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Abstract 
 

This study has examined how intercompany loans are priced in Danish law and to what extent 

economic theory is applied.  

 

According to Ligningsloven § 2 and The Legal Guidance in Denmark, interest rate fixation must 

generally be based on an individual assessment of the loan transaction in accordance with the arms 

length principle. The assessment should be performed by applying a comparable uncontrolled price 

method or the loan margin method according to The Legal Guidance. An internal CUP method is 

based on a comparison of the intercompany loan and a loan obtained between independent parties. 

If an individual assessment of the transaction is not possible, the national bank's discount rate plus 

4 pct. can be applied as a last resort.  

 

According to economic theory, a loan is priced based on a credit valuation to determine whether 

the borrower has the financial capacity to fulfil its obligations. The credit valuation consists of an 

analysis of the market, the industry, the company and the loan itself.  

 

The study concludes that the pricing of interest rates on intercompany loans in accordance with 

economic theory in Danish law occurs arbitrarily. There is no consistent way in which the tax 

authorities determine the interest rate on controlled loans. Therefore, it must be concluded that 

economic theory is not applied when using the discount rate plus 4 pct. 

 

The study has further examined if an implementation of the interest deduction rules in BEPS 

Action 4 will affect Danish companies. In this relation, the effect of implementing the suggested 

fixed ratio rule has been examined. It was concluded that the fixed ratio rule will yield a higher 

interest deduction for companies with high depreciation and amortization, while the current 

Danish interest deduction rules will yield a higher interest deduction for companies with low 

depreciation and amortization. Furthermore, the study shows that the debt-to-equity ratio has no 

effect with regards to the interest deduction calculated by the fixed ratio rule. It is therefore 

recommended that the Danish thin capitalization rules should still apply, even if the other interest 

deduction rules are replaced by the fixed ratio rule.  
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1. Indledning 
 

1.1 Introduktion 
International transfer pricing betegner prisfastsættelsen af varer, tjenesteydelser, immaterielle 

aktiver, kapital mv., som overdrages mellem koncernforbundne parter i forskellige lande. Den 

prisfastsættelse er bestemmende for den profit, der aflejres i de respektive lande. Betaler et 

datterselskab i land A f.eks. en relativt høj pris for varer, der købes hos et moderselskab i land B, vil 

datterselskabets profit fra transaktionen følgelig være relativt lav. Det påvirker datterselskabets 

skattepligtige indkomst i land A, og det påvirker størrelsen af den selskabsskat, der skal betales i 

land A. Det gør det nødvendigt for multinationale koncerner aktivt at forholde sig til transfer 

pricing. Det er mindst ligeså vigtigt for suveræne stater og deres respektive skatteforvaltninger at 

forholde sig til transfer pricing, bl.a. fordi det er estimeret, at mere end 60% af verdenshandelen er 

handel, der foregår mellem koncernforbundne parter.1 Derfor må multinationale koncerners 

skatteregning (eller potentielle skatteregning) antages at udgøre en anseelig del af verdens 

skatteindtægter (eller potentielle skatteindtægter). 

 

1.1.1 Transfer Pricing og finansielle transaktioner 
Når et selskab optager et lån hos en uafhængig part, f.eks. en bank, forpligter selskabet sig til at 

tilbagebetale med tillæg af renter. Koncerninterne lån skal ifølge transfer pricing reglerne 

prisfastsættes på samme vilkår som dem der ville gælde, hvis lånet var ydet af en uafhængig part. 

Det kan dog være vanskeligt at fastsætte de markedspris og – vilkår, som ville have været 

gældende, hvis lånet var ydet af en ekstern part.  

 

Ud over de praktiske vanskeligheder kan multinationale koncerner også udnytte mulighederne 

inden for transfer pricing ved f.eks. at allokere kapital fra højskattelande til lavskattelande med 

henblik på at maksimere profit og (næsten) undgå at betale skat. En multinational koncern kan for 

eksempel yde et større lån til et datterselskab placeret i højskatteland A. I et højskatteland gives der 

typisk højere rentefradrag. Datterselskabet kan optage et lån hos moderselskabet i land B, og betale 

høje renter på lånet. Datterselskabet kan derved fratrække renteudgifterne i den skattepligtige 

indkomst og mindske skatteregningen i land A.  

 

Der er i de seneste år kommet et øget fokus på beskatning af multinationale koncerner, herunder 

kontrolleret gæld og skattelandskabet ændrer sig i øjeblikket.  

                                                        
1 OECD Insights, 2013, Why you are taxd more than a mulitnational, http://oecdinsights.org/2013/02/13/beps-why-youre-taxed-
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1.1.2. BEPS Action 4 
Handel er i stigende grad blevet globaliseret de seneste år, og selvom globalisering ikke i sig selv er 

et nyt fænomen, er nationale økonomier og markeder i stigende grad blevet integreret. Fordi der er 

stor forskel på suveræne staters beskatningsregler, og markeder i højere grad er blevet integreret, 

er der opstået mulighed for kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen, base erosion and 

profit shifting (BEPS). 2 Kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen er, når multinationale 

koncerners profit bliver allokeret til stater, hvor beskatningen er lavere relativt set og/eller udgifter 

allokeres til stater hvor der gives højere fradrag. Vurderingen af om der foreligger kunstig 

erodering og allokering af beskatningsbasen er objektiv, og det er derfor irrelevant for 

bedømmelsen, om formålet med transaktionen var skatteundgåelse. Kunstig erodering og 

allokering af beskatningsbasen udgør en risiko for udhuling af nationale skattebaser.3 The 

Organization for Economic Co-opearation and Development (OECD)4 har på denne baggrund, 

under bemyndigelse af G20 landene, udarbejdet BEPS projektet.  

 

Formålet med BEPS projektet5 er at udjævne suveræne staters uens beskatning af multinationale 

koncerner. BEPS projektets begyndelse var i februar 2013, hvor OECD udgav rapporten Addressing 

Base Erosion and Profit Shifting. I rapporten henvises der til studier og data som viser, at der bliver 

stadig større forskel mellem virksomhedens placering, aktiviteter, investering og hvor profit bliver 

rapporteret og beskattet.6 OECD identificerede 15 områder, hvor virksomheder aggressivt har 

anvendt kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen for at minimere skatteregningen. 

OECD offentliggjorde 15 BEPS Actions, og de blev godkendt af G20 landene i september 2013, hvor 

der samtidig blev sat mål for den fremtidige proces og implementering af de 15 BEPS Actions. I 

2015 offentliggjorde OECD de endelige rapporter og efterfølgende opfordrede G20 landene OECD 

til at lette processen med at blive en del af BEPS-projektet for andre lande. OECD udarbejdede 

derfor the Inclusive Framework i januar 2016, så alle interesserede lande kan samarbejde. Over 110 

lande har meldt sig ind og får mulighed for at deltage i videreudvikling, -implementering og 

monitorering af BEPS projektet.7 Det forventede udfald er, at landenes skatteregler i højere grad vil 

stemme overens.  

 

I forbindelse med arbejdet vedrørende rentefradragsregler, vil OECD offentliggøre transfer pricing 

                                                        
2 OECD, 2013, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing s. 25.  
3 OECD, 2013, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing s. 5. 
4 OECD er et fællesskab bestående af 35 lande, der har til formål at promovere markedsøkonomi og -vækst. OECD indsamler data og 
udarbejder forslag til fællesprocedurer, bl.a. på skatteområdet. 
5 BEPS projektet har ingen retskildeværdi i sig selv, før det er implementeret i national ret. 
6 OECD, 2013, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, s 20.  
7  OECD, 2018, Inclusive Framework on BEPS a global answer to a global issue, Udgivet januar 2018, OECD. 
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guidelines vedrørende prisfastsættelse af koncerninterne finansielle transaktioner.8 Arbejdet 

forventes færdigt i 2017,9 men der er hidtil ikke blevet offentliggjort noget konkret vedrørende 

transfer pricing guidelines af finansielle transaktioner af OECD. 

 

Op indtil BEPS projektet har transfer pricing reglerne reguleret beskatning af rentefradrag. Det 

fremgår af Public Discussion Draft on BEPS Action 4, at armslængdeprincippet ikke skal være en 

del af BEPS action 4. En fastsættelse af armslængdeprisen kræver en konkret vurdering af 

selskabet og dets gældsniveau, hvilket er ressourcekrævende for både skattesubjektet og 

skattemyndigheden. Den konkrete vurdering skaber også usikkerhed, da det gør det vanskeligt for 

selskaber at forudse udfaldet af vurderingen. En fordel ved armslængdeprincippet er dog, at det 

anerkender, at ikke alle multinationale koncerner  har samme gældsbehov, da der kan være stor 

forskel, afhængig af branche. OECD vurderer derudover, at armslængdeprincippet ikke i 

tilstrækkelig grad forhindrer kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen ved 

koncerninterne lån, da et datterselskab efter armslængdeprincippet kan opnå rentefradrag ved at 

f.eks. moderselskabet investerer i  datterselskabet. Armslængdeprincippet kan justeres, så det i 

højere grad forhindrer kunstig erodering af beskatningsbasen, men det vil være ressourcekrævende 

at udføre og håndhæve, og samtidig muligvis være ineffektivt.10 Derfor foreslås en best practice 

approach, der indeholder beskæringsregler fremfor en vurdering efter armslængdeprincippet. 

 

1.2 Problemfelt  
Renteindtægter er skattepligtige, og renteudgifter giver fradrag i den skattepligtige indkomst. Det 

er derfor af stor økonomisk betydning, hvad renten fastsættes til, samt hvordan rentefradrag 

beregnes. Området for rentefastsættelse og rentefradrag bliver i stigende grad reguleret, for at 

hindre selskabers mulighed for at udhule suveræne staters skattebase ved at foretage 

grænseoverskridende finansielle transaktioner. BEPS projektet er et eksempel på en øget 

opmærksomhed generelt indenfor skatteregulering. 

 

Rentefastsættelse nævnes næsten ikke i OECD’s TPG, og der er derfor ikke meget vejledning at 

finde der, til vurdering af kontrollerede lån. Derfor må regler vedrørende dette findes i national ret, 

hvilket kun øger den uens behandling af kontrollerede lån på tværs af stater. Emnet er højrelevant, 

da BEPS Action 4 indeholder nye anbefalinger til rentefradragsbegrænsningsregler, og fordi OECD 

har varslet en vejledning af finansiel TPG.  
                                                        
8 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 1. 
9 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 8. 
10 OECD, 2015, Public Discussion Draft, BEPS Action 4: Interest Deductions and Other Financial Payments, 18 December 2014 – 6 
February 2015, para. 22. 
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1.2.1 Problemformulering  
På baggrund af ovenstående, ønskes følgende undersøgt:  

 

• Hvordan rentefastsættes koncerninterne lån i dansk ret, og i hvilken grad anvendes 

økonomisk teori ved rentefastsættelse i dansk retspraksis? 

• I hvilken grad vil en implementering af rentefradragsbegrænsningsreglerne, jf. OECD 

BEPS Action 4, have betydning for danske selskaber? 

 

Til besvarelse af problemstillingen vil afhandlingen primært være en integreret analyse, der vil 

have afsæt i en juridisk og en økonomisk del. Det anses for nødvendigt at sondre mellem en 

juridisk og en økonomisk analyse, da analysen vil vurdere de juridiske regler i et økonomisk 

perspektiv.  

 

1.3. Formål 
Afhandlingens formål er at skabe gennemsigtighed på området omkring rentefastsættelse og 

rentefradrag, og på den måde gøre det nemmere for selskaber at forholde sig til disse regler.  

 

1.4. Afgrænsning  
Afhandlingens fokus er kontrollerede lånetransaktioner. Andre former for finansielle 

transaktioner, som f.eks. sikkerhedsstillelse, factoring, udbytte, royalties mm. vil derfor ikke blive 

behandlet.  

 

Afhandlingen behandler de minimis, fixed ratio rule og group ratio rule i BEPS Action 4, alle andre 

anbefalinger, der fremgår af BEPS Action 4, vil ikke indgå i afhandlingen. De øvrige 14 BEPS 

Actions behandles ikke.  

 

Dokumentations- og oplysningspligt for selskaber i SKL § 3 B vil ikke blive behandlet. I relation 

hertil vil spørgsmålet om bevisbyrde i transfer pricing sager heller ikke indgå i afhandlingen. 

Derudover vil armslængdemetoderne: kostplusmetoden, videresalgsmetoden, den 

transaktionsbaserede nettoavancemetode og avancefordelingsmetoden ikke blive behandlet i 

afhandlingen, da afhandlingen tager afsæt i de metoder der skal anvendes på finansielle 

transaktioner, jf. den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10. 
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De danske retsregler, der er genstand for analysen, kan have flere anvendelsesområder end 

kontrollerede lånetransaktioner. Reglernes anvendelse på bl.a faste driftssteder, 

kulbrinteaktiviteter og kurstab vil ikke blive behandlet.   

 

Udvalgte danske skatteregler vil blive behandle i det omfang, de har relevans for sammenligningen 

med de minimis, fixed ratio rule og group ratio rule i BEPS Action 4. Afhandlingen vil ikke 

behandle øvrige danske værnsregler, som f.eks. CFC-reglerne og hybride 

finansieringsinstrumenter. 

 

Afhandlingen vil behandle ATA Direktivet, men der vil ikke tages stilling til danske reglers 

konformitet med de øvrige EU regler. Der fokuseres alene på dansk ret og OECD's BEPS projekt. Al 

anden international regulering på området vil heller ikke indgå i afhandlingen. 

 

Multinationale koncerner, som er omfattet af særlovgivning, som f.eks. rederivirksomheder, 

forsikringsvirksomheder og finansielle institutioner, vil ikke blive behandlet, fordi målgruppen for 

afhandlingen forventes at være bred, og særlovgivning for visse områder vil derfor ikke være 

relevant.  

 

Analysen vil ikke behandle ledelsens effekt på prisfastsættelsen af renten. Afhandlingen vil heller 

ikke behandle forskellige regnskabsmetoder, da formålet er at udlede reglernes effekter af 

rentefradragsreglerne. Regnskabsopstillinger forventes ikke påvirke resultatet heraf. 

 

Formålet med lånet vil ikke blive behandlet, fordi vurderingen af skatteplanlægning er objektiv, og 

hvad formålet med lånoptagelse eller –ydelse er, er derfor ikke relevant i relation til beskatning. 

Det kan være relevant i relation til prisfastsættelse af lånet, men vil kun blive behandlet af hensyn 

til, om optagelsen af lånet er commercially rational. 

 

1.5 Metode og Struktur  
Afhandlingen har en teoretisk tilgang til problemstillingen og er inddelt efter emne. Afhandlingen 

vil derfor behandle rentefastsættelse både juridisk og økonomisk, efterfulgt af 

rentefradragsbegrænsning, der ligeledes analyseres juridisk og økonomisk. Formålet med at 

opdeling af jura og økonomi, er at give læseren en bedre forståelse for reguleringen af 

rentefastsættelse og rentefradragsbegrænsning i dansk ret, for herefter at vurdere, hvorvidt 

reguleringen har en økonomisk betydning. 
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1.5.1 Juridisk metode  
Afhandlingens problemformulering besvares ved at udlede dansk ret ift. rentefastsættelse af 

kontrollerede lån. Derefter sammenlignes BEPS Action 4 med de danske rentefradragsregler.  

 

Udledning af gældende ret sker ved hjælp af den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske 

metode beskriver, fortolker, og systematiserer retskilderne for at finde frem til gældende ret, de 

lege lata. Den retsdogmatiske metode er den eneste metode indenfor juraen.11 Den retsdogmatiske 

metode sætter retskilderne i en rækkefølge, så de formaliserede retskilder anvendes forud for de 

uformaliserede retskilder.12 

• Regulering 

• Retspraksis 

• Retssædvaner 

• Forholdets natur 

 

Ved fortolkning tages der udgangspunkt i regulering, men den giver sjældent et definitivt svar. 

Regulering er de regler, der er nedskrevet enten i form af paragraffer i love eller i artikler i 

lovtekster, og afspejler lovgivers ønske om en speciel retstilstand. Regulering suppleres af lovens 

forarbejder, som spiller en vigtig rolle i dansk ret. Regulering giver ikke altid et konkret svar, og 

derfor kan den ikke stå alene. 

 

Retspraksis er domstolenes fortolkning af reguleringen. Retspraksis er en stillingtagen til et 

konkret spørgsmål, hvor retskilderne sammenholdes med sagens faktiske omstændigheder. 

Retspraksis illustrerer, hvordan regulering anvendes i praksis.13 Retspraksis udgør dermed et 

fortolkningsbidrag til reguleringen. Retspraksis giver også præjudikat, hvilket betyder, at 

afgørelserne skal fortolkes i overensstemmelse med tidligere afgørelser. Jo højere afgørelsen er i 

domstolssystemet, jo højere er præjudikatværdien. Dette skaber forudsigelighed, medmindre 

retspraksis skal ændres på baggrund af f.eks. ny regulering.  

 

1.5.1.1. Rentefastsættelse 

De juridiske regler vedrørende fastsættelsen af renteniveauet for kontrollerede transaktioner vil 

blive behandlet først. Renteniveauet for kontrollerede lånetransaktioner udledes ved at tage 

udgangspunkt i LL § 2, der regulerer kontrollerede transaktioner. 

                                                        
11 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D., 2014, Retskilder og Retsteorier, 4. reviderede udgave, Jurist- og økonomiforbundets forlag, 
Danmark, side 31. 
12 Blume, Peter, 2010, Juridisk metodelære, 5. Udgave, DJØF/Jurist- og Økonomiforlaget,  Danmark, side 74. 
13 Blume, Peter, 2010, Juridisk metodelære, 5. Udgave, DJØF/Jurist- og Økonomiforlaget, Danmark, side 144 
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LL § 2 er en dansk implementering af art. 9 i OECD's modeloverenskomst. Transfer Pricing 

Guidelines (TPG) er et fortolkningsbidrag udgivet af OECD. TPG anvendes i dansk ret, fordi LL § 2 

skal fortolkes i overensstemmelse med art. 9 i OECD's modeloverenskomst, jf. forarbejderne til LL 

§ 2, og art. 9 i OECD's modeloverenskomst skal fortolkes i overensstemmelse med TPG.  

 

Den juridiske vejledning 2018-1 vil blive anvendt som supplement til LL § 2, TPG og retspraksis. 

Vejledninger er ikke juridisk bindende, men giver et indblik i, hvordan myndighederne har tiltænkt 

at anvende reguleringen i praksis. Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit C.D.11.10 behandler 

armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner, og vil derfor anvendes i analysen.  

 

1.5.1.2. Rentefradragsbegrænsning  

BEPS Action 4 og danske regler om rentefradragsbegrænsning (rentebeskæring) vil blive behandlet 

og analyseret for at udlede, i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem disse to. Dette er 

nødvendigt for at kunne finde frem til, om en implementering af BEPS Action 4, kan have 

betydning for danske selskaber. 

 

BEPS projektet er soft law, der også kaldes for sekundær regulering eller afledt ret. Soft law er ikke 

juridisk bindende, før det implementeres.14	 Systematikken i rentefradragsbegrænsningsanalysen 

vil følge BEPS Action 4’s tilgang, ved først at behandle de minimis efterfulgt af fixed ratio rule. 

Fixed ratio rule opstiller procentsatser for, hvor højt fradrag en kontrolleret enhed kan opnå på 

enhedens gæld. Analysen vil derefter behandle group ratio rule. Group ratio rule anbefales som 

supplement til fixed ratio rule, fordi sidstnævnte ikke tager hensyn til, at visse brancher generelt 

har et højere gældsniveau end andre. OECD har udgivet en række publikationer og 

diskussionsoplæg til BEPS Action 4, der vil blive inddraget. 	

 

Dansk skattelovgivning indeholder værnsregler, der har til formål at beskære fradragsretten på 

finansieringsudgifter. Rentefradragsregler for selskaber i Danmark fremgår af selskabsskattelovens 

(SEL) §§ 11, 11 B og 11 C, der vil blive analyseret for at udlede dansk gældende ret. SEL § 11 

omhandler tynd kapitalisering, der er relevant til vurdering af selskabers kapitalstruktur og 

gearing. Denne regel finder kun anvendelse på kontrolleret gæld, hvilket er baggrunden for, at SEL 

§§ 11 B og 11 C blev indført i dansk ret. Disse regler finder anvendelse på al gæld. Metodisk vil 

reglerne blive gennemgået i den nævnte rækkefølge i overensstemmelse med SEL § 11 B, stk. 9 og 

SEL § 11 C, stk. 1. Lovforarbejder vil blive inddraget som supplering til fortolkning af reglerne. 
                                                        
14 Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, EU ret, 6. reviderede udgave, side 101 og Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og 
Retsteorier, 4. reviderede udgave 2014, side 144. 
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Danmark er underlagt europæiske regler, herunder også på rentefradragsbegrænsningsområdet. 

Anti Tax Avoidance Directive (herefter ATA Direktivet) blev vedtaget i 2016 og art. 4 behandler 

rentefradragsbegrænsning. ATA Direktivet anbefaler, at rentefradragsbegrænsning fastsættes som 

en procentsats af EBITDA. ATA Direktivet er relevant at behandle, fordi det eventuelt kan medføre 

en ændring af dansk retstilling.    

 

1.5.2 Økonomisk Metode  
Afhandlingen vil anvende økonomiske litteratur, relevante artikler og teorier. Teorien i 

afhandlingen er på brancheniveau, da selskabets finansierings- og fradragsmuligheder analyseres. 

Teori er et ordnet system af veldefinerede antagelser og begrundelser, og derfor anvendes teorien 

til at udlede renteniveauet og fastsættelse af rentefradrag.  

 

1.5.2.1. Rentefastsættelse 

Til rentefastsættelse vil der tages udgangspunkt i armslængdeprincippet. Konkret besvares 

problemformuleringen ved at inddele analysen i tre overordnede spørgsmål: 

• Kan det koncernforbundne selskab opnå finansiering fra en uafhængig tredjepart? 

• Ville det koncernforbundne selskab vælge at optage lånet, såfremt det var et uafhængigt 

selskab?  

• Hvordan prisfastsættes lånet? 

 

Der tages udgangspunkt i neoklassisk teori, hvor det antages at selskaber er profitmaksimerende.15 

Til besvarelse af spørgsmålene anvendes makroøkonomi til at skabe forståelse for markedet, og 

finansieringsteori til vurdering og håndtering af risiko.  

 

Til besvarelse af det første spørgsmål, undersøges det, hvorvidt låntager har kapacitet til at indfri 

forpligtelser forbundet med lånet. Der tages udgangspunkt i et selskabs alternative 

finansieringsmulighed, der typisk vil være en bank. Ved vurderingen skal der foretages en 

markedsanalyse, brancheanalyse og en vurdering af selskabets kreditværdighed. Disse vil blive 

gennemgået i den nævnte rækkefølge.  

 

Det skal derefter vurderes, om det koncernforbundne selskab ville optage lånet, såfremt det var et 

uafhængigt selskab. Dette spørgsmål omhandler vurderingen af, om den kontrollerede 

lånetransaktion er commercially rational. Vurderingen er konkret og afhænger af 
                                                        
15 Knudsen, Christian, 1997, Økonomisk metodologi, bind 2, 2. udgave, Jurist- og økonomiforbundets forlag, Danmark, s. 68. 
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selskabsspecifikke omstændigheder. 

 

Prisfastsættelsen af lån sker som udgangspunkt ved hjælp af kreditvurderinger, der typisk foretages 

af kreditvurderingsbureauer. Såfremt en kreditvurdering ikke er umiddelbart tilgængelig, kan 

selskabets kreditværdighed analyseres selvstændigt. Dette gøres ved at addere den risikofrie rente 

og risikopræmien. 

 

Formålet med denne del af afhandlingen er at illustrere, hvordan et lån prisfastsættes, og hvilke 

faktorer der vil være særligt relevante i et transfer pricing perspektiv. 

 

1.5.2.2. Rentefradragsbegrænsning 

Rentefradragsregler er baseret på finanspolitiske hensyn og er politisk bestemte. Betydningen af en 

implementering af BEPS Action 4, vil illustreres i et eksempel, hvor der justeres i et fiktivt selskabs 

regnskab. Dette gøres for at udlede, om det vil have større betydning for nogle selskaber end andre, 

hvis BEPS Action 4 implementeres.  
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2. Rentefastsættelse i dansk ret 
 

2.1 Indledning 
Afhandlingens formål er at besvare, hvordan koncerninterne lån rentefastsættes med henblik på 

efterlevelse af LL § 2, og i hvilken grad økonomisk teori anvendes til dette. For at besvare 

spørgsmålet, vil gældende dansk ret vedrørende rentefastsættelse blive udledt.  

 

Det fremgår af forarbejderne til LL § 2, at reglen skal fortolkes i overensstemmelse med art. 9 i 

OECD’s modeloverenskomst og dertilhørende TPG.16 Derfor vil analysen behandle LL § 2, samt art. 

9 og TPG.  

 

2.2. LL § 2 
Det fremgår af LL § 2 at kontrollerede transaktioner skal ske til markedspris og -vilkår. Inden 

indførelsen af LL § 2 i 1998, var det en generel opfattelse, at hjemmel til armslængdeprincippet 

fandtes i den dagældende SEL § 12 samt SL §§ 4-6. Den såkaldte rentefikseringsdom, TfS 1998 199 

H,17 såede imidlertid tvivl om dette var tilfældet. LL § 2 blev efterfølgende indført ved Lov 432 af 26 

juni 1998.18  

 

Med LL § 2 blev armslængdeprincippet stadfæstet i dansk ret, og dermed anvendelsen af 

armslængdeprincippet på kontrollerede lånetransaktioner. Armslængdeprincippet fremgår ikke 

eksplicit af LL § 2, men forarbejderne refererer til ”de grundlæggende principper om transfer 

pricing”, som må antages at være armslængdeprincippet. LL § 2 opstiller betingelser for hvilke 

retssubjekter og kontrollerede transaktioner, der er omfattet af bestemmelsen.  

 

2.2.1. Retssubjekterne 
LL § 2 finder anvendelse på både fysiske og juridiske personer, hvilket betyder at bestemmelsen 

finder anvendelse på alle selskaber og foreninger samt personer i ejerkredsen, jf. LL § 2, stk. 1.19 

Afgrænsningen af de skattepligtige selskaber indeholder ikke et grænseoverskridende element,20 

                                                        
16 FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. 
(Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering), bemærkninger til lovforslaget. 
17 TfS 1998 199 H: Sagen omhandlede spørgsmålet, om der i 1989 kunne fastsættes en fikseret rente af et tilgodehavende mellem 
koncernforbundne parter. Skattemyndighederne fastsatte en rente. Højesteret udtalte dog, at der hverken i SL § 4, litra e, eller i 
skattelovgivningen i øvrigt er hjemmel til at tilsidesætte den kontrollerede transaktion. Efter Højesterets dom var der behov for en 
lovfæstelse af det almindeligt anerkendte princip om anvendelse af armslængde vilkår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 
transaktioner mellem interesseforbundne parter. 
18 FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. 
(Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering), bemærkninger til lovforslaget. 
19 Loven finder ikke anvendelse på transparente enheder, medmindre disse kan omkvalificeres efter SEL § 2 C. 
20 Der foreligger en undtagelse for faste driftssteder og kulbrintetilknyttede virksomheder, jf. LL § 2, stk. 1, nr. 5 og nr. 6. 
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hvilket betyder at kontrollerede transaktioner, der forekommer mellem parter som begge er 

skattepligtige i Danmark, vil have pligt til at opgøre den skattepligtige indkomst på 

armslængdevilkår, jf. LL § 2, stk. 1, nr. 1-3.21 

 

Endvidere skal der foreligge et interessefællesskab mellem parterne, for at LL § 2 finder 

anvendelse. Et interessefællesskab foreligger, når den ene part har bestemmende indflydelse over 

den anden, eller hvor parterne er koncernforbundne, jf. LL § 2, stk. 1. Bestemmende indflydelse er 

defineret som rådighed over mere end 50 pct. af kapital og/eller stemmerettigheder, jf. LL § 2, stk. 

2. Koncernforbundne parter er defineret som juridiske personer hvor samme kreds af 

selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller fælles ledelse, jf. LL 2, stk. 3. 

 

2.2.2. Kontrollerede Transaktioner 
LL § 2 finder kun anvendelse på kontrollerede transaktioner. Kontrollerede transaktioner er 

defineret som handelsmæssige og økonomiske transaktioner mellem parter i et 

interessefællesskab, jf. LL § 2, stk. 1. Ifølge forarbejderne finder bestemmelsen anvendelse på ”alle 

forbindelser mellem parterne, eksempelvis tjenesteydelser, låneforhold, overførsel af aktiver og 

immaterielle aktiver, der stilles til rådighed.”22 Det fremgår altså direkte af forarbejderne til LL § 2, 

at bestemmelsen finder anvendelse på kontrollerede lån, men eksempelvis selve beslutningen om, 

at der skal optages et lån, er rent selskabsretlig og derfor ikke omfattet af LL § 2. 

 

2.3. OECD 
Formålet med OECD er at fremme økonomisk vækst og beskæftigelse i medlemslandene. OECD 

har 35 medlemslande og samarbejder med mere end 100 suveræne stater.23 OECD har udarbejdet 

en modeloverenskomst, der danner grundlag for suveræne staters bi- og multilaterale 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Modeloverenskomsten fra 1963 bliver kontinuerligt opdateret, 

og den nuværende version er fra 2017. 

 

2.3.1. Art. 9 i OECD’s modeloverenskomst 
Det fremgår af art. 9, stk. 1, litra a og b, i OECD’s modeloverenskomst at armslængdeprincippet 

finder anvendelse på både transaktioner mellem søsterselskaber (horisontalt) samt moder- og 

datterselskaber (vertikalt), og kun såfremt en grænseoverskridende transaktion har fundet sted. 

                                                        
21 Renteindtægter er skattepligtige, jf. statsskatteloven § 4, litra e. 
22 FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. 
(Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering), bemærkninger til § 1, til stk. 1-3. 
23 OECD, About the OECD, History, http://www.oecd.org/about/history/, Besøgt 5. april 2018. 
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Begrebet foretagende skal forstås som enhver forretningsvirksomhed, jf. art. 3, stk. 1, litra c, i 

OECD’s modeloverenskomst. 

 

Armslængdeprincippet finder anvendelse på priser og vilkår for kommercielle og finansielle 

transaktioner, jf. art. 9, stk. 1, i OECD’s modeloverenskomst. Det konkretiseres ikke yderligere, 

hvad der forstås med kommercielle og finansielle transaktioner, det skal derfor udledes af national 

ret.24  

 

2.3.2. Transfer Pricing Guidelines 
TPG indeholder retningslinjer for fortolkning og anvendelse af armslængdeprincippet, og er et 

selvstændigt dokument udarbejdet af OECD til fortolkning af art. 9 i OECD’s  modeloverenskomst. 

Det fremgår, at armslængdeprincippet ikke nødvendigvis skal anvendes, såfremt en bedre metode 

kan findes. Armslængdeprincippet er dog udgangspunktet. Forud for selve armslængdeanalysen 

skal transaktionen identificeres. Identificeres den enkelte transaktion ikke korrekt, er der ikke et 

grundlag for at foretage en sammenlignelighedsanalyse efter armslængdeprincippet.  

 

Sammenlignelighedsanalysen, transaktionsafgrænsningen og transfer pricing metoderne vil i det 

følgende blive behandlet. Transaktionsafgrænsningen og valg af transfer pricing metode indgår 

som en del af sammenlignelighedsanalysen. 

 

2.4. Sammenlignelighedsanalysen 

En armslængdeanalyse består af en todelt analyse. Første led består i at afgrænse den kontrollerede 

transaktion, og andet led består i at sammenligne den kontrollede transaktion med en 

sammenlignelig transaktion (referencetransaktionen).25 Ved transaktionsafgrænsningen i det 

første led gennemgås sammenlignelighedsfaktorerne, og de samme faktorer anvendes i analysens 

andet led til at identificere en referencetransaktion. Sammenlignelighedsfaktorerne der fremgår af 

TPG er:26 

• Kontraktvilkår 

• Funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

• Produktets egenskaber 

• Økonomiske omstændigheder 

• Forretningsstrategi 

 
                                                        
24 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 51 
25 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 3.1. 
26 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.36. 
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Det andet led består af selve sammenlignelighedsanalysen. Analysen er beskrevet i TPG kap. 3 og 

består i en proces af ni trin. Processen beskrives som en accepted good practice process og er et 

forslag til, hvordan man kan gennemgå de relevante sammenlignelighedsfaktorer, men det 

accepteres også, at andre processer anvendes, da det er resultatet og ikke processen, der er vigtig.27 

Valg af transfer pricing metode indgår som trin 6 i analysen, og valget af metode afhænger således 

af de data, man kan finde i de foregående trin og transaktionens karakteristika. Uanset hvilken 

transfer pricing metode der anvendes til at sammenligne de to transaktioner, skal alle de 

ovenstående sammenlignelighedsfaktorer tages i betragtning.  Sammenlignelighedsanalysen er 

ikke en lineær proces, og det kan være nødvendigt, at repetere trin eller gå tilbage i processen, hvis 

man finder at den valgte transfer pricing metode ikke var anvendelig.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 1: sammenlignelighedsanalysen, kilde: egen tilvirkning med inspiration fra TPG. 

 

Ovenstående fremstilling illustrerer, hvilke faktorer der analyseres ved afgrænsning af den 

kontrollerede lånetransaktion, og de faktorer der sammenlignes med i referencetransaktionen. Den 

viser en cirkulær proces, hvor der kan justeres på faktorer, der øger sammenligneligheden mellem 

transaktionerne.  

 

                                                        
27 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 3.4. 
28 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 3.5. 
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Det kan være vanskeligt at komme med bevis for, at en kontrolleret lånetransaktion er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, fordi selskaber sjældent ved, om en tredjepart ville 

have ydet et lån under sammenlignelige omstændigheder.29 

 

2.4.1. Transaktionsafgrænsning 
For at armslængeprincippet skal finde anvendelse, skal den kontrollerede transaktion først 

afgrænses, og derefter skal der findes en sammenlignelig transaktion. I relation til koncerninterne 

lån betyder transaktionsafgrænsningen, at transaktionen skal anerkendes som en lånetransaktion 

og at betalingen således kvalificeres som rentebetaling.30  

 

At afgrænse transaktionen indebærer, at der tages stilling til selve skatteobjektet. Ved 

lånetransaktioner er skatteobjektet renten, og det skal derfor tages stilling til, om der foreligger 

rentebetalinger. Der skal tages stilling til eksistensen af rentebetalingerne, hvem der er den 

retmæssige ejer af rentebetalingerne, om lånetransaktionen har karakter af en kontrolleret 

transaktion, hvem der er transaktionens parter, og hvornår transaktionen har fundet sted.31 

Transaktionen er selve sammenlignelighedsanalysens genstand, og uden en konkret afgrænsning af 

denne vil det ikke være muligt at lave en sammenlignelighedsanalyse, og derfor heller ikke 

fastsætte armslængderenten. 

 

Det gælder som udgangspunkt, at en lånetransaktionen skal anerkendes sådan som den faktisk er 

udformet, og at der ikke skal korrigeres forud for sammenlignelighedsanalysen.32 Afgrænsningen 

skal ske efter national ret, dvs. skattelovgivningens almindelige regler. Det er således som 

udgangspunkt først når lånetransaktionen er blevet afgrænset efter nationale skatteregler, og 

identificeret som et kontrolleret lån, at armslængdeprincippet finder anvendelse.33  

 

Når det kontrollerede lån er afgrænset og anerkendt som en lånetransaktion, skal 

armslængderenten fastsættes, for at skattesubjektet beskattes af det korrekte beløb. Den 

anbefalede fremgangsmåde til at finde frem til armslængderenten består i en 

sammenlignelighedsanalyse, hvor det kontrollerede lån sammenlignes med en 

referencetransaktion. Sammenlignelighedsfaktorerne anvendes til dette.  

 

                                                        
29 Van der Breggen, Michael E. P., 2006, Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective, International Transfer 
Pricing Journal, udgivelse: november/december 2006.s. 295-299. 
30 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 449 
31 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 32-33 
32 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.121, og Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 144. 
33 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 144. 
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2.4.2. Sammenlignelighedsfaktorerne 
De fem sammenlignelighedsfaktorer anvendes til at afgrænse den kontrollerede lånetransaktion, 

og til at identificere og sammenligne med en referencetransaktion. I det følgende vil de blive 

gennemgået i relation til lån. 

 

2.4.2.1. Realydelsen 

Forskelle i realydelsens egenskaber er ofte årsagen til prisforskelle på det frie marked, og derfor er 

det relevant at identificere realydelsens egenskaber, så de kan sammenlignes.34 Dette er især vigtigt 

ved anvendelsen af CUP metoden,35 da den direkte sammenligner produktet. Realydelsens 

egenskaber ift. services kan f.eks. være længden af servicen, og hvilken form for service, der ydes.36   

 

I relation til lån vil realydelsen være lånet i sig selv og eksempelvis valutaen lånet er optaget i. 

Kapital er per definition let omsætteligt, hvilket umiddelbart gør det lettere at sammenligne lån. 

Omsætteligheden kan dog påvirkes af valutakurser, og ved funktionssammenligningen skal 

valutakursen derfor overvejes. To lån der er optaget i DKK er alt andet lige lettere at sammenligne 

end to lån, optaget i forskellige valutaer som DKK og NOK.  

 

2.4.2.2. Funktionsanalyse 

I en transaktion mellem to uafhængige parter, kompenseres den ene part typisk for de funktioner, 

risici og aktiver parten er ansvarlig for. Derfor er det nødvendigt med en funktionsanalyse, når der 

skal foretages en transaktionsafgrænsning og sammenligning. Formålet med funktionsanalysen er 

at identificere og sammenligne væsentlige økonomiske funktioner, anvendte aktiver og de af 

parterne påtagne risici. Funktionsanalysens fokus er parternes adfærd, som f.eks. beslutningstagen 

vedrørende strategi og risiko.37 

  

2.4.2.2.1. Funktioner 

Funktioner dækker f.eks. over forskning og udvikling, markedsføring, beslutningstagen og salg. I 

relation til lån, så er funktionen udlån eller indlån af kapital.  

 

2.4.2.2.2. Risici 

På det frie marked kompenseres en aftalepart typisk for den risiko vedkommende påtager sig. 

Såfremt den ene aftaleparts risici øges, bør dette modsvares af en stigning i den aftaleparts 
                                                        
34 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.107. 
35 Om CUP metoden, se afhandlingens afsnit 2.6.1. 
36 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.107. 
37 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing para. 1.51. 
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forventede afkast af transaktionen. Risiko afspejles direkte i prisen på lånet i form af renten, og 

derfor er risiko i høj grad relevant i en transfer pricing analyse af lån. Øges de risici låntager 

påtager sig, øges renten også. Det fremgår af TPG, at risici kan inddeles i følgende:38 

• Strategiske risici eller markedsrisici  

• Infrastruktur- eller driftsrisici 

• Finansielle risici 

• Transaktionsrisici 

• Tilfældige risici 

 

Listen er ikke udtømmende.  

 

2.4.2.2.3. Aktiver 

Funktionsanalysen bør tage hensyn til, hvilke aktiver der anvendes i forbindelse med den 

kontrollerede transaktion. Aktivernes art (fast ejendom, immaterielle aktiver, maskiner) og 

karakteristika (levetid, markedsværdi, beliggenhed) skal være en del af analysen.39 Indenfor lån 

kan sikkerhedsstillelse i et aktiv overvejes. 

 

2.4.2.3. Kontraktvilkår 

Kontraktvilkårene skal som udgangspunkt anderkendes.40 En kontrakt kan være udformet forud 

for aftaleindgåelsen, og vil give et indblik i, hvordan parterne ved aftaleindgåelsen havde tiltænkt 

fordelingen af ansvar og forpligtelser overfor hinanden. Det kan også fremgå af kontrakten, hvilken 

part der påtager sig hvilke risici og den aftalte pris. Kontraktvilkårene kan også udledes af 

kommunikationen mellem partnerne, som f.eks. mundtlig kommunikation eller via E-mail.41 Det 

kan være nødvendigt at supplere kontrakten med en undersøgelse af, hvordan parterne faktisk 

udfører aftalen i praksis. Såfremt der intet fremgår af aftalen, må den suppleres af information fra 

aftaleparterne om, hvordan aftalen udformer sig i praksis.42 Såfremt der foreligger 

uoverensstemmelse mellem parternes kontrakt og faktiske adfærd, skal parternes faktiske adfærd 

ligges til grund for analysen.43 

 

                                                        
38 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.56 
og 1.72. 
39 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.54. 
40 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.42. 
41 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.42. 
42 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.49. 
43 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.45. 
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Kontraktvilkår i forhold til lån, kan være lånets størrelse, betalingsform, garantivilkår, løbetid, 

opsigelsesret, mulighed for genforhandling og betalingsvilkår mm.44  

 

2.4.2.4. Økonomiske omstændigheder 

Det er nødvendigt ved sammenligningen af den kontrollerede lånetransaktion og en uafhængig 

transaktion, at der ikke er afgørende markedsforskelle, der kan have en effekt på prisen. Alternativt 

skal der justeres for eventuelle forskelle. Det er derfor essentielt at identificere det relevante 

marked selskaberne agerer på, for at afgøre hvilken effekt det kan have på transaktionen. 

Økonomiske omstændigheder der skal overvejes, er:45 

• Størrelsen på markederne 

• Konkurrence (markedsformer og forhandlingsstyrke) 

• Købernes realistiske alternativer (eks. substitutprodukter) 

• Udbud og efterspørgsel 

• Købernes købekraft 

• Regulering 

• Etableringsudgifter 

• Tidspunktet for indgåelse af lånetransaktionen 

 

Ovenstående er ikke en udtømmende liste, og det kan sagtens forekomme, at andre økonomiske 

omstændigheder skal tages i betragtning.  

 

2.4.2.5. Forretningsstrategier 

Forretningsstrategier indeholder mange aspekter af selskabet, som f.eks. innovation, udvikling af 

nye produkter, diversificering af produkter eller services, risikovillighed, forventninger til politiske 

ændringer, eksisterende og kommende regulering af arbejdsmarkedslovgivning, varigheden af 

aftaler, samt andre relevante faktorer, der er afgørende for den daglige drift.46 

Forretningsstrategier omhandler også etablering på nye markeder.47  

 

                                                        
44 I sagen TfS 1996, 282 ØLR havde et dansk moderselskab ydet flere datterselskaber rentefri kredit, der var længere end for andre 
kunder. Landsskatteretten fandt dog, at moderselskabet havde andre fordele hos disse datterselskaber, som f.eks. at moderselskabet 
forestod lagerstyringen og bestemte hvilke varer der skulle hjemtages, hvornår og hvor meget. Den rentefri kredit, der oversteg 
tidsmæssigt hvad andre selskaber fik fra moderselskabet, var dermed forretningsmæssigt begrundet. Afgørelsen illustrerer et tilfælde, 
hvor kontraktvilkårene i aftalen kunne anerkendes sådan som de var udformet, på baggrund af at de var forretningsmæssigt begrundet.  
45 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.110. 
46 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.114. 
47 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 1.115. 
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2.5. Eksempel 
Debitor 1 er et datterselskab af Z, og Z har ydet følgende kontrollerede lån til debitor 1: 

Konkrete vilkår Debitor 1 Debitor 2 Debitor 3 Debitor 4 
Lånets str.  10 mio. 22 mio. 12 mio. 57 mio.  
Valuta EUR USD EUR NOK 
Løbetid 6 år 5 år 8 år 15 år 
Fixed eller floating Floating Fixed Floating Fixed 
Betalingsform (termin) Månedlig Kvartal Månedlig Kvartal 

     Andre vilkår Debitor 1 Debitor 2 Debitor 3 Debitor 4 
Genforhandlingsmulighed Nej Ja Nej Nej 
Førtidig indfrielse Nej Nej  Nej Ja 
Finansielle covenants Ja Ja Ja Ja 
Låntype Amoritseret Rabatlån Amoritseret Afdragsfrit 
Sikkerhedsstillelse Ja Nej Ja Nej 

 
Tabel 1: sammenlignelige lån, kilde: egen tilvirkning. 

 

Eksemplet opstiller udover debitor 1’s låneaftale, 3 lån mellem uafhængige parter. I eksemplet 

opdeles elementerne i låneaftalen i konkrete vilkår og andre vilkår. Der tages udgangspunkt i de 

konkrete vilkår, da de typisk fremgår direkte af aftalen, eller kan identificeres på baggrund af 

parternes handlinger. 

 

Ved udførelse af sammenlignelighedsanalysen findes der sjældent et helt identisk lån, og 

ovenstående er blot bud på faktorer, der bør behandles. Det afhænger af situationen og det 

konkrete kontrollerede lån. 

 

Ved sammenligning af de debitor 1’s kontrollerede lån og debitor 2’s lån, skal der justeres for alle 

de konkrete vilkår. Hverken debitors 2’s låns størrelse, valutaen lånet er optaget i, eller løbetiden 

på lånet er direkte sammenligneligt med det kontrollerede lån. Det kontrollerede lån og debitors 

2’s lån er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige.  

 

Debitor 1 og debitor 3 har optaget lån på 10 mio. EUR og 12 mio. EUR. Lånets størrelse og valutaen 

lånet er optaget i, stemmer overens. Løbetiden er henholdsvis 6 år og 8 år på lånene. De øvrige 

vilkår er fuldstændig ens. Samlet fremstår debitor 1 og debitor 3 lånene derfor sammenlignelige, og 

debitor 3 lånet kan anvendes som referencetransaktion.  
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I sammenlignelighedsanalysen er en kvalitativ sammenligning at foretrække fremfor kvantitativ.48 

Derfor skal der ikke foretages yderligere undersøgelse, såfremt der findes et i høj grad 

sammenligneligt lån. Debitor 4 vil derfor ikke blive testet som referencetransaktion. Låntagers 

kreditvurdering er udover ovenstående faktorer, et vigtigt element i sammenligningen. 

Kreditvurderingen er også vigtig ved prisfastsættelse af lånet, og vil blive behandlet yderligere i 

afhandlingens afsnit 3.4.1. Prisen på et lån er renten på lånet, og denne fastsættes ved en af transfer 

pricing metoderne.  

 

2.6. Transfer pricing metoder 
Den kontrollerede lånetransaktion skal ske på markedspris- og vilkår. En lånetransaktion 

indeholder flere elementer, som eksempelvis fastsættelse af rente, gebyrer og vilkår. Det er ikke 

altid simpelt i praksis at fastsætte, hvad de forskellige transaktionsbeløb faktisk er, og derfor ender 

det ofte med, at et lån, såfremt det ikke er indgået efter armslængdeprincippet, reguleres på 

renten.49  

 

Prisfastsættelse af markedsrenten skal ske efter de generelle principper i TPG.50 TPG foreslår og 

behandler fem forskellige metoder, til vurdering af transaktioner. De fem metoder er den frie 

markedsprismetode (herefter CUP metoden), videresalgsmetoden, kostplusmetoden, den 

transaktionsbaserede nettoavancemetode og avancefordelingsmetoden.51 Det fremgår ikke af TPG, 

hvilken af metoderne der skal anvendes til udregning af armslængderenten. TPG bestemmer dog, 

at den frie markedsprismetode er at foretrække fremfor de andre metoder, såfremt den kan 

anvendes.52  

 

Det fremgår samtidig af den juridiske vejledning, at den frie markedsprismetode og 

lånemarginsmetoden anvendes til fastsættelse af prisen på renten. Såfremt disse ikke kan benyttes, 

kan diskontoen plus 4 pct. anvendes.53 Det fremgår af TPG, at der kan anvendes andre metoder end 

de fem der i konkret beskrives i TPG, såfremt disse er mere effektive.54 Til sammenligning 

                                                        
48 Kvalitet frem for kvantitet (databaseundersøgelser kan anvendes, men ikke på bekostning af kvaliteten), jf. OECD, 2017, Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 3.32 og 3.33. 
49 Van der Breggen, Michael E. P., 2006, Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective, International Transfer 
Pricing Journal, udgivelse: november/december 2006, s. 295-299. 
50 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2 Prisfastsættelse af finansielle transaktioner efter armslængdeprincippet, SKAT Danmark. 
51 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, kapitel 2. 
52 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 2.3 
in fine. 
53 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2 Prisfastsættelse af finansielle transaktioner efter armslængdeprincippet, SKAT Danmark. 
54 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 2.9. 
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anvendes CUP metoden som den eneste metode, til vurdering af kontrollerede lån i Sverige55 og 

Finland.56 

 

2.6.1. CUP Metoden 
CUP metoden (Comparable Uncontrolled Price) sammenligner det kontrollerede låneforhold med 

sammenlignelige låneforhold i markedet. Der sondres mellem en intern og en ekstern CUP. En 

intern CUP er et lån optaget mellem en koncernforbunden part og en tredjepart. En ekstern CUP er 

en lånetransaktion indgået mellem to uafhængige parter. Sammenligningen mellem et kontrolleret 

lån og en uafhængig lånetransaktion skal ske på baggrund af sammenlignelighedsfaktorerne.57 

 

Ved sammenligningen af lånetransaktionerne indgår f.eks. debitors kreditvurdering, løbetiden på 

lånet, valutaen lånet er optaget i og skal indfris i, sikkerhedsstillelse, landet debitor er lokaliseret i, 

stilling i prioritetsrækkefølgen, indfrielsesoptioner, samt branchen debitor opererer i.58 

 

Det mest relevante lån at sammenligne med, vil være et lån ydet af en uafhængig part til det 

koncernforbundne selskab (intern CUP),59 fordi der er tæt sammenhæng mellem rentesatsen og 

debitors kreditvurdering, fordi debitor er den samme i begge transaktioner.60 Generelt antages en 

intern CUP også at være at foretrække, da sammenligneligheden normalt vil være større og 

oplysningerne mere fyldestgørende.61 Såfremt der er forskel på den interne CUP og det 

kontrollerede lån, skal der forsøges justeret for forskellene. Kan der ikke justeres for forskellene, 

kan den interne CUP ikke anvendes, og en ekstern CUP må i stedet bruges til sammenligning med 

det kontrollerede lån.62 Kan der ikke justeres, kan det også være en indikation på, at den 

kontrollerede lånetransaktion ikke er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet.63 

 

Det anderkendes ved beregningen af armslængderenten, at den kontrollerede transaktion kan 

indebære fordele, når der udlånes mellem koncernselskaber.64 Ved udlån mellem 

koncernforbundne selskaber, er der f.eks. ikke informationsasymmetri og der kan være 

transaktionsomkostningsbesparelser og/eller sikkerhedsstillelse. Dette indebærer at risikoen 

                                                        
55 Arvidsson, Richard & Persson, Olof, 2018 Sweden – Transfer pricing, Topical Analyses IBFD, besøgt 5. Maj, 2018. 
56 Raunio, Merja. 2018 Finland – Transfer Pricing, Topical Analyses IBFD, besøgt 5. maj, 2018. 
57 Sammenlignelighedsfaktorerne bliver behandlet i afsnit 2.4.2. 
58 Van der Breggen, Michael E. P., 2006, Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective, International Transfer 
Pricing Journal, udgivelse: november/december 2006., s. 295-299, & Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2.1 CUP-Metoden, 
SKAT Danmark. 
59 Van der Breggen, Michael E. P., 2006, Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective, International Transfer 
Pricing Journal, udgivelse: november/december 2006, s. 295-299. 
60 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 459. 
61 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 500. 
62 Van der Breggen, Michael E. P., 2006, Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective, International Transfer 
Pricing Journal, udgivelse: november/december 2006, s. 295-299. 
63 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 2.14. 
64 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 450.  
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forbundet med udlån, der normalt foreligger mellem ikke koncernforbundne parter, i mindre grad 

er til stede mellem koncernforbundne parter. Det er derfor muligt, at armslængderenten for et 

kontrolleret lån er lavere, end for et eller sammenligneligt lån ydet mellem ikke koncernforbundne 

parter. Dette anerkendes i international retspraksis og OECD’s regler.65  

 

En analyse der foretages for at fastsætte et lån efter armslængdeprincippet, vil ikke ende ud i en 

konkret pris. I stedet vil der kommes frem til et interval, hvor priser og vilkår inden for intervallet 

alle er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Når en armslængderente er blevet fastsat, 

skal det også bestemmes om renten fremadrettet skal være floating eller fixed.66 

 

Det fremgår af den juridiske vejledning,67 at et lånetilbud fra en bank som udgangspunkt ikke kan 

anvendes til sammenligning, da det ikke udgør en gennemført transaktion. Det kan dog 

undtagelsesvist anvendes, og det afhænger af de konkrete omstændigheder.68 

 

CUP metoden blev anvendt i Landsskatteretten i februar 2018.69 Skattemyndighederne havde 

fastsat en rentesat til 6 pct., hvilket Landsskatteretten tilsidesatte, med henvisning til selskabets 

banklån. Sagen omhandlede et ægtepar, der havde ydet et lån til et 100 pct. af dem ejet 

anpartsselskab. Lånet udgjorde dermed en kontrolleret transaktion, som skulle fastsættes til pris 

og vilkår, der ville være blevet indgået mellem uafhængige parter, jf. LL § 2, stk. 1. Det fremgik af 

sagen, at selskabet havde en bankkredit forrentet med ca. 5 pct. i en uafhængig bank. Ægteparret 

indfriede selskabets bankkredit, ved optagelse af et stående prioritetslån til en rente på 3,75 pct. 

Låneaftalen mellem ægteparret og selskabet havde karakter af en kassekredit, og indeholdt:  

• Ingen sikkerhedsstillelse 

• Rentesats på 3,8 pct. 

• Selskabet havde afdrags- og rentefrihed på lånet fra ægtefællerne 

• Lånet svarede til 100 pct. af ejendommens (selskabets) værdi  

• Ægtefællerne kunne kun ved salg af ejendommen (selskabet) indfri lånet 

 

Skattemyndighederne fastsatte en rente på 6 pct., og begrundede dette med:  

• Ingen sikkerhedsstillelse 

• Lang forventet kredittid 

                                                        
65 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 451.  
66 Van der Breggen, Michael E. P., 2006, Intercompany Loans: Observations from a Transfer Pricing Perspective, International Transfer 
Pricing Journal, udgivelse: november/december 2006, s. 295-299, 
67 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2.1, CUP metoden, SKAT Danmark. 
68 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 459. 
69 LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727, ApS virksomhed – forhøjelse af selskabs indkomst – nedsættelse af fradrag vedrørende 
renteudgifter. 
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• Høj risiko, da lånet svarede til 100 pct. af ejendommens (selskabets) værdi 

• At diskontoen blev fastsat til 5 pct. i 2011 og 4 pct. i 2012-2015, hvilket måtte være et udtryk 

for markedsrenten 

 

Landsskatteretten tiltrådte skattemyndighedernes vilkårskorrektion, men tilsidesatte 

rentefikseringen.70 Ved rentefastsættelsen kunne vilkårene for selskabets banklån lægges til grund 

for en sammenligning, hvilket skattemyndighederne ikke havde taget højde for. Markedsrenten på 

banklånet forud for indfrielsen var på 5 pct. Landsskatteretten nedsatte derfor 

skattemyndighedernes skøn fra 6 pct. til 5 pct.  

 

Skattemyndighederne havde mulighed for at prisfastsætte lånet ved anvendelsen af en intern CUP. 

Skattemyndighederne foretog i stedet en vurdering af låneforholdet ift. andre faktorer. Renten på 

det af selskabet optagede banklån, var ikke blandt de faktorer skattemyndighederne begrundede 

deres afgørelse med. En intern CUP antages, jf. ovenstående, at være mere præcis, og 

skattemyndighederne burde derfor have anvendt denne i den konkrete sag.  

 

2.6.2. Lånemarginmetoden  
Lånemarginmetoden går ud på, at der tages udgangspunkt i de omkostninger, långiver har ved at 

stille kapital til rådighed, f.eks. rente, risiko og administrationsomkostninger. Til disse 

omkostninger tillægges der en margin, som tilfalder långiver for at påtage sig funktioner og risici 

ved at yde lånet. Armslængderenten på et lån findes ved at opdele renten i to dele, basisrenten og 

en rentemarginal.71 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 = 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

Basisrenten tager udgangspunkt i CIBOR,72 og kan påvirkes af faktorer som tidspunktet for 

lånoptagelse, lånets løbetid, valuta som lånet er optaget i, samt hvorvidt det er et fastforrentet lån 

eller variabelt. Rentemarginalen vedrører låntagers tilbagebetalingsevne, prioritetsrækkefølge, 

tidspunkt for optagelse af lån, finansielle covenants, sikkerhedsstillelse og 

konverteringsmuligheder.73  

 

                                                        
70 En vilkårskorrektionen er bl.a. en korrektion af prisen og kan foretages med hjemmel i LL § 2, jf. afhandlingens afsnit 2.7. 
71 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2.2 Lånemarginmetoden, SKAT Danmark 
72 Om CIBOR se afhandlingens afsnit 3.4.3.2. 
73 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2.2 Lånemarginmetoden, SKAT Danmark 
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2.6.3. Diskontoen plus 4 pct. 
Diskontoen plus 4 pct. kan alternativt anvendes, hvis det ikke er muligt at foretage en konkret 

vurdering ved hjælp af de ovennævnte metoder.74 Det fremgår af forarbejderne til LL § 2 og 

tidligere retspraksis, at en normalrente svarende til Nationalbankens diskonto plus 4 pct. kan 

anvendes som en afkræftelig formodning for armslængderenten.75 Det må fortolkes på den måde, 

at renten kunne fastsættes til diskontoen plus 4 pct., medmindre der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger til at foretage en individuel rentefastsættelse. Fra juli 2012 og frem har diskontoen 

været lig 0 pct., hvilket betyder, at forrentningen fastsættes til 4 pct.76 

 

I retspraksis er diskontoen plus 4 pct. blevet anvendt adskillige gange fremfor at foretage en 

konkret vurdering. Allerede i rentefikseringsdommen U1998.584H77 blev diskontoen plus 4 pct. 

anvendt.78 I dommen U.2007.3040H gav landsretten skattemyndigheden medhold i, at anvendelse 

af diskontoen plus 4 pct. var fast praksis, og derfor var en konkret vurdering ikke nødvendig at 

foretage forud for anvendelse af diskontoen plus 4 pct.79 Praksis for anvendelse af diskontoen plus 

4 pct. blev efterfølgende ændret med SKM2009.28ØLR. 

 

SKM2009.28ØLR – ”Uforrentet lån til ApS på 1,1 mio.” 

Sagen80 omhandler en skatteyder, der sammen med sin mand, havde udlånt ca. 1,1 mio. kr. til deres 

fælles anpartsselskab. Lånet var uforrentet og usikret. Skattemyndigheden foretog en 

rentefiksering og fastsatte renten til diskontoen plus 4 pct. Skatteyderen klagede, da hun mente 

renten var fastsat for højt, Østre Landsret anførte dertil at: 

 

“Den rentesats, som skattemyndighederne har anvendt, diskontoen med tillæg af 4 pct., er 

i overensstemmelse med Ligningsvejledningen for 2000 og det udgangspunkt, der ifølge 

forarbejderne til ligningslovens § 2 (FT 1997-1998, 2. samling, Tillæg A, side 2456) skulle 

anvendes. Efter Ligningsvejledningen for 2001 blev dette udgangspunkt imidlertid 

ændret, således at der ved lån fra en hovedanpartshaver til selskabet skal foretages en 

individuel fastsættelse af rentefoden under hensyntagen til forhold som lånets størrelse, 

dets løbetid, den stillede sikkerhed og låntagers kreditværdighed. Kun såfremt det 

                                                        
74 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.10.2.3. Diskontoen plus 4 pct, SKAT Danmark 
75 De almindelige betænkninger til FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
76 Se afgørelsen SKM 2018.122 LSR, hvor diskontoen i 2012 til og med 2014 var fastsat til 0 pct., og derfor blev forrentningen beregnet til 
4 pct. Diskontoen kan hentes: http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx, besøgt 14. maj 
2018 
77 HR 1998.II 3/1995, TfS 1998, 199 H, U.1998.584 H, Jørgen K. Bagenkop Gullestrup Nielsen mod Skatteministeriet, Højesterets dom 
af 11. februar 1998, j.nr. II 3/1995. 
78 Rentefikseringen blev dog tilsidesat på grund af manglende hjemmel til rentefiksering, men LL § 2 blev efterfølgende indført. 
79 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 100 
80 OE2008.B-647-08, SKM2009.28ØLR, TfS 2009, 232, S mod Skatteministeriet, Østre Landsrets dom af 15. december 2008, j. nr. B-
647-08. 



 28 

undtagelsesvist ikke er muligt at fastlægge en sådan rente med rimelig sikkerhed, kan 

diskontoen med tillæg af 4 pct. anvendes, jf. Også skatteministerens besvarelse af 

spørgsmål nr. 356 af 30/5 2006”. 

 

Østre Landsret udtalte altså direkte, at diskontoen plus 4 pct. kun kan anvendes i de tilfælde, hvor 

det ikke er muligt at foretage en individuel fastsættelse af rentefoden.  

 

Skattemyndighederne anførte, at rentefastsættelsessystemerne Standard&Poor’s Credit Model, 

Bloomberg Professional og Moody’s Rating ikke kunne anvendes til fastsættelse af renten, da lånet 

var for småt. Dette blev tiltrådt af Østre Landsret. ThomsonReuters Loan Connector kunne 

muligvis have været anvendt, men skattemyndighederne havde ikke gjort dette. Det fremgår ikke af 

sagen, hvorfor skattemyndighederne undlod at anvende ThomsonRueters Loan Connector, eller 

om de ”i øvrig har iværksat foranstaltninger til at bringe sig i stand til at foretage den 

individuelle fastsættelse af rentefoden”. Det blev derfor stadfæstet, at skattemyndighedernes 

behandling af sagen var behæftet med fejl. Dog fremgår det endvidere fra afgørelsen:  

 

”Under skattemyndighedernes behandling af sagen blev der ikke fra [skatteyderen] eller 

selskabet nærmere redegjort for relevante karakteristika vedrørende koncernrelevante 

lån, heller ikke for det anlægslån som selskabet mod sikkerhedsstillelse havde opnået hos 

sin faste bankforbindelse. Det er ubestridt, at renten på dette lån var højere end den rente, 

som skattemyndighederne skønsmæssigt fikserede renten på mellemregningskontoen til i 

medfør af ligningslovens § 2, stk. 1. Under disse omstændigheder, og idet 

skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af renten ikke kan anses for urimelig, 

foreligger der ikke en så væsentlig mangel ved skattemyndighedernes afgørelse, at det 

kan begrunde en hjemvisning af sagen.” 

 

Det fremgår af ovenstående uddrag fra afgørelsen, at der forelå et sammenligneligt lån, at renten 

på det sammenlignelige lån var højere end den rentefod skattemyndighederne fastsatte, at 

rentefoden skattemyndighederne fastsatte blev opretholdt, fordi den blev anset for rimelig, og at 

der ikke forelå væsentlig mangel ved skattemyndighedernes afgørelse. 

 

I sagen var det muligt at foretage en konkret vurdering, men skattemyndighederne gjorde ikke 

dette. Selvom skattemyndighederne burde have foretaget en konkret vurdering, blev diskontoen 

plus 4 pct. alligevel anerkendt af Østre Landsret som rentefod, fordi den ikke blev anset for 

urimelig. Dommen har præjudikatværdi, da den stadfæster, at der skal foretages en konkret 
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vurdering. Kun såfremt en konkret vurdering ikke kan foretages, anvendes diskontoen plus 4 pct. 

Sagen står dog ikke alene. 

 

SKM 2009.567.VLR – ”vinproducenten i Rumænien” 

I denne afgørelse81 foretog skattemyndighederne en konkret vurdering, men renten blev igen 

fastsat til diskontoen plus 4 pct. Sagen omhandlede pengeoverførsler fra et dansk selskab til et 

koncernforbundet selskab i Rumænien. Lånet blev kvalificeret som et usikret og uforrentet lån. 

Skattemyndighederne tiltrådte, at rentefriheden ikke var forretningsmæssigt begrundet og at 

skattemyndighederne var berettiget til at foretage en rentekorrektion efter LL § 2. Der blev 

foretaget en konkret vurdering ud fra de oplysninger, der var tilgængelige.  

 

Byretten anførte i sagen, at ”der ikke er grundlag for at ændre skattemyndighedernes skøn, 

hvorefter renten i overensstemmelse med udgangspunktet i praksis er ansat til diskontoen plus 4 

pct.”82 Udtalelsen i byretten blev fremsat inden den endelige afgørelse i SKM2009.28ØLR 

(afgørelsen om uforrentet lån til ApS). Da byrettens udtalelse blev fremsat, var der derfor endnu 

ikke taget afstand fra anvendelsen af diskontoen plus 4 pct., forud for en konkret vurdering, i 

retspraksis. Udtalelsen i byretten var derfor retmæssigt begrundet.  

 

Byretsafgørelsen blev anket, men inden den blev fremført i Vestre Landsret, faldt afgørelsen i 

SKM2009.28ØLR (afgørelsen om uforrentet lån til ApS).  

 

Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse i SKM 2009.567.VLR. Skattemyndighederne 

havde nemlig forsøgt en konkret vurdering, forud for anvendelsen af diskontoen plus 4 pct., og 

derfor er afgørelsen korrekt. Problemet med afgørelsen er, at Vestre Landsrets udtalelse samt det 

endelige udfald, hvor diskontoen plus 4 pct. anvendes, kan give anledning til fejlfortolkning. 

 

De to afgørelser fra 2009 endte begge med at anvende diskontoen plus 4 pct., den ene på baggrund 

af, at det blev anset som en rimelig rente, og den anden fordi det ikke var muligt at foretage en 

konkret vurdering. 

 

 

 

 
                                                        
81 V2009.B-2468-08, SKM 2009.567.VLR, TfS 2009, 963, S ApS mod Skatteministeriet, Vestre Landsret dom af 9. september 2009, j. 
nr. B-2468-08. 
 
82 B 2008.BS 150-88/2008, SKM 2009.46.BR, TfS 2009, 235, S ApS mod Skatteministeriet, Retten i Horsens’ dom af 9. December 
2008, j. Nr. BS 150 150_88/2008. 
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SKM2010.607ØLR – ”Safari-lodgen” 

I en senere afgørelse,83 anførte skatteyderen bl.a., at der ikke var foretaget et konkret vurdering 

forud for, at skattemyndighederne fastsatte renten til diskontoen plus 4 pct. Østre Landsret fandt, i 

lighed med byretten, at rentefriheden på lånet ikke var forretningsmæssigt begrundet, og at 

skattemyndighederne derfor var berettiget til at foretage en rentefiksering efter LL § 2. 

Skatteyderen fremlagde efterfølgende dokumentation fra sin bank, om at banken ville yde lånet på 

samme vilkår. Det fremgår af byretsafgørelsen: 

 

”Det påhviler i følge praksis som udgangspunkt skatteyderen at redegøre for relevante 

karakteristika for relevante lån til brug for SKATs skøn. De af sagsøgeren fremlagte 

oplysninger giver ikke grundlag for at fastslå, at selskabet kunne have opnået et 

tilsvarende lån til en væsentlig lavere rente end anvendt af skattemyndighederne. (…) 

Herefter fastsættes renten, jf. forarbejderne til ligningslovens § 2, og i overensstemmelse 

med praksis til diskontoen plus 4 pct.”84 

 

Rentens størrelse blev endvidere begrundet med, at de tilgængelige rentefastsættelsessystemer ikke 

var velegnede som beregningsinstrumenter i sager med lån af den størrelse, hvorfor renten blev sat 

til diskontoen plus 4 pct.85 Byretten udtalte i sin afgørelse: 

 

“Det lægges til grund, at de tilgængelige rentefastsættelsessystemer ikke er velegnede som 

beregningsinstrumenter i sager med lån i denne størrelsesorden, som denne sag vedrører. 

Markedsrenten kan derfor efter praksis fastsættes til diskontoen plus 4 pct., medmindre 

sagsøgeren godtgør, at selskabet kunne have opnået et tilsvarende lån hos en uafhængig 

tredjemand til en væsentligt lavere forrentning.” 

 

Dette blev ikke bestridt af Østre Landsret. Renten blev derfor i sagen fastsat til diskontoen plus 4 

pct., grundet lånets størrelse. 

 

SKM2018.122.LSR – ”To lån til to selskaber” 

I en nyere afgørelse86 fra 2018 foretog skattemyndighederne en rentefiksering og fastsatte renten 

til diskontoen plus 4 pct., forud for en konkret vurdering. Sagen omhandlede et rentefrit lån samt 

et forrentet lån der var ydet fra hovedaktionæren til to selskaber. Begge lån blev anset for ikke at 

være ydet på armslængdevilkår, hvorfor skattemyndighederne var berettiget til at foretage en 
                                                        
83 OE2010.B-557-10, SKM2010.607ØLR, TfS 2011, 29, S mod Skatteministeriet, Østre Landsret dom af 8. September, j. nr. B-557-10.  
84 B 2010.BS 1-3359/2008, SKM2010.135.BR, TfS 2010, 297, S mod Skatteministeriet, Retten i Odenses dom af 8. Februar 2010, j. Nr. 
BS 1-3359/2008. 
85 OE2010.B-557-10, SKM2010.607ØLR, TfS 2011, 29, S mod Skatteministeriet, Østre Landsret dom af 8. September, j. nr. B-557-10.  
86 LSR 2018.16-1848394, SKM2018.122.LSR, Beskatning af renteindtægter, LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727. 
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rentefiksering efter LL § 2, stk. 1. Skattemyndighederne foretog ikke en konkret vurdering, men 

begrundede rentefastsættelsen med en henvisning til den juridiske vejledning: 

 

”Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.7, at diskontoen plus 4 pct. kan 

anvendes som forrentning af mellemregningen.” 

 

Den juridiske vejledning fra 2018, afsnit C.B.3.7 har følgende ordlyd:87 

 

”Domstolene har i en række tilfælde anerkendt en fiksering af renten svarende til 

diskontoen + 4 pct. Se SKM2010.607ØLR, SKM2007.635.HR88 og SKM2009.28.ØLR. En 

forrentning på diskontoen plus 4 pct. vil derfor kunne anerkendes, hvis det efter en 

konkret begrundelse, og rent undtagelsesvist, må anses for det bedste udtryk for 

markedsrenten.” 

 

Landsretten tiltrådte skatteyderens påstand om, at der skal foretages en konkret vurdering, og har 

hjemvist sagen til skattemyndighederne. Hvorvidt det viser sig muligt for skattemyndighederne at 

foretage en konkret vurdering i SK2018.122.LSR, og om denne resulterer i et andet udfald end 

diskontoen plus 4 pct., er i skrivende stund uvist. 

 

Skattemyndighederne handler dermed ikke i overensstemmelse med den juridiske vejledning og 

TPG. Dette har dog i praksis ingen betydning for skatteyderen, såfremt renten i SK2018.122.LSR 

ender med at blive fastsat til diskontoen plus 4 pct. alligevel, som i de tidligere nævnte afgørelser.  

 

Det faktum, at Landskatteretten hjemviste sagen SKM 2018.122 LSR til fornyet behandling, kan 

være et udtryk for at retspraksis skifter retning, og holdningen med at godkende renten til 

diskontoen plus 4 pct. er blevet ændret.  

 

Skattemyndighedernes afgørelser stemmer ikke overens med den juridiske vejledning og TPG. 

Dette skaber usikkerhed for selskaberne, fordi det er er svært at udlede hvordan 

skattemyndighederne fastsætter renten og på hvilken baggrund, og om rentesatsen kan blive 

tilsidesat. Dette kan give grundlag til at betvivle skattemyndighedernes endelige rentefastsættelse. 

På bagrund heraf kan det forventes at der kommer flere retssager på området. Eksempelvis sagen 

                                                        
87 Dette afsnit i den juridiske vejledning omhandler kapitalgevinstbeskatning. Det fremgår konkret af den juridiske vejledning, 
C.D.11.10.2.3, der omhandler armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner, at ”Der skal foretages en individuel vurdering 
af rentesatsen, men hvor det ikke er muligt at fastlægge en armslængderente med rimelig sikkerhed, kan diskontoen plus 4 pct. 
anvendes.” 
88 I relation til det specifikke spørgsmål om anvendelsen af diskontoen plus 4 pct. forud for en konkret vurdering, behandles der ikke 
afgørelser forud for SKM2009.28ØLR, da retspraksis ændrede sig i 2009, og derfor har de mindre relevans.  
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fra februar LSR 2018.17-0987727,89 hvor skattemyndighederne havde fastsat renten til 6 pct., og 

Landsskatteretten nedsatte denne til 5 pct. Skatteyderen havde selv fastsat renten til 3,8 pct., og i 

denne sag var det derfor fordelagtigt for skatteyderen at indbringe sagen for Landsskatteretten.  

 

Sagerne ovenfor har illustreret hvordan renten fastsættes. Efter renten er blevet fastsat, vil der i 

praksis ske en priskorrektion.  

 

2.7. Genstand for korrektion 
Den praktiske virkning af armslængdeprincippet er, at transaktionen bliver korrigeret ved 

indkomstopgørelsen. Det betyder, at selskaberne beskattes som om de handlede efter 

armslængdeprincippet. Art. 9, stk. 1, i OECD’s modeloverenskomst fordeler kun beskatningsretten 

mellem de stater, der har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Bestemmelsen indeholder 

ikke hjemmel til beskatning.90 Det indebærer, at en stat kan være berettiget til at korrigere en 

transaktion efter art. 9, stk. 1, men hvorvidt staten kan udnytte den ret afhænger af, om der 

foreligger hjemmel hertil i intern lovgivning.91 Den interne hjemmel til korrektion efter 

armslængdeprincippet findes i LL § 2. En korrektion kan bestå i en priskorrektion eller en 

dispositionskorrektion.  

 

Genstand for 

korrektionen 
TPG før 2017 TPG 2017 

Prisen Priskorrektion 
Priskorrektion 

Vilkår 
Dispositionskorrektion 

Karakteren af transaktionen Dispositionskorrektion 

 
Tabel 2: genstand for korrektion, kilde: egen tilvirkning.92 

 

Som det fremgår af tabellen, har en priskorrektion tidligere kun kunnet ske ved at korrigere prisen. 

Som følge af præciseringen i TPG 2017, kan pris og vilkår nu begge korrigeres som en 

priskorrektion. Før 2017 kunne vilkår kun korrigeres efter en dispositionskorrektion. Karakteren af 

transaktionen er fortsat en dispositionskorrektion. Sondringen er relevant, da en 

                                                        
89 LSR 2018.16-1848394, SKM2018.122.LSR, Beskatning af renteindtægter, LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727, afgørelsen blev 
behandlet i afhandlingens afsnit 2.6.1. 
90 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 135. 
91 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 50. 
92 Tabellen er udviklet med udgangspunkt i tabel 4 i: Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, 
København, s. 150. 
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dispositionskorrektion ikke var det samme som en korrektion efter armslængdeprincippet, og 

derfor var dispositionskorrektioner ikke omfattet af LL § 2.93 

 

Jens Wittendorff har den opfattelse at TPG fra 2017 etablerer et nyt armslængdeprincip.94 Dette 

mener skattemyndighederne ikke er tilfældet, men de mener at OECD har foretaget en præcisering 

armslængdeprincippet.95 Hvis der er etableret et nyt armslængdeprincip, er der ikke taget stilling 

til det i dansk ret endnu. Derfor tager afhandlingen udgangspunkt i skattemyndighedernes 

holdning om, at der er tale om en præcisering. 

 

2.7.1. Priskorrektion 
Priskorrektioner er hjemlet i dansk ret i LL § 2. En priskorrektion består af en primær korrektion 

og en korresponderende korrektion, jf. art. 9 i OECD’s modeloverenskomst. Det følger endvidere af 

art. 9, stk. 2, at en kontraherende stat har pligt til at foretage en korresponderende transaktion, 

såfremt der er blevet foretaget en primær korrektion efter stk. 1. 

 

Armslængdeprincippet skal anvendes på alle transaktioner, som er omfattet af bestemmelsen 

(kontrollerede transaktioner) ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Såfremt det bliver 

konstateret med hjemmel i LL § 2, at en transaktion ikke er på armslængdepris og -vilkår, fremgår 

det dog ikke direkte af LL § 2, hvad retsfølgen af dette er.96 Efter intern dansk ret skal der foretages 

priskorrektion.97 En priskorrektion er hvor den faktiske pris erstattes af en armslængdepris.98 Det 

indebærer, at selskabet skal selvangive, som om der var handlet på armslængdepris og –vilkår. Det 

afgørende er derfor, hvordan selskabet selvangiver, ikke hvilke transaktioner der finder sted i 

praksis.99 

 

En priskorrektion har virkning for begge parter, såfremt begge er omfattet af LL § 2. En 

forudsætning for, at en korrektion i indkomstopgørelsen (en indkomstforhøjelse) kan foretages hos 

den ene part, er at den modsvares i en korresponderende korrektion (en indkomstnedsættelse) hos 

                                                        
93 Wittendorff, Jens., 2016, Transfer pricing, 1. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København, s. 150. 
94 Wittendorff, Jens, 2016, Nyt armslængdeprincip, SU2016,34: ”OECD's rapport om BEPS Actions 8-10 ajourfører 1995 guidelines og 
introducerer et nyt armslængdeprincip, der både indeholder et priselement og et økonomisk substans-element. (…) Det nye 
armslængdeprincip afviger fundamentalt fra det traditionelle armslængdeprincip i art. 9, stk. 1, i OECD's modeloverenskomst, fordi det 
blander sig i objektkvalifikationen, og fordi prissætningen bevidst er forvredet. Det kan derfor ikke uden videre anvendes efter intern 
skatteret, overenskomsterne eller voldgiftskonventionen.” 
95 Den juridiske vejledning 2018-1, C.D.11.2.1.1: ” Rækkevidden eller betydningen af armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, er ikke ændret 
ved opdateringen af kapitlerne i TPG. Der er i stedet tale om en præcisering og uddybning af armslængdeprincippet og den måde, 
hvorpå princippet anvendes i praksis.” 
96 Karnov Group Danmark (2017), Transfer Pricing, Skattekartoteket, Kapitel 21, MI_SKT_KAP21, Karnov Group, s. 9. 
97 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 315. 
98 Karnov Group Danmark (2017), Transfer Pricing, Skattekartoteket, Kapitel 21, MI_SKT_KAP21, Karnov Group, s. 3. 
99 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 314. 



 34 

den anden part, jf. LL § 2, stk. 6. En priskorrektion består af en primær korrektion 

(indkomstforhøjelse) og en korresponderende korrektion (indkomstnedsættelse).  

 

2.7.2. Sekundær korrektion og betalingskorrektion 
I tillæg til en priskorrektion, skal der foretages en sekundær korrektion eller en 

betalingskorrektion. Ved en sekundær korrektion sker der en skattemæssig vurdering af den 

økonomiske fordel, transaktionen har givet parterne. Denne fordel bliver således beskattet alt efter 

hvordan den skattemæssigt kvalificeres, eksempelvis som gave, tilskud, løn, osv.100 Sekundær 

korrektion beskattes derfor efter skattelovgivningens almindelige regler. 

 

Den skattepligtige kan undgå en sekundær korrektion ved at foretage en betalingskorrektion, jf. LL 

§ 2, stk. 5. Ved en betalingskorrektion udlignes den forskel der er mellem den reelle transaktion og 

armslængdeprisen, dvs. det der fremgår af indkomstopgørelsen efter den primære og 

korresponderende korrektion.101 

 

2.7.3. Dispositionskorrektion 
Det hænder, at transaktioner ikke kan anerkendes som de faktisk er udformet, og som et resultat 

heraf vil det være umuligt at finde armslængdeprisen. Det fremgår af TPG, at i sådanne tilfælde kan 

der foretages en dispositionskorrektion af selve transaktionen. En dispositionskorrektion 

indebærer, at selve transaktionen tilsidesættes eller omkvalificeres. Dispositionskorrektioner kan 

kun foretages i ekstraordinære situationer, og kun såfremt to kumulative betingelser er opfyldt:102  

• Hvis vilkårene for transaktionen samlet set afviger fra dem, som ville være aftalt mellem 

uafhængige parter, der udviser en kommerciel og rationel adfærd, og 

• De særlige vilkår forhindrer skattemyndighederne i at værdiansætte transaktionen. 

 

Hvis der foretages en dispositionskorrektion, er det således denne nye, korrigerede kontrollerede 

transaktion, der lægges til grund for sammenlignelighedsanalysen.  

 

TPG understreger, at alene det faktum, at den kontrollerede transaktion ikke ville have fundet sted 

mellem to uafhængige parter, ikke er tilstrækkeligt til at underkende transaktionen. Betingelsen er 

udtryk for en rationalitetstest. Såfremt transaktionen afviger fra hvad to uafhængige, rationelle 

                                                        
100 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 317. 
101 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 318. 
102 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.122. 
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parter ville indgået i en sammenlignelig situation, kan transaktionen således tilsidesættes.103 En 

naturlig følge af, at transaktionen ikke er ”rationel”, vil være, at man ikke kan finde 

sammenlignelige transaktioner, og at det således bliver umuligt at foretage en armslængdeanalyse. 

 

2.8. Sammenfatning af rentefastsættelse i dansk ret 
I dansk ret reguleres koncerninterne lån i LL § 2, der skal fortolkes i overensstemmelse med TPG. 

Det udledes af TPG, at en armslængdeanalyse skal finde sted for at prisfastsætte lån. 

Armslængdeanalysen består af to dele, hvor en lånetransaktion skal afgrænses og sammenlignes 

med en referencetransaktion, jf. TPG para. 3.1. Her anvendes sammenlignelighedsfaktorerne, bl.a. 

funktioner, som er udlån eller indlån af lånet, risici, der afspejles i prisen på lånet, og aktiver. 

Risiko er i høj grad et vigtigt element ved analysen af et lån, da risikoen parterne påtager direkte 

afspejles i prisen på lånet. Øges risikoen långiver påtager sig, må renten på lånet også øges. 

Derudover skal særligt lånets størrelse, valuta, betalingsform, garantivilkår, ret til modifikationer, 

løbetid, opsigelsesret og mulighed for genforhandling, betalingsvilkår, sikkerhedsstillelse, optioner 

og covenants overvejes. Kapital er generelt per definition let omsætteligt, hvilket gør det lettere at 

sammenligne lån.  

 

Metoder, der anvendes til at fastsætte renten på kontrollerede lån i dansk ret, er CUP metoden, 

lånemarginmetoden og diskonto plus 4 pct. CUP metoden er direkte udledt fra TPG, og de fremgår 

alle tre af den juridiske vejledning. CUP metoden er at foretrække, medmindre de andre metoder er 

mere anvendelige end denne. Der sondres mellem en intern og en ekstern CUP, hvor førstnævnte 

foretrækkes, fordi den anses som mest præcis. Såfremt lånene er sammenlignelige, kan 

armslængdepris- og vilkår fastsættes.  

 

Lånemarginmetoden tager udgangspunkt i omkostningerne, långiver har afholdt ved at yde lånet, 

og derefter tillægges der en margin. Marginen skal kompensere långiver for de risici og funktioner 

långiver påtager sig ved ydelsen af lånet. Diskontoen plus 4 pct. kan ikke anvendes som 

udgangspunkt til rentefastsættelse, jf. SKM2009.28ØLR. Skattemyndighederne skal først foretage 

en konkret vurdering, det nævnes ikke direkte hvordan, men det må antages at være via CUP 

metoden eller lånemarginsmetoden. Kun såfremt ingen af disse kan anvendes, kan diskontoen plus 

4 pct. fastsættes til at være rente på den kontrollerede transaktion.  

 

                                                        
103 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.123. 
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Det er ubestridt, at skattemyndighederne skal foretage en konkret vurdering. Dette fremgår af 

retspraksis, den juridiske vejledning og TPG.  

 

På baggrund af retspraksis må det siges at være uforudsigeligt, på hvilken baggrund renten 

fastsættes af skattemyndighederne. Dette kan give grundlag til at betvivle skattemyndighedernes 

endelige rentefastsættelse, og der må derfor forventes at der kommer flere retssager på området. 

 

På baggrund af sagerne konkluderes det, at validiteten af skattemyndighedernes afgørelser i bedste 

tilfælde er baseret på et fejlagtigt grundlag (men at rentesatsen i sig selv antages at være korrekt), 

og i værste tilfælde er fejl, og skatteyderen bør klage uden undtagelser. I sagen fra februar 2018 

nedsatte Landskatteretten den af skattemyndighedernes fikserede rente fra 6 pct. til 5 pct. 

Skatteyderen havde selv fastsat renten til 3,8 pct., I denne sag var det derfor fordelagtigt for 

skatteyderen at indbringe sagen for Landsskatteretten. 

 

Usikkerheden er også problematisk, da ideen med armslængdeprincippet er, at selskaber skal 

handle på armslængdevilkår- og pris. Men når det er umuligt at finde frem til hvordan og til hvad 

skattemyndighederne fastsætter renten, er det endnu sværere for selskaber at handle i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

En korrektion efter armslængdeprincippet har indtil nu i høj grad baseret sig på en 

rentekorrektion. Efter den nye præcisering af armslængdeprincippet, der fremgår af BEPS Action 

8-10 (stadfæstet i TPG fra 2017) kan en korrektion også bestå i en korrektion af vilkårene i 

låneaftalen. Dette indebærer eksempelvis en reallokering af de risici parterne i aftalen påtager sig. 

Alt andet lige må dette betyde endnu større usikkerhed for skatteydere, når skattemyndighederne 

foretager korrektioner på baggrund af LL § 2.  

 

En overvejelse kan være, om reglerne vedrørende rentefastsættelse i dansk ret ikke er tydelige nok, 

eller for komplicerede, hvilket må være to sider af samme sag. Øget fokus de seneste år, og særligt 

efter finanskrisen, som BEPS er et eksempel på, tyder på samtidig at have medført større 

usikkerhed på området, hvilket ikke kan ses som hensigtsmæssigt for nogen parter.  

 

I hvilken grad økonomisk teori anvendes til at prisfastsætte kontrollerede lån, må besvares efter en 

analyse af økonomisk teori omkring rentefastsættelse.  
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3. Rentefastsættelse i økonomisk teori 
 

3.1. Introduktion 
Såfremt der ydes et kontrolleret lån mellem eksempelvis et moderselskab og et datterselskab, skal 

lånet ydes efter armslængdeprincippet. For at besvare hvordan prisen på et kontrolleret lån skal 

fastsættes, skal det besvares om det låntagende datterselskab, som et selvstændigt selskab, ville 

kunne optage et sammenligneligt lån fra en uafhængig tredjepart. Dette kræver en flersidet analyse 

af bl.a. branchen og selskabet. Derudover skal det analyseres om lånoptagelsen er commercially 

rational.104 Det vil sige, hvorvidt det koncernforbundne selskab ville optage et sammenligneligt lån, 

såfremt det havde været et selvstændigt selskab. Dette er en konkret vurdering. Den sidste del af 

analysen vil behandle fastsættelse af armslængdepris og –vilkår på et lån. En behandling af 

lånetransaktionen efter armslængdeprincippet afhænger bl.a. af låntagers kreditværdighed, løbetid 

på lånet, optioner mm. 

 

Analysen er ikke en lineær proces, da adskillige elementer anvendes i flere dele af analysen. 

Spørgsmålet om selskabet kan optage et lån, og om selskabet vil optage et lån fra en uafhængig 

tredjepart, kan ikke behandles separat, begge spørgsmål besvares derfor kontinuerligt i den 

følgende analyse. Om selskabet ønsker at optage et lån, afhænger også af prisen på lånet, hvilket vil 

være genstand for den sidste del af kapitel 3. 

 

3.2. Kan selskabet optage et sammenligneligt lån? 
Et koncernforbundet selskabs alternative finansieringsmulighed til et kontrolleret lån, antages at 

være lånoptagelse i en uafhængig bank. Analysen vil derfor tage udgangspunkt i, om et 

koncernforbundet selskab kunne opnå finansiering fra en bank. Derfor analyserer afhandlingen, 

hvordan en bank risikovurderer et selskab.105 

 

Det ville være irrationelt at yde et lån, uden først at vurdere låntager. En vurdering indebærer en 

estimering af, om låntager har kapacitet til at kunne vedligeholde og indfri lånet. For at fastslå 

dette analyseres faktorer, der kan have en effekt på selskabets evne til at indfri lånet. Dette 

indebærer en vurdering af markedet generelt, økonomiske faktorer, branchen og selskabets 

finansielle stilling. Udregningen baseres ofte på økonomisk analytiske modeller. Formålet er at 

                                                        
104 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, para. 
1.124. 
105 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 24-25. 
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fastsætte en kreditvurdering af selskabet og lånetransaktionen. En sådan analyse vil indebære 

følgende:106 

• Markedsanalyse 

• Brancheanalyse 

• Selskabsanalyse	

 
Illustration 2: risikovurdering, kilde: egen tilvirkning 

 

Som det fremgår ovenstående illustration, er analyserne elementer der alle bidrager til 

risikovurderingen. En markedsanalyse er en analyse af landets risici samt makroøkonomiske 

aspekter. En analyse af branchen omhandler konkurrencen, adgangsbarrierer mm., og her vil 

porters five forces blive anvendt. En selskabsanalyse vedrører selskabet konkret, herunder dets 

regnskab. 

 

3.2.1. Markedsanalyse 
Formålet med en markedsanalyse er at skabe forståelse for hvilke faktorer i økonomien, der kan 

have en negativ effekt på selskabets driftsresultat og dermed evne til at tilbagebetale et lån. 

Tilgangen der vil blive anvendt i afhandlingen er en ”top til bund” metode. Der tages udgangspunkt 

i makroøkonomien, dvs. økonomien hvor selskabet opererer, forventninger til valutamarkeder, 

kapitalmarkeder, og hvilken effekt dette har på selskabet.107  

                                                        
106 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
introduction, s. XVI. 
107 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 25. 
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Tre faktorer fortæller overordnet set om, hvordan en økonomi klarer sig. Disse faktorer er 

bruttonationalproduktet (BNP), arbejdsløshed og inflation. 

 

BNP er et lands værditilvækst, og måles ofte som de færdige varer og services produceret i en 

økonomi i en givet periode minus værdien af anvendte råstoffer.108 

 

109 
Figur 1: OECD Data, årlig BNP tilvækst i %, 2009-2019. 

 

Figur 1 viser historisk BNP og forventede udvikling frem til 2019. Den røde graf er Danmarks BNP, 

den blå graf er OECD landenes gennemsnitlige BNP, og den lilla viser Brasiliens BNP, som er 

blevet inkluderet som et eksempel på et lands værditilvækst, der adskiller sig fra Danmarks og 

OECD’s.  

 

Som det fremgår af grafen, så ligger Danmark stabilt en smule under gennemsnittet for OECD 

landene. Det vigtige for en långiver, der overvejer at yde et lån til et selskab i Danmark er, at BNP i 

Danmark har været stabilt de seneste 8 år, dog negativt påvirket i 2011 og 2012. Dette kan forklares 

med den finansielle krise, der påvirkede økonomien negativt i det meste af verden. Stabiliteten 

medfører, større forudsigelighed for fremtiden. Dette kan isoleret set indikere, at der er en lille 

risiko forbundet med at yde et lån til et selskab i Danmark.  

                                                        
108 Blanchard, Oliver, Amighini, Alessia, & Giavazzi, Francesco, 2013, Macroeconomics a European Perspective, 2. udgave, Pearson 
Education Limited, Harlow, United Kingdom, s. 16-17. 
109 OECD Data, Real GDP Forecast, Total Annual Growth Rate (%), https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm, besøgt 1. marts 
2018. 
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Til sammenligning er der større udsving i Brasiliens BNP, både positivt og negativt. BNP faldt 

markant i perioden 2011-2015, hvilket kan forklares med korruption og en usikker politisk 

situation. Såfremt en långiver overvejer at yde et lån til et selskab i Brasilien, er der større 

usikkerhed forbundet med dette, end hvis lånet skulle ydes til et selskab i Danmark. Såfremt en 

långiver forventer at økonomien i et land ikke vil klare sig godt i de kommende år, og tidligere har 

været ustabil, kan långiver vælge ikke at yde lån til et selskab i et sådant land.  

 

Arbejdsstyrke i et land er også en indikation af, hvordan landet klarer sig. Der kan dog være stor 

usikkerhed forbundet med konkret at måle et lands arbejdsløshed, da ikke alle arbejdsløse 

registrerer sig.110 Arbejdsløshed er ofte forbundet med finansiel usikkerhed, hvilket har en negativ 

effekt på købekraften og -villigheden.111 

 

Inflation er også en vigtig indikator på et lands økonomiske stilling. Inflation er en generel og 

vedvarende stigning i niveauet af priser. Såfremt alle priser steg med samme hastighed (løn, 

husleje, etc.) ville inflation ikke nødvendigvis udgøre et problem. Men priser stiger sjældent med 

samme hastighed i perioder med høj inflation, hvilket skaber usikkerhed. Eksempelvis kan nogle af 

et selskabs udgifter stige mere end andre, samtidig med at produkterne måske relativt set falder i 

pris. Det vil skabe usikkerhed omkring selskabets indtjening, herunder også dets skattebetaling. I 

et land med høj inflation kan en långiver derfor helt afholde sig fra at yde lån til selskaber, da det 

vil være for usikkert om selskabet kan indfri lånet. Inflationen er typisk højere i udviklingslande, og 

såfremt låntager er baseret i et sådan land, bør inflationen være en del af kreditvurderingen.112 

 
                                                        
110 Blanchard, Oliver, Amighini, Alessia, & Giavazzi, Francesco, 2013, Macroeconomics a European Perspective, 2. udgave, Pearson 
Education Limited, Harlow, United Kingdom, s. 21-23. 
111 Blanchard, Oliver, Amighini, Alessia, & Giavazzi, Francesco, 2013, Macroeconomics a European Perspective, 2. udgave, Pearson 
Education Limited, Harlow, United Kingdom, s. 23-24. 
112 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 17 
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Figur 2: Årlig inflation i EURO området og de primære komponenter, i perioden 2008-2018.113 

 

 
Figur 3: inflation i DK.114 

  

Som det kan ses i figur 2 og 3, så er inflationen lav og stabil både i EURO området og i Danmark. 

Det skaber sikkerhed, og selskabernes betalingsevne vil derfor ikke direkte påvirkes negativt af 

inflationen.  

 

Valutaændringer og forventninger til valutamarkeder er særligt relevante indenfor transfer pricing. 

Udsving i et lands valutakurser i forhold til et andet lands, har konsekvenser for alle transaktioner 

mellem landene. Hvis lånet er prisfastsat i långivers valuta, og renten skal betales som en 

procentdel heraf, kan det fluktuere, hvor meget den faktiske rentebetaling udgør i låntagers 

valuta.115 Derfor skal forventninger til ændringer i valutakurser inddrages, i det omfang det er 

muligt, ved prisfastsættelsen af et kontrolleret lån. 

 

Inden for transfer pricing er der per definition en grænseoverskridende transaktion, og derfor vil 

en analyse af markedet i endnu højere grad være relevant. Hvis en dansk bank for eksempel ville 

yde et lån til et dansk selskab, vil dette i sig selv ikke nødvendigvis give anledning til en 

fyldestgørende markedsanalyse, da den danske bank er bekendt med de makroøkonomiske 

omstændigheder i Danmark. Derimod, hvis et dansk moderselskab yder et lån til et datterselskab 

lokaliseret i udlandet, vil en markedsanalyse i højere grad være vigtig. Det kan være i 

                                                        
113 Eurostat Statistics Explained, Euro area annual inflation and its main components (%), January 2008-April 2018 (estimated),  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Euro_area_annual_inflation_and_its_main_components_(%25),_January_2008-
April_2018_(estimated).png, Besøgt 5 april 2018. 
114 Trading Economics, Denmark-Inflation rate, https://da.tradingeconomics.com/denmark/inflation-cpi, Besøgt 5 april 2018. 
115 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 18.  
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datterselskabets interesse at låne et så stort beløb som muligt, men hvis en markedsanalyse viser, 

at økonomien er usikker og fremtiden ustabil, bør moderselskabet måske ikke yde (stort) lån. 

 

3.2.2. Brancheanalyse 
Formålet med en brancheanalyse, er at forstå branchen selskabet opererer i. Adskillige faktorer kan 

have en effekt på selskabets driftsresultat, og porters five forces er et anvendeligt redskab til at 

analysere branchen.116 Porters five forces analyserer:117 

1. Konkurrencesituationen 

2. Potentielle indtrængere (adgangsbarrierer) 

3. Leverandørernes forhandlingsmagt 

4. Kundernes forhandlingsmagt 

5. Substituerende produkter 

 

I en industri hvor der er lave adgangsbarrierer, er det let for nye selskaber at etablere sig i 

branchen. Dette øger konkurrencen. Eksempelvis har en branche som togtransport høje 

indgangsbarrierer, da det er omkostningsfuldt at lave togskinner og købe tog, og derfor kræves der 

meget kapital i begyndelsen. Dette vil forhindre mange selskaber i at træde ind på markedet. 

Kundernes og leverandørens forhandlingsmagt påvirker i høj grad også konkurrencen i branchen. 

Kundernes forhandlingsmagt øges jo flere udbydere, der udbyder samme produkt på et marked, og 

såfremt en leverandør er den eneste udbyder af et produkt, øges leverandørens forhandlingsmagt. 

Findes der dertil mange substituerende produkter, mindsker det profitten i en branche, fordi 

kunder nemt kan skifte til et andet produkt, såfremt prisen eksempelvis stiger.118 

 

Hver eneste en af porters five forces kan påvirke et selskabs indtjening, og dermed om selskabet er 

i stand til at tilbagebetale et lån.119 Eksempelvis kan et selskabs fremtidsudsigter være usikre, 

såfremt selskabet befinder sig i en industri præget af høj konkurrence. En konkret analyse af 

branchen som selskabet befinder sig i vil være nødvendig, da der kan være stor forskel. 

 

 

 

 

                                                        
116 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 25. 
117 Porter, Michael E., 1979, How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, March-April 1979, s. 137-145. 
118 Porter, Michael E., 1979, How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, March-April 1979, s. 137-145. 
119 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 25. 



 43 

3.2.3. Selskabsanalyse 
Selskabet vil blive analyseret ved hjælp af en SWOT analyse og en regnskabsanalyse. 

 

3.2.3.1. SWOT 

Selskabets operationelle risikostyring dækker over en analyse af selskabet, der bør afspejles i 

selskabets finansielle udsigter. Denne analyse kan foretages med udgangspunkt i en SWOT120 

analyse, hvor følgende skal identificeres:121 

• Styrker: På hvilke områder udkonkurrer selskabet sine konkurrenter? 

• Svagheder: På hvilke områder er selskabet ikke konkurrencedygtigt? 

• Muligheder: Hvilke muligheder har selskabet for at øge profitten? 

• Trusler: Hvilke hændelser kan udgøre en trussel for selskabets profit eller succes? 

 

SWOT analysen er en af adskillige metoder til at analysere et selskabs position i forhold til dets 

konkurrenter. Den analyserer både interne og eksterne forhold. Såfremt et selskab har flere styrker 

end svagheder, og gode muligheder samt få trusler, vil det sandsynligvis være lettere at opnå 

finansiering for selskabet. Af samme grund kan det også antages, at renten på lånet må være 

mindre, da risikoen forbundet med at yde lån til et sådant selskab, antages at være lille.  

 

3.2.3.2. Regnskabsanalyse 

Når et selskab driver virksomhed i et land som f.eks. Danmark, er selskabet underlagt national 

regulering, der bestemmer, at selskabet skal udarbejde regnskabsrapporter. Regnskabsrapporterne 

giver et billede af selskabets vækst, rentabilitet og risiko, hvilket øger gennemsigtigheden for 

selskabets investorer, stakeholders og potentielle långivere. Et selskabs regnskabsrapporter består 

af resultatopgørelsen, en totalindkomstopgørelse, balancen og en cash flow opgørelse.122  

 

3.2.3.2.1. Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er et indblik i et selskabs indtjening i en på forhånd tidsbestemt periode. 

Resultatopgørelsen i simplificeret form udgør:   

 

𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 − 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

                                                        
120 SWOT står for Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. 
121 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 25. 
122 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 22. 
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Indtægterne udgør indtjening ved salg af varer eller tjenesteydelser, mens omkostninger består af 

flere forskellige elementer, eksempelvis afskrivning og amortisering. Resultatopgørelsen er vigtig i 

forbindelse med ydelse af lån, da den beretter om, hvordan selskabet har klaret sig i den givne 

periode. Den kan dog ikke stå alene, og derfor er de øvrige regnskabsrapporter også vigtige.  

 

3.2.3.2.2. Balancen 

Balancen er en oversigt over et selskabs finansielle stilling på et bestemt tidspunkt, og udgør en 

oversigt over investeringer (aktiver) og måden hvorpå aktiverne er finansieret (passiver og 

egenkapital). Forsimplet udregnes balancen:123 

 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − 𝐹𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 

 

Balanceligningen viser, at egenkapitalen er residualfordringen på aktiverne, efter forpligtelserne er 

fratrukket. Når et selskab skal værdiansættes, er egenkapitalen den mest interessante størrelse der 

kan udledes af balancen. Det er fordi, at egenkapitalen er et regnskabspraktisk forsøg på at udlede 

værdien af ejernes interesse i selskabet.124 

 

3.2.3.2.3. Cash Flows 

Cash flow opgørelser er en oversigt over et selskabs cash flows i regnskabsåret inddelt i henholdsvis 

drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Cash flow opgørelsen giver banken mulighed for at 

analysere selskabets evne til at generere cash flows, og hvordan pengene anvendes. Såfremt der 

udføres en analyse af et selskabs cash flows og indtægt over en længere periode, bør disse følges ad. 

Såfremt dette er tilfældet, er kvaliteten af indtægten god. Et selskab kan nemlig godt generere 

indtægt, uden at have overskud i cash flows, såfremt indtægten genereres udelukkende ved frasalg 

af f.eks. aktiver. Men dette er selvfølgelig ikke en langsigtet måde at drive forretning på.125 

 

3.2.3.2.4. Ændringer i egenkapitalen 

Redegørelsen for ændringer i egenkapitalen sammenligner egenkapitalen i begyndelsen af en 

periode med egenkapitalen i slutningen af perioden. Særligt det overførte overskud,126 revaluering 

af reserver, visse omregninger af fremmed valuta og dagsværdireguleringer er anerkendte som en 

                                                        
123 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 27. 
124 Sørensen, Ole, 2012, Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, 4. Udgave, Gjellerup, s. 98 
125 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 30. 
126 Overført overskud eller overført resultat, er den del af nettoindtægten, som ikke bliver udbetalt i form af udbytte til ejerne, men som 
anvendes til at geninvestere i selskabets kerneforretning. Det kan også anvendes til betale gæld. Det overførte resultat er en del af 
egenkapitalen der fremgår på balancen. 
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del af ændringer i egenkapitalen.127 Ændringer i egenkapitalen er vigtige at være opmærksomme 

på, eftersom ændringerne viser i hvilket omfang egenkapitalen omfatter poster, der ikke er rent 

overskud. Der er nemlig visse elementer, der ikke fremgår af resultatopgørelsen, men som indgår 

direkte som egenkapital. Disse enheder skal omklassificeres som en del af selskabets 

driftsindtægter. Derudover viser en gennemgang af bevægelser i egenkapitalen, om udviklingen i 

egenkapital og selskabets markedsværdi er opstået som følge af drift (overført resultat) eller 

transaktioner med ejerne.128 

 

Såfremt et selskab har høje indtægter kan det ligne for en potentiel långiver, at selskabet er 

rentabelt. Men såfremt indtægterne stammer fra indskud fra ejerne, er dette ikke nødvendigvis 

tilfældet. Derfor er ændringer i egenkapitalen relevante at undersøge. 

 

3.2.3.2.5. Periodisering 

Der er to måder hvorpå et selskabs evne til at generere værdi for ejerne kan måles. Disse to måder 

er periodiseringsopgørelse og cash flows. Periodisering fordeler en omkostning eller indtægt over 

en eller flere regnskabsperioder, f.eks. hvis en landmand har leaset en traktor i tre år, og har betalt 

hele beløbet på en gang. Under periodisering fordeles omkostningen ligeligt ud over de tre år, 

selvom landmanden betalte hele beløbet første år. En pengestrømsopgørelse anerkender derimod 

først et køb eller en indtægt, når pengene er betalt. Det vil sige, at under pengestrømsopgørelsen vil 

den samlede udgift for landmandens leasingaftale fremgå af regnskabet allerede det første år.129 

Følgende er forskellige regnskabsmæssige periodiseringsmålinger:130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
127 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 30. 
128 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 30. 
129 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 47. 
130 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 30. 
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Indtægt 

- Driftsomkostninger eksklusive afskrivninger og nedskrivninger 

= Driftsresultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) 

- Af- og nedskrivninger 

= Driftsresultat før renter og skatter (EBIT) 

+/- Finansielle poster 

= Ordinært resultat før skat (EBT) 

+/- Skat af det ordinære resultat 

= Nettoindtjening 

+/- Transaktioner der er indregnet direkte i egenkapitalen 

= Totalindkomst 

 

Essentielt måler driftsresultatet hvilke indtægter der med høj sandsynlighed vil gentage sig i de 

kommende perioder, og er derfor den permanente del af indtjeningen. EBITDA og EBIT er to 

forskellige måder at analysere selskabets rentabilitet på.  

 

For at et selskabet kan indfri et lån til aftalt tid, må det nødvendigvis genere nok cash flows til at 

kunne betale af på lånet og renterne. En måde at måle dette på, er ved at udregne et selskabs 

likviditet og solvens.131 

 

3.2.3.2.6. Likviditet 

Et selskabs likviditet er egentlig selskabet evne til at indfri dets kortsigtede forpligtelser. Følgende 

bør analyseres, for at udlede om dette er tilfældet:132 

• Hvilken type af rentebetaling har debitor forpligtelser på, er det en floating eller fixed 

rente? 

• Baseret på selskabets regnskabsrapporter, kan interest coverage ratios udregnes, der er 

indikatorer på, om selskabet kan opfylde de kortsigtede forpligtelser selskabet har. De mest 

almindelige er:133 

o EBIT/interest 

o EBITDA/interest 

                                                        
131 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
132 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
133 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England. 
, s. 161-162. 
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o Cash-flow fra operations/interest 

o Frie cash-flows/interest 

 

Interest coverage ratios fortæller hvor mange gange renteudgifterne dækkes ift. ovenstående 

nøgletal. Er resultatet af udregningen et højt tal vidner det om, at det ikke er problematisk for 

debitor at dække renteudgifterne. Et lavt tal vil derimod tyde på, at debitor kan have udfordringer 

med at indfri kommende rentebetalinger, medmindre likvidbeholdningen er høj.134 

 

Kreditvurderingsbureauer  anvender blandt andet også interest coverage ratios i kreditvurderinger 

af selskaber.135 Kreditvurderingsbureauer  vil blive behandlet i afsnit 3.4.1. 

 

3.2.3.2.7. Solvens 

Et selskabs solvensgrad er selskabets evne til at indfri dets langsigtede forpligtelser. Solvensgraden 

udregnes som følgende:136 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 + 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

En lav solvensgrad betyder, at selskabet har høj risiko for ikke at kunne indfri sine langsigtede 

forpligtelser.137 Derudover er der tre andre metoder, der kan anvendes til at udregne selskabets 

evne til at møde sine langsigtede forpligtelser. Der lægges vægt på disse tre, eftersom de giver 

yderligere indikationer på selskabets solvens, og eftersom enkelte regnskabstal ikke bør stå alene.  

 

Den første er metode til udregning af solvensgraden i et selskab, er en udregning af, i hvor høj grad 

gælden er dækket af driftsresultatet før renter, skatter, afskrivninger og amortisering. Dette giver 

en indikation af, hvor meget tid selskabet skal have til at indfri al gæld. Samtidig giver det også et 

billede af, om selskabet er tæt på konkurs. Det kan f.eks. udregnes:138 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

 
                                                        
134 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 277. 
135 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 276. 
136 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 158 
137 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 158 
138 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
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Den anden metode omhandler en udregning af selskabets kapitalstruktur. Dette fortæller om, 

hvordan selskabet har finansieret deres aktiver, mere konkret hvor meget gæld selskabet har 

optaget til finansiering af aktiver ift. selskabets egenkapital. Dette udregnes:139 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 =
𝐷𝑒𝑏𝑡
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

 

Den tredje metode omhandler et selskabs aktiver i forhold til dets egenkapital. Dette angiver i hvor 

høj grad selskabet har anvendt gæld til drift.140 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

 

Derudover kan faktorer som tillid og omdømme af selskabet samt selskabets ledelse være relevant 

at overveje i bedømmelsen.141 

 

Et regnskabstal bør ikke stå alene, og der skal altid tages hensyn til branchen, selskabet agerer i. 

Der er derfor ikke et konkret facit på, hvilket tal de forskellige ratios minimum bør være, for at 

selskabet har en høj solvensgrad.142 Dette afhænger af en konkret vurdering. 

 

Udover et selskabs solvensgrad udregnes, bør lånets karakteristika analyseres.143 Lånets 

karakteristika består blandt andet i lånets løbetid, amortisering og tilbagebetalingsaftaler. Uanset 

hvilke vilkår en långiver opstiller ved ydelsen af lånet, vil der være bestemmelser i aftalen der 

redegør for, hvordan lånet skal tilbagebetales.144 Dette vil bl.a. afhænge af hvilken konkret lånetype, 

der bliver aftalt. Følgende er en kort gennemgang af de mest normale lånetyper, der findes dog 

adskillige forskellige blandinger og afarter heraf.145 

 

3.2.3.2.8. Lånetyper 

Rabatlån er den simpleste form for et lån. En långiver yder et lån til en låntager, og låntager 

betaler et engangsbeløb tilbage på et givet tidspunkt i fremtiden.  Eksempelvis kan låntager få et 
                                                        
139 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
140 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
141 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
142 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England. s. 160. 
143 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 158 
144 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 26. 
145 David Hillier, Iain Clacher, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan,2014, Fundamentals 
of Corporate Finance, 2. Udgave, McGraw Hill Education, UK, s. 116. 
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rabatlån på 1 mio. kr. til 10 pct. i rente, der tilbagebetales om 1 år. Det betyder, at låntager betaler 

1,1 mio. kr. tilbage et år senere. Rabatlån anvendes i høj grad, når løbetiden på lånet er kort, f.eks. 

et år eller mindre.146 

 

Afdragsfrie lån er lån, hvor låntager udelukkende betaler renter i lånets løbetid, for til sidst at  

betale selve lånet tilbage. Såfremt lånet stilles til rådighed i en periode, f.eks. 1 år, er der ikke 

forskel på afdragsfrie lån og rabatlån. Afdragsfrie lån kan også stilles til rådighed i uendelig tid, og 

så betaler låntager en på forhånd aftalt periodisk betaling, men tilbagebetaler aldrig selve lånet. De 

fleste virksomhedsobligationer har de generelle karakteristika af et afdragsfrit lån.147 

 

Amortiserede lån er et lån, hvor låntager tilbagebetaler et afdrag på selve lånet plus en 

rentebetaling. Beløbet bestående af afdrag og rentebetaling betales i et aftalt antal gange, f.eks. 1 

gang om året. Såfremt låntager har optaget et lån på 5.000 kr. til en rente på 8 procent, og aftalt at 

der tilbagebetales 1.000 kr. på lånet om året plus en rente, så er lånet tilbagebetalt på 5 år. 

Rentebetalingerne vil da afhænge af, hvor meget hovedstolen består af, og vil derfor være størst det 

første år, og mindst det sidste år. Denne type lån er typisk for virksomhedslån, der har en længere 

løbetid.148 En mere almindelig metode ved ydelsen af amortiserede lån, er at låntager betaler et 

fastsat beløb i hver periode.149 

 

3.3. Er Lånet Commercially Rational? 
Udover om selskabet har adgang til at optage et sammenligneligt lån i en uafhængig bank, skal det 

undersøges og tages stilling til, om selskabet ville have optaget et sammenligneligt lån under 

sammenlignelige omstændigheder. Dette afhænger af om lånet på armslængdepris- og vilkår ville 

være commercially rational at optage. Der skal her tages hensyn til selskabets karakteristika og dets 

ejere.150 

 

I en sag151 havde et finsk datterselskab optaget to lån fra en uafhængig tredjepart. Disse lån var 

forrentet med hhv. 3,135 pct. og 3,25 pct. Det finske datterselskab indfriede begge disse lån, og 

optog tilsvarende lån i et koncernforbundet selskab lokaliseret i Sverige. De to kontrollerede lån 

                                                        
146 David Hillier, Iain Clacher, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan,2014, Fundamentals 
of Corporate Finance, 2. Udgave, McGraw Hill Education, UK, s. 116. 
147 David Hillier, Iain Clacher, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan,2014, Fundamentals 
of Corporate Finance, 2. Udgave, McGraw Hill Education, UK, s. 117. 
148 David Hillier, Iain Clacher, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan,2014, Fundamentals 
of Corporate Finance, 2. Udgave, McGraw Hill Education, UK, s. 117. 
149 David Hillier, Iain Clacher, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan,2014, Fundamentals 
of Corporate Finance, 2. Udgave, McGraw Hill Education, UK, s. 118. 
150 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 24. 
151 Finsk afgørelse ved Supreme Administrative Court decision, KHO:2010:73. 
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blev rentefastsat til 9,5 pct. Der kan derfor umiddelbart stilles spørgsmålstegn ved, om 

omlægningen af lånene var commercially rational.152 

 

Hvorvidt låneoptagelsen er commercially rational afhænger af det konkrete selskab, lånet, 

branchen, mm. Spørgsmålet besvares ved anvendelsen af forudgående behandling af 

risikofaktorer, og kræver en konkret vurdering af omstændighederne. Prisen på at optage lånet er 

en vigtig omstændighed til at vurdere, om det er commercially rational at optage lånet.  

 

3.4. Prisfastsættelse af lånet 
Det blev behandlet hvilke faktorer der skal tages stilling til, ved en analyse af, om en transaktion er 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Det næste skridt bliver herefter at prisfastsætte 

selve lånet. Når et lån skal prisfastsættes, dvs. når renten på lånet skal bestemmes, kommer 

faktorer som kreditrisiko, lånets løbetid, og lånets anciennitet til at have en afgørende rolle. 

Risikopræmien, eller spread, betales til kreditor for den risiko vedkommende påtager sig.153 

 

En kreditvurdering er en analyse, der er helt central ved prisfastsættelsen af et lån. 

Kreditvurderingen estimerer sandsynligheden for at låntager kan indfri sine forpligtelser. 

Kreditværdigheden bestemmer, om en låntager kan opnå et lån samt prisen på lånet. Et selskabs 

kreditvurdering er let at sammenligne med andre selskabers, hvilket er en fordel særligt indenfor 

transfer pricing.154 

 

3.4.1. Kreditvurdering 
En kreditvurdering foretages oftest af et kreditvurderingsbureau. Kreditvurderingen fastsætter 

risikoen for at en låntager ikke kan tilbagebetale et lån til tiden. Selve kreditvurderingen 

offentliggøres gratis på bureauernes hjemmeside.155 Derudover offentliggør de også rating 

outlooks, der er en vurdering af, hvilken retning en kreditvurdering vil tage i fremtiden.156 

Kreditvurderingsbureauerne arbejder ud fra en issuer-pays model, hvor selskabet betaler for dets 

egen kreditvurdering. De ratings som selskaberne bliver tildelt er baseret på selskabet på et 

bestemt tidspunkt og skal derfor løbende revurderes og opdateres. De tre største 

                                                        
152 Domstolen fastslog, at det kontrollerede lån ikke var ydet efter armslængdeprincippet. Der blev bl.a. lagt vægt på, at det finske 
datterselskabs finansieringsbehov ikke havde væsentligt ændret sig ved refinansieringen, og det svenske koncernforbundne selskab 
tilbød ikke services der kunne have haft en effekt på renten.  
153 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 31. 
154 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
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155 Bertocchi, Marida, Consigli, Giorgio, D’Ecclesia, Rita, Giacometti, Rosella, Moriggia, Vittorio & Ortobelli, Sergio, 2013, Euro Bonds, 
Markets, Infrastructure and Trends, Vol. 5. Worlds Scientific Series, USA, s. 107. 
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kreditvurderingsbureauer er Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investor Service og Fitch.157 De tre 

selskaber havde tilsammen en markedsandel i Europa på 93,18 pct. i 2017, hvoraf  S&P havde 

46,26 pct. af dem.158 

 

En kreditvurdering analyserer en større mængde information, der er nødvendig for at fastsætte 

kreditværdigheden. Herunder selskabets historik af lånoptagelse og tilbagebetaling, samt 

selskabets aktiver og forpligtelser. Det fremgår af Moody’s & S&P’s  hjemmeside:  

 

Moody’s: “As set forth in the methodologies, they are not intended to present an 

exhaustive treatment of all factors reflected in our ratings.  Rather, they describe the key 

qualitative and quantitative considerations that are usually most important for assessing 

credit risk in a given sector.”159 

 

S&P’s: “Credit ratings are opinions about credit risk.”160 

 

Det fremgår af af S&P’s og Moody’s beskrivelser, at kreditvurderingen er baseret på kvalitativ og 

kvantitativ information vedrørende et selskab, og at den er et udtryk for en holdning til en risiko. 

Kvantitativ information er f.eks. selskabets likviditet og solvensgrad, som netop blev gennemgået. 

Selskabets kvalitative data omhandler strategien og ledelsen.161 Et selskab med en dårlig 

kreditvurdering afspejler, at der er en høj risiko for at selskabet ikke at kan (eller vil) tilbagebetale 

lånet.162 

 

En vurdering (rating) er tildelt af kreditvurderingsbureauer, ofte på udstedelsestidspunktet, og 

bliver løbende gennemgået og vurderet af bureauerne. En ændring i et selskabs rating afspejler et 

skøn over, at kreditværdigheden er forbedret eller forværret.163 

 

                                                        
157 Bertocchi, Marida, Consigli, Giorgio, D’Ecclesia, Rita, Giacometti, Rosella, Moriggia, Vittorio & Ortobelli, Sergio, 2013, Euro Bonds, 
Markets, Infrastructure and Trends, Vol. 5. Worlds Scientific Series, USA, s. 107-108. 
158 European Securities and Market Authority (ESMA), 2017, Report on Credit Rating Agencies Market Share Calculation, 20. 
December 2017, ESMA33-5-209, s. 7.  
159 Moody’s Rating Methodologies, https://www.moodys.com/researchandratings/rating-
methodologies/003006001/methodology/rating-methodologies/003006001/003006001/-/-1/0/-/0/-/-/-/-/-/-/-/en/global/pdf/-/rra 
160 S&P’s Global Ratings, Credit Ratings, https://www.spratings.com/en_US/products/-/product-detail/credit-ratings, Besøgt 14 april 
2018. 
161 Antonio Russo, Edited by: Anuschka Bakker, Marc M. Levey, ”Transfer Pricing and Intra-Group Financing” (2017), s. 27. 
162 Marida Bertocchi, Giorgio Consigli, Rita D’Ecclesia, Rosella Giacometti, Vittorio Moriggia and Sergio Ortobelli: ”Euro Bonds, 
Markets, Infrastructure and Trends” (2013), s. 111. 
163 Bertocchi, Marida, Consigli, Giorgio, D’Ecclesia, Rita, Giacometti, Rosella, Moriggia, Vittorio & Ortobelli, Sergio, 2013, Euro Bonds, 
Markets, Infrastructure and Trends, Vol. 5. Worlds Scientific Series, USA, s. 115. 
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Illustration 3: S&P’s metodik ved en kreditvurdeirng164 

 

Det fremgår af illustrationen hvilke faktorer S&P anvender ved foretagelsen af en kreditvurdering. 

Disse faktorer er også relevante ift. prisfastsættelsen af lån.  

 

Ratinger er opdelt i forskellige kategorier og hver del repræsenterer en gruppe af vurderinger. 

Overordnet set inddeles de i to grupper af ratings, ”stærke” og ”svage” selskaber, eller selskaber 

med investment grade og speculative grade. Nedenstående tabel viser de overordnede grupper, og 

hvilke grupperinger de tre største anvender.165 

 

 
 
 

 

 

                                                        
164 Standard & Poor’s Rating Services, 2014, Guide to Credit Rating Essentials, McGraw Hill Financial, s. 11. 
165 ertocchi, Marida, Consigli, Giorgio, D’Ecclesia, Rita, Giacometti, Rosella, Moriggia, Vittorio & Ortobelli, Sergio, 2013, Euro Bonds, 
Markets, Infrastructure and Trends, Vol. 5. Worlds Scientific Series, USA, s. 115. 
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Som det ses i tabellen,166 går de tre selskaber fra A til C og D, hvor den højeste rating 

repræsenterer, at sandsynligheden for at selskabet ikke kan indfri sine forpligtelser er tæt på nul. 

Jo tættere kreditvurdering kommer på C og D, jo større er risikoen.167  

 

Et eksempel på hvordan en myndighed har valgt at 

adressere kontrolleret gæld, ved hjælp af 

kreditvurderinger, er den Nederlandske tilgang. Her 

skal kontrollerede lån, der er ydet til selskaber med 

en ”speculative grade ratings” monitoreres tæt, 

hvorimod ”investment grade rating” selskaber ikke 

behøver at blive overvåget i ligeså høj grad.168  

 

Kreditvurderingsbureauernes vurdering af 

selskaberne anvendes ofte af bankerne til 

prisfastsættelsen af et lån. 169 Armslængdeprisen på et 

lån kan derfor også findes ved at anvende 

kreditvurderingsbureauernes vurderinger. Såfremt en 

låntager har en AAA vurdering, kan renten på lånet 

fastsættes ud fra sammenlignelige lånetransaktioner i 

sammenlignelige selskaber med samme 

kreditvurdering.  

 

Officielle kreditvurderinger af selskaber er ofte 

foretaget på koncernniveau. Derfor foreligger der ikke 

konkrete kreditvurderinger af de enkelte selskaber, 

der indgår i koncernen. I praksis er det ofte et 

datterselskab og ikke koncernen, der optager et lån, og der bør i disse situationer ideelt foretages 

en kreditvurdering af det enkelte selskab, der optager lånet.170 

 

Udgangspunktet for en kreditvurdering af et selskab, vil næsten altid være en vurdering fra et 

kreditvurderingsbureau. Såfremt dette ikke er en mulighed, har akademikere og risikostyrere 
                                                        
166 Standard & Poor’s Rating Services, 2014, Guide to Credit Rating Essentials, McGraw Hill Financial, Moody’s Investor Service, 2017; 
Rating Symbols and definitions, July 2017 & Fitch, 2018, Rating Definitions. Egen tilvirkning. 
167 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 31. 
168 The Decree, published by Dutch Ministry of Finance, IFZ2013/184M af 26. november 2013. 
169 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 276. 
170 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 32. 

Tabel 3: kreditvurderinger, egen tilvirkning 
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udviklet statistiske modeller, der skal forudsige sandsynligheden for, at et selskab ikke har 

kapacitet til at indfri sine forpligtelser.171 Disse statistiske modeller tager udgangspunkt i den 

risikofrie rente og tillægger en risikopræmie.  

 

3.4.2. Risikofri rente 
Den risikofrie rente er udgangspunktet for alt forventet afkast. Den risikofrie rente betegner den 

rente eller det afkast, en investor vil få på en risikofri investering. For at et lån kan betegnes som 

risikofrit, må risikoen for at debitor ikke kan indfri lånet være nul. Ved estimering af prisen på 

kapital ved hjælp af en af de almindeligt anvendte metoder,172 udgør den risikofrie rente et estimat 

af en ændring i inflationen. Såfremt det forventes at inflationen stiger, stiger den risikofrie rente 

også. Er der modsætningsvis en forventning om, at inflationen falder, vil den risikofrie rente også 

falde.173 Et investeringsportefølje med ingen risici vil være en risikofri investering, men det er 

omkostningsfuldt og tæt på umuligt at udarbejde et sådant. I stedet kan renten på statsobligationer 

anvendes samt pengemarkedsrenten (inter bank rate), som et estimat på den risikofrie rente.  

 

3.4.2.1. Statsobligationer 

Statsobligationer anvendes som risikofrie rente, fordi disse antages at være risikofrie. Afkastet på 

en statsobligation kan derfor i de fleste tilfælde anvendes som den risikofrie rente. I visse tilfælde 

har statsobligationer været risikofulde, og derfor skal renten altid anvendes med forsigtighed.174 

 
Figur 4: Danske 10 årige statsobligationer.175 

                                                        
171 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 300. 
172 Følgende økonomiske modeller kan f.eks. anvendes til at fastsætte prisen på kapital: ”the build-up method”, ”the capital asset pricing 
method (CAPM).” Se også: Pratt, Shannon P., Grabowski, Roger J & Brealey, Richard A., 2014, Cost of Capital: Applications and 
Examples, 5. Udgave, Hoboken, New Jersey, Wiley, USA, s. 93 
173 Pratt, Shannon P., Grabowski, Roger J & Brealey, Richard A., 2014, Cost of Capital: Applications and Examples, 5. Udgave, 
Hoboken, New Jersey, Wiley, USA, s. 92. 
174 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 249-250. 
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Som det ses i figur 4, så er den risikofrie rente i starten af 1998 5,51 pct., og den er faldet støt siden 

til 0,69 pct. i begyndelsen af 2018. Det fremgår af grafen, at renten på de danske obligationer ikke 

har ligget på samme niveau altid. Den procentsats, der skal anvendes ved fastsættelsen af den 

risikofrie rente, skal være den der bedst stemmer overens med det cash flow, der bliver analyseret.  

 

Såfremt tidshorisonten på lånet er ubegrænset, bør en nulkuponsrente på en 10 årig statsobligation 

anvendes som den risikofrie rente. Det er vigtigt altid at anvende statsobligationsrenter 

denomineret i samme valuta, som selskabets cash flows til estimering af den risikofrie rente, bl.a. 

af hensyn til inflation.176 

 

I Europa anvendes adskillige forskellige valuta. Ved værdiansættelse af europæiske selskaber, 

anbefales det at anvende 10-årige tyske statsobligationer, fordi de bliver handlet oftere end andre 

europæiske statsobligationer og har lavere kreditrisici. Det er hertil vigtigt at sikre, at inflationen 

der er indregnet i cash flow opgørelsen, er konsistent med den inflation der er indregnet i 

statsobligationerne.177 

 

3.4.2.2. Pengemarkedsrenten  

Pengemarkedsrenten er den rente, der kræves på kortsigtede valutalån optages mellem banker. 

CIBOR benyttes som referencerente i Danmark, og beskriver den rentesats, et pengeinstitut er 

villig til at udlåne danske kroner i 1 uger, 2 uger, frem til 12 måneder i, til en anden primebank på 

usikret grundlag. CIBOR-renten anvendes som referencerente til fastsættelse af andre 

rentesatser.178 Det kan f.eks. fremgå af en låneaftale, at renten er fastsat til CIBOR plus 5 procent. I 

Danmark er bl.a. Nordea Bank, Danske Bank og Nykredit Bank CIBOR-stillere.179 

 

                                                                                                                                                                                        
175 Danmarks Statistik, https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp, besøgt 16 april 2018. 
176 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 251. 
177 Koller, Tim, Goedhart, Marc & Wessels, David, 2015, Valuation, Measuring adn managind the value of companies, 6. Udgave, 
University Edition, McKinsey & Company, New Jersey, Canada, s. 289 
178 Finans Danmark, http://finansdanmark.dk/toerre-tal/renter/cibor/vejledning-til-fastsaettelse-af-cibor/, besøgt 16. april 2018 
179 Finans Danmark, http://finansdanmark.dk/toerre-tal/renter/cibor/regler-for-fastsaettelse-af-cibor/, besøgt 16. april 2018 
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Figur 5: Aktuelle CIBOR-satser, per 27. april 2018.180 

 

Pengemarkedsrenten svarer ikke direkte til den risikofrie rente, men den giver et konkret bud på, 

hvad mindsteprisen for lån der optages i banken udbydes til, uden at tage hensyn til 

markedsforskelle, industriforskelle, mv. 

 

I tillæg til bestemmelse af den risikofrie rente skal risikopræmien fastsættes. Risikopræmien kan 

beregnes på adskillige måder, og der er ikke et konkret svar på hvordan den fastsættes, men enhver 

forbedringsprocedure af kreditsikkerheden, som eksempelvis et moderselskabs direkte eller 

implicitte støtte, skal indkalkuleres.181 

 

3.4.3. Altman’s Z-Score 
Altman’s Z-Score forudser risikoen for at et selskab går konkurs indenfor et til fem år.182 Modellen 

klassificerer 95 pct. af sine observationer korrekt. Edward Altman analyserede 22 forskellige 

finansielle ratios, og kom frem til at følgende formel bedst forudsagde, om et selskab gik 

konkurs:183 

 

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2 ∗
𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

+ 1,4 ∗
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
+ 3,3

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

+ 0,6

∗
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

+ 1,0 ∗
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Fordelen ved modellen er, at den udelukkende anvender regnskabsmæssige tal til at forudse 

konkurs. Selskaber der har en Z-score under 1,81, har høj sandsynlighed for at gå konkurs indenfor 
                                                        
180 Finans Danmark, http://finansdanmark.dk/toerre-tal/renter/cibor/, besøgt 16. april 2018 
181 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 32. 
182 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 463. 
183 Altman, Edward I., 1969, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, 
Vol. 23, No. 4, s. 589-609, Wiley for the American Finance Association, s. 189-209. 
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1-5 år. Selskaber med en Z-score højere end 2,99 har lav sandsynlighed for konkurs. Selskaber med 

en Z-score mellem 1,81 og 2,99 er i et usikkert område og skal analyseres yderligere.184  

 

Sandsynligheden for konkurs baseres på historiske data vedrørende selskabers manglende 

kapacitet til at indfri sine forpligtelser. Ligningen er fra 1968, og baseret på statistisk data 

tilgængelig på dette tidspunkt. Det kan ikke nødvendigvis antages, at selskaber vil fortsætte med at 

ligne hinanden nok til, at kunne fastsætte en risiko for konkurs på baggrund af historiske data fra 

før 1968. Endvidere tages der ikke højde for lande- og brancheforskelle, hvilket kan øge 

usikkerheden ved resultatet.  

 

Udregningen foretages baseret på regnskabstal. For at Z-score kan forudsige selskabets 

kreditværdighed, er det derfor et krav, at regnskabet korrekt repræsenterer selskabets finansielle 

stilling. Antagelsen er, at selskaber rapporterer korrekt, men eksempelvis aggressiv 

regnskabsføring kan gøre udregningen upræcis. Dette er en ulempe ved anvendelsen af samtlige 

statistiske modeller til udregning af konkursrisiko. Statistiske modeller gør det dog samtidig 

muligt, at analysere flere selskaber hurtigt.185  

 

 

Edward Altman opdaterede i 2012 Altman’s Z-score, så der nu tages højde for lande- og 

brancheforskelle, og den opdateres årligt.186 

 

En anden mulighed er Thomsen Reuters LoanConnector (LPC), der er en platform til udregning af 

prisfastsættelse på både globale, primære og sekundære lånemarkeder.187 Derudover kan Moody’s 

Analytics Credit Risk Calculator (CRC) anvendes.188 Denne kreditvurderer selskabet baseret på 

låntagerens egne historiske finansielle data. Kreditvurderingen kan derefter anvendes til at 

fastsætte en risikopræmie. Risikopræmien skal være sammenlignelig med, hvad der kræves af 

uafhængige låntagere til selskaber med en sammenlignelig kreditvurdering.189  

 

                                                        
184 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 293-296. 
185 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 293. 
186 Altman Z-score +, https://www.altmanzscoreplus.com/faq, besøgt 14. maj 2018. 
187 https://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/lpc-loan-pricing.html 
188 CRC er et webbaseret værktøj, der bl.a. kan udregne default risikoen. https://www.moodysanalytics.com/product-list/credit-risk-
calculator, besøgt 14 april 2018. 
189 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 32. 
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3.4.4. Implicit Støtte 
Traditionelt set er kreditrisikoen blevet behandlet med udgangspunkt i armslængdeprincippet, og 

dermed evaluering af selskabet, som om det var et selvstændig selskab.190 Dette var dog ikke 

tilfældet i sagen General Electric Capital Canada Inc. V. Her Majesty The Queen,191 hvor et nyt 

argument blev fremført. Det blev fastsat, at en låntager der er en del af en koncern, er i minimal 

risiko for ikke at kunne tilbagebetale lånet. Dermed indikeredes det, at kreditvurdering af låntager 

bør være tættere på koncernens kreditvurdering. I forlængelse heraf har OECD omtalt implicit 

støtte og synergieffekter i BEPS Action 8-10. Det må på denne baggrund i høj grad være relevant at 

overveje synergieffekter og implicit støtte fra et koncernselskab til låntager.192 S&P’s inddeler 

eksempelvis datterselskaber efter, om de er:193 

• i koncernens kerne 

• i høj grad strategisk vigtige 

• strategisk vigtige 

• moderat strategisk vigtige  

• ikke strategisk vigtige 

 

Det bør derfor overvejes, om eksempelvis et moderselskab ville støtte et datterselskab, såfremt 

datterselskabet ikke kan indfri sine forpligtelser. Dette beror bl.a. på en vurdering af 

moderselskabet finansielle situation, og dermed evne og villighed til at støtte datterselskabet. Det 

skal også overvejes om der er en kommerciel forbindelse mellem datterselskabet og 

moderselskabet, herunder om datterselskabets succes er vigtig for moderselskabet. Derudover er 

moderselskabets historik, ift. støtte af datterselskaber i finansielle udfordringer, også vigtig at 

undersøge. Såfremt moderselskabet historisk set har støttet et eller flere datterselskaber, kan der 

være en formodning for, at moderselskabet vil støtte datterselskabet, selvom der ikke foreligger en 

konkret aftale herom. I den situation, hvor et moderselskab tidligere har støttet datterselskabet 

økonomisk, kan deres kreditvurderinger også være tættere på hinanden.194 

 

Når S&P’s analyserer selskaber, der er en del af en koncern, bliver følgende taget i betragtning ved 

vurderingen af, hvor tæt selskaberne skal rates:195 

                                                        
190 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 27. 
191 General Electric Capital Canada Inc. V. Her Majesty The Queen, 2010 FCA 344 (GECC), offentliggjort 15. december 2010.  
192 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 28. 
193 Standard & Poor’s Rating Services, 2013, Ratings Direct, Request for Comments: Group ratings: Methology: Gorporate Enteties, 
Standard & Poor. 
194 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 28. 
195 Standard & Poor’s Rating Services, 2013, Ratings Direct, Request for Comments: Grou ratings: Methology: Gorporate Enteties, 
Standard & Poor, s. 7-11. 
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• Samme navn 

• Placering i samme land 

• Delt kilde til kapital 

• Signifikant investering 

• Investering ift. gældsniveauet ved eksempelvis projekter 

• Ejerne 

• Ledelse 

• Potentielle risici 

 

Der er ikke et konkret svar på, hvordan et moderselskabs implicitte støtte skal bestemmes og 

vurderes, og i hvilket omfang det skal påvirke datterselskabets kreditvurdering.196  

 

3.4.5. Finansielle Covenants 
Ved udarbejdelse af en gældsaftale med et selskab, spiller risici en stor rolle. Det må derfor 

bestemmes, hvilke risici der bæres af långiver og låntager, samt om disse risici også havde været 

accepteret, såfremt aftalen var indgået mellem uafhængige parter. Finansielle covenants kan 

observeres direkte i aftalen og er informative ift. transaktionen. Der er to typer af finansielle 

covenants, hhv. negative covenants og positive covenants.197 

 

Negative covenants inkluderer restriktioner af debitor, eksempelvis restriktioner på frasalg af 

aktiver, yderligere lånoptagelse eller optagelse af seniorlån. Positive covenants kræver at debitor 

skal fastholde visse finansielle ratios, som f.eks. likviditet og solvensgrad. Dette giver långiver en 

sikkerhed for, at låntager kan betale de forpligtelser vedkommende har påtaget sig.198 

 

Såfremt en debitor ikke kan overholde de covenants der fremgår af aftalen, kan der indtræde 

misligholdelse af lånet, og kreditor kan i nogle tilfælde søge om konkurs på vegne af debitor.199 

 

Ved at sammenligne covenants der anvendes i transaktioner med kontrollerede lån og en 

referencetransaktion, kan det udledes om risikoallokeringen stemmer overens med, hvad 

uafhængige parter havde aftalt.200 

                                                        
196 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 30. 
197 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 30. 
198 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 30. 
199 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 30. 
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3.4.6. Lånets Løbetid 
Løbetiden har også en direkte effekt på prisen på lånet. For at analysere løbetidens effekt på 

armslængderenten, kan afkast kurver observeres. Afkast kurver reflekterer det påkrævede afkast på 

et gældsinstrument med forskellige løbetider. Overordnet set er afkastkravet positivt forbundet 

med løbetiden. Der er et højere afkastkrav på et lån med en 10årig løbetid, end et lån der løber i 5 

år.201  

 

 
Figur 6: afkast på statsobligationer i Europa202 

 

Kurven viser afkast på statsobligationer i Europa. Det ses ud fra grafen, at afkastet stiger jo længere 

løbetid lånet har. Afkastkravet stiger med tiden, fordi kreditor skal kompenseres for risiko, og for 

ikke at have kapitalen til rådighed i perioden.  

 

3.4.7. Lånehierarki 
Lånets hierarkiske placering ift. andre lån, eller ranking, er også vigtig for prisfastsættelsen på 

lånet. Der sondres mellem efterstillede lån og senior lån. Generelt indfris senior lån først, såfremt 

et selskab går konkurs. Et seniorlån er derfor blandt de første i konkursordenen. Efterstillet gæld 

indfris som den sidste gæld, men før egenkapitalen udbetales til ejerne. Risikoen ved gælden er 

                                                                                                                                                                                        
200 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 31. 
201 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 34. 
202 European Central Bank, Euro area yield curves, 
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html, Besøgt 4 maj 
2018. 
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derfor højere ved efterstillet gæld end ved senior gæld, og derfor er afkastkravet højere ved 

efterstillet gæld end ved senior gæld.203 

 

Såfremt debitors gældsinstrumenter har uens prioritet ved konkurs, skal disse forskelle inddrages i 

estimeringen af kreditvurderingen af det konkrete lån. Det er nødvendigt at identificere, hvilken 

type lån der behandles, og derudfra foretage justeringer efter, hvor i konkursordenen låntypen 

hører til. Dette er for at sikre, at kreditvurderingen korrekt reflekterer de risici långiver påtager 

sig.204 

 

For at identificere en konkret vurdering af gælden, kan en sammenligning foretages. 

Sammenligningen skal identificere forskellen i tabet i de forskellige gældsgrupper i hierarkiet og de 

forskellige kreditvurderinger, der er lig den debitor har. Sammenligningen skal vise, om der skal 

foretages et ”rating notch”, så vurderingen af lånet øges eller mindskes og som følge heraf ændres 

kreditvurderingen, hvilket bør afspejles i renten.205 

 

3.5. Spreads på virksomhedsobligationer  
Som et alternativ til en sammenligning af en kontrolleret lånetransaktion og lånetransaktion 

mellem uafhængige parter, kan en databaseret analyse af spreads på virksomhedsobligationer med 

samme kreditvurderinger anvendes. I disse tilfælde skal andre faktorer end kreditrisiko og løbetid 

prisfastsættes individuelt. Dette er refereret til som en ”build up apprach”. Denne tilgang er dog 

ofte upræcis og utilstrækkelig, da transaktionsdato, beløb, anciennitet, gebyrer, covenants 

optioner, sikkerhedsstillelse, mm. ikke bliver analyseret.206 

 

3.6. Sammenfatning af rentefastsættelse i økonomisk teori 
For at besvare problemformuleringen, om hvordan koncerninterne lån rentefastsættes i økonomisk 

teori, blev analysen inddelt i tre overordnede dele: kan det låntagende selskab optage et lån fra en 

uafhængig tredjepart, er selskabets optagelse af lånet commercially rational, og hvordan 

prisfastsættes det konkrete lån.  

 

                                                        
203 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 34. 
204 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 34. 
205 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 34. 
206 Russo, Antonio, 2017, Transfer Pricing and Intra-Group Financing, Edited by Bakker, Anuschka & Levey, Marc M, Opdateret 31. juli 
2017, IBFD, s. 36. 
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Et selskabs alternative finansieringsmulighed til optagelse af et kontrolleret lån, er lånoptagelse fra 

en uafhængig tredjepart, hvilket typisk er en bank. Analysen har derfor som udgangspunkt, 

hvordan banker prisfastsætter lån.  

 

Såfremt en bank skal fastlægge, hvorvidt de kan yde et lån til et selskab, skal det vurderes om 

selskabet har evne til at tilbagebetale et lån plus de tilløbne renter. Derfor skal markedet, branchen 

og selskabets finansielle stilling analyseres.  

 

En ”top til bund” tilgang anvendes ved markedsanalysen. Der tages udgangspunkt i markedet som 

helhed, og de økonomiske faktorer, der kan have en indvirkning på et selskabs 

tilbagebetalingsevne. Dette kan eksempelvis være en stigende inflation eller høj arbejdsløshed. 

Begge dele påvirker markedet negativt. Derefter analyseres branchen vha. porters five forces. En 

industri præget af høj konkurrence kan gøre det vanskeligt for selskabet at opholde stabil 

indtjening, hvilket kan øge risikoen for, at selskabet ikke kan tilbagebetale lånet. 

 

I tillæg hertil analyseres selskabets position ift.  konkurrenter. Her anbefales en SWOT analyse, der 

redegør for selskabets strategiske stilling på markedet, og analyserer både interne og eksterne 

forhold. Derudover kan en regnskabsanalyse give information om selskabets kapitalstruktur, 

gearing, aktiver mm. Heraf kan det udledes, i hvor høj grad selskabet har kapacitet til at indfri 

kortsigtede og langsigtede forpligtelser. Er selskabet eksempelvis ikke likvidt og dermed i stand til 

at indfri de kortsigtede forpligtelser, er det tvivlsomt om selskabet har kapaciteten til at betale 

renter og afrag på et lån.  

 

Såfremt det konkluderes, at selskabet ville være i stand til at optage et lån hos en uafhængig bank, 

skal det behandles, hvorvidt optagelse af lånet er commercially rational. Såfremt selskabet, hvis det 

var et selvstændigt selskab, ville optage lånet i en sammenlignelig situation og under 

sammenlignelige forhold, så er lånet commercially rational. En konkret vurdering er nødvendig for 

at besvare spørgsmålet.  

 

Ved prisfastsættelsen af lånet er et selskabs kreditvurdering central. Kreditvurderingsbureauer 

foretager kreditvurderinger, der ofte anvendes af banker og investorer til værdiansættelse af 

selskaber. De anvendes indenfor lånydelse til at vurdere, hvor sandsynligt det er, at et selskab går 

konkurs, og dermed ikke kan indfri sine forpligtelser. Til at illustrere kreditvurderingerne 

anvendes typisk en skala fra AAA (risikofrie selskaber får denne kreditvurdering) til D (selskaber 

der ikke kan indfri deres forpligtelser). Det er almindeligvis koncernen som helhed, der bliver 
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kreditvurderet af bureauerne, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en særskilt 

kreditvurdering af det enkelte selskab.  

 

Såfremt det ikke er muligt at foretage en kreditvurdering, kan renten udregnes. Renten fastsættes 

ved at tillægge en risikopræmie til den risikofrie rente. Den risikofrie rente fastsættes på baggrund 

af statsobligationer eller pengemarkedsrenten. Risikopræmien bestemmes ud fra en konkret 

vurdering af låntager. Altman’s Z-score er en matematisk formel, der beregner sandsynligheden 

for, at et selskab går konkurs inden for et til fem år, og er en anvendelig model hertil.  

 

I tillæg til overstående vurdering af selskabets kreditværdighed, skal lånets karakteristika og 

moderselskabets implicitte støtte overvejes. Lånets karakteristika har betydning for 

prisfastsættelsen, da selve låntypen og tilbagebetalingsaftaler er relevante ved vurdering af 

selskabets fremtidige solvensgrad. Lånets løbetid har også en direkte effekt på prisen på lånet, og 

de finansielle covenants i aftalen bestemmer risikoallokeringen aftalt mellem parterne. I relation til 

den konkrete risikoallokering indeholdt i aftalen, skal der også overvejes i hvor høj grad, det kan 

forventes at moderselskabet vil yde støtte til datterselskabet, såfremt det ikke er i stand til at indfri 

sine finansielle forpligtelser. Til vurdering heraf vurderes både låneaftalen og evt. moderselskabets 

tidligere handlemønster. Såfremt det kan antages, at moderselskabet vil yde støtte til et 

datterselskab, vil det føre til, at renten skal være lavere. Eksempelvis såfremt et kontrolleret lån har 

en lavere rente, end et umiddelbart sammenligneligt lån, kan direkte eller implicit støtte fra 

moderselskabet være en forklaring på dette. Det svarer til, at låntager i den sammenlige situation, 

f.eks. har en form for sikkerhedsstillelse. 
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Markedet 
 

Renten 

BNP Stiger Falder 

Arbejdsløshed Stiger Stiger 

Inflation Stiger Stiger 

Forventninger til valutamarkeder Høje Falder 

Forventninger til kapitalmarkeder Høje Falder 

   Industri 
  Konkurrence Høj Stiger 

Nytilkomne selskaber Mange Stiger 

Leverandørens forhandlingsstyrke Høj Stiger 

Købernes forhandlingsstyrke Høj Stiger 

Substitutter Mange Stiger 

   Operational Risikostyring 
  Styrker Mange Falder 

Svagheder Mange Stiger 

Muligheder Mange Falder 

Trusler Mange Stiger 

   Regnskab 
  Likviditet Høj Falder 

Solvens Høj Falder 

 

Tabellen illustrerer de forskelle elementer der blev gennemgået, og deres effekt på renten.  Kilde: 

egen tilvirkning. 
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4. Anvendelsen af økonomisk teori i retspraksis 
 

4.1. Analyse 
I de afgørelser, der behandles i afsnit 2.6.3., SKM2009.28ØLR, SKM 2009.567.VLR, 

SKM2010.607ØLR, SKM2018.122.LSR, anvendte skattemyndighederne diskontoen plus 4 pct. 

Diskontoen bliver årligt fastsat af Nationalbanken. Diskontoen har været 0 pct. fra 2012-2018, og 

diskontoen plus 4 pct. fastsættes derfor i skrivende stund til 4 pct.  

 

For at fastsætte en rente i økonomisk teori, skal der foretages en risikovurdering. Denne indebærer 

en markedsanalyse, en industrianalyse, en selskabsanalyse, en kreditvurdering af selskabet, mm. 

Ved udregningen af diskontoen plus 4 pct. anvendes intet af dette af skattemyndighederne. 

Diskontoen er en signalrente, der fastættes af Nationalbanken, og angiver det overordnede niveau 

for Nationalbankens pengepolitiske renter. De pengepolitiske renter består af diskontoen, folio-, 

udlåns- og indskudsbevisrenten.207 Formålet med Nationalbanken og den pengepolitik den fører, 

er at sikre stabile priser, dvs. lav inflation.208 Nationalbanken gør dette ved at holde kronen stabil 

overfor euroen (euroen styres pengepolitisk af den Europæiske Centralbanks Renter). 

Nationalbanken kan opkøbe kronen eller sælge ud af den for at stabilisere den overfor euroen.209 

Makroøkonomiske overvejelser og analyser anvendes derfor ved fastsættelse af diskontoen.  

 

Diskontoen plus 4 pct. inddrager derfor makroøkonomiske omstændigheder, men de øvrige 

risikofaktorer, som industri-, selskabsanalyse og kreditvurdering af selskabet bliver ikke inddraget. 

Derfor anvendes økonomisk teori i meget begrænset omfang ved fastsættelsen af renten, når 

diskontoen plus 4 pct. anvendes.  

 

I afgørelsen LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727 havde skattemyndighederne fastsat renten 

til 6 pct. Skattemyndighederne begrundede renten på 6 pct. med, at der ikke var stillet sikkerhed 

for lånet, at der var en lang forventet kredittid, at risikoen var høj, fordi lånet svarede til 100 pct. af 

ejendommens værdi, og at diskontoen plus 4 pct. blev fastsat til 5 pct. i 2011 og 4 pct. i 2012-2015. 

Diskontoen blev vurderet til at være et udtryk for markedsrenten. Skattemyndighederne 

identificerede derved markedsomstændigheder i form af diskontoen. Derudover kreditvurderede 

skattemyndighederne selskabet på baggrund af følgende faktorer:  

                                                        
207Danmarks Nationalbank, Officielle rentesatser, 
http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx, besøgt 1. maj 2018. 
208 Danmarks Nationalbank, Pengepolitik, https://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/Sider/default.aspx, besøgt 1. maj 2018. 
209 Danmarks Nationalbank, Penge- og valutakurspolitik, 
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/implementering/Sider/Default.aspx, besøgt 4 maj 2018. 
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• forventet kredittid 

• ejendommens værdi 

• sikkerheden for lånet 

 

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvordan skattemyndighederne anvendte ovenstående 

omstændigheder til at fastsætte en rente på 6 pct. Det fremgår ikke, om der blev anvendt et 

udregningsværktøj eller sammenligning med et andet lån. Det antages derfor, at 

skattemyndighederne vurderede, at renten burde være 2 pct. over det, skattemyndighederne 

betegner som markedsrenten (diskontoen). 

 

Den lange forventede kredittid, lånet der overstiger selskabets værdi og ingen sikkerhed for lånet 

bør uden tvivl være indikationer på, at renten bør øges. Selskabet havde optaget et lån i en 

uafhængig bank forrentet med 5 pct. Dette har skattemyndighederne ikke anvendt til fastsættelse 

af renten i sagen. Banken er en uafhængig tredjepart, og derfor kan lånet, der ydes af banken 

anvendes til at fastsætte prisen på lånet efter en intern CUP metode. Landsskatteretten fastsatte i 

sagen renten til 5 pct. på baggrund af banklånet. Landsskatteretten begrunder bl.a. de 5 pct. med, 

at selskabet ikke har andre kreditorer. Dette kan være en del af en vurdering af selskabets kapacitet 

til at indfri sine forpligtelser, men det er ikke en tilstrækkelig kreditvurdering af selskabet. En CUP 

kan heller ikke anvendes uden at vurdere de konkrete omstændigheder. Der skal eksempelvis tages 

stilling til, om selskabets kreditværdighed har ændret sig fra optagelsen af banklånet, til optagelsen 

af det kontrollerede lån. Dette gøres derfor i det følgende. Nedenstående skema viser selskabets 

gæld, og andre tal for perioden 2010-2015.  

 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årets resultat -15 -25 -32 -10 -7 -6 

Ejendom 526 593 638 693 695 734 

Bankgæld -365 -470 -56 -41   
Skyldige 
omkostninger -28      
Gæld til 
ægtefællerne -68 -83 -574 -655 -705 -750 

Egenkapital 65 40 8 -3 -10 -16 

 
Tabel 4: Tal for perioden 2010-2015, kilde: LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727. Skemaet viser tal i tusind kr.  
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Størrelsen på banklånet var ca. 470.000 kr. i 2011. I 2012 optog selskabet (yderligere) et 

kontrolleret lån på ca. 491.000 kr. hos ægtefællerne. Størrelsen på lånene er derfor 

sammenlignelige. Selskabets årsresultat har i hele perioden været negativt, men det gik fra – 15 i 

2010 til – 32 i 2012, hvilket betyder, at selskabets kapacitet til at kunne indfri forpligtelser 

sandsynligvis blev forringet. Dette kunne være en indikation af, at lånet muligvis ikke ville være 

blevet ydet af en uafhængig part i 2012, eller i hvert fald, at renten på det kontrollerede lån burde 

være højere end på banklånet. Modsætningsvis er selskabets ejendom samtidig øget i værdi. Dette 

er en positiv stigning og kan være et argument for, at renten på det kontrollerede lån skal være 

lavere end på banklånet.  

 

Øgningen af ejendommens værdi kan modsvares af det nedadgående årsresultat, og derfor bør 

renten på det kontrollerede lån fastsættes til det samme som banklånet. Renten på det 

kontrollerede lån fastsættes til 5 pct. Landsskatterettens rentefastsættelse tilsluttes i afhandlingen, 

selvom det vurderes, at den burde være grundigere begrundet. En intern CUP kan ikke anvendes 

uden at omstændighederne, som eksempelvis selskabets regnskab tages i betragtning.  

 

Det kan konkluderes, at den økonomiske teori (næsten) ikke anvendes ved skattemyndighederne 

eller domstolen, til fastsættelse af prisen på kontrollerede lån. Den anvendes i nogen grad ved 

Landsskatteretten.  

 

Diskontoen plus 4 pct. anvendes af skattemyndighederne til fastsættelse af renten. Diskontoen 

fastsættes af Nationalbanken, og tager kun højde for makroøkonomiske omstændigheder. Ved 

anvendelsen af diskontoen plus 4 pct. inkluderes branchen og selskabets kreditværdighed altså 

ikke til fastsættelse af prisen på lånet.  

 

I afgørelsen210 fra Landsskatteretten havde skattemyndighederne, ifølge dem selv, foretaget en 

konkret vurdering. Skattemyndighederne identificerede nogle af de faktorer, der var relevante til 

fastsættelse af renten, men identificeringen var mangelfuld, fordi selskabets regnskab og et 

sammenligneligt lån ikke blev anvendt til fastsættelse af renten. Landsskatteretten ændrede 

skattemyndighedernes afgørelse. Landsskatterettens rentefastsættelse tilsluttes i afhandlingen, 

selvom det vurderes, at den burde være bedre begrundet. 

 

                                                        
210 LSR 2018.16-1848394, SKM2018.122.LSR, Beskatning af renteindtægter, LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727. 
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4.2. Delkonklusion 
Det fremgår af TPG, at en armslængdeanalyse skal finde sted for at prisfastsætte lån. 

Armslængdeanalysen består af to dele, hvor en lånetransaktion skal afgrænses og sammenlignes 

med en referencetransaktion, hvorefter prisen skal fastsættes. Afgrænsningen af lånet sker på 

baggrund af sammenlignelighedsanalysen, hvor kontraktvilkår, funktionsanalyse (funktioner, 

aktiver og risici), produktets egenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategi 

analyseres.   

 

Sammenlignelighedsfaktorerne i relation til lån kan eksempelvis være lånets størrelse, vilkår, 

valuta, løbetid, opsigelsesadgang, betalingsvilkår, sikkerhedsstillelse, covenants, mm. Kapital er 

generelt per definition let omsætteligt, hvilket kan gøre sammenlignelighedsanalysen lettere at 

udføre. Såfremt en sammenlignelig transaktion ikke kan identificeres, kan der foretages en 

rationalitetstest. Dette er udgangspunktet i spørgsmålene: kan det låntagende selskab optage et lån 

fra en uafhængig tredjepart, er selskabets optagelse af lånet commercially rational.  

 

Såfremt en långiver skal fastlægge, hvorvidt de kan yde et lån til et selskab, skal det vurderes om 

selskabet har evne til at tilbagebetale et lån plus de tilløbne renter. Dette er en vurdering af 

markedet, branchen og selskabet. Eksempelvis stigende inflation i markedet, mange konkurrenter i 

branchen, lav likviditet og ringe solvensgrad kan være indikationer på, at selskabet ikke har 

selvstændig kapacitet til at optage lånet og vedligeholde det. Derefter bør det undersøges om det er 

commercially rational at optage lånet for selskabet. Dette er en konkret analyse af selskabet. 

 

Konstateres det i rationalitetstesten, at den kontrollerede transaktion kunne og ville blive indgået 

mellem uafhængige parter, skal den kontrollerede transaktionen prisfastsættes. Hertil anvendes 

CUP metoden og lånemarginsmetoden. Der tages udgangspunkt i førstnævnte indenfor lån.  

 

Det skal sammenlignes, hvad selskabet kunne have opnået lånet til i en bank. En kreditvurdering er 

udgangspunktet for prisfastsættelsen, og det er ligetil at sammenligne kreditvurderinger på 

selskaber. Til at illustrere kreditvurderingerne anvendes typisk en skala fra AAA til D. Det er 

almindeligvis koncernen som helhed, der bliver kreditvurderet af bureauerne, hvorfor det kan være 

nødvendigt at foretage en særskilt kreditvurdering af det enkelte selskab. Har to selskaber begge en 

BBB- kreditvurdering, kan pris og vilkår på det kontrollerede lån og referencelånet sandsynligvis 

sammenlignes. 
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Såfremt det ikke er muligt at fortage en kreditvurdering, kan der udregnes en rente. Renten 

fastsættes ved at tillægge en risikopræmie til den risikofrie rente. Dette kan sammenlignes med 

lånemarginmetoden, hvor renten fastsættes på baggrund af en basisrente og en rentemarginal. Det 

er vigtigt, at sondre mellem risikofrie rente og basisrenten, da de ikke fastsættes på samme måde. 

Den risikofrie rente kan fastsættes på baggrund af statsobligationer eller pengemarkedsrenten. 

Basisrenten tager udgangspunkt i den risikofrie rente, men kan justeres på baggrund af lånets 

karakteristika. Basisrenten og den risikofrie rente kan derfor udgøre to sider af samme sag, men 

det afhænger af lånets karakteristika, der potentielt kan øge basisrenten.  

 

Risikopræmien tillægges den risikofrie rente og rentemarginalen tillægges basisrenten. 

Rentemarginalen fastsættes på baggrund af en kreditvurdering af debitor, og er derfor i langt 

højere grad sammenlignelig med risikopræmien.  

 

Altman’s Z-score beregner sandsynligheden for, at et selskab går konkurs inden for et til fem år. 

Den kan derfor anvendes til at vurdere låntagers kreditværdighed. Ved prisfastsættelse af lånet, 

skal lånets karakteristika og moderselskabets implicitte støtte også indgå i vurderingen.  

 

I de afgørelser, der behandles i afsnit 2.6.3.,211 anvendte skattemyndighederne diskontoen plus 4 

pct. For at fastsætte en rente i økonomisk teori, skal der foretages en kreditvurdering. Det kan 

konkluderes, at selvom skattemyndighederne forsøger at foretage en konkret vurdering, anvendes 

den økonomiske teori i ringe grad. Diskontoen plus 4 pct. anvendes til fastsættelse af renten, men 

denne tager kun højde for makroøkonomiske omstændigheder. Skattemyndighederne foretog, 

ifølge dem selv, en konkret vurdering i Landsskatterettens afgørelse af 27.02.2018,212. 

Landsskatteretten ændrede skattemyndighedernes afgørelse, hvilket tilsluttes i afhandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
211 SKM2009.28ØLR, SKM 2009.567.VLR, SKM2010.607ØLR og SKM2018.122.LSR. 
212 LSR 2018.16-1848394, SKM2018.122.LSR, beskatning af renteindtægter, LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727. 
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5. Rentefradragsregler  
 

5.1. Indledning 
OECD har udarbejdet BEPS Action 4, i et forsøg på at harmonisere rentefradragsreglerne på 

internationalt plan. BEPS Action 4 indeholder anbefalinger til nationale rentefradragsregler, som 

suveræne stater kan indføre. Danmark har allerede i et vist omfang rentefradragsregler i dansk ret. 

I det følgende vil BEPS Action 4 blive gennemgået, og derefter vil de blive sammenlignet med de 

danske rentefradragsregler. Sammenligningen finder sted, for at identificere forskelle og/eller 

ligheder. Dette skal danne grundlag for senere at udlede, om en implementering af BEPS Action 4 

kan have betydning for danske selskaber.  

 

5.2. BEPS Action 4 
OECD’s BEPS Action 4 er et forslag udarbejdet af OECD på opfordring af G20 landene. 

Harmonisering af rentefradragsregler er et tiltag til bekæmpelse af udhuling af skattebasen ved 

hjælp af rentefradrag og finansielle transaktioner. Anvendelsen af gæld, renteudgifter og de hertil 

forbundne rentefradrag er ifølge OECD en af de simpleste former for kunstig erodering og 

allokering af beskatningsbasen, der kan anvendes af multinationale selskaber.213  

 

For at behandle BEPS Action 4 defineres anvendelsesområdet. I det følgende vil det derfor blive 

gennemgået, hvilke skatteobjekter (renter) og skattesubjekter (enheder) BEPS Action 4 bør finde 

anvendelse på.  

 

5.2.1. Renter 
I langt de fleste stater kan selskaber få fradrag for renteudgifter. Der er dog forskel på, hvordan en 

rente er defineret i de forskellige stater. Formålet med BEPS Action 4 er ikke at definere en rente. 

Det anbefales dog, at vurderingen skal have fokus på den økonomiske substans frem for den 

juridiske betegnelse.214 Overordnet set skal følgende anses som en rente: 

• Renter på alle former for gæld 

• Betalinger der er økonomisk svarende til en rentebetaling 

• Udgifter der opstår i forbindelse med kapitalanskaffelse 

 

                                                        
213 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para 1. 
214 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 33 og 35. 
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5.2.2. Enheder 
Nogle enheder udgør større risiko for kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen end 

andre, og derfor inddeles enheder i følgende tre kategorier:215 

• Enheder der indgår i en multinational koncern 

• Enheder der indgår i en national koncern 

• Enheder der ikke indgår i en koncern 

 

En enhed indgår i en koncern, når enheden direkte eller indirekte bliver kontrolleret af et andet 

selskab. En koncern er multinational, når der opereres i mere end en suveræn stat.216 Der kan opstå 

risiko for kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen ved rentefradrag, både når en enhed 

investerer i en anden enhed (outbound), eller når en enhed bliver investeret i (inbound).217 Derfor 

bør hele koncernen omfattes af reglerne, der fremgår af BEPS Action 4, og ikke kun f.eks. 

moderselskabet. Enheder, der indgår i multinationale koncerner, vurderes at udgøre den primære 

risiko for kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen. Derfor bør rentefradragsreglerne 

som minimum finde anvendelse på multinationale koncerner.218 

 

5.2.3. Rentefradragsbegrænsning  
BEPS action 4 opstiller en best practice approach, der indeholder anbefalinger til begrænsning af 

rentefradrag. Konkret foreslås følgende tiltag:219 

• De minimis 

• Fixed ratio rule 

• Group ratio rule 

 

BEPS Action 4 indeholder supplerende anbefalinger til begrænsning af rentefradrag og til 

forhindring af kunstig allokering og erodering af beskatningsbasen. Disse er ikke en del af 

afhandlingen. Anbefalingerne vil blive gennemgået i den nævnte rækkefølge.  

 

                                                        
215 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 43. 
216 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 45. 
217 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 44. 
218 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 49. 
219 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 23. 
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5.2.3.1. De minimis 

BEPS Action 4 anbefaler, at rentefradragsregler indeholder en minimumsgrænse. Formålet er, at 

frasortere enheder, der udgør en lav risiko for kunstig erodering og allokering af skattebasen.  Det 

antages, at der er større risiko for, at selskaber med høje renteudgifter anvender kunstig erodering 

af beskatningsgrundlaget, end selskaber med renteudgifter. Ved at sondre mellem selskaber med 

lave renteudgifter og høje renteudgifter, kan nationale myndigheder derved fokusere deres 

ressourcer på selskaber med høje renteudgifter.220  

 

OECD anbefaler, at selskaber med lave renteudgifter hverken underlægges fixed ratio rule eller 

group ratio rule.221 Det betyder, at multinationale koncerner med renteudgifter, der er lavere end 

en forudbestemt minimumsgrænse, kan fratrække dem uden begrænsninger. Såfremt en 

multinational koncern har flere lokale datterselskaber i en stat, anbefales det, at renteudgifterne 

udregnes som de totale nettorenteudgifter for alle datterselskaberne i den pågældende stat.  

 

OECD anbefaler ikke et konkret beløb til fastsættelse af de minimis. Det fremgår af BEPS Action 4, 

at de minimis fastsættes ud fra en række faktorer, som f.eks. den lokale økonomi, renteniveauet, 

skatteregler samt andre regulatoriske overvejelser.222 

 

5.2.3.2. Fixed ratio rule 

Fixed ratio rule giver et selskab muligheden for at fratrække nettorenteudgifter op til en 

procentsats af selskabets EBITDA. Reglen vurderer forholdet mellem nettorenteudgifter og 

selskabets profit. De suveræne stater skal selv fastsætte procentsatsen, der skal tillades 

rentefradrag op til. Enhver renteomkostning over det fastsatte niveau er ikke fradragsberettiget.223 

Formålet med fixed ratio rule er at fastsætte en procentsats, der effektivt forhindrer kunstig 

erodering og allokering af beskatningsbasen.224  

 

Såfremt et selskab har højere renteudgifter end profit, får selskabet et rentefradrag der overstiger 

profitten, hvilket betyder at selskabets profit bliver skattefri. Fixed ratio rule skal derfor sikre, at 

                                                        
220 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 26 og 54. 
221 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 55.  
222 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 56. 
223 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 85.  
224 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para. 93. 
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selskabets profit bliver beskattet, uanset hvor høje renteudgifter selskabet har. Ideen er, at 

koncerners incitamentet til at placere gæld i datterselskaber placeret i højskattelande forsvinder.225 

 

En procentsats, der begrænser et selskabs rentefradrag, er en simpel regel for selskabet at anvende 

og for myndigheder at administrere. Dette er en fordel for alle parter. Derimod tager reglen ikke 

hensyn til, at der i nogle industrier vil være et større gældsbehov, og dermed gældniveau, end i 

andre. Et højere gældsniveau, behøver derfor ikke nødvendigvis være skattemotiveret. Samtidig er 

der også visse industrier, der naturligt har et højt EBITDA, uden nødvendigvis have et højt 

gældsniveau. The fixed ratio rule vil give selskaber i industrier med højt EBITDA mulighed for et 

højt rentefradrag.226 

 

5.2.3.2.1. Anvendelsen af fixed ratio rule 

Anvendelsen af fixed ratio rule sker i følgende trin:227 

• Trin 1: EBITDA udregnes 

• Trin 2: Procentsatsen af selskabets EBITDA udregnes (EBITDA-loftet) 
• Trin 3: EBITDA-loftet fratrækkes de faktiske afholdte låneomkostninger, for at finde frem 

til de overstigende låneomkostninger. De overstigende låneomkostninger er 

renteudgifterne, der ikke er fradragsberettigede. 
 

5.2.3.2.2. Procentsats af EBITDA 

Der kan ikke fastsættes en fast procentsats for rentefradrag på tværs af de lande, der har tilvalgt at 

deltage i BEPS projektet, fordi der er stor forskel på individuelle landes økonomi, skatteregler og 

konkurrencehensyn.228  

 

Nedenstående tabel illustrerer antallet af børsnoterede koncerner med positiv EBITDA, der i 

princippet ville opnå rentefradrag lig med deres tredjepartsrenteudgifter, ved forskellige 

procentsatser af EBITDA. I udregningen antages det, at koncerners netto renteudgifter er spredte i 

overensstemmelse med EBITDA.229 

 

 
                                                        
225 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 86 
226 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 86. 
227 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 88. 
228 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 94.  
229 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 96.  
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Procentsats af 
EBITDA 

Koncerner der opnår fuldt rentefradrag 
for tredjepartsrenteudgifter 

10% 62% 

20% 78% 

30% 87% 

40% 91% 

50% 93% 

 
Tabel 5: rentefradrag ift. procentsatser af EBITDA, kilde: BIAC/PwC.230 Tallene er baseret på gennemsnitlige tal over perioden 2009 til 

2013, se bilag 1. 

 

OECD anbefaler derfor, at procentsatsen fastsættes til mellem 10 pct. og 30 pct., fordi det tillader 

størstedelen af koncerner et rentefradrag, der svarer til deres netto tredjepartsrenteudgifter.231 I 

tillæg hertil begrænses koncerners adgang også til at anvende koncernrelaterede renteudgifter til at 

opnå netto rentefradrag, der overstiger deres netto tredjepartsrenteudgifter.232 

 

Alt andet lige kan staten fastsætte en højere procentsats, såfremt det har interne undtagelsesregler, 

der tager hensyn til særlige omstændigheder. Det kan eksempelvis være industrier med behov for 

et højt gældsniveau.233 Opstillet i en udregning, ser anvendelsen af fixed ratio rule således ud: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑓𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠 

 

Hvis det eksempelvis antages, at Danmark har fastsat en procentsats på 20 pct., og et selskab har  

EBITDA på 8,5 mio. kr., kan selskabet opnå et rentefradrag svarende til: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑓𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔 = 8.500.000 ∗ 20% = 1.700.000 𝐷𝐾𝐾 

 

EBITDA-loftet i eksemplet udgør derved 1,7 mio. kr. Fixed ratio rule tager dog ikke hensyn til at 

visse industrier naturligt har et højere gældsniveau end andre. Den multinationale koncern kan 

derved ikke få fradrag for renteudgifter, selvom gældsniveauet ikke er skattemæssigt motiveret.234 

Derfor anbefaler OECD også en group ratio rule.  

 

                                                        
230 OECD, 2015, Comments received on public discussion draft BEPS Action 4, Part 1, Annex I.B. 
231 Netto tredjepartsrenteudgifter vil blive behandlet i afhandlingens afsnit 5.2.3.3. 
232 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para 96.  
233 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 99. 
234 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 115. 
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5.2.3.3. Group ratio rule 

OECD anbefaler i BEPS Action 4, at fixed ratio rule suppleres med en group ratio rule. Under 

denne regel kan selskabet opnå højere rentefradrag, såfremt den multinationale koncern samlet set 

har meget gæld.235 Group ratio rule udregnes med hensyn til koncernens samlede EBITDA, netto 

tredjepartsrenteudgifter og enhedens EBITDA:  

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑔𝑟æ𝑛𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
∗ 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

 

Det medfører, at EBITDA-loftet kan fastsættes lavere, og dermed i endnu højere grad sikre at fixed 

ratio rule bekæmper kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen. Det anbefales, at det 

koncernforbundne selskab selv kan vælge hvilken regel, det ønsker at opnå rentefradrag efter.236 

 

Det anbefales, at en national myndighed overvejer om der skal implementeres en begrænsning på 

group ratio rule, så rentefradraget maksimalt må udgøre 10 pct. mere end under en fixed ratio 

rule.237 Såfremt en virksomhed har netto renteudgifter, der overstiger både group ratio rule og 

fixed ratio rule, vil beløbet udgøre overstigende låneomkostninger. 

 

OECD specificerer, at uanset om et land har en group ratio rule eller ikke, og uanset hvordan den er 

udformet, bør enhver national myndighed implementere fixed ratio rule.238 I tillæg til group ratio 

rule og fixed ratio rule anbefaler OECD målrettede regler som f.eks. tynd kapitaliseringsregler.239 

 

5.2.3.3.1. Anvendelsen af group ratio rule 

For at fastsætte beløbet af netto tredjepartsrenteudgifter, som kan fratrækkes under en group ratio 

rule, skal to udregninger foretages: 

 

Trin 1: 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 =
𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑛𝑠 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

 

Trin 2: 
                                                        
235 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 303. 
236 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 313. 
237 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para. 139. 
238 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para. 119. 
239 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para.205.  
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𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 𝑥 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

 

5.2.3.3.2. Trin 1: Udregning af group ratio loftet 

Group ratio loftet skal som det første udregnes. Group ratio loftet er koncernens netto 

tredjepartsrenteudgifter divideret med koncernens EBITDA. En koncerns netto 

tredjepartsrenteudgifter bør inkludere alle koncernens tredjepartsrenteudgifter og –indtægter for 

perioden, samt andre former for indtægter eller udgifter, der er økonomisk sammenlignelige med 

renter.240 En koncerns renteindtægter og –udgifter, bør kunne fastsættes, ved at undersøge 

koncernens konsoliderede årsregnskab. 

 

5.2.3.3.3. Trin 2: Fradragsbeskæring 

Et selskabs fradragsbeskæring skal udregnes ved hjælp af group ratio loftet og enhedens EBITDA. I 

udregningen af det maksimale rentefradrag under group ratio rule anvendes konsoliderede tal på 

koncernniveau. Er ingen af selskaberne tabsgivende, er udregningen ligetil. Såfremt en eller flere af 

koncernens selskaber er tabsgivende, er udregningen ikke så simpel, og der kan i sådanne 

situationer være behov for yderligere regulering. 

 

5.2.3.3.4. Tabsgivende selskabers påvirkning af koncernens EBITDA 

Såfremt et eller flere selskaber i koncernen er tabsgivende, bliver EBITDA kunstigt højt eller kan 

slet ikke udregnes. I disse tilfælde bør group ratio rule begrænses.241 

 

Eksempelvis når en koncern samlet har en positiv EBITDA, men et af koncernens selskaber er 

tabsgivende. Det tabsgivende selskabs EBITDA er indregnet i koncernens EBITDA, hvilket gør at 

koncernens samlede EBITDA mindskes. Dermed øges forholdet mellem koncernens 

nettotredjepartsrenteudgifter og EBITDA (group ratio loftet øges). Under en group ratio rule vil 

dette give de selskaber der ikke er tabsgivende et højere rentefradrag. Rentefradraget kan dermed 

overstige koncernens faktiske nettorenteudgifter. Dette kan undgås ved at ekskludere selskaber 

med negativ EBITDA i udregningen af koncernens EBITDA. En suveræn stat kan også vælge, at 

indføre en begrænsning af rentefradraget for koncerner med positiv EBITDA.242 

 

Et andet scenarie er, når en koncern samlet har en negativ EBITDA på konsolideret niveau, men 

har rentable selskaber i koncernen. I dette scenarie er det ikke muligt at udregne et group ratio loft, 

                                                        
240 Indtægter og udgifter der er sammenlignelige med renter blev omtalt i afhandlingens afsnit 5.2.1. 
241 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para. 150-154  
242 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para. 378. 
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da det vil være negativt. Et selskab, der er rentabelt, kan dog stadig få rentefradrag efter fixed ratio 

rule. En suveræn stat kan også i dette scenarie blot vælge at ekskludere selskaber med negativ 

EBITDA i udregningen af koncernens EBITDA. En enhed med positiv EBITDA kan også få 

rentefradrag svarende til enhedens faktiske nettorenteudgifter og/eller koncernens netto 

tredjepartsrenteudgifter.243 

 

5.2.4. Opsummering BEPS Action 4 
De ovenstående afsnit har gennemgået rentefradragsregler de minimis, fixed ratio rule og group 

ratio rule. BEPS Action 4 anbefaler, at stater indfører en de minimis regel, der udelukker 

anvendelsen af de øvrige regler på selskaber, der udgør en lav risiko for kunstig erodering og 

allokering af beskatningsbasen. Derudover anbefales det at indføre en fixed ratio rule og en group 

ratio rule. Fixed ratio rule sætter en øvre grænse for hvor meget rentefradrag et selskab kan opnå 

baseret på selskabets EBITDA. Group ratio rule sætter en øvre grænse for hvor meget et selskab 

kan opnå i rentefradrag baseret på koncernens samlede EBITDA.  

 

Betydningen af en implementering af BEPS Action 4 for danske selskaber afhænger af, i hvor høj 

grad rentefradragsregler i BEPS Action 4 er i overensstemmelse med danske rentefradragsregler. I 

det følgende afsnit vil de danske rentefradragsregler derfor blive gennemgået. 

  

5.3. Rentefradrag i dansk ret 
Udgangspunktet i dansk skatteret er, at skatteyderens samlede årsindtægter er skattepligtige, 

uanset hvor de stammer fra, jf. SL § 4. Renteudgifter er fradragsberettigede i den skattepligtige 

indkomst, jf. SL § 6, litra e og LL § 5. Renteudgifter er ikke defineret i dansk skattelovgivning, men  

gennem retspraksis er renteudgifter defineret som ”sædvanligt periodisk vederlag til kreditor, 

beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til 

disposition”.244 

 

Omkostninger, der er forbundet med forskellige typer finansiering, behandles skattemæssigt 

forskelligt. Modsat renter, er udbytteudlodninger ikke fradragsberettigede i den skattepligtige 

indkomst. Dette bør indgå i de økonomiske overvejelser, der foretages ved struktureringen af et 

selskabs finansieringsform. Det står som udgangspunkt selskaber frit for at tilrettelægge de 

økonomiske dispositioner på en sådan måde, at koncernens samlede skat nedbringes mest 

                                                        
243 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing para. 391. 
244 Den juridiske vejledning 2018-1, C.A.11.2.1 Hvad er renteudgifter, SKAT Danmark. 
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muligt.245 Danske koncerners rentefradrag vil blive modsvaret med tilsvarende beskatning af 

renteindtægterne, men hvis en af parterne derimod er hjemmehørende i en anden stat, 

forekommer der asymmetri i reglerne, og det bliver muligt at opnå skattefordele. 
 

For at forhindre at selskaber opstiller kunstige arrangementer alene med henblik på at opnå 

skattefordele, er der i dansk ret indført specifikke rentefradragsbegrænsningsregler. Reglerne har 

til formål at hindre udhuling af dansk skatteprovenu. Reglerne består af: 246 

• SEL § 11, tynd kapitalisering 

• SEL 11 B, renteloft 
• SEL 11 C, EBIT-reglen 

 

Det fremgår direkte af SEL, at SEL § 11 anvendes forud for SEL § 11 B, og at SEL § 11 B anvendes 

forud for SEL § 11 C.247  

 

5.3.1. SEL § 11 – Tynd Kapitaliseringsreglen 
Reglerne om tynd kapitalisering blev indført med L 1998 432. Formålet var at forhindre at 

datterselskaber i Danmark blev finansieret med uforholdsmæssig stor gæld i forhold til 

datterselskabets egenkapital.248 Inden reglen blev indført, eksisterede der ikke danske specialregler 

om tynd kapitalisering. Hjemmel til at foretage korrektioner på grundlag af tynd kapitalisering 

skulle findes i de dagældende regler omkring transfer pricing.249 SEL § 11 afspejlede den 

internationale tendens i flere OECD lande om at indføre specielle regler, der stillede krav til 

gældsforholdet.250 SEL § 11 er efterfølgende blevet revideret og udvidet en række gange. 

Bestemmelsens endelige anvendelsesområde og retsvirkning vil blive gennemgået i det følgende. 

 

5.3.1.1. Anvendelsesområde 

SEL § 11 finder anvendelse på selskaber, som er fuldt skattepligtige til Danmark,251 og derudover 

skal selskabet opfylde to kumulative betingelser. For det første skal selskabet have en kontrolleret 

gæld, der overstiger 10 mio. kr., og for det andet skal den samlede gæld i selskabet (både 

kontrolleret gæld og gæld fra tredjemand) overstige 4 gange egenkapitalen. 

                                                        
245 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 291 
246 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 341 
247 jf. SEL § 11 B, stk. 9 og § 11 C, stk. 1. 
248 Se de almindelige bemærkninger til FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
249  De dagældende regler var SEL § 12 og SL §§ 4-6. LL § 2 blev indført med samme lov som SEL § 11. 
250 Se de almindelige bemærkninger til FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
251 Bestemmelsen finder også anvendelse på udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark, jf. SEL § 11, stk. 5. 



 79 

 
𝑔æ𝑙𝑑

𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
> 4 

 

Med Lov 221 af 2004 blev bestemmelsen ændret til også at omfatte gæld til danske 

koncernforbundne selskaber.252 Baggrunden for lovændringen var en antagelse om, at de danske 

regler om tynd kapitalisering var i strid med EU-retten.253  

 

5.3.1.2. Kontrolleret gæld 

Kontrolleret gæld defineres som gæld mellem interesseforbundne parter, jf. LL § 2, jf. SEL § 11, stk. 

1, nr. 2.254 Ud over de i LL § 2, stk. 1 nævnte interesseforhold, omfatter kontrolleret gæld også gæld 

til tredjemand, eksempelvis en bank, hvis en interesseforbunden part har stillet sikkerhed, jf. SEL § 

11, stk. 1, pkt. 4. Der sondres ikke mellem, hvor meget kontrol långiver har, så længe denne har 

bestemmende indflydelse. Det er således uden betydning for beregningen, om långiver ejer 60% 

eller 100% af låntagerselskabet.255 Bestemmelsen indeholder en minimumsgrænse på 10 mio. kr. 

Såfremt den kontrollerede gæld overskrider 10 mio. kr., skal hele beløbet, også de første 10 mio. 

kr., indgå i fradragsbeskæringsberegningen.256 

 

5.3.1.3. Gældsforholdet 

Hvis gælden i selskabet overstiger fire gange egenkapitalen (gældsforhold på 4:1), er selskabet per 

definition tyndt kapitaliseret. Bestemmelsen stiller derfor krav til solvensgraden i selskabet. Hvis et 

selskab ikke er solvent, kan selskabets kreditorer ikke indfris, såfremt selskabet går konkurs. I en 

situation, hvor et selskab har en gæld på 12 mio. og egenkapital på 2 mio., er solvensgraden 6, og så 

selskabet per definition tyndt kapitaliseret. I en sådan situation er der stor sandsynlighed for, at 

den kontrollerede gæld ikke kunne være opnået mellem uafhængige parter. Der skal dog altid 

foretages en konkret vurdering.257 

 

Bestemmelsen må fortolkes som, at der er en holdning fra lovgiver om, at en uafhængig långiver 

ikke vil yde lån til et tyndt kapitaliseret selskab med et gældsforhold på 4:1. Det vurderes, at det er 

fordi det er for risikofyldt at långive til mere end 80 pct. af selskabets egenkapital.  

 
                                                        
252 Lov 2004-03-21 nr. 221 om ændring af forskellige skattelove, som ændret ved L 2005-06-06 nr. 428, § 10.  
253 Sag C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt, domstolen dom (femte afdeling) af 12. December 2002.  
EU-domstolen fastslog, at de dagældende tyske regler om tynd kapitalisering var i strid med TEUF art. 34 om etableringsfriheden. 
Herefter blev de danske regler ændret til også at omfatte danske så vel som udenlandske långivere. 
254 Se afsnit 2.2. om LL § 2 
255 Se de almindelige bemærkninger til FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
256 Karnovs Lovsamling, ”Lovbekendtgørelse 2016-09-06 nr. 1164 Selskabsskatteloven” Karnovs Note 285, besøgt 20.04.2018 
257 Karnovs Lovsamling, ”Lovbekendtgørelse 2016-09-06 nr. 1164 Selskabsskatteloven” Karnovs Note 291, besøgt 20.04.2018. 
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Såfremt låntager kan påvise, at det kontrollerede lån er ydet på armslængdevilkår, selv om 

selskabet er betegnet som tyndt kapitaliseret, kan det alligevel opnå fradrag, jf. SEL § 11, stk. 1, pkt. 

5. Til vurderingen af, om lånet er optaget på armslængdevilkår, indgår forholdene på tidspunktet 

for indkomstårets udløb, jf. SEL § 11, stk. 2. Der er derfor indsat en karensperiode i SEL § 11, stk. 3, 

nr. 2, der hindrer selskabet i at indskyde egenkapital umiddelbart inden indkomstårets udløb for 

herefter at nedbringe den igen.258 

 

5.3.1.4. Konsolidering 

Tynd kapitaliseringsreglen i SEL § 11 indeholder en konsolideringsregel, hvorefter regelsættet skal 

finde samlet anvendelse på alle de danske selskaber, der er kontrolleret af samme ejerkreds. 

Formålet med denne konsolidering er at forhindre at der indskydes selskaber i koncernstrukturen 

alene for at udtynde kapitalen og på den måde kunne omgå tynd kapitaliseringsreglen.259 

 

5.3.1.5. Retsvirkning 

Såfremt et selskab har kontrolleret gæld, der overstiger 10 mio. kr., og selskabets gældsforhold 

overstiger fire gange egenkapitalen, er retsvirkningen at selskabet vil blive fradragsbeskåret. 

Fradragsbeskæringen vil bestå af renteudgifterne, der vedrører den overskydende kontrollerede 

gæld. Selskabet mister derved ikke fradragsretten til alle renteudgifter. Den overskydende gæld 

udregnes:260 

 

𝐷𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑦𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 =  𝐺æ𝑙𝑑 − 80% ∗ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒  

 

Efter at den overskydende gæld er udregnet, udregnes hvilke renteudgifter der vedrører den 

overskydende gæld, og det er således dette beløb, der fradragsbeskæres. Dette sker ved en 

forholdsmæssig beregning, hvor de samlede renteudgifter indgår i en formel:261 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 ∗
𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑦𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑

𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑
 

 

 

                                                        
258 Karnovs Lovsamling, ”Lovbekendtgørelse 2016-09-06 nr. 1164 Selskabsskatteloven” Karnovs Note 291, besøgt 20.04.2018. 
259 Bemærkninger til § 2 i FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven 
og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
260 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 345. 
261 FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. 
(Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
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5.3.1.6. Eksempel 

I eksemplet vil fremgangsmåden efter SEL § 11 blive illustreret. Selskab A har følgende 

regnskabstal: 

 

Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) 

Driftsaktiver 800 Egenkapital 200 

Anlægsaktiver 1200 Gæld til moderselskab 1800 

    

Nøgletal  

Renteudgifter 

EBIT 

 

160 

60 

  

 

Selskabs A’s nettofinansieringsudgifter består i eksemplet kun af renteudgifter. Selskabet er tyndt 

kapitaliseret, fordi gælden på 1.800 mio. kr. overstiger egenkapitalen på 200 mio. kr., med 10:1. 

Gældsforholdet er 10:1 (eller 9>4). Den kontrollerede gæld udgør samtidig mere end 10 mio. kr., og 

de to kumulative betingelser for anvendelse af SEL § 11 er opfyldt. A´s renteudgifter skal derfor 

fradragsbeskæres, medmindre A godtgør, at den kontrollerede gæld er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, jf. afsnit 5.3.1.7. 

 

Den overskydende gæld og fradagsbeskæringen skal udregnes. Den overskydende gæld udregnes 

ved at fratrække 80 pct. af aktiverne fra den samlede gæld.  

 

𝐷𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑦𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 =  𝐴𝑙 𝑔æ𝑙𝑑 − 80% ∗ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒  

 

𝐷𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑦𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑: 1.800 − 80% ∗ 2.000 =  200 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

Den overskydende gæld udgør 400 mio. kr. 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 ∗
𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑦𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑

𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑
 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 =  160 ∗
200
1.800

= 17,78 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 
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Fradragsbeskæringen er 17,78 mio. kr., og A ”mister” derfor fradragsretten til 17,78 mio. kr. af 

renteudgifterne. 

 

5.3.1.7. Armslængdeundtagelse 

LL § 11, stk. 1, 5. pkt. indeholder en armslængdeundtagelse. Det følger af denne, at hvis selskabet 

kan godtgøre, at det kontrollerede lån kan opnås mellem uafhængige parter til samme pris og 

vilkår, så finder SEL § 11 ikke anvendelse, og selskabet får fradrag for den overskydende gæld.  

 

Til forskel fra armslængdeprincippet i LL § 2, skal vurderingen foretages ved indkomstårets udløb, 

og ikke på gældsoptagelsestidspunktet.262 Der skal foretages en konkret vurdering, hvor der tages 

hensyn til de konkrete forhold i branchen. I Lovforslaget til LL § 11 henvises der til OECD’s rapport 

om tynd kapitalisering fra 1986, hvor følgende momenter kan indgå i vurderingen: 

• Soliditetsgraden i den pågældende branche 

• Om lånet tilgodeser et langsigtet finansieringsbehov hos selskabet 

• Om der er særlige forudsætninger med hensyn til forholdet til egenkapitalen 

• Om lånet er ydet i forbindelse med, at selskabet har lidt betydelig tab 

• Om renten på lånet er afhængig af selskabets resultat 

• Om lånet er konvertibelt 

• Om renten på lånet er urimeligt høj 

• Om lånet har karakter af et efterstillet lån 

• Om der ikke er noget aftale om, på hvilket tidspunkt lånet skal tilbagebetales 

• Om tilbagebetalingen er afhængig af selskabets indtjening. 

 

Jo flere elementer af de overnævnte punkter, der er til stede, jo større er sandsynligheden for at 

lånet ikke kunne være ydet af en uafhængig part, og der skal derfor foretages fradragsbeskæring.263 

 

Hvis det viser sig, at Selskab A’s kontrollerede gæld er optaget efter armslængeprincippet, finder 

SEL § 11 ikke anvendelse. Selskab A’s renteudgifter kan dog stadig blive fradragsbeskåret efter SEL 

§§ 11 B og C. 

 

                                                        
262 Se de almindelige bemærkninger til FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
263 Se de almindelige bemærkninger til FT 1997-98, 2. samling - L 101 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering). 
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5.3.1.8. Sammenligning med BEPS Action 4 

Såfremt BEPS Action 4 bliver implementeret i Danmark og erstatter SEL § 11, vil betydningen for 

danske selskaber være, at selskabet ikke bliver fradragsbeskåret, når et selskab er tyndt 

kapitaliseret. BEPS Action 4 anbefaler suppleringsregler, herunder tynd kapitaliseringsregler, og 

SEL § 11 kan derfor fortsat være gældende i Danmark.  

 

BEPS Action 4 indeholder ikke yderligere regler der tager højde for selskabets kapitalstruktur. 

Antages det, at lovgiver i Danmark fortsat forhindre at datterselskaber i Danmark bliver finansieret 

med uforholdsmæssig stor gæld i forhold til datterselskabets egenkapital, skal SEL § 11 ikke 

erstattes af BEPS Action 4. SEL § 11 indeholder derudover en de minimis regel på 10 mio. kr., på 

kontrolleret gæld.  

 

5.3.2. SEL § 11 B – Renteloftsreglen 
Renteloft er det maksimale beløb af renteudgifter, som et selskab kan opnå fradrag for. 

Renteloftsreglen blev indført ved L 213 2006/07, efter at det blev konstateret, at tynd 

kapitaliseringsreglen i SEL § 11 ikke dækkede alle situationer. Eksempelvis hvis renteudgifter blev 

placeret i danske selskaber med henblik på at mindske skattebetalingen i Danmark, ville det ikke 

blive ”fanget” af SEL § 11, medmindre selskabet var tyndt kapitaliseret. Formålet med 

renteloftsreglen var derfor at hindre udflytning af skattetilsvar ved at finansieringsudgifter placeres 

i Danmark, mens de indkomstskabende aktiviteter placeres i udlandet. Formålet var at begrænse 

fradragsretten på renteudgifter på lån til opkøb af aktiver eller aktiviteter, der ikke er skattepligtige 

til Danmark.264 

 

5.3.2.1. Anvendelsesområde 

Bestemmelsen finder anvendelse på fuldt skattepligtige selskaber i Danmark.265 Indkomstårets 

nettofinansieringsudgifter kan alene fradrages i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige 

værdi af selskabets aktiver ganget med standardrenten, jf. SEL § 11 B, stk. 1. For at udregne 

fradragsberettigede finansieringsudgifter, skal der ske en opgørelse af 1) aktiver, 2) standardrenten 

og 3) nettofinansieringsudgifterne. Dette vil i det følgende blive behandlet særskilt. 

 

5.3.2.2. Opgørelse af aktiver 

Opgørelsen af aktiver skal udgøre det maksimale finansieringsbehov af de relevante aktiver. 

Aktivernes skattemæssige værdi opgøres ved indkomstårets udløb, jf. SEL § 11 B, stk. 5. Der skal 
                                                        
264 Se de almindelige bemærkninger til LSF 2006/1 213, offentliggjort 18. april 2007, forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og 
forskellige andre love (CFC beskatning og indgreb mod kapitalfonde, mv.), fremsat 18. april 2007.  
265 Det fulde anvendelsesområde er selskaber, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j, 3 a-6, § 2, stk. 1, litra a og b, eller 
kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4., jf. SEL § 11  B, stk. 1, pkt. 1. 



 84 

således tages hensyn til afskrivninger, der er foretaget på afskrivningsberettigede aktiver, og 

udgifter til forbedringer, der er foretaget på aktiver, der ellers ikke er afskrivningsberettigede. For 

at aktiverne kan medregnes i opgørelsen, skal de have en skattemæssig værdi. Derfor kan aktier,266 

fordringer, finansielle kontrakter, præmieobligationer og likvide midler ikke medregnes i 

opgørelsen af selskabets aktiver, jf. SEL § 11 B, stk. 5. Endvidere gælder der en karensperiode på to 

år for aktiver indskudt af udenlandske koncernforbundne selskaber, jf. stk. 5, 15. og 16. pkt. Det 

betyder, at aktiver der er indskudt af udenlandske selskaber, kun medregnes i selskabets aktiver, 

såfremt aktivet bliver i selskabet i mindst to år. Reglen skal forhindre, at udenlandske 

moderselskaber indskyder aktiver på opgørelsestidspunktet, for derefter straks at udlodde det 

tilbage til det udenlandske moderselskab.267 I scenariet ville moderselskabet kunne ”booste” 

datterselskabets aktiver, og derved opnå højere rentefradrag.  

 

5.3.2.3. Standardrenten 

Standardrenten anvendes til at opgøre, hvor stor del af nettofinansieringsudgifterne, der 

maksimalt vedrører aktiverne. Standardrenten beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af 

den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for selskaber, der ikke er finansielle i 

månederne juli, august og september, jf. SEL § 11 B, stk. 2. Standardrenten offentliggøres senest 

den 15. december forud for det kommende indkomstår. Ideen med standardrenten er, at den skal 

afspejle det gennemsnitlige renteniveau, som selskaber kan finansiere deres gæld til. 

Standardrenten ganges med de opgjorte aktiver, og er i 2018 2,9 pct.268 

 

5.3.2.4. Nettofinansieringsudgifterne 

Nettofinansieringsudgifterne består af en eventuel negativ sum af de i SEL § 11 B, stk. 4 nævnte 

indtægter og udgifter. Nettofinansieringsudgifter omfatter bl.a. renteudgifter, jf. SEL § 11 B, stk. 4, 

nr. 1. Nettofinansieringsudgifterne kan alene fradrages i det omfang, de ikke overstiger den 

skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med standardrenten, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 1 pkt. 

 

5.3.2.5. Retsvirkningen 

Renteloftet udgør aktivmassen ganget med standardrenten. Nettofinansieringsudgifter der 

overstiger dette beløb fradragsbeskæres.  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 ∗ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 

 
                                                        
266 Med undtagelse af lagerbeskattede næringsaktier og direkte ejede aktier i koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i 
sambeskatningen. Se SEL § 11 B, stk. 6. 
267 Karnovs Lovsamling, ”Lovbekendtgørelse 2016-09-06 nr. 1164 Selskabsskatteloven” Karnovs Note 319, Besøgt 20.04.2018. 
268 Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2018, SKM2017.642.SKAT, skat’s meddelelse. 
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𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 − 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 

 

Bestemmelsen indeholder en minimumsregel, hvorefter nettofinansieringsudgifter under et 

grundbeløb på 21,3 mio. kr. ikke beskæres, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 2. pkt. Denne regel skal sikre, at 

kun selskaber med relativt høje finansieringsudgifter omfattes af fradragsbeskæringsreglen.269 21,3 

mio. kr. er dermed det mindste beløb, renteloftet udgør. Det betyder, at såfremt selskabet har f.eks. 

25 mio. kr. i renteudgifter, så kan selskabet få rentefradrag for 21,3 mio. kr., og afhængig af 

selskabets gældsstruktur mm. bliver selskabet rentefradragsbeskåret, således at det ikke opnår 

rentefradrag for de resterende 3,7 mio. kr. Såfremt et selskab har renteudgifter under 21,3 mio. kr., 

vil selskabet derfor ikke blive rentefradragsbeskåret efter SEL § 11 B.   

 

De minimis reglen i BEPS Action 4 anbefaler, at der implementeres minimumsgrænser. I Danmark 

er dette beløb fastsat til 21,3 mio. kr. Denne regel må siges at være i tråd med de minimis reglen i 

BEPS Action 4. 

 

5.3.2.6. Eksempel 

Der tages udgangspunkt i samme eksempel, som i SEL § 11.  

 

Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) 

Driftsaktiver 800 Egenkapital 200 

Anlægsaktiver 1200 Gæld til moderselskab 1800 

    

Nøgletal  

Renteudgifter 

EBIT 

 

160 

60 

  

 

 

Aktiverne er for selskab A fastsat til 2.000 mio. kr. Standardrenten er pålydende 2,9%.270  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 ∗ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 = 2.000 ∗ 2,9% = 58 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

                                                        
269 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 356. 
270 Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 2018, SKM2017.642.SKAT, skat’s meddelelse. 
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Renteloftet udgør således 58 mio. kr. Ved opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne skal de 

renteudgifter, der er fradragsbeskåret, fratrækkes, jf. SEL § 11 B, stk. 9. Fradragsbeskæringen efter 

SEL § 11 var 32 mio. kr., og disse skal ikke medregnes i nettofinansieringsudgifterne her, da selskab 

A allerede har ”mistet” retten til rentefradrag for den del af nettofinansieringsudgifterne.  

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 = 160 − 17,78 = 142,22 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

Nettofinansieringsudgifterne der skal fradragsbeskæres efter SEL § 11 B udgør derfor 142,22 mio. 

kr.  

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 − 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 142,22 − 58 = 84,22 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

Der fradragsbeskæres derfor med 84,22 mio. kr. efter SEL § 11 B og 17,78 mio. kr. efter SEL § 11. 

Selskab A bliver derfor samlet fradragsbeskåret med 102 mio. kr. 

 

Renteloftet er udgør 58 mio. kr., og minimumsgrænsen for rentefradrag er 21,3 mio. kr. Skatteyder 

får fradrag for det højeste af de to beløb, og i denne situation får selskab A derfor rentefradrag for 

58 mio. kr. Konklusionen efter SEL §§ 11 og 11 B er, at selskab A opnår rentefradrag for 58 mio. kr., 

og bliver fradragsbeskåret for 102 mio. kr. Det stemmer overens med selskabets samlede 

finansieringsudgifter på 160 mio. kr.  

 

Såfremt SEL § 11 ikke finder anvendelse, vil A blive fradragsbeskåret efter SEL § 11 B. Udregningen 

af A’s fradragsbeskæring vil da være: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 = 2.000 ∗ 2,9% = 58 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 = 160 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 160 − 58 = 102 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟 

 

I eksemplet vil A blive fradragsbeskåret med 102 mio. kr., hvilket er præcis den samme 

fradragsbeskæring som efter SEL §§ 11 og 11 B. Fradragsbeskæringen bliver den samme, uanset om 

A kan løfte bevisbyrden for, at A har handlet efter armslængdeprincippet eller ikke.  
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SEL § 11 B finder dog kun anvendelse, såfremt selskabet har mere end 21,3 mio. kr. i 

nettofinansieringsudgifter. Såfremt dette er tilfældet, er armslængdeundtagelsen i SEL § 11 kun 

teoretisk. Armslængdeundtagelsen er således kun relevant, såfremt selskabet har 

nettofinansieringsudgifter under 21,3 mio. kr. Det antages kun at være visse mellemstore og 

mindre selskaber, der har nettofinansieringsudgifter på mindre end 21,3 mio. kr. Lovgiver har altså 

åbnet muligheden for, at mindre selskaber gerne må være tyndt kapitaliserede, såfremt de handler 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

I SEL § 11 B og § 11 C er der ikke en armslængdeundtagelse.  

 

5.3.3. SEL § 11 C – EBIT-Reglen 
EBIT-reglen fastsætter en øvre grænse for, hvor høje renteudgifter et selskab kan opnå fradrag for. 

Rentefradraget efter denne regel (EBIT-loftet) udregnes på baggrund af selskabets EBIT. EBIT-

loftet udgør 80 pct. af EBIT. EBIT-reglen blev indført ved L 540 2007 og supplerer tynd 

kapitaliseringsreglen og renteloftsreglen.271 Formålet med EBIT-reglen er den samme som for 

renteloftsreglen, hvilket er at modvirke udflytning af skattetilsvar. EBIT-reglen skal sikre 

sammenhæng mellem den skattepligtige indkomst og de fradragsberettigede 

nettofinansieringsudgifter.272 Bestemmelsen medfører, at nettofinansieringsudgifter, der overstiger 

et beløb tilsvarende 80 pct. af EBIT fradragsbeskæres, jf. SEL § 11 C, stk. 1.  

 

5.3.3.1. Anvendelsesområde 

Skattesubjekterne efter EBIT-reglen er de samme som ved renteloftsreglen.273 Bestemmelsen 

omhandler opgørelsen af 1) nettofinansieringsudgifterne og 2) EBIT. 

 

Nettofinansieringsudgifterne udregnes på samme måde som ved SEL § 11 B, stk. 4. Der er dog den 

væsentlige forskel, at nettofinansieringsudgifterne i SEL § 11 C opgøres efter en eventuelt 

fradragsbeskæring efter SEL § 11 B. EBIT opgøres som den skattemæssige indkomst før 

nettofinansieringsudgifter og eventuelle fremførte underskud, jf. SEL § 11 C, stk. 1. 

 

5.3.3.2. Retsvirkning 

EBIT-loftet udgør 80 pct. af EBIT. Fradragsbeskæringen efter SEL § 11 C vedrører den del af 

nettofinansieringsudgifterne, der overstiger EBIT-loftet.  
                                                        
271 Karnovs Lovsamling, ”Lovbekendtgørelse 2016-09-06 nr. 1164 Selskabsskatteloven” Karnovs Note 331, Besøgt besøgt 07.05.2018. 
272 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 358 
273 Se afsnit 5.3.2.1. 
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𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 − 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 80%  

 

I lighed med SEL § 11 B, indeholder også SEL § 11 C en minimumsgrænse på 21,3 mio. kr. Det 

betyder, at nettofinansieringsudgifter ikke fradragsbeskæres op til dette beløb. De minimis reglen i 

BEPS Action 4 må derfor siges at være i overensstemmelse med dansk ret. 

 

Til forskel fra SEL § 11 B kan de udgifter, der er beskårne efter SEL § 11 C, fremføres som 

fradragsberettigede udgifter i følgende indkomstår, jf. SEL § 11 C, stk. 1, pkt. 5. 

 

5.3.3.3. Eksempel 

Selskab A er blevet rentefradragsbeskåret med 102 mio. kr. allerede, og disse skal derfor ikke med i 

udregningen.  

 

Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) 

Driftsaktiver 800 Egenkapital 200 

Anlægsaktiver 1200 Gæld til moderselskab 1800 

    

Nøgletal  

Renteudgifter 

EBIT 

 

160 

60 

  

 

 

Nettofinansieringsudgifterne, der ikke blev fradragsbeskåret, er 58 mio. kr. SEL § 11 C kan 

potentielt beskære yderligere i nettofinansieringsudgifterne. 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 − 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 80%  

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑙𝑜𝑓𝑡𝑒𝑡 = 60 ∗ 80% = 48 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 

EBIT-loftet udgør et højere beløb end minimumsrentefradraget på 21,3 mio. kr., det er derfor 

EBIT-loftet der fratrækkes nettofinansieringsudgifterne.  

 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑟𝑖𝑛𝑔 = 58 − 48 = 10 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 
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Fradragsbeskæring efter EBIT-reglen bliver derved 10 mio. kr. Efter SEL §§ 11, 11 B og 11 C 

fradragsbeskæres der således samlet for 112 mio. kr. De 10 mio. kr., der er beskåret efter SEL § 11 C 

kan dog fremføres til fradrag i følgende indkomstår, men de 102 mio. kr., der bliver 

fradragsbeskåret efter SEL §§ 11 og 11 B kan ikke fremføres. 

 

5.3.4. Sambeskatning 
Dansk ret indeholder en generel tvungen national sambeskatningsregel, jf. SEL § 31, og en frivillig 

international sambeskatningsregel, jf. SEL § 31 A. Disse regler regulerer opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, og er ikke specielt målrettet rentefradragsbegrænsning. Det fremgår dog af 

SEL § 11 B, stk. 8, at nettofinansieringsudgifterne og aktivmassen for selskaber, der er underlagt 

sambeskatning, skal opgøres samlet. Endvidere fremgår det også af SEL § 11 C, stk. 2, at den 

skattepligtige indkomst skal opgøres samlet. Da national sambeskatning er tvungen, skal 

beregningen af rentefradrag efter SEL §§ 11 B og 11 C ske konsolideret for alle danske selskaber i 

koncernen. Eftersom den internationale sambeskatning er af frivillig karakter, jf. SEL § 31 A, stk. 1, 

vil denne bestemmelse ikke behandles i afhandlingen. 

 

Minimumsgrænsen på 21,3 mio. kr. gælder for den samlede opgørelse af 

nettofinansieringsudgifterne for alle de danske koncernforbundne selskaber, jf. SEL § 11 b, stk. 8, 

2. pkt. og § 11 C stk. 3. 2 pkt. Reglerne bestemmer også, at hvis der skal ske fradragsbeskæring, skal 

denne beskæring fordeles forholdsmæssigt på baggrund af, hvor meget 

nettofinansieringsudgifterne overstiger renteloftet og/eller EBIT-loftet.  

 

5.3.4.1. Tvungen Sambeskatning i SEL § 31 

Tvungen sambeskatning af danske koncernforbundne selskaber er hjemlet i SEL § 31. Til forskel 

fra group ratio rule i BEPS Action 4 er det ikke hele koncernen, der medregnes i de danske regler, 

kun de danske selskaber i koncernen. Beregningen efter danske regler sker ikke på baggrund af en 

group ratio, men på baggrund af de danske selskabers faktiske konsoliderede regnskabstal. 

Endvidere er det ikke hensigten at selskaberne skal splittes ad og behandles særskilt efterfølgende, 

de skal derimod behandles som en samlet enhed.274 

 

Hvis et selskab, som er del af en koncern, er omfattet af tvungen national sambeskatning efter SEL 

§§ 11 B og 11 C, skal opgørelsen ske konsolideret frem for separat. Konsolideringsreglerne kan 

derfor ikke sidestilles med group ratio rule, da de ikke har karakter af en alternativ 

beregningsregel, men er et pålagt krav ved beregningen af rentefradragsbeskæringen.  
                                                        
274 Se de almindelige bemærkninger til LSF 2006/1 213, Offentliggjort 18. April 2007, forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven 
og forskellige andre love (CFC beskatning og indgreb mod kapitalfonde, mv.), fremsat 18. april 2007.  
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5.3.4.2. Sambeskatning og tabsgivende selskaber 

Den forholdsmæssige fordeling af fradragsbeskæringen i dansk ret indebærer, at hvert selskab 

bliver tildelt fradragsbeskæring ud fra, hvor meget det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter 

overstiger selskabets individuelle aktivmasse og/eller individuelle EBIT. Hvis et selskabs 

nettofinansieringsudgifter ikke overstiger aktivmassen med 80 pct., vil det således heller ikke blive 

tildelt fradragsbeskæring efter renteloftsreglen i SEL § 11 B. Ved beskæring efter EBIT-reglen i SEL 

§ 11 C fungerer det i praksis sådan, at den forholdsmæssige fordeling af fradragsbeskæringen kan 

komme til at tildele fradragsbeskæring til et selskab, som overstiger selskabets 

nettofinansieringsudgifter. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor selskabet i et sådant tilfælde alene 

vil fradragsbeskæres tilsvarende nettofinansieringsudgifterne, og den overskydende 

fradragsbeskæring, der skulle tilfalde selskabet efter den første fordeling, bliver forholdsmæssigt 

fordelt på de øvrige selskaber i koncernen, jf. SEL § 11 C, stk. 3, 4 pkt. 

 

Efter danske regler skal der ske en forholdsmæssig fordeling af fradragsbeskæringen for 

sambeskattede selskaber. Der er endvidere indsat bestemmelser, der regulerer hvordan fordelingen 

skal ske, dersom et eller flere selskaber i konsolideringen har negativ EBIT. Den danske 

fordelingsmetode af rentefradragsbeskæringen tager således højde for tabsgivende selskaber ved 

konsolideringen. 

 

5.3.5. Fixed ratio rule i danmark 
I hvor høj grad rentefradrag svarende til 10 pct. og 30 pct. af EBITDA svarer til udregning af 

rentefradrag efter de gældende danske regler vil variere fra selskab til selskab, da beregningen 

tager udgangspunkt i konkrete regnskabstal. Begge bestemmelser tager udgangspunkt i 

regnskabstal, og derfor vil risikoen for eksempelvis aggressiv skatteplanlægning være den samme.  

 

En implementering af en fixed ratio rule må antages at skulle erstatte SEL §§ 11 B og 11 C. En 

implementering vil derfor indebære, at rentefradrag skulle ske efter SEL § 11 og fixed ratio rule. 

Den umiddelbare fordel med fixed ratio rule fremfor SEL § 11 B og 11 C er, at den fremstår som 

langt mere simpel. Dog er konsekvensen heraf, at der er kan være behov for supplerende 

målrettede regler.  

 

Betydningen for danske selskaber, ved en implementering af fixed ratio rule der erstatter SEL § 11 

B og § 11 C, antages at være positiv. Fixed ratio rule er som nævnt simpel, og det vil derfor være 

lettere at forudsige og udregne fradragsbeskæringen for selskaber. Dette vil bringe compliance 
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omkostninger ned og øge gennemsigtigheden. Dette vil samtidig være lettere at administrere for 

skattemyndighederne.  

Hvorvidt en implementering af BEPS Action 4 kan have økonomisk betydning for danske 

selskaber, er genstand for den en analyse i afsnit 6.3. Betydningen antages dog i høj grad at 

afhænge af det konkrete selskab. 

 

5.3.6. Group ratio rule i Danmark 
Fixed ratio rule tager ikke hensyn til, at visse industrier generelt har et højere gældsniveau end 

andre. Derfor anbefaler OECD, at fixed ratio rule kombineres med en group ratio rule. Formålet 

med group ratio rule er at lempe fradragsbeskæringen for selskaber i koncerner, hvor koncernen 

samlet har meget gæld. På den måde tages der hensyn til selskaber inden for industrier, hvor der er 

et større behov for mere gæld end andre industrier.  

 

Såfremt en fixed ratio rule implementeres i kombination med en de minimis regel og en group ratio 

rule, vil rentefradragsreglerne øges i kompleksitet. Dette vil sandsynligvis bringe danske selskaber 

tilbage til udgangspunktet, som er de nuværende komplekse danske rentefradragsregler. 

 

Dog antages det, at betydningen for multinationale selskaber vil være positiv. Såfremt 

multinationale selskaber kun skal forholde sig til et sæt rentefradragsregler, når BEPS Action 4 er 

implementeret i alle verdens stater, vil dette lette compliance omkostningerne betydeligt. Dette 

skaber samtidig forudsigelighed og fjerner et potentielt incitament til at aggressivt 

skatteplanlægge. 

 

Danske selskaber, der er en del af en multinational koncern, vil opnå ovenstående fordele, da 

rentefradragsregler vil være overensstemmende med internationale regler.  

 

Det anbefales i BEPS Action 4, at det koncernforbundne selskab selv kan vælge om de ønsker 

rentefradrag efter fixed ratio rule eller group ratio rule. Dette kan kun øge omkostningerne for 

danske selskaber forbundet med rentefradragsregler, da selskabet aktivt skal tage stilling til, 

hvilken regel de ønsker. Dette kræver at rentefradraget skal udregnes efter begge bestemmelser, og 

dermed skal selskabet prioritere at sætte sig ind reglerne og udregne de nødvendige regnskabstal. 

Selskabet risikerer også negativ omtale i medierne, såfremt de vælger det laveste rentefradrag. 

Selskabet skal derfor afveje om det vil være ressourcerne værd at udregne rentefradraget efter 

begge regler, og derudover om de ønsker at tage aktivt stilling til at skatteminimere.  
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Det anbefales samtidig i BEPS Action 4, at en national myndighed overvejer om der skal 

implementeres en begrænsning på group ratio rule, så rentefradraget maksimalt må udgøre 10 pct. 

mere end under en fixed ratio rule. Tanken der antages at lægge bag denne mulighed er udmærket, 

men BEPS Action 4 kan ikke længere argumenteres for, at være et simpelt alternativ til de 

nuværende danske regler. 

 

Det kan derfor udledes, at umiddelbart kan BEPS Action 4 være et ligeså kompliceret 

rentefradragssystem som de nuværende danske regler. Det vil dog være en fordel for danske 

selskaber der er en del af en multinational koncern, da ensartede internationale 

rentefradragsregler må lette koncernens compliance omkostninger.  

 

5.4. ATA Direktivet 
Dansk retstilling vil potentielt blive ændret, fordi EU har vedtaget Anti Tax Avoidence Direktivet 

(ATA Direktivet) i 2016, der bl.a. indeholder regler omkring rentefastsættelse og rentefradrag.  

 

Hovedformålet med ATA Direktivet er at forbedre det indre markeds modstandsevne overfor 

grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse,275 dvs. at forhindre aggressiv skatteplanlægning, 

og  sikre, at selskaber betaler skat til den stat, hvor indkomsten genereres.276 Det vurderes, at en 

national fremgangsmåde til at forhindre aggressiv skatteplanlægning vil resultere i en gentagelse af 

den eksisterende fragmentering af det indre markeds skatteregulering.277 Derfor er det nødvendigt 

med en samlet europæisk tilgang til at bekæmpe skatteundgåelse. Det Europæiske Råd (Rådet) har 

konkluderet, at OECD’s BEPS projekt er velkomment og ser et behov for at finde en fælles løsning 

på EU-plan, som er i overensstemmelse med OECD’s BEPS projekt.278 Denne fælles løsning blev 

ATA Direktivet, som medlemsstaterne har indtil 31. December 2018 til at implementere i national 

ret. Reglerne skal finde anvendelse senest fra 1. Januar 2019, jf. ATA Direktivet art. 11, stk. 1. 

Såfremt medlemsstater har nationale målrettede regler til forebyggelse af de risici, som BEPS 

identificerer, og de nationale regler er lige så effektive som de regler ATA Direktivet indeholder, 

kan medlemsstaterne anvende nationale regler indtil 1. Januar 2024.279 

 

                                                        
275 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. Juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det 
indre markeds funktion, pkt. 16, 1. Punktum. 
276 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. Juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det 
indre markeds funktion, pkt. 1. 
277 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. Juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det 
indre markeds funktion, pkt. 16, 2. Punktum. 
278 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. Juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det 
indre markeds funktion, pkt. 1 & 2.  
279 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. Juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det 
indre markeds funktion, art. 11, stk. 6. 
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5.4.1. Rentefradragsregler, ATA Direktivets Art. 4 
Art. 4 i ATA Direktivet omhandler rentefradragsregler. Rentefradragsreglen sondrer ikke mellem 

nationale og grænseoverskridende låneforhold, eller om det er kontrolleret gæld eller ej. ATA 

Direktivet er baseret på en EBITDA regel, der fastsætter, at låneomkostninger er 

fradragsberettigede op til 30 pct. af skattesubjektets EBITDA, jf. art. 4, stk. 1. Uanset reglen i art. 4, 

stk. 1, kan et skattesubjekt fradrage låneomkostninger op til 3 millioner EUR, jf. ATA Direktivet, 

stk. 3, litra a. Et skattesubjekt, der er en selvstændig enhed, kan få fuldt fradrag for 

låneomkostninger, jf. ATA Direktivet, stk. 3, litra b. Overstigende låneomkostninger er defineret 

som det beløb, med hvilket et skattesubjekts fradragsberettigede låneomkostninger overstiger de 

skattepligtige renteindtægter, jf. ATA Direktivet art. 2, stk. 2.  

 

Som et alternativ til EBITDA-reglen, kan medlemsstaterne alternativt anvende en EBIT-regel.280 

Det behandles ikke yderligere i ATA Direktivet, hvordan en eventuel EBIT regel skal udformes.  

 

5.4.2. Regeringens forventninger til ATA Direktivet 
Finansministeriet behandlede ATA Direktivet ved rådsmødet 17. juni 2016.281 Det fremgår af 

samlenotatet, at ATA Direktivet vurderes at være på linje med danske regler. Da ATA Direktivet er 

et minimumsdirektiv, kan de enkelte stater tilvælge mere restriktive regler. Gældende danske 

regler, der måtte være strammere end EU-regler, skal derfor ikke nødvendigvis ændres.282  

 

Fradragsreglerne i dansk ret for rentebetalinger er overordnet set baseret på samme principper 

som EU-reglerne. På grund af tekniske forskelle vurderes det dog, at ATA Direktivet kan medføre 

mere eller mindre stramme regler end de danske. Dette afhænger af selskabets konkrete forhold.283 

En implementering af direktivforslaget vil medvirke til at reducere selskabers mulighed for 

skatteundgåelse. Derudover vil det fjerne skattemæssige incitamenter til at placere aktivitet i andre 

europæiske stater end Danmark. Set fra et dansk perspektiv vil ATA Direktivets implementering 

derfor trække i retning af et større skatteprovenu i Danmark.284 Regeringen bakker derfor op om 

ATA Direktivet, da det samlet vurderes som et fremskridt i bekæmpelsen af skatteundgåelse.285 

 

På baggrund af følgende, må det antages at implementeringen af ATA Direktivet vil have begrænset 

praktisk betydning for danske selskaber.   

                                                        
280 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. Juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det 
indre markeds funktion, pkt. 6. 
281 Jf. SAU Alm. Del 2015/2016, bilag 215: Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. Juni 2016 
282 Jf. SAU Alm. Del 2015/2016, bilag 215: Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. Juni 2016, pkt. 1. 
283 Jf. SAU Alm. Del 2015/2016, bilag 215: Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. Juni 2016, pkt. 6. 
284 Jf. SAU Alm. Del 2015/2016, bilag 215: Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. Juni 2016, pkt. 7. 
285 Jf. SAU Alm. Del 2015/2016, bilag 215: Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. Juni 2016, pkt. 10. 
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• At ATA Direktivet er et minimumsdirektiv, og  

• At den danske EBIT-regel til en vis grad kan sammenlignes med den foreslåede EBITDA-

regel, og  

• At den foreslående minimumsgrænse på 3 mio. EUR svarer til den danske 

minimumsgrænse på 21,3 mio. kr. 

• ATA Direktivet er et minimumsdirektiv og i høj grad sammenligneligt med BEPS Action 4 

 

Afhandlingens undersøgelsesspørgsmål er, hvilken betydning en ændring af rentefradragsregler 

har for danske selskaber. Baseret på dette, og ovenstående argumenter, vil afhandlingen ikke 

selvstændigt behandle ATA Direktivet.  

 

5.5. Delkonklusion 
BEPS Action 4 anbefaler overordnet set en de minimis regel, en fixed ratio rule og en group ratio 

rule. Der findes ikke regler i dansk ret, der svarer til disse regler 1:1, men de danske regler regulerer 

i høj grad alle de områder, som BEPS Action 4 omhandler.  

 

Der eksisterer en de minimis regel i dansk ret svarende til den i BEPS Action 4 i SEL §§ 11 B og 11 

C, som fastsætter et grundbeløb for fuld fradragsret på renteudgifter op til 21,3 mio. kr. De minimis 

reglen er skærpet for tyndt kapitaliserede selskaber i SEL § 11. Beløbsgrænsen på 10 mio. kr. i SEL 

§ 11 har karakter af en betingelse, selskaber skal opfylde for at blive omfattet af bestemmelsen i SEL 

§ 11. Bestemmelsen er ikke desto mindre en de minimis regel med formål om, at udelukke 

selskaber med lav risiko for kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen fra at blive 

omfattet af rentebeskæringsreglerne. 

 

SEL §§ 11 B og 11 C udgør til sammen en version af en fixed ratio rule. Disse regler udregner det 

maksimale fradragsbeløb et selskab kan opnå baseret på selskabets aktivmasse og EBIT, hvilket 

ikke er det samme som OECD’s anbefaling i BEPS Action 4 om at beregne et maksimalt 

fradragsbeløb baseret på EBTIDA. Reglerne har alligevel det samme formål, og det må derfor 

konkluderes at de er i overensstemmelse med BEPS Action 4’s formål. De regnskabsspecifikke 

konsekvenser af at anvende de danske regler frem for OECD’s anbefalede fixed ratio rule vil blive 

genstand for den videre økonomiske analyse. 

 

Dansk ret indeholder ikke en group ratio regel svarende til den OECD anbefaler. Det er derimod et 

krav efter danske regler, at danske koncernforbundne selskaber skal opgøre deres skattepligtige 

indkomst konsolideret, og herefter skal fradragsbeskæringen på renteudgifter også opgøres 
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konsolideret. Fradragsbeskæringen skal herefter fordeles forholdsmæssigt på de danske selskaber. 

Der udregnes ikke en group ratio, som efterfølgende anvendes til beregningen af 

fradragsbeskæring af hvert selskab. Selskaberne behandles derimod som en samlet enhed, hvor 

den danske version af en fixed ratio rule anvendes på det konsoliderede regnskab. 

Opgørelsesmetoden efter de danske regler har den fordel, at den tager højde for tabsgivende 

selskaber, men den ulempe, at koncernforbundne selskaber uden for Danmark ikke medregnes. 

Formålet med en group ratio rule er at lempe fradragsbeskæringen for selskaber i koncerner, hvor 

koncernen samlet har meget gæld, ved at selskaber kan vælge at beregne fradragsbeskæring ved en 

group ration rule frem for en fixed ratio rule.  
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6. Betydning for danske selskaber 
 

6.1. Introduktion 
Selskabers regnskabsrapporter blev introduceret som en del af selskabsanalysen i afhandlingens 

afsnit 3.2.3.1. Der henvises derfor til afhandlingens afsnit 3.2.3.1. for en indføring i regnskab og 

rapportering. Der vil i dette afsnit blive opstillet et regnskabseksempel, der skal illustrere 

rentefradragsreglerne i dansk ret ift. BEPS Action 4. BEPS Action 4 baserer beregning af 

rentefradrag på baggrund af: 

• EBITDA  

• Netto renteudgifter for det enkelte selskab  

• Netto tredjepartsrenteudgifter for den multinationale koncernen 

 

De danske rentebeskæringsregler baserer beregning af rentefradrag på følgende regnskabstal: 

• EBIT 

• Aktivmassen 

• Nettofinansieringsudgifter 

• Standardrenten (fastsat af Københavns Fondsbørs) 

• Kontrolleret gæld 

• Kapitalstruktur 

 

Ovenstående regnskabstal vil anvendes til at udlede, om en implementering af 

rentefradragsreglerne i BEPS Action 4, kan forventes at have en økonomisk betydning for danske 

selskaber. Group ratio rule vil ikke blive behandlet. I det følgende vil de regnskabstal, der er 

relevante ved beregning af rentefradrag blive uddybet. 

 

6.2. Regnskabstal 
Først vil det blive gennemgået hvordan regnskabstallene opstilles i et regnskab, og derved hvordan 

de udregnes ift. hinanden. Eksempelvis kommer EBITDA ”før” EBIT. Efterfølgende vil de hver især 

blive uddybet.  

 

De periodiseringsnøgletal der fremgår af afhandlingens afsnit 3.2.3.2.5. bliver ofte offentliggjort i 

selskabets årsregnskab. Dette gør det lettere at udregne rentefradrag i praksis. Essentielt måler 

driftsresultatet hvilke indtægter der med høj sandsynlighed vil gentage sig i de kommende 
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perioder, og er derfor den permanente del af indtjeningen. EBITDA og EBIT er to forskellige måder 

at analysere selskabers rentabilitet på.286 

 

6.2.1. Nettofinansieringsudgifter 
Nettofinansieringsudgifterne anvendes til beregning af hvor meget selskabet kan opnå i 

rentefradrag efter SEL § 11 C. SEL § 11 B, stk. 4 oplister en udtømmende liste over 

nettofinansieringsudgifterne der skal medregnes ved beregningen af rentefradraget. 

Nettofinansieringsudgifterne er et negativt tal, såfremt finansieringsudgifter overstiger 

finansieringsindtægter, og består af bl.a., renteindtægter og -udgifter, provisioner, gevinster og tab 

på fordringer, indtægter og udgifter på finansielle leasingkontrakter, fortjeneste og tab ved 

afståelse af aktier mv.287 

 

Nettofinansieringsudgifterne fremgår af selskabets resultatopgørelse, og de tal der er indregnet i 

selskabets finansielle indtægter og udgifter fremgår ofte af noterne i regnskabet.  

 

 

6.2.2. EBITDA & EBIT 
EBITDA er står for earnings before interest tax, depreciation and amortization. Det kan oversættes 

til:288 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 + 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

EBITDA anvendes til kreditvurdering af selskaber i stedet for en cash flow analyse af nogle 

analytikere, fordi den er simpel.289 Rationalet bag at anvende EBITDA til vurdering af selskabets 

rentabilitet, er at det regnskabsmæssige tal er tættere på selve cash flow i selskabet, end f.eks. netto 

indtjening.290  

 

EBITDA er også særlig relevant til at vurdere cash flows når et selskab er tæt på konkurs, og er godt 

til at anvendes på selskaber med dårlig kreditvurdering. Derimod er det mindre relevant/præcist at 

                                                        
286 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 30. 
287 Listen i SEL § 11 B, stk. 4 er udtømmende, og det henvises til denne. 
288 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 96.  
289 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA 
s. 96. 
290 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 58. 



 98 

anvende på selskaber med høj profit.291 EBITDA kan også anvendes som et forsøg på, at eliminere 

forskelle i forskellige regnskabsstandarder.292 

   

EBITDA er i højere grad præcist til vurdering af selskaber, der har aktiver med lange liv 

(eksempelvis flymaskiner og fast ejendom). Modsætningsvis er det ikke præcist at anvende på 

selskaber der har aktiver, hvis levetid ikke er lang (eksempelvis mobiltelefoner, der skiftes ud 

årligt), eller selskaber der agerer i brancher, hvor der sker store teknologiske ændringer.293  

 

Det kan være vanskeligt at udlede EBITDA af selskabets resultatopgørelse, fordi afskrivninger og 

nedskrivninger kan være indeholdt i adskillige poster i resultatopgørelsen. Derimod fremgår 

afskrivninger og nedskrivninger tydeligt i pengestrømsopgørelser, og derfor er det lettest at 

udregne EBITDA på baggrund af en pengestrømsopgørelse. Som oftest fremgår EBITDA dog 

direkte af selskabets årsregnskab, selvom der ikke er et juridisk krav om det. 

 

 Selvom EBITDA kan anvendes til at sammenligne og analysere et selskabs rentabilitet, bør det dog 

ikke anvendes alene, da der er forskel på selskaber, og det er derfor vigtigt at anvende 

sammenligne flere regnskabstal end blot EBITDA, for at der dannes et korrekt indtryk af selskabets 

rentabilitet. At anvende EBITDA alene til at måle cash flows, uden at overveje andre faktorer, kan 

derfor være misvisende.294 EBITDA ekskluderer f.eks. omkostningerne i relation til anvendelsen af 

ressourcerne i selskabet, som fast ejendom og aktiver, men inkluderer indtægter som ressourcerne 

har genereret.295  

 

EBIT står for earnings before interest and taxes: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 

 

Regnskabstallet udregner et selskabs resultat, før renter og skatter er betalt. Regnskabstallet 

fokuserer på selskabets evne til at generere indtjening fra driften, da variabler som skat og 

kapitalstruktur fjernes. Derfor kaldes det også for resultatet af primær drift.296 EBIT er derfor et 

                                                        
291 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 99. 
292 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 32. 
293 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 99.  
294 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 96. 
295 Ganguin, Blaise & Bilardello, John, 2005, Fundamentals of corporate credit analysis, 1. udgave, The McGraw Hill Companies, USA, 
s. 96. 
296 Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education Limited, Harlow, 
England, s. 108. 



 99 

nyttigt regnskabstal for en investor, der ønsker at danne sig et indtryk af selskabets 

indtjeningsevne, hvor kapitalstrukturen er mindre vigtig.  

 

EBIT viser nemlig, hvor effektivt selskaber genererer overskud fra deres aktiviteter. Ligesom ved 

EBITDA, er der ikke et krav til seksaber om at offentliggøre EBIT, men mange selskaber vælger det 

alligevel.  

 

6.2.3. Af- og nedskrivninger 
En afskrivning, er en fordeling af skattefradraget på anlægsaktiver over en længere periode. Typisk 

vil materielle aktiver skulle nedskrives, som f.eks. maskiner, udstyr, lagerbygninger, biler, og andre 

aktiver der bliver slidt ned over en længere periode.297 

 

Et aktiv skal afskrives i overensstemmelse med aktivets levetid. Et aktiv skal afskrives fordi, at den 

reelle værdi af aktivet skal stemme overens med det beløb der er indregnet i regnskabet. F.eks. en 

bil, der er værd 1 mio. kr. på købstidspunktet, men kun værd 800.000 kr. året efter. I den situation 

vil det ikke være retvisende, at skrive bilens værdi ind i regnskabet som 1 mio. kr., selvom det var 

købsprisen. Afskrivninger bidrager derfor til, at give et retvisende billede af  selskabets værdi.298 

 

Når et selskab skal bogføre et anlægsaktiv, skal værdien indføres som aktiv i balancen. Der 

afskrives derefter i både balancen og resultatopgørelsen. Anlægsaktivet kan afskrives per måned 

eller år. Afskrivninger skal suppleres med en nedskrivning. 299 

 

Årsregnskabsloven stiller krav om at alle anlægsaktiver skal nedskrives til genindvindingsværdien, 

såfremt denne er lavere end bogføringsværdien. Det kan f.eks. være et varelager, der er fastsæt til 

dagsværdi, og som følge af markedsændringer, kan varelagret ændre værdi i negativ retning.  

 

6.2.4. Aktiver 
Aktiver indregnes i balancen, såfremt ”det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 

virksomheden, og aktivet har en kostpris eller værdi, der kan måles pålideligt.” Selskabet må kun 

indregne ressourcer i balancen, såfremt følgende kumulative kriterier er opfyldt:300 

• Selskabet skal have retten til fremtidige økonomiske fordele, og  

• kostprisen på ressourcen skal kunne måles pålideligt. 

                                                        
297 Elling, Jens O., 2014, Finansiel Rapportering, 3. Udgave, Gjelleup/Gads Forlag, København, s. 244. 
298 Elling, Jens O., 2014, Finansiel Rapportering, 3. Udgave, Gjelleup/Gads Forlag, København, s. 111-112.  
299 SØRENSEN, O., 2012, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, en praktisk tilgang, 4. udgave, Gjellerup, København, s. 98.  
300 Sørensen, Ole, 2012, Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, 4. Udgave, Gjellerup, København, s. 101, samt 
årsregnskabslovens bilag 1.c.  
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6.3. Regnskabsanalyse 
For at udlede de regnskabstekniske forskelle på rentefradragsreglerne efter hhv. dansk ret og BEPS 

Action 4, vil der foretages en analyse af regnskabstal. Til analysen anvendes et forsimplet regnskab, 

hvor kun de relevante tal inkluderes. Formålet med analysen er, at illustrere ved hjælp at et fiktivt 

eksempel, om en implementering af BEPS Action 4 i Danmark vil have betydning for danske 

selskaber. For at eksemplerne skal kunne sammenlignes, vil følgende faktorer holdes konstante i 

udregningerne:  

• aktiver 

• nettoindtjening 

• nettofinansieringsudgifter301 

 

For at et selskab bliver omfattet af rentefradragsreglerne er der minimumsgrænser på 10 mio. kr. i 

kontrolleret gæld og 21,3 mio. kr. i nettofinansieringsudgifter. Reglerne antages derfor at være 

primært rettet mod større selskaber med høje nettofinansieringsudgifter. Hvis et selskab f.eks. 

udelukkende har nettofinansieringsudgifter bestående af rentebetalinger, og den effektive 

rentebetaling på selskabets samlede forpligtelser er 5 pct., svarer det til, at selskabet har samlede 

forpligtelser på 426 mio. kr. Derfor vil tallene i eksemplet være høje. Der tages udgangspunkt i, et 

tyndt kapitaliseret selskab. 

 

                                                        
301 Det bemærkes, at for at holde nettofinansieringsudgifterne konstante igennem alle eksemplerne, ændres renten. Renten fremgår ikke 
særskilt i eksemplerne.  
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6.3.1. Kapitalstruktur 

 
 

 
Illustration 4: regneeksempel 1, kilde: egen tilvirkning 

 

Det fremgår af eksempel 1, at selskabet har et gældsforhold på 9 og selskabet har en kontrolleret 

gæld på 1.800 mio. kr. Selskabet er derfor tyndt kapitaliseret, og skal fradragsbeskæres efter SEL § 

11. Beskæringen er 18 mio. kr. og de fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter er 142 mio. kr., 

ud af selskabets samlede nettofinansieringsudgifter på 160 mio. kr.  

 

De fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter efter SEL § 11 udgør 142 mio. kr. Det er dette 

beløb, der rykker videre til fradragsberegningen efter SEL § 11 B. Renteloftet udgør 58 mio. kr., og 

der fradragsbeskæres ikke efter SEL § 11 C. Derfor er de fradragsberettigede 

nettofinansieringsudgifter 58 mio. kr. i eksempel 1.302  

                                                        
302 Nettofinansieringsudgifterne er negative tal, da det er udgifter for selskabet. I teksten vil de dog ikke skrives som negative tal. 
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Beskæring efter fixed ratio rule er enten 45 mio. kr. eller 135 mio. afhængig af EBITDA-loftet. Det 

er uvist hvilken procentsats Danmark ville vælge, såfremt Danmark implementerede reglen. Derfor 

udregnes der både på 10 pct. og 30 pct., for at udlede, hvor meget der fradragsbeskæres for hver 

procentsats, og hvor den danske fradragsbeskæring placeres i forhold hertil. Fixed ratio rule 

erstatter ikke tynd kapitaliseringsreglen i SEL § 11. Det fremgår af BEPS Action 4, at tynd 

kapitaliseringsregler kan være suppleringsregler til fixed ratio rule.  

 

Efter de nuværende danske rentefradragsregler, kan beskårede nettofinansieringsudgifter efter 

EBIT-loftet fremføres til efterfølgende indkomstår, og potentielt opnå rentefradrag der. Selskaber 

der bliver fradragsbeskåret efter tynd kapitaliseringsreglen har ikke mulighed for fremførsel af 

fradragsbeskårede nettofinansieringsudgifter. Fremførsel af fradragsbeskårede 

nettofinansieringsudgifter er ikke en del af fixed ratio rule, men det fremgår af BEPS Action 4, at 

fixed ratio rule kan suppleres med målrettede regler, som eksempelvis fremførsel af 

fradragsbeskårede nettofinansieringsudgifter. 

 

I praksis bliver danske selskaber ikke nødvendigvis fradragsbeskåret efter alle de danske regler, da 

det afhænger af det konkrete selskab. Selskabet kan undgå at blive omfattet af tynd 

kapitaliseringsreglen i SEL § 11 på følgende måde: 

• Holde gældsniveauet på under 80 pct. af selskabets samlede passiver 

• Den kontrollerede gæld udgør mindre end 10 mio. kr. 

• Gælden er optaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet 

 

Såfremt et selskab er tyndt kapitaliseret, kan det holde gældsniveauet på under 80 pct. af 

selskabets samlede passiver, ved at justere i selskabets kapitalstruktur. Følgende eksempel vil 

undersøge, om kapitalstrukturen har en betydning for fradragsberettigede 

nettofinansieringsudgifter. Egenkapitalen øges i forhold til gælden, så selskabet ikke længere er 

tyndt kapitaliseret. 
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Illustration 5: regneeksempel 2, kilde: egen tilvirkning. 

 

I eksempel 2 er gælden 200 mio. kr. (i eks. var den 1.800 mio. kr.), og egenkapitalen er 1.800 mio. 

kr. (i eks. 1 var den 200 mio. kr.). I dette eksempel er gældsforholdet 0,1, og derfor er selskabet ikke 

tyndt kapitaliseret. Renteloftet er 58 mio. kr., og dermed uændret., fordi aktiverne er uændrede i 

forhold til eksempel 1. Samlede fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter er 58 mio., præcis 

som i eks. 1. En øgning af egenkapital i forhold til gæld ændrer derved ikke ved fradragsberettigede 

nettofinansieringsudgifter, så længe aktiverne holdes konstante. Derfor får selskabet samme 

rentefradrag efter de danske regler, uafhængig af kapitalstrukturen. Dette er kun tilfældet, så længe 

nettofinansieringsudgifterne overstiger 21,3 mio. kr.  

 

Såfremt selskabet har mindre gæld, bør renteudgifter også mindskes. For at gøre eksemplerne 

sammenlignelige, blev gælden holdt konstant (på 160 mio. kr.). Dette er ikke nødvendigvis 

urealistisk, bl.a. fordi det afhænger af typen af gæld selskabet har optaget. Eksempelvis kan 

selskabet have et lån hvor renterne akkumuleres. 
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Rentefradrag efter fixed ratio rule er 45 mio. kr. og 135 mio. kr., og dermed uændrede ift. eks. 1. 

Fixed ratio rule bliver derved ikke direkte påvirket af ændringer i kapitalstrukturen, fordi EBITDA 

ikke ændres direkte som en følge af en kapitalstruktur ændring.  

 

Selskabets kapitalstruktur ændrer derfor hverken på fradragsberettigede 

nettofinansieringsudgifter efter danske regler eller fixed ratio rule. Derfor vil en ændring af de 

danske rentefradragsregler, til en EBITDA-lofts regel, ikke have nogen betydning for selskaber med 

forskellig kapitalstruktur. Danske selskaber opnår altså ikke mere eller mindre rentefradrag ved at 

justere i kapitalstrukturen, såfremt BEPS Action 4 implementeres. 

 

6.3.2. Af- og nedskrivninger 

 

Illustration 6: regneeksempel 3, kilde: egen tilvirkning 

 

I eksempel 3 er af- og nedskrivninger øget til 405 mio. kr. (før var det 270 mio. kr.). Som et resultat 

heraf er EBIT 45 mio. kr. (tidligere 180 mio. kr.). Det betyder, at EBIT-loftet er 36 mio. kr. 



 105 

(tidligere 144 mio. kr.) Der opnås rentefradrag efter danske regler for 36 mio. kr. og mellem 45 

mio. og 135 mio. kr. efter fixed ratio rule.  

 

Selskaber med lave af- og nedskrivninger, vil få et højere rentefradrag efter nuværende danske 

rentefradragsregler end ved en implementering af fixed ratio rule i Danmark. Dette er fordi, at 

såfremt et selskab har lave af- og nedskrivninger er tallet EBIT tættere på EBITDA, og rentefradrag 

gives til 80 pct. af EBIT og 10-30 pct. af EBITDA. Rentefradraget er derfor højere efter danske 

regler, når EBIT og EBITDA er tættere på hinanden. Modsætningsvis vil selskaber med høje af- og 

nedskrivninger opnå et højere rentefradrag efter fixed ratio rule end de nuværende danske 

rentefradragsregler. 

 

6.4. BEPS Action 4 internationalt 
Formålet med følgende er at sætte betydningen for danske selskaber, af en implementering af 

BEPS Action 4 i dansk ret, i et internationalt perspektiv. Det fremgår af afhandlingens eksempler, 

at selskaber med høje af- og nedskrivninger vil opnå højere rentefradrag efter en fixed ratio rule 

end efter de nugældende danske rentefradragsregler. Nedenfor ses en tabel der inddeler selskaber 

efter branche. Tabellen illustrerer hvor mange selskaber, der potentielt kan blive påvirket af et 

EBITDA-loft på hhv. 10, 15, 20, 25 og 30 pct. Søjlerne repræsenterer antallet af selskaber der vil 

blive fradragsbeskåret, ud fra de forskellige procentsatser per branche.  

 

 
Figur 7: fradragsbeskæring efter branche, kilde: PwC/BIAC (bilag 2) 
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Det ses i figuren, at forsyningsselskaber (utilities) er dem, hvor flest multinationale koncerner vil 

blive påvirket af en rentefradragsregel, uanset hvad EBITDA-loftet sættes til. Forsyningsselskaber 

udgør eksempelvis selskaber indenfor elektricitet og vandforsyning. Disse selskaber antages at 

have mange aktiver og høj gæld, fordi der kræves store maskiner indenfor branchen. Fordi disse 

selskaber antages at have højere gæld, er branchen også mere eksponeret end andre, overfor 

ændringer i renteniveauet. 

Det fremgår af tabellen i bilag 2, at såfremt EBITDA-loftet sættes til 10 pct., vil 76 pct. af alle 

multinationale selskaber indenfor forsyningsbranchen blive omfattet af fradragsbeskæringen. 

Såfremt EBITDA-loftet sættes til 30 pct., vil 30 pct. af multinationale forsyningsselskaber blive 

fradragsbeskåret.  

 

Til sammenligning vil færrest selskaber indenfor IT og teletjenester blive påvirket af EBITDA-

loftet. 33 pct. af IT- og teletjenesteselskaber vil blive fradragsbeskåret såfremt EBITDA-loftet 

sættes til 10 pct., mens 20 pct. vil blive fradragsbeskåret, hvis EBITDA-loftet sættes til 30 pct. 

Sundhedsplejebranchen (health care) vil også have forholdsvis få multinationale koncerner, der vil 

blive fradragsbeskåret ved en implementering af et EBITDA-loft, i forhold til forsyningsbranchen.  

 

Som eksempel 3 illustrerer, vil et selskab med høje af- og nedskrivninger få rentefradrag for 135 

mio. kr. med et EBITDA-loft på 30 pct. Til sammenligning vil samme selskab få rentefradrag på 36 

mio. kr. efter de nuværende danske regler. Selvom den internationale holdning til EBITDA-loftet 

er, at forsyningsselskaber bliver fradragsbeskåret for meget i forhold til andre selskaber, vil danske 

selskaber med høje af- og nedskrivninger, opnå højere rentefradrag efter EBITDA-loftet end efter 

nuværende danske regler. Såfremt EBITDA-loftet sættes til 10 pct. vil der gives rentefradrag på 45 

mio. kr. Selskaber med høje af- og nedskrivninger opnår derfor stadigvæk højere rentefradrag efter 

EBITDA-loftet end efter de nuværende danske rentefradragsregler. 

 

Formålet med BEPS projektet er at forhindre kunstig erodering og allokering af beskatningsbasen. 

Efter fixed ratio rule fradragsbeskæres multinationale koncerner med mange aktiver mere end 

selskaber med få aktiver, relativt set. Dette kan være problematisk, da det kan ikke uden videre skal 

antages, at selskaber med mange aktiver i højere grad forsøger at undgå beskatning. 

 

BEPS Action 4 er derudover blevet kritiseret for, at en implementering af rentefradragsregler vil 

afskrække investering, for derved at sænke markedsvæksten og samtidig øge dobbeltbeskatning.303  

Dobbeltbeskatning kan opstå når der handles på tværs af landegrænser, og har en skadelig effekt 

                                                        
303 OECD, 2015, Comments Received on Public Discussion Draft BEPS Action 4, Part 1, det fremgår af flere kommentarer, bl.a. af 100 Group, 
Taxation committe, s. 3 og The French Association of Corporate Treasurers s. 14.  
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på bevægeligheden af kapital.304 Indtil nu har suveræne staters rentefradragsregler været et 

stigende komplekst regelsæt.305 Det bør derfor være i multinationale koncerners interesse, at skabe 

en ensartet tilgang til rentefradragsregler. Såfremt alle suveræne stater implementerer ensartede 

rentefradragsregler, er det også svært at forestille sig, hvordan dobbeltbeskatning skulle øges, da 

ensartede rentefradragsregler bør fjerne risikoen for dobbeltbeskatning.306 Argumentet må derfor 

være selvmodsigende.  

 

Selskaber med mange aktiver antages at have mere gæld og dermed højere renteudgifter. En 

rentestigning kan derfor medføre øgede renteudgifter, men ikke nødvendigvis et højere 

rentefradrag. PwC har undersøgt om en stigning i renteniveauet afspejles i EBITDA.307 

 

PwC undersøgte, om der var en positiv forbindelse mellem renten/gæld og ændringer i 

EBITDA/aktiver, for selskaber i perioden 2009-2013. Til undersøgelsen blev information fra S&P’s 

anvendt. Analysen viste ingen sammenhæng mellem EBITDA og renteniveauet. Renteniveauet er i 

øjeblikket historisk lavt, så det er ikke utænkeligt, at renten stiger i fremtiden. Såfremt renten 

stiger vil EBITDA-loftet, som det er udformet på nuværende tidspunkt, ikke afspejle de øgede 

renteudgifter. Selskaber med meget gæld vil have øgede renteudgifter, men det samme EBITDA-

loft, og deres overstigende låneomkostningerne vil derfor øges. En løsning kunne være en 

fremførselsregel af overstigende låneomkostninger til en periode med et lavere renteniveau, eller 

lade EBITDA-loftet ændres proportionalt med renteniveauet.  

 

Det blev også kritiseret, at investeringerne vil blive mindre, og væksten svækkes. I Danmark har 

der været rentefradragsregler siden 2007, der er mindst lige så begrænsende som BEPS Action 4 

anbefaler (beskæringen afhænger af EBITDA-loftet). I Danmark er der ikke set en svækkelse af 

væksten siden 2007, snarere tværtimod. BNP er steget støt over OECD gennemsnittet fra 2005 til 

2017, med en undtagelse af årene 2008 og 2009, hvilket snarere forklares med den globale 

finanskrise end indførelsen af rentefradragsregler.308 BNP afhænger ikke alene af 

rentefradragsregler, men også af mange andre faktorer. Argumentet er dog, at BEPS Action 4 vil 

medføre mindre investering og svække markedstilvæksten. Investeringer er uden tvivl vigtig for 

markedstilvækst. Men proportionelle rentefradragsregler, kan ikke i sig selv hæmme 

                                                        
304 Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael & Webber, Katja Dyppel, 2015, International skatteret i et dansk perspektiv, 1. Udgave, Hans 
Reitzels Forlag, København, s. 22 og 23.  
305 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 6. 
306 OECD, 2016, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments – Action 4 – 2016 Update, OECD 
Publishing, para. 7. 
307 OECD, 2015, Comments Received on Public Discussion Draft BEPS Action 4, Part 1, BIAC – The voice of business at the OECD, baseret 
på PwC’s analyse, s. 138. 
308 Se BNP for Danmark i perioden 2007-2017 i afhandlingens afsnit 3.2.1.  
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markedstilvæksten, og dette har heller ikke, indtil videre, været tilfældet i Danmark. Argumentet 

kan derfor ikke tiltrædes. 

 

PwC har også testet om det er store eller små selskaber, der har højest nettofinansieringsudgifter 

ift. deres størrelse. 

sample pct. of companies with net interest expense 
>10% EBITDA >20% EBITDA >30% EBITDA 

All companies Large cap 32-37 18-22 11-14 
Small cap 52-62 36-44 28-34 

MNC's Large cap 28-36 15-20 9-13 
Small cap 46-56 31-38 23-30 

Rated 
Companies 

Large cap 36-43 11-18 4-8 
Small cap 72-80 43-52 27-34 

Tabel 7: rentefradrag efter størrelse på selskabet, kilde: BIAC/PwC.309 

 

Tabellen viser, at mindre selskaber generelt har højere nettofinansieringsudgifter. Disse vil derfor 

blive fradragsbeskåret mere relativt set, end større selskaber. Dette kan forklares med, at mindre 

selskaber har større behov for finansiering for at ekspandere. Det antages også at være lettere for 

større selskaber at opnå finansiering fra ejere, da risikoen for disse selskabet ikke kan indfri sine 

forpligtelser typisk er mindre. En målrettet regel som de minimis, kan derfor i høj grad anbefales. 

 

Samtidig er EBITDA dog tættere på selskabers cash flows, hvilket må give en mere præcis måling af 

selskabets værdi. Derfor kan et EBITDA-loft fra skattemyndighedernes side af, være en positiv ting, 

da det kan give et mere ”ærligt” estimat af selskabets faktiske positive cash flow. 

 

6.5. Delkonklusion 
Ovenstående eksempler har illustreret, at kapitalstrukturen ikke har en betydning for, om et 

selskab bliver fradragsbeskåret efter de danske regler eller fixed ratio rule. Dette forklares ved, at 

beregningen af fradragsbeskæring skal ske i forhold til selskabets indtjening, og ikke i forhold til 

selskabets kapitalstruktur. Dette stemmer overens med tanken om, at beskatning skal ske hvor 

værdien skabes. 

 

Selskabets indtjening antages at være forbundet med selskabets aktiver, fordi aktiver skal resultere 

i økonomiske fordele for virksomheden, jf. årsregnskabsloven bilag 1C. Derfor må en øgning af 

                                                        
309 OECD, 2015, Comments Received on Public Discussion Draft BEPS Action 4, Part 1, BIAC – The voice of business at the OECD, baseret 
på PwC’s analyse, s. 137. 
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aktiver også resultere i en stigning af nettoomsætningen. Det er ikke givet, at dette skal foregå i 

samme periode, da definitionen ikke er tidsbestemt.  

 

De danske regler beregner beskæring bl.a. på baggrund af EBIT, mens fixed ratio rule beregner en 

beskæring baseret på EBITDA. Det betyder, at selskabets aktiver og af- og nedskrivninger er 

afgørende for, hvor stor betydning det vil have for selskabet, om de danske regler bliver erstattet af 

en fixed ratio rule. Såfremt et selskab har høje aktiver, og derfor høje af- og nedskrivninger, vil 

EBIT-loftet blive mindre, hvilket betyder, at det fradrag selskabet kan opnå efter de danske regler 

vil være mindre, sammenlignet med det fradrag, det kan få efter fixed ratio rule.  

 

I praksis betyder dette, at høje aktiver vil øge både EBITDA og EBIT, men EBIT vil igen blive 

påvirket negativt af af- og nedskrivningerne. Det må derfor konkluderes at aktivtunge danske 

selskaber vil opnå et større rentefradrag efter fixed ratio rule, end ved de danske regler. 

 

Justeringer i af-og nedskrivninger har en betydning for fradragsbeskæringen efter de danske 

regler, da EBIT-loftet bliver højere, jo mindre af- og nedskrivningerne er. Endvidere giver 

justeringer i produktionsomkostningerne også udslag, da EBIT også bliver påvirket af 

produktionsomkostningerne. Dette betyder, at jo mindre produktionsomkostninger selskabet har 

ift. sin nettoomsætning, jo højere rentefradrag kan selskabet få. 

 

Såfremt et selskab har lave produktionsomkostninger ift. nettoomsætning påvirkes EBIT-loftet 

som den eneste regel i dansk ret. Øges nettoomsætningen ift. produktionsomkostningerne øges 

EBIT, og dermed EBIT-loftet. Danske selskaber med høj nettoomsætningen ift. 

produktionsomkostningerne, opnår derved højere rentefradrag. Det samme må være tilfældet 

under fixed ratio rule, fordi EBITDA og EBIT øges med samme beløb, såfremt af- og 

nedskrinvinger holdes konstant.  

 

EBIT-loftet er også en mulighed under BEPS Action 4, som fixed ratio rule. En sådan regel 

indregner selskabets af- og nedskrivninger, og vil derfor tage mindre hensyn til aktivtunge 

selskaber.  

 

Sammenstilles disse faktorer kan det udledes, at de selskaber det vil have størst betydning for om 

fixed ratio rule implementeres i dansk ret, under antagelsen om, at tynd kapitlaiseringsreglen 

fortset er gældende, er de selskaber, hvor der er stor forskel på EBITDA og EBIT, og de selskaber 

hvor der er lille forskel på EBITDA og EBIT.  
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For de selskaber der har stor forskel mellem disse tal, givet i form af store af- og nedskrivninger, vil 

EBITDA-loftet give højere rentefradrag end EBIT-loftet.  

 

For de selskaber der har lille forskel mellem disse tal, givet i form af lave af- og nedskrivninger, vil 

EBIT-loftet give et højere rentefradrag end EBITDA-loftet.  

I Danmark er der allerede rentefradragsregler, og derfor vil en implementering af 

rentefradragsregler i andre lande efter afhandlingens forfatteres holdning medføre, at incitamentet 

til at flytte skattepligtig indkomst væk fra Danmark bliver mindre. Derfor er BEPS Action 4 et 

positivt initiativ, set med danske øjne.  
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7. Konklusion 
 

Afhandlingen har undersøgt, hvordan koncerninterne lån rentefastsættes i dansk ret, og hvordan 

økonomisk teori bliver anvendt til dette.  

 

Ifølge LL § 2 skal rentefastsættelse i dansk ret som hovedregel ske, på baggrund af en vurdering af 

lånetransaktionen i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Selve armslængdeprincippet 

bygger på en rationalitetsforudsætning. Prisfastsættelsen af den kontrollerede lånetransaktion 

anbefales udført ved en CUP metode. En CUP sammenligner det kontrollerede lån med et 

referencelån. Såfremt de ikke er sammenlignelige, kan der tages højde for faktorer som lånets 

løbetid og valutaforskelle, for at gøre lånene sammenlignelige. Derudover kan en 

lånemarginsmetode også anvendes til at prisfastsætte lånet. Lånemarginsmetoden adderer en 

basisrente og en rentemarginal. Basisrenten tager udgangspunkt i CIBOR (Copenhagen Interbank 

Offered Rate)310 og rentemarginalen skal reflektere de af långiver påtagede risici. Såfremt det ikke 

er muligt at anvende disse metoder, kan diskontoen plus 4 pct. anvendes som rente.  

 

Ifølge økonomisk teori sker rentefastsættelse primært på baggrund af en kreditvurdering. Såfremt 

det findes relevant, suppleres kreditvurderingen med en analyse af markedet og branchen. Lånets 

karakteristika skal også indgå i vurderingen. Formålet med kreditvurderingen er at vurdere, om 

låntager har kapacitet til at optage et sammenligneligt lån fra en tredjepart, om det ville være 

commercially rational at optage et sådant lån, og hvad renten på lånet i givet fald ville være.  

 

Diskontoen plus 4 pct. anvendes af skattemyndighederne til fastsættelse af renten, men denne 

tager kun højde for makroøkonomiske omstændigheder. Domstolene henviste 

skattemyndighederne til, at foretage en konkret vurdering i stedet for diskontoen plus 4 pct. Det 

må forstås som en vurdering ved hjælp af af CUP metoden eller lånemarginsmetoden. Det fremgår 

ikke direkte af CUP metoden at der skal indgå en kreditvurdering af låntager, men der 

sammenlignes med et lån optaget ved en uafhængig tredjepart, og det antages at der i denne 

forbindelse er blevet foretaget en kreditvurdering af låntager. En kreditvurdering er i 

overensstemmelse med økonomisk teori. Lånemarginmetoden udregnes på baggrund af 

basisrenten, der tager udgangspunkt i CIBOR, som må være fastsat på baggrund af 

makroøkonomiske omstændigheder. Dertil tillægges en rentemarginal, der udregnes på baggrund 

af selskabet kreditværdighed. Der anvendes også her økonomisk teori. Domstolen har dog i sagerne 

                                                        
310  CIBOR behandles i afhandlingens afsnit 3.4.3.2. 
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godkendt, at renten blev fastsat til diskontoen plus 4 pct., hvilket ikke kan siges at være en 

kreditvurdering. Det varierer derfor, i hvilken grad økonomisk teori anvendes i retspraksis. 

 

Det må derfor konkluderes, at rentefastsættelse af kontrollerede lånetransaktioner i dansk ret sker 

på flere forskellige måder. Rentefastsættelse i dansk ret sker på baggrund af en konkret vurdering, 

en rimelighedsvurdering, diskontoen plus 4, eller en kombination af disse. Anvendelsen af 

økonomisk teori til fastsættelsen af renten varierer derfor. 

 

Afhandlingen har endvidere undersøgt i hvilken grad en implementering af fradragsreglerne i 

BEPS Action 4, kan have betydning for danske selskaber.  

 

Der blev illustreret, at kapitalstrukturen ikke har en betydning for, om et selskab bliver 

fradragsbeskåret efter danske regler eller fixed ratio rule. Dette forklares ved, at beregningen af 

fradragsbeskæring sker i forhold til selskabets indtjening, og ikke i forhold til selskabets 

kapitalstruktur. De danske regler beregner beskæring bl.a. på baggrund af EBIT, mens fixed ratio 

rule beregner en beskæring alene baseret på EBITDA. Selskabets aktivbeholdning har betydning 

for, hvor meget rentefradrag et selskab kan få. Både EBITDA og EBIT bliver positivt påvirket af en 

øgning af aktiver, men EBIT vil igen blive negativt påvirket, da af- og nedskrivningerne også 

antages at øges. Aktivtunge danske selskaber vil derfor sandsynligvis opnå et større rentefradrag 

efter fixed ratio rule, end SEL § 11 B og § 11 C. 

 

Det konkluderes derfor, at implementeringen af fixed ratio rule vil have betydning for danske 

selskaber med mange aktiver, da disse selskaber vil kunne opnå højere rentefradrag efter fixed 

ratio rule. Det vil også have en betydning for selskaber med få aktiver, da disse selskaber vil kunne 

få et mindre rentefradrag efter fixed ratio rule, end de kan ved de nuværende danske 

rentefradragsregler. I hvor høj grad selskaberne individuelt bliver påvirket afhænger af det 

konkrete selskab, og fastsættelsen af EBITDA-loftet.  

 

Det konkluderes endvidere, at det ikke har særskilt betydning for tyndt kapitaliserede selskaber, 

hvorvidt fixed ratio rule implementeres i dansk ret eller ej, da det antages, at SEL § 11 fortsat vil 

finde anvendelse. Fradragsbeskæring efter SEL § 11 regel skal ske forud for fradragsbeskæringen 

under en fixed ratio rule.  
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8. Perspektivering 
 

Det kan ikke tilsluttes i afhandlingen, at det er uklart, hvordan rentefastsættelse burde ske i dansk 

ret, jf. den juridiske vejledning, eller at rentefastsættelse på baggrund af en kreditvurdering i nogle 

tilfælde er umulig, jf. økonomisk teori. Dog støttes argumentationen om, at det i nogle tilfælde kan 

være for ressourcekrævende at foretage en konkret vurdering. Afhandlingen vil derfor anbefale 

lovgiver at overveje, om en konsekvent efterlevelse af armslængdeprincippet er at foretrække, frem 

for en lettere anvendelig tilgang til rentefastsættelse. Eksempelvis fastsatte den indiske regering i 

2017 safe harbour rules, af kontrollerede lån og garantier.311 Ved fastsættelen tages der hensyn til 

kreditvurderingen, størrelsen på lånet mm. En sådan løsning kan overvejes.  

 

En korrektion efter armslængdeprincippet har tidligere været en rentekorrektion, men efter 2017 

kan den også bestå af en korrektion af vilkårene i låneaftalen. Dette antages at øge usikkerheden 

for skatteyderen, og er måske endnu en begrundelse til, at safe harbour rules bør overvejes, da det 

vil mindske omkostninger for skattemyndighederne og selskaberne, samt skabe forudsigelighed.   

 

Det anbefales, at selskaber udarbejder en koncernløsning til prisfastsættelse af kontrollerede lån. 

En standardaftale, der indeholder valuta, løbetid, kreditvurdering, og andre aftalevilkår, der kan 

være relevante for den konkrete koncern. Formålet er, at lette compliance omkostninger.  

 

En standardaftale kan samtidig tage højde for individuelle landes rentefradragsregler. Såfremt 

BEPS Action 4 implementeres i (næsten) alle verdens suveræne stater, vil der ikke være behov for 

dette. Derfor kan implementering af BEPS Action 4 både simplificere reglerne for multinationale 

koncerner, og lette deres omkostninger i forbindelse med compliance. Implikationerne af BEPS 

Action 4 må følges tæt, i de lande hvor BEPS Action 4 bliver implementeret.  

 

Den store tilslutning til BEPS projektet, kan være en indikation af, at mange lande er interesserede 

i en konform beskatning på tværs af suveræne staters landegrænser. Jo flere lande der tilslutter sig 

BEPS projektet, jo mere konform beskatning vil der være. En fuldstændig ens beskatning af 

selskaber i alle verdens lande, vil fjerne økonomiske fordele ved skatteplanlægning. Fuldstændig 

konforme skatteregler på verdensplan, skaber derudover større forudsigelighed og mindsker 

complaince omkostninger. BEPS projektet er et skridt i denne retning, men fuldstændig ens 

beskatningsregler må dog (desværre) være en ideologi fremfor en realitet. 

                                                        
311 Bilaney, Sunny K., 2017, India: New Safe Harbour Rules for Intra-Group Loans and Guarantees: How safe is the new harbour?, 
Derivatives & Financial Instruments, Vol. 19. No. 6, Published 6 november 2017, IBFD 
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Anvendte forkortelser 
 

• Art. – Artikel  

• LL - Ligningsloven 

• SL - Statsskatteloven 

• SEL – Selskabsskatteloven 

• TPG – Transfer Pricing Guidelines for Multinational  Enterprises and Tax Administrations 

• OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 

• BNP – Bruttonationalproduktet  

• EBIT – Earnings before interest and tax 

• EBITDA - Earnings before interest, tax depreciation and amortization 

• BEPS – Base Erosion and Profit Shifting 

• G20 – Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors 

• ATA direktivet – Anti Tax Avoidance Directive 

• PwC – PricewaterhouseCoopers 

• BIAC – Business at OECD 

• CIBOR – Copenhagen Inter Bank Offered Rate 
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Illustrationer og tabeller  
 

Illustration 1: sammenlignelighedsanalysen, kilde: egen tilvirkning med inspiration fra TPG. 

Illustration 2: risikovurdering, kilde: egen tilvirkning 
Illustration 3: S&P’s metodik ved en kreditvurdeirng 

Illustration 4: regneeksempel 1, kilde: egen tilvirkning 

Illustration 5: regneeksempel 2, kilde: egen tilvirkning 

Illustration 6: regneeksempel 3, kilde: egen tilvirkning 

 
Figur 1: OECD Data, årlig BNP tilvækst i %, 2009-2019. 

Figur 2: Årlig inflation i EURO området og de primære komponenter, i perioden 2008-2018.312 

Figur 3: inflation i DK. 

Figur 4: Danske 10 årige statsobligationer. 

Figur 5: Aktuelle CIBOR-satser, per 27. april 2018. 
Figur 6: afkast på statsobligationer i Europa 

Figur 7: fradragsbeskæring efter branche, kilde: PwC/BIAC (bilag 2) 

 

Tabel 1: lånevilkår, kilde: egen tilvirkning. 

Tabel 2: genstand for korrektion, kilde: egen tilvirkning. 

Tabel 3: kreditratings 
Tabel 4: Tal for perioden 2010-2015, kilde: LSR af 27.02.2018 Journalnr. 17-0987727. Skemaet viser tal i tusind kr.  

Tabel 5: rentefradrag ift. procentsatser af EBITDA, kilde: BIAC/PwC.313 Tallene er baseret på gennemsnitlige tal over perioden 2009 til 

2013, se bilag 1. 

Tabel 6: nøgletal, kilde: Petersen, Christian V., & Plenborg, Thomas, 2012, Financial Statement Analysis, 1. udgave, Pearson Education 

Limited, Harlow, England, s. 30. 
Tabel 7: rentefradrag efter størrelse på selskabet, kilde: ”Comments received on Public Discussion draft BEPS Action 4: Interest 

deductions and other financial payments”, 2015, BIAC – The voice of business at the OECD, baseret på PwC’s analyse, s. 137.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
312 Eurostat Statistics Explained, Euro area annual inflation and its main components (%), January 2008-April 2018 (estimated),  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Euro_area_annual_inflation_and_its_main_components_(%25),_January_2008-
April_2018_(estimated).png, Besøgt 5 april 2018. 
313 OECD, 2015, Comments received on public discussion draft BEPS Action 4, Part 1, Annex I.B. 
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Bilag 1 
Konsoliderede regnskaber af offentlige selskaber, 2009-2013 

 

Kilde: OECD, 2015, Public Discussion Draft BEPS Action 4, Annex  IB, Table A1, s. 179.  
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Bilag 2 
Konsoliderede regnskaber af offentlige selskaber, 2013, per branche.

  

Kilde: OECD, 2015, Public Discussion Draft BEPS Action 4, Annex  IB, Table A3.5., s. 185. 


