at finde sammenlignelige tilfælde, hvis den forretningsmodel der 

omstruktureres til ikke anvendes mellem uafhængige parter. 

 
6.5.2 Sammenligning af transaktioner før og efter omstruktureringen 
Størrelsen og betydningen af den interne omstrukturering kan også kortlægges ved, at man 

sammenligner transaktioner før og efter omstruktureringen. Hvorved ændringerne og flytning af 

immaterielle rettigheder, DEMPE-funktioner og andre aktiver, samt den ændrede resultatfordeling i 

koncernen vil fremgå. I den forbindelse er der stillet krav til det modtagende koncernselskab om 

opfyldelse af substanskravet, idet selskabet skal have ansatte med relevant viden og finansiel 

kapacitet til at kunne håndtere de overførte aktiver og den overførte aktivitet. Betalingen skal 

afspejle hvad tilsvarende uafhængige parter ville have betalt herfor.  

 
6.5.3	Områdebesparelser	
De fleste koncerner ønsker at minimere omkostninger og maximere overskud. Dertil anvendes 

områdebesparelser, som kan forekomme ved omstruktureringer i forhold til fx flytning af 

produktion til lande med billig(ere) arbejdskraft, flytning af selve koncernen for at spare	

driftsomkostninger som husleje mv.127 Udfordringen her er, at i og med der flyttes til andre lande, 

flyttes der også til andre beskatningssteder. Derfor er der her en stor risiko for BEPS – selvom 

omstruktureringer med områdebesparelser for øje i mange tilfælde kan være helt legitime. 

Derudover er der en udfordring i forhold til, hvordan man fordeler disse områdebesparelser. For at 

																																																								
125	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	402	punkt	9.103	
126	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	404	punkt	9.108	
127	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	411	punkt	9.126	
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Figur	6.4	Intern	overførsel	af	komplet	 transaktion
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finde ud af det, må man undersøge, om det er muligt at finde sammenlignelige med uafhængige 

parter i forhold til hvorvidt de ville lave samme flytning for samme besparelse128. 

Områdebesparelser bør tilfalde det selskab som bærer og kontrollerer den driftsmæssige risiko ved 

aktiviteten.  

 

6.6	Delkonklusion		
BEPS Projektet har haft en markant indflydelse på det nye TPG 2017 kapitel 9 om interne 

omstruktureringer. Omstruktureringer har ikke som sådan en definition, men må tolkes som en 

reorganisering af grænseoverskridende aktiviteter. Hertil er der en nær sammenhæng med TPG 

2017 kapitel 1 og 6. Armslængdeprincippet er i sagens natur afgørende og i forhold til 

omstruktureringer må man se på hvorvidt fremtidige indtjeningsmuligheder overføres, herved 

forstås også overskudspotentiale, samt om der gives korrekt kompensation herfor. Afgørende for 

om omstruktureringen fortages på armslængde er desuden årsagsforklaringen for 

omstruktureringen.  

 

Til analyse og vurdering af omstruktureringer anvendes sammenlignelighedsanalysen, herunder 

funktions- og risikoanalysen, hvor risici tildeles særlig opmærksomhed. Substanskravet er 

afgørende for korrekt allokering af funktioner, aktiver og risici og den dertilhørende kompensation. 

Det er vigtigt at foretage en analyse både før og efter omstruktureringen, for at sikre den nye 

allokering af funktioner, aktiver og risici er sket efter armslængdeprincippet. Desuden må skal man 

være opmærksom at alle konsekvenser ikke nødvendigvis indtræder med det samme, samt der kan 

være tilfælde hvor der ikke flyttes overskudspotentiale og derved ikke skal ske kompensation.   

 
	 	

																																																								
128	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	411	punkt	9.129	
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7.	Case	
Efter gennemgående analyse af TPG 2017 kapitel 1 afsnit D, kapitel 6 og kapitel 9 konstrueres nu 

en egenudviklet case til at illustrere den praktiske håndtering af de nye retningslinjer. Gennem TPG 

2017 kapitlerne gives kun mindre eksempler hvorfor ønsket med casen er at give en bredere 

forståelse for brug af TPG 2017 herunder prisfastsættelse, overførsel og brug af immaterielle 

aktiver og rettigheder i forbindelse med en omstrukturering. Casen omhandler en koncern bestående 

af det danske moderselskab Medicure A/S med 100% ejede datterselskaber i USA og Ungarn. 

Casen vil illustrere relevante forhold i en principalstruktur hvor det danske moderselskab Medicure 

A/S er principalselskab. Der foretages pr. 1 januar 2017 en koncernintern omstrukturering 

(indkomståret følger kalenderåret). Ved omstruktureringen vil der blive foretaget en analyse af 

hvilke funktioner, aktiver og risici der bliver overført mellem koncernselskaberne og hvorvidt 

overførslen afleder kompensation efter armslængdeprincippet. Casen opbygges i tre afsnit hvor der 

først vil blive analyseret udgangspunkt, dernæst omstrukturering i koncernen og slutteligt 

konsekvenserne af omstruktureringen. Opbygningen er illustreret i figur 7.1. 

	
	
7.1	Medicure	A/S	udgangspunkt	før	omstrukturering	
Medicure A/S er en dansk medicinalvirksomhed etableret i år 2000 og beliggende i Danmark. 

Medicure A/S ejer endvidere datterselskaberne Medicure LLC og Medicure Production KfT 100%. 

Medicure LLC blev etableret i 2002 og er beliggende i USA og står for dele af koncernens R&D, 

mens Medicure Production KfT blev etableret i 2007 og er beliggende i Ungarn og udelukkende 

producerer koncernens medicinalprodukter. Koncernstrukturen er illustreret i figur 7.2. Der har	

• Introduktion	af	
koncernen

•Brancheforhold
•Produkter

Udgangspunkt

•Årsagsbegrundelse
• Funktions- og	
risikoanalyse

•Overflytning	 af	
immaterielle	aktiver,	
herunder	HTVI

• Finansiel	 og	operationel	
risiko

•Resultatfordeling

Omstrukturering •Analyse	af	
konsekvensen	 ved	
omstrukturering

•Ny	funktions- og	
risikoanalyse

•Delkonklusion

Efter	
omstrukturering

Figur	7.1	Overblik	over	case	opbygning

Kilde:	Egen	tilvirkning
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tidligere været et bredt spekter af 

medicinalpræparater i koncernen 

til forskellige sygdomme, men 

efter etablering af 

egenproduktion valgte man 

udelukkende at koncentrere sig 

om kræftmedicin. Statistikken for 

kræft har gennem årerne været – 

og er fortsat – yderst 

skræmmende hvor der i år 2012 blev der registreret 14,1 millioner nye tilfælde af kræft og samme 

år døde 8,2 millioner mennesker af kræft på verdensplan. I år 2030 estimeres forekomsten af nye 

kræfttilfælde til at blive 21,7 millioner og 13 millioner dødsfald som følge af kræft129. 

	

7.1.1	Produkter	i	Medicure-koncernen	
Medicure A/S har udviklet to medicinalpræparater til kræftpatienter, hertil har Mediure A/S også 

udviklet produktionsprocesser, know-how og opnået salgsgodkendelse på de markeder hvortil 

produkterne sælges. 

1. Det første præparat Medicure A/S udviklede og satte i produktion var M-Relieve, som er en 

palliativ behandling (lindrende)130. Medicinen kan afhjælpe og lindre symptomer hos 

kræftpatienter der ikke har mulighed for at modtage nogen form for behandling af deres 

sygdom. 

2. Efterfølgende udviklede Medicure A/S M-Extend, som også produceres og sælges i dag. M-

Extend kan ikke helbrede kræftpatienter, men kan hæmme væksten af ondartede celler og 

derved virke livsforlængende i forhold til hvis patienten ikke modtager nogen behandling. 

 

Medicure A/S har for begge præparater udviklet forskellige varianter, herunder pille form og 

flydende form samt forskellige doser, som kan tilpasses patientens behov. M-Relieve og M-extend 

er begge godkendt gennem Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Her har de været igennem den 

såkaldte centrale procedure hvilket giver tilladelse til salg i EU131. Målgruppen for Medicures 

																																																								
129	https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/global.html	
130	https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/hvis-du-har-kraeft/leve-med-uhelbredelig-kraeft/		
131	https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/godkendelse-af-medicin/	
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produkter er hospitaler og apoteker. Medicure A/S har varetaget, kontrolleret og finansieret alle 

væsentlige processer i udviklingen af de to præparater.  

	

7.1.2	Funktions-	og	risikoanalyse	i	Medicure-koncernen	
En sammenlignelighedsanalyse starter som beskrevet i TPG kapitel 1 med en præcis afgrænsning af 

de interne transaktioner, herunder en funktions- og risikoanalyse af de enkelte koncernselskaber 

hvilket foretages i dette afsnit. 

 

Medicure-koncernen er velrenommeret i norden, som er koncernens primære marked. Koncernens 

moderselskab Medicure A/S har hovedsæde i Danmark. Medicure A/S varetager alt salg, som sker 

primært til norden og sekundært til Ungarn og de omkring liggende lande. Medicure A/S besidder 

desuden de væsentligste funktioner, aktiver og bærer flest risici i forhold til værdiskabelse. Det 

danske moderselskab kan derfor karakteriseres som principal. Med 81 ansatte i Danmark, heri 

blandt koncernens ledelse anses substanskravet jævnfør TPG kapitel 1 for opfyldt, idet Medicure 

A/S kontrollerer de driftsmæssige (operationelle) og 

finansielle risici. Medicure A/S har højtuddannet 

personale, som besidder fornødne kompetencer og som 

har adgang til informationer og dermed finansiel 

kapacitet til at varetage de væsentligste 

beslutningstagerfunktioner og udøve kontrol over risici. 

De væsentligste finansielle oplysninger for de tre 

koncernselskaberne kan ses i figurerne 7.3-5. 

	

Man har valgt at placere produktionsselskabet Medicure 

Production KfT i Ungarn på baggrund af 

områdebesparelser (location savings). I Ungarn findes 

velkvalificeret arbejdskraft til relativt lave lønninger og 

omkostningsniveauet er også lavere end i Danmark. 

Dette er Medicure A/S desuden ikke er alene om at 

udnytte. Flere konkurrenter såsom fx Coloplast har også 

Beløb i	dkk	mio. 2016 2015 2014
Omsætning	 2.415 2.230 2.180
Omkostninger 2.045 1.880 1.835
EBIT 370 350 345
EBITmargin 15% 16% 16%
Ansatte 81 78 70

Figur	7.3	Udvikling	i	Medicure A/S

Kilde:	Egen	tilvirkning

Beløb i	dkk	mio. 2016 2015 2014
Omsætning	 1.242 1.145 1.080
Omkostninger 1.150 1.060 1.000
EBIT 92 85 80
TNMM 8% 8% 8%
Ansatte 210 200 195

Figur	7.4	Udvikling	i	Medicure Production KfT

Kilde:	Egen	tilvirkning
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valgt at have produktion i Ungarn132. Desuden spillede geografi en væsentlig rolle i forhold til 

etablering af produktionsselskabet. Danmark og Ungarn ligger i samme tidszone, hvilket er 

bekvemt i forhold til kommunikation mellem selskaberne og desuden relativ kort rejsetid som også 

er med til at sikre et tæt samarbejde. Produktionsselskabet har meget begrænsede funktioner, aktiver 

og risici, og har kun det daglige ansvar for den fysiske produktion, herunder det daglige indkøb og 

lagerstyring af råvarer og færdigvarer samt kvalitetskontrol hermed. Hvis der er større ændringer, 

sender Ungarn information til Medicure A/S som derefter beslutter hvordan Ungarn skal agere. Da 

produktionen foregår i Ungarn sker det daglige indkøb af råvarer også direkte hertil for at undgå 

fordyrende mellemled. Medicure A/S har udvalgt leverandørerne og indgået de overordnede 

indkøbsaftaler, Medicure Production KfT har kun leveret input om markedet for råvarer. Medicure 

A/S træffer alle væsentlige beslutninger i forhold til hvilke råvarer der skal indkøbes, 

sammensætning af recepter og produktionsprocesser, hertil indkøbte mængder i forhold til 

holdbarhed (lagerstyring). Indkøberne i Ungarn har adgang til et leverandørnetværk, hvor 

samarbejdet og de overordnede priser samt kvalitet er godkendt af moderselskabet Medicure A/S. 

Medicure Production KfT besidder en logistikfunktion hvorfor afsendelse af varer til de respektive 

markeder sker direkte fra Ungarn. Medicure A/S har det overordnede ansvar for indkøb, produktion 

og kunder, og det danske selskab træffer alle de strategiske beslutninger og bærer risici i forhold til 

produktion og logistik. Medicure Production KfT producerer efter Danmarks ordrer og 

retningslinjer, hvorfor produktionsselskabet besidder servicefunktioner ved produktion og logistik, 

som indeholder begrænsede risici og Ungarn karakteriseres derfor som en ”low risk” 

kontraktproducent. 

	

I USA er Medicure LLC beliggende og foretager 

forskning og udvikling (R&D) på kontrakt. Medicure A/S 

finansiere den amerikanske forskning og har desuden det 

økonomiske ansvar og træffer alle væsentlige beslutninger 

om igangsætning, udvidelse eller stop af forskning i USA, 

som er vedligeholdelse af eksisterende produkter. USA 

kan derfor betegnes som en serviceudvikler, hvor 

Medicure A/S træffer beslutninger og bærer den 

																																																								
132	http://ungarn.um.dk/da/eksportraadet/ungarn-som-marked/markedsoversigt	

Beløb i	dkk	mio. 2016 2015 2014
Omsætning	 363 330 319
Omkostninger 330 300 290
EBIT 33 30 29
TNMM 10% 10% 10%
Ansatte 64 61 60

Figur	7.5	Udvikling	i	Medicure LLC

Kilde:	Egen	tilvirkning
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økonomiske og finansielle risiko. Medicure LLC kan derfor karakteriseres som en ”low risk” 

kontraktudvikler.  

 

Udvikling af nye produkter foretages alene af højtkvalificerede forskere hos Medicure A/S. 

Medicure A/S sælger ikke produkterne M-Relieve og M-Extend i USA, da konkurrencen mod de 

andre amerikanske producenter anses at være for hård. 

	

7.1.3	Prisfastsættelse	af	interne	transaktioner	
Trin 2 i sammenlignelighedsanalysen er prisfastsættelsen af de interne transaktioner hvor Medicure 

A/S har valgt at teste de udenlandske datterselskaber, som er mindre komplekse end det danske 

moderselskab selv. Udvælgelse af eksterne sammenlignelige selskaber sker ved kvantitativ søgning 

i en database, som indeholder regnskabstal for eksterne selskaber. Efterfølgende er der foretaget en 

kvalitativ (manual gennemgang) af de fundne selskaber, hvor man på hjemmesider har vurderet 

som funktioner, aktiver og risici er sammenlignelige med datterselskaberne i Ungarn og USA. 

Resultatet af funktionsanalysen var, at Ungarn blev anset som en kontraktproducent og USA som en 

kontraktudvikler, hvorfor begge datterselskaber aflønnes ved TNMM (transactional net margin 

method). I de finansielle oplysninger i figur 7.4-7.5 kan det ses at datterselskaberne aflønnes ved en 

mark-up på deres samlede omkostningsbase. Denne baseres på en TNMM net cost plus, hvor profit 

level indikator (PLI) var at datterselskaberne så omkostningseffektivt som muligt skal producere og 

foretage kontraktproduktion og –udvikling. Ved søgning efter tilsvarende uafhængige eksterne 

produktion- og udviklingsselskaber er det konstateret, at produktionsselskabet skal have en 

nettoavance (EBIT), der svarer til en mark-up på 8% på Ungarns samlede omkostninger, mens 

forsknings- og udviklings-selskabet i USA får en nettoavance (EBIT) svarende til en 10% mark-up 

på dets samlede omkostninger. Som led i kontrollen af datterselskaberne skal begge løbende afgive 

afrapportering hvorved Medicure A/S kan tage stilling til alle væsentlige beslutninger vedrørende 

produktionen og forskningen. Medicure A/S har derved et fuldt overblik over koncernens 

aktiviteter. Til risikoreduktion udsteder Medicure A/S year-end-adjustments inden indkomståret 

slutter, så indtjeningen afspejler indtjeningen hos uafhængige kontraktproducenter og 

kontraktudviklere. Den tilbageværende indtjening (residual indtjeningen) tilfalder Medicure A/S. 

Der forekommer ingen transaktioner mellem Medicure LLC og Medicure Production KfT. 
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7.2	Omstrukturering	i	Medicure-koncernen	
Medicure-koncernen har haft en positiv fremgang med stigning i salget de seneste år. Den danske 

ledelse er dog klar over, at der enten skal indtrædes på andre markeder for at fortsætte den positive 

fremgang eller der skal ske en produktporteføljeudvidelse med henblik på mersalg på eksisterende 

markeder og eventuelle nye. Visionen hos Medicure-koncernen er at udvikle en kræftmedicin der 

kan helbrede mennesker som i dag rammes af uhelbredelig kræft og dermed forbedre menneskers 

velfærd. I takt med flere og flere rammes af kræft har det øget antallet af mulige kunder og givet 

Medicure A/S en mulighed for at finansiere et helbredende præparat, som kan få kræften til helt at 

forsvinde. Derfor har forskningen foretaget i Medicure A/S de seneste år været intensiveret og det 

med gode resultater. Efter lang tids molekylærforskning har man udviklet det aktive stof MDC, som 

er nøglen til den helbredende effekt ved at dræbe de ondartede 

kræftceller. Udviklingen, som foregår i tre faser, er netop indtrådt i 

den tredje udviklingsfase, som er den sidste og afgørende testfase. 

Denne fase forventes at vare 2-3 år med test på 2.000-4.000 

patienter133. Der er dog stor usikkerhed forbundet hermed, da man 

endnu ikke kender den længerevarende effekt på mennesker og 

mangler de endelige salgsgodkendelser.  

	
I Medicure-koncernen er man positiv over de gode resultater man har opnået i testfase 1 og 2 af det 

aktive stof MDC indtil videre. Derfor er der store forventninger til det nye produkt, som vil få 

produktnavnet M-Cure (for den helbredende effekt). I den forbindelse har Medicure A/S besluttet at 

fortsætte videreudviklingen af MDC. Videreudviklingen i fase 3 vil påkræve en udvidelse af 

koncernens forskningsaktiviteter og ledelsen i Medicure A/S har besluttet, at de vil centralisere 

udviklingen af M-Cure i en ny forskningsbygning i USA. Det betyder, at USA fremover alene vil 

stå for udviklingen af M-Cure, da den hidtidige produktudvikling af M-Cure i Danmark vil blive 

overført til USA. Overførelsen af aktiviteter fra Danmark til USA medfører dermed en intern 

omstrukturering af koncernen. Alternativet til omstruktureringen er at fortsætte uændret med den 

nuværende struktur. For at den interne omstrukturering bliver skattemæssigt godkendt skal 

omstruktureringen være en fordel for såvel Medicure A/S som Medicure LLS, det forklares i det 

følgende. USA anses for et attraktivt marked hvor det er muligt at tiltrække personale til udvidelse 

																																																								
133	http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-laver-man-ny-medicin	

Billede	7.1



	

	 	 Side	69	af	87	
	

af R&D funktionen i USA. USA vil også være det første marked for 

M-Cure skal sælges. Medicure har her en first mover fordel, da ingen 

konkurrenter har et lignende produkt på markedet. En del af 

forretningsstrategien er netop, at udvikle unikke produkter da 

Medicure ellers ikke kan følge med konkurrenterne, se hertil 

brancheanalyse over de største medicinalfirmaer i 2016 målt på 

omsætning134 i figur 7.6. Det vurderes, at det kan være nemmere at 

opnå godkendelse i USA end i fx Danmark135 hvilket er en 

nødvendighed for at kunne sælge M-Cure. I forlængelse heraf er man 

via flere medier blevet bekendt med USA er relativt positivt stemt 

overfor ny forskningsbaseret medicin136. Medicure A/S har hidtil haft 

succes med udvikling og salg af de nu eksisterende produkter og man 

ser derfor lyst på fremtiden, desuden giver udmeldingen fra præsident Donald Trump om at sænke 

selskabsskatten fra 35% til 15% ligeledes grundlag for fortsat at centralisere forskning og udvikling 

i USA137. Man er her klar over det er de strukturelle og konkurrencemæssige årsager der er 

afgørende for at få skattemyndighedernes accept af den interne omstrukturering, da 

omstruktureringer ikke alene må foretages for at opnå skattebesparelser.  

 

Fokus for den interne omstrukturering er ændringerne mellem det danske moderselskab Medicure 

A/S og det amerikanske forsknings- og udviklingsselskab Medicure LLC. Omstruktureringen 

påvirker ikke relationen mellem Medicure A/S og Medicure Production KfT, da det ungarske 

produktionsselskab fortsætter dets kontraktproduktion af eksisterende produkter. Da det nye 

produkt, M-Cure, er i produktudviklingsfasen og derfor ikke er klar til at blive produceret, vil der 

ikke være produktion af det nye produkt. 	

	

For at Medicure LLC kan intensivere udviklingen som ønsket, har man besluttet at flytte 

rettigheden til udvikling af M-Cure til USA. Rettigheden ejes og kontrolleres alene før 

omstruktureringen af moderselskabet Medicure A/S. Rettigheden er et unikt og værdifuldt	

																																																								
134	http://finans.dk/analyse/ECE8499177/brancheanalyse-den-internationale-medicinalbranche-2016/?ctxref=ext	
135	https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/ny-kraeftmedicin/kraeftmedicin-i-usa/	
136	http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article8275609.ece	
137	Tump	udløser	et	globalt	opgør	om	lav	skat,	Børsen,	28.	april	2017	
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Figur	7.6	Brancheanalyse	2016

Kilde:	Egen	tilvirkning
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immaterielt aktiv jævnfør definitionen angivet i afhandlingens kapitel 

5, da den ikke kan sammenlignes og desuden er med til at øge 

værdiskabelsen i forhold til hvis man ikke havde rettigheden. 

Yderligere karakteriseres rettigheden som HTVI da der ikke findes 

sammenlignelige transaktioner og desuden er forudsigeligheden af de 

fremtidige økonomiske indtægter meget usikker. Usikkerheden 

skyldes at produktet M-Cure stadig er under udvikling og det endnu 

ikke vides om det vil lykkes at gennemføre denne og opnå endelig 

salgsgodkendelse i USA og de andre markeder hvor M-Cure med 

tiden vil blive solgt. Derudover har man i Danmark nogle yderst 

kompetente forskere med en vigtig know-how, som man ligeledes har besluttet at flytte til Medicure 

LLC. Der er tale om 10 forskningstunge medarbejdere, som flyttes fra Danmark til USA, ligesom 

en del af salgs- og markedsføringsafdelingen vil blive overført til USA. Erfaringer har vist, at 

lobbyarbejde er vigtig som led i at opnå godkendelser. Know-how kan her betegnes som et 

immaterielt aktiv, idet det kan kontrolleres grundet konkurrenceklausuler i medarbejdernes 

kontrakter. Konkurrenceklausulerne beskytter Medicure-koncernen mod, at medarbejderne tager 

ansættelse i konkurrerende virksomheder. I tillæg til konkurrenceklausulen skal medarbejderne ved 

overtrædelse betale en konventionalbod138. For de immaterielle aktiver vil der blive overflyttet en 

stor del af beslutningsprocesserne ved DEMPE-funktionerne for M-Cure produktet. Jævnfør 

definitionen af omstruktureringer i afhandlingens kapitel 6 er der altså tale om en 

grænseoverskridende reorganisering mellem Danmark og USA. Forinden omstruktureringen 

gennemføres skal den forretningsmæssige situation analyseres. Som led i omstruktureringen ønsker 

Medicure A/S en analyse af de kommende ændringer omkring koncernens immaterielle aktiver 

tilknyttet udviklingen af M-Cure, overført personale til USA og ændringen af resultatfordelingen i 

Danmark og USA. Udover overflytning af aktiver og medarbejdere vil der til finansiering af M-

Cure projektet blive indgået en låneaftale, hvor Medicure A/S udlåner penge til Medicure LLC. 

Låneaftalen mellem selskaberne vedrører igangsættelse af den tredje testfase for M-Cure og 

indhentning af salgsgodkendelser m.v. til salget i USA starter. Dette ydes som en kreditfacilitet, 

som det amerikanske datterselskab kan trække på, når det har brug for finansiering. 

																																																								
138	http://www.businessdanmark.dk/Fagforening/Juridisk-radgivning/Pjecer/Kunde--og-konkurrenceklausuler/	
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Da salget af immaterielle rettigheder er meget usikkert vil den interne kontrakt indeholde en 

prisreguleringsmekanisme i form af milestone payments, som udløser større betaling når fase 3 er 

gennemført og godkendt, samt betaling til Danmark når salgsgodkendelser opnås og salget starter. 

Endvidere er der aftalt en genforhandlingsret for såvel Medicure A/S som Medicure LLC, hvis der 

opstår forhold, som udvikler sig modsat de foreliggende budgetter. Afgrænsning af kontrollerede 

transaktioner for den interne omstrukturering vedrørende overflytningen af M-Cure fra Danmark til 

USA indeholder altså følgende; 

 

1. Flytning af rettigheder og know-how til patentet MDC, som danner grundlaget for M-Cure  

2. Flytning af de fleste DEMPE-funktioner i forhold til udvikling af M-Cure  

3. Flytning af medarbejdere fra Danmark, dette inkluderer overført forskning og salgsaktivitet 

4. Låneaftale til finansiering af den tredje testfase for M-Cure 

 

Til at vurdere ejerskab i forhold til funktioner og risici ved overflytning af de immaterielle aktiver, 

rettighed og know-how, udarbejdes en analyse i forhold til DEMPE-funktionerne.  

 

Inden omstruktureringen foretages var det moderselskabet Medicure A/S der som principal varetog 

de væsentligste funktioner, aktiver og bar de driftsmæssige og finansielle risici, hvorfor Medicure 

A/S får residual afkastet for de eksisterende produkter. Residual afkastet er aflønning for Medicure 

A/S’ værdiskabelse, herunder rettigheder og økonomiske risici ved eksisterende produkter. 

  

	

Rettighed	til	udvikling	
og	know-how Funktioner Ejerskab Kontrol

Fordeling	af	funktioner,	
ejerskab	og	kontrol

Medicure
A/S

Medicure
LLC

Medicure
A/S

Medicure
LLC

Medicure
A/S

Medicure
LLC

D Udvikling X X X

E	Forbedring X X X

M	Vedligeholdelse X X X

P	Beskyttelse X X X

E	Udnyttelse X X X

Figur	7.7	DEMPE-analyse	rettighed	 til	udvikling	 efter	omstrukturering

Kilde:	Egen	tilvirkning
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I figur 7.7 ses det, at DEMPE-funktionerne udvikling, forbedring, vedligeholdelse og udnyttelse i 

forhold til M-Cure overgår til Medicure LLC. Bibeholdelse af beskyttelse bliver hos Medicure A/S, 

da Danmark har de fornødne kompetencer til at udføre denne funktion.  

 

Medicure A/S bibeholder desuden fortsat også selskabets logo, brand og varemærke, som Medicure 

LLC skal gøre brug af når salget af M-Cure starter i USA. Det er besluttet at Medicure LLC 

betaling for brug af Medicure A/S ejerskab af logo, brand og varemærke aftales, når salget af M-

Cure skal til at starte. I det kommende salg af M-Cure vil der derfor ikke være en principal struktur, 

idet Medicure A/S og Medicure LLC begge anses for unikke selskaber, der ejer immaterielle aktiver 

og som påtager sig økonomiske risici. 

	

Den overførte know-how vil blive brugt i forskning og udvikling af M-Cure, hvor aktiviteten vil ske 

i den nye forskningsbygning i USA, hvor de overførte forskere fra Danmark også vil arbejde. 

Dermed er det i fremtiden Medicure LLC der i udviklings- og forskningshenseende af M-Cure 

bestemmer tilgang og afgang af medarbejdere, samt alle andre funktioner relateret hertil som fx 

uddannelse. 

Omstruktureringen er dokumenteret i koncernens ”master file”, hvori den nye koncernstruktur med 

fordeling af immaterielle aktiver, herunder funktioner, aktiver og risici, samt kontrol og 

beslutningstagerfunktion er beskrevet139.  

	

7.3	Konsekvenserne	af	
omstrukturering	i	Medicure-
koncernen	
Som følge af omstruktureringen i 

Medicure-koncernen er det nødvendigt at 

foretage analyser af konsekvenserne ved 

overførelsen af aktiver, personale og 

aktivitet fra Danmark til USA, for at sikre 

omstruktureringen er sket efter 

armslængdeprincippet herunder vurdering 

af hvorvidt Medicure LLC skal kompensere 

																																																								
139	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	234	punkt	5.19	

Immaterielle	 aktiver	
overføres

Rettighed,	know-howog	
gruppe	af	medarbejdere

De	immaterielle	
aktiver	vurderes

Dele	er	vurderet	som	
unikke	og	HTVI

Vurdering	af	hvorvidt	
der	skal	ske	
kompensation

Værdiskabende	
elementer	 er	overført,	
hvilket	kræver	Medicure
LLC	kompenserer	herfor

Figur	7.8	Kompensation	ved	overflytning

Kilde:	Egen	tilvirkning
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Medicure A/S herfor. Afhandlingen fokuserer på forholdene og indeholder ikke tal til en egentlig 

prisfastsættelse, hvilket også er en afhandling i sig selv. 

 

Der er overført immaterielle aktiver i form af en rettighed og know-how til MDC, som kan 

videreudvikles til M-Cure medicinalpræparatet.  Ligesom der er overført personale og aktivitet i 

form af forskning og salg fra Danmark. Salgsaktiviteten starter dog som lobbyarbejde, som en 

vigtig forudsætning for at opnå salgsgodkendelserne. Der er altså overført værdiskabende 

elementer, som uafhængige parter ville have krævet en betaling for. Derfor skal Medicure LLC 

kompensere Medicure A/S ved betaling, for at koncernselskaberne opfylder armslængdeprincippet. 

Dette er illustreret i figur 7.8 på forrige side. 

 

Nærmere beskrevet overførte Medicure A/S rettighed, know-how, aktivitet og medarbejdere, 

dermed er der overført et indtjeningspotentiale fra Medicure A/S til Medicure LLC. Det vil påvirke 

resultatfordelingen i de respektive koncernselskab. samt desuden et lån til Medicure LLC, og 

derved oveføres overskudspotentiale, som altså påvirker resultatfordelingen i de respektive 

koncernselskaber. Medicure LLC skal afholde udviklingsomkostninger ved M-Cure, ligesom USA 

skal betale renterne på det interne lån fra Medicure A/S. Lånet er ikke et overført aktiv men alene 

en finansiering der muliggør udviklingen af M-Cure i USA. Da Medicure A/S anses at følge den 

finansielle risiko på lånet skal Medicure LLC betale en risiko-justeret rente til Medicure A/S. Da 

der er tale om overførsel af værdiskabende elementer skal Medicure LLC for at opfylde 

armslængdeprincippet betale kompensation til Medicure. Dette er illustreret i figur 7.9.  

 

Medicure A/S kan i henhold til 

armslængdeprincippet accepterer 

den interne omstrukturering hvis 

det får en betaling (kompensation) 

svarende til betalingen som 

uafhængige parter ville have 

krævet. Mens Medicure LLC får 

adgang til fremtidige indtjeningsmuligheder når salget af M-Cure starter, betalingen skal svare til de 

fremtidige salgsforventninger og –indtjeningsmuligheder ved det kommende salg af M-Cure. 

Medicure A/S
Dele	af	rettighed	til	udvikling→
Know-howog	medarbejdere→
Låneaftale	 til	fase	3	udvikling→

Medicure LLC
←Kompensation

Figur	7.9	Omstrukturering	 i	Medicure-koncernen

Kilde:	Egen	tilvirkning
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7.3.1	Værdiansættelse	
Værdiansættelsen fokuserer på ændringerne i mellem Danmark og USA. Det er nu i casen illustreret 

hvordan der ved flytning af rettighed, know-how, medarbejdere og aktivitet (herunder en del af 

DEMPE-funktionerne) flyttes overskudspotentiale fra Medicure A/S til Medicure LLC, hvilket 

kræver kompensation. I forhold til værdiansættelsen af de immaterielle aktiver må det overvejes 

hvorvidt disse skal vurderes individuelt eller som et samlet immaterielt aktiv. Som udgangspunkt 

skal de, så vidt det er muligt vurderes hver for sig. Hvor de immaterielle aktiver skal anvendes 

samlet, som det er tilfældet i casen, vil værdiansættelsen ske samlet. Dette skyldes at værdien af de 

immaterielle aktiver (patent og know-how) tilsammen vil indgå i udviklingen af M-Cure, der er et 

HTVI aktiv. Der er altså en nær sammenhæng mellem de to immaterielle aktiver, forstået på den 

måde, at rettigheden til at udvikle M-Cure ikke er meget værd uden know-how og know-how er 

ligeledes ikke meget værd uden rettigheden til at udvikle M-Cure. Ud fra casen er der ikke 

oplysninger til en talmæssig værdiansættelse, men det vil basere sig på selskabets oplysninger som 

indgår i DCF beregning140, hvor forudsætninger omkring budgettet, vækstrater og 

prisfølsomhedsanalyser vil være meget vigtige. I den forbindelse skal Medicure koncernen være 

opmærksom på de forøgede dokumentationskrav som HTVI afsnittet i TPG kapitel 6 har indført. 

Der er således krav om en meget detaljeret dokumentation af værdiansættelse og dens 

forudsætninger, ligesom Medicure koncernen skal kunne dokumentere at evt. prisforskelle 

(forskelle mellem ex ante og ex post) skyldes forhold de ikke vidste eller burde have forudset. 

	

7.3.2	Prisfastsættelse	af	interne	transaktioner	efter	omstruktureringen	
Efter omstruktureringen er Medicure A/S og Medicure LLC unikke selskaber der ejer immaterielle 

aktiver, ligesom begge selskaber træffer væsentlige beslutninger og bærer større økonomiske risici. 

Se illustration i figur 7.10 og 7.11 på næste side. Da begge koncernselskaber nu bærer risici, og 

anses for unikke og værdiskabende vurderes det, at den bedst egnede prisfastsættelsesmetode er 

profit split residual. Metoden er i modsætning til TNMM tosidet og baserer sig på aktiver, 

funktioner og risici hos begge parter. Ved at vælge residualanalysen deles den samlede 

markedsmæssige nettoavance, afstedkommet af begge koncernselskabers aktiviteter, af to 

omgange141. Først aflønnes begge koncernselskaber for deres rutinemæssige bidrag. Herefter deles 

den tilbageværende residual profit (eller tab) mellem koncernselskaberne. Medicure A/S og 

																																																								
140	Financial	Statement	Analysis,	side	217	
141	OECD	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations	2017,	side	137	punkt	2.127	
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Medicure LLC har aftalt en forhandling, når salget af M-Cure begynder, hvor fordelingen vil ske 

efter en vurdering af værdiskabende de to selskaber er. Fordelingen af residual profitten ved salget 

vil ske ud fra en række faktorer herunder blandt andet værdien af de to selskabers DEMPE-

funktioner, aktiver (herunder immaterielle aktiver) og risici. 

	

	
7.3.3	Låneaftale	mellem	Medicure	A/S	og	Medicure	LLC	
Der er nu oprettet en låneaftale mellem Medicure A/S og Medicure LLC, som er dokumenteret i 

kontrakten mellem de to koncernselskaber. I forhold til fordelingen af risici er det vigtigt at skelne 

mellem operationel og finansiel risiko. Medicure A/S bærer den finansielle risiko, som er tilknyttet 

finansieringen af lånet og udfører kontrol hermed. De driftsmæssige (operationelle) risici bæres 

derimod af Medicure LLC, da disse er tilknyttet de aktiviteter som lånet bruges til (færdigudvikling 

af M-Cure). Dermed har Medicure A/S kun begrænset risiko og har får en risikojusteret rente. For 

at sikre låneaftalen sker på armslængdevilkår har ledelsen i Medicure A/S været i kontakt med en 

bank for at høre om mulighederne for fremmedkapital til projektet. Banken var særdeles interesseret 

i projektet og ville gerne yde lån hertil, hvorfor de fremsendte et tilbud. Medicure A/S har anvendt 

tilbuddet som udgangspunkt for låneaftalen med Medicure LLC. På den baggrund anses låneaftalen 

for at være indgået på armslængde og substanskravet opfyldt.  

	
7.4	Delkonklusion	
Casen er egenudviklet med det formål at supplere eksemplerne i TPG 2017, ved illustration af den 

praktiske håndtering af de nye uddybede og præciserede retningslinjer. Med i udgangspunkt i 

Medicure-koncernen bestående af det danske moderselskab Medicure A/S herunder to udenlandske 

Medicure LLC
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7.10	Risikofordeling	før	omstrukturering

Kilde:	Egen	tilvirkning

Medicure LLC

Medicure A/S

Low	risk High	risk

Fo
rv
en

te
t	a
fk
as
t

Risiko

7.11	Risikofordeling	efter	omstrukturering
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datterselskaber. Der er i casen foretaget en intern omstrukturering. For at sikre opfyldelse af 

armslængdeprincippet i forhold til omstruktureringer er der foretaget analyse af de relevante forhold 

før omstruktureringen, vurdering af selve omstruktureringen samt transaktionerne efter 

omstruktureringen.  

	
Koncernstrukturen før omstruktureringen var en principalstruktur. Her varetog Medicure A/S som 

principal de væsentligste funktioner, ejede all de vigtige aktiver (materielle såvel som immaterielle) 

og bar både de driftsmæssige og finansielle risici. Ved udførelsen af en funktions- og risikoanalyse 

kunne det konstateres at det ungarske Medicure Production KfT var en low risk kontraktproducent 

og det amerikanske Medicure LLC var low risk kontraktudvikler. Efterfølgende 

sammenlignelighedsanalyse afgjorde, at der skulle anvendes metoden TNMM net cost plus til 

aflønning af begge datterselskaber. Medicure Production KfT fik en mark-up på 8% for produktion 

og Medicure LLC fik en mark-up på 10% for forskning og udvikling.  

 

Ved gennembrud i udviklingen hos Medicure A/S i forhold til at udvinde det kræfthelbredende stof 

MDC, blev det besluttet at foretage en intern omstrukturering for intensivering af udviklingen af det 

kommende produkt M-Cure. I den forbindelse blev der overført immaterielle aktiver, herunder 

rettighed og know-how, en gruppe medarbejdere og aktivitet, herunder DEMPE-funktioner fra 

Medicure A/S til Medicure LLC. I forlængelse heraf behandles spørgsmålet om kompensation i 

relation til HTVI og i forhold til at sikre denne sker på armslængde til Medicure A/S, samt 

efterfølgende virkninger af omstruktureringen afstedkommet af det (forventeligt) kommende salg af 

M-Cure.  
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8.	Konklusion	
OECD’s BEPS Projekt er det største projekt i nyere tid. Baggrunden og formålet med BEPS 

Projektet er at minimere koncerners misbrug af reglerne for transfer pricing, for derigennem at opnå 

ulovlige skattebesparelser. Det skal sikres ved, at beskatningen sker i de koncernselskaber, som 

bidrager til værdiskabelse og bærer risikoen herved. I den forbindelse er der stillet krav om 

substans. Afhandlingen har fokuseret på action points 8, 9 og 10, som er relevante for afhandlingens 

fokus omkring immaterielle aktiver og omstruktureringer. Et afgørende succeskriterium for BEPS 

Projektet er tilslutningen hertil. På nuværende tidspunkt har 102 lande tilsluttet sig, hvilket anes for 

betydeligt. BEPS Projektet har medført markante ændringer og præciseringer til TPG 2017, som er 

analyseret i forhold til armslængdeprincippet, immaterielle aktiver og omstruktureringer.  

 

TPG 2017 kapitel 1 omhandler armslængdeprincippet, som tilsiger kontrollerede transaktioner 

mellem koncernselskaber skal ske på samme vilkår som ville have fundet sted mellem uafhængige 

parter. Anvendelsen af armslængdeprincippet er grundlæggende for brug af hele TPG 2017, 

herunder immaterielle aktiver og omstruktureringer. Vejledningen herom har som følge af BEPS 

Projektet gennemgået en stor modificering og præcisering. Vægtningen af vilkår hvorom 

sammenlignelighedsanalysen foretages er i TPG 2017 ændret. Her tillægges kontraktvilkår og 

funktions- og risikoanalysen særlig stor betydning. Funktions- og risikoanalysen er udbygget med 

en 6-trins risikoanalyse. I tilknytning hertil skal risikofordelingen opfylde substanskravet, herunder 

finansiel kapacitet og afspejle korrekt fordeling af beslutningstagerfunktioner og kontrol. I forhold 

til anvendelsen af TPG 2017 opstår der en udfordring for de lande, som har valgt at anvende TPG 

som soft law fremfor implementering som hard law. Det giver fx i Danmark mulighed for 

anvendelse af TPG bagud i tid, hvilket anses for problematisk idet koncernselskaberne ikke har haft 

mulighed for at anvende og tage højde for de nye præciseringer.  

 

Som følge af BEPS Projektet erstatter et nyt kapitel 6 i TPG 2017 det tidligere. Det har betydet en 

ny definition af immaterielle aktiver hvor ejerskab får særlig opmærksomhed. Ejerskabet skal 

vurderes i forhold til to aspekter herunder juridisk og økonomisk. Juridisk ejerskab alene kan ikke 

danne grundlag for krav om afkast eller kompensation ved overførsel. Hvorimod det økonomiske 

ejerskab i forhold til funktioner, aktiver og risici giver ret til afkast eller kompensation. Funktioner 

dækker i kapitel 6 over DEMPE, mens der til risikoanalyse er tilføjet en 6-trins analyse tilpasset 

immaterielle aktiver med fokus på DEMPE. For at besidde det økonomiske ejerskab skal man som 
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koncernselskab opfylde substanskravet, herunder udøve kontrol over risici. Værdiansættelse af 

immaterielle aktiver kan give anledning til udfordringer idet immaterielle aktiver ofte er unikke og 

der derfor ikke findes sammenlignelige. Det nye afsnit i TPG 2017 om HTVI hvortil der er udgivet 

et DD for præcisering af implementering har mødt stor kritik og kræver yderligere arbejde fra 

OECD såfremt der skal opnås konsensus landene imellem.  

 

Efter BEPS Projektet har medført udbygninger og præciseringer til TPG kapitel 1 og et nyt kapitel 6 

krævede det ligeledes en fornyelse af kapitel 9 om interne omstruktureringer hvorfor kapitel 9 i 

TPG 2017 erstatter det tidligere. Analyse i forhold til armslængdeprincippet ved omstruktureringer 

bør foretages i sammenhold med TPG 2017 kapitel 1 og 6 om armslængdeprincippet og 

immaterielle aktiver. Omstruktureringer er bredt defineret og tolkes som en grænseoverskridende 

reorganisering af aktiviteter. Det afgørende for om der ved omstruktureringer skal kompenseres for 

overførsler mellem koncernselskaber, er hvorvidt der er tale om flytning af overskudspotentiale. 

Risici tildeles særligt fokus i forhold til vurderingen af om armslængdeprincippet anses for opfyldt 

ved omstruktureringer. Ligesom substanskravet ligeledes er vigtigt i forhold til vurdering af den 

kompensation der eventuelt skal ske mellem koncernselskaberne.  

 

I en egenudviklet case behandles armslængdeprincippet og immaterielle aktiver i forhold til 

koncernintern omstrukturering, ved hjælp af den forudgående analyse af TPG 2017. Casens formål 

er at være en konstruktion af et større eksempel hvorved sammenhængen mellem TPG kapitlerne 

illustreres. Ved anvendelse af den fiktive Medicue-koncern vises en omstrukturering i tre stadier; 

før omstruktureringen, selve omstruktureringen og efter omstruktureringen. Her vises hvordan en 

principal stuktur ændres ved overførsel af indtjeningspotentiale, til koncernselskaber der begge er 

unikke og værdiskabende. Analysen af kompensationen foretages ved at inddrage 

sammenlignelighedsanalyse herunder særligt fokus på ejerskab, funktioner og kontrol. Endelig 

illustreres valg og brug af prisfastsættelsesmetoder ved forskellige koncernstrukturer.  

	
BEPS Projektet har været af stor betydning for udviklingen af TPG, herunder anvendelse af 

armslængdeprincippet, immaterielle aktiver og omstruktureringer. Der er nær sammenhæng mellem 

kapitlerne hvilket betyder man skal besidde stor og gennemgående viden for at anvende TPG 2017 

korrekt.  
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9.	Perspektivering	
Afhandlingen har med udgangspunkt i TPG 2017 analyseret de udbygninger og præciseringer, som 

BEPS Projektet har medført i forhold til armslængdeprincippet, immaterielle aktiver og 

omstruktureringer. Arbejdet omkring undgåelse af BEPS situationer er ikke færdigt og der vil 

løbende komme yderligere præciseringer. De kommende præciseringerne får i sagens natur 

betydning for selskaberne, rådgivere og skattemyndigheder. Det er vigtigt, at alle parter ajourføre 

sig med videreudviklingen af TPG og de forventeligt løbende kommende offentliggørelser af 

rapporter fra OECD. I afhandlingen behandles HTVI hvor det fremgår, at udkastet i DD’et til en 

implementeringsvejledning møder stor kritik og mange ønsker om uddybelse og præciseringer, 

hvorfor det må forventes at OECD offentliggør vejledning herom, som selskaber, rådgivere og 

skattemyndigheder således må forholde sig til når denne kommer. 

 

Som uddybning til ovenstående giver DD’et ikke den forventede klarhed for selskaberne til brug for 

deres værdiansættelse. Det er i særdeleshed uheldigt, da selskaberne har brug for bedre vejledning 

om i hvilket omfang ex post resultater kan indgå i ex ante vurderinger, ligesom der er behov for 

afklaring af krav til selskaberne i forhold til hvad de vidste eller burde vide omkring forhold af 

betydning for værdiansættelse. Som følge af flere større BEPS situationer er der forståelse for, at 

selskaberne skal fremlægge detaljeret dokumentation og denne have transparens i de oplysninger og 

forudsætninger som de har anvendt i budgetter og analyser. I afhandlingens case vises de forhold, 

som en koncern må overveje ved en koncernintern omstrukturering i forhold til immaterielle aktiver 

(herunder HTVI), aktivitet og DEMPE-funktioner. I og med koncernen har dokumentationspligt og 

dokumentationsmængden og byrden vurderes at være væsentligt udbygget ved offentliggørelsen af 

de nye TPG kapitler om immaterielle aktiver og omstruktureringer, anbefales det, at selskaberne 

foretager en grundig gennemgang af deres interne aftaler og transfer pricing dokumentationer, for at 

sikre sig om forholdene afspejler TPG 2017. 

 

I	afhandlingen	konstateres	en	udfordring	omkring	implementeringen	af	OECDs	løbende	udgivelser.	

For	de	lande,	såsom	Danmark,	der	bruger	TPG	som	soft	law	giver	det	mulighed	for	anvendelse	af	

TPG	2017	såvel	fremadrettet	som	i	tidligere	år.	Indtil	maj	2018	kan	SKAT	bruge	TPG	2017	i	

vurderingen	af	interne	koncernforhold	fra	indkomståret	2012	og	efterfølgende	år.	Det	vil	være	

anderledes	end	i	lande	hvor	TPG	2017	kun	kan	bruges	efter	implementering	(indskrivning)	i	deres	

lokale	lovregler.	
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Overdragelse af HTVI i interne omstruktureringer kan være svære for at skattemyndighederne at 

opdage, da der kun sker ændring i selskabernes omkostninger da indtægterne kommer år senere. 

OECD skriver at TPG 2017 skal revurderes i 2020, i forhold til skattemyndigheder skal reagere så 

hurtigt som muligt for at kunne vurdere selskabernes ex ante antagelser for derved at have en bedre 

chance for at minimere informationsasymmetri anses tre år for lang tid. Ligesom det for selskaber 

anses for lang tid at skulle afvente om nye regler udgives, da de risikere indkomstændringer for 

interne omstruktureringer lavet før en evt. opdatering i 2020. I forhold til om der skal foretages en 

korrektion af resultatfordelingen mellem koncernselskaber på baggrund af efterfølgende 

præciseringer i TPG, stilles der spørgsmålstegn ved fremgangsmåden såfremt indkomstår og året 

hvor korrektionen besluttes er forskellige. Det er af stor betydning om korrektionen skal foretages i 

det år den faktisk vedrører eller det år det besluttes at foretage en korrektion af resultatfordelingen. 

Det vil være væsentligt for såvel selskaber, rådgivere og skattemyndigheder, at der kommer 

præciseringer herom.  

 

Det kunne være interessant at inddrage rådgivernes rolle. De store koncerner, som har betydelig 

aktivitet på tværs af landegrænser anvender ofte rådgivere i en hvis udstrækning. Rådgivere kan 

bistå med viden og anbefalinger til ledelsen i mange forretningsmæssige henseender, her må det 

antages, at de derved har stor indsigt i koncernen og viden herom, dermed også de interne 

transaktioner. Et eksempel kunne være når revisorer bistår med rådgivning i forbindelse med 

omstruktureringer. Her ville revisoren bidrage med vejledning og anbefalinger i forhold til 

håndteringen af omstruktureringen, herunder også kompensationen. Det er i sidste ende ledelsen 

som træffer de endelige og afgørende beslutninger, men revisorers (og andre rådgiveres) rolle må 

tillægges en hvis betydning når koncernen vurderer om priser og vilkår følger 

armslængdeprincippet. Revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter og reviderer på den 

baggrund selskaber og afgiver erklæringer med højere eller mindre grad af sikkerhed. Her ses altså, 

at revisorer dels kan bistå selskabernes med fornøden viden og vejledning og dels foretager arbejde 

der sikre korrekt beskatning. Det kunne være interessant at undersøge om rådgivers rolle kan 

tillægges betydning i transfer pricing sammenhænge og derved eventuelt kan afhjælpe 

problematikken omkring asymmetri mellem koncerner og skattemyndigheder og skabe mere 

gennemsigtighed.  
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