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Abstract 

The main purpose of this thesis is to analyse the theoretical and practical consequences for a multinational 

enterprise (MNE) when applicating the 2017 edition of the OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG) in 

regards to intercompany restructurings involving intangibles. 

In the wake of the globalization and the derived integration of economies and markets, there has been a general 

change in the way MNE’s structure their business from being solely country specific to more global oriented. 

These developments have led to gaps and discrepancies in international tax law, which have opened up 

opportunities for tax planning to exploit the discrepancy in order to minimise the total tax payments. This has 

increased the focus on aggressive tax planning and the inherent perception that it is non-compliant and 

undermines the integrity of the tax systems. As a result, OECD launched the project Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS), which equips countries with tools to avoid BEPS and ensure alignment between the place of 

taxation and value creation. 

In the consolidated TPG there has been far reaching revisions to the chapters regarding intangibles (VI) and 

business restructurings (IX). The new chapter VI has introduced a new broader definition of intangibles. In 

addition, there has been a change in the substance of being entitled to the returns from exploitation of 

intangibles, since the entitlement is now conditioned on performing and controlling functions, providing assets 

and assume risks related to DEMPE of the intangible. Chapter IX has also been revised in order to be 

conformed with the rest of TPG, which included many references to different sections of TPG. Usually 

business restructurings involve intangibles, hence, the chapters are to a certain extent interdependent. Business 

restructurings often result in changes in the way MNE’s allocate profits deriving from intangibles, where the 

profit split method is regarded as the best method when companies contribute with unique and valuable 

intangibles. In writing this thesis OECD is currently working on finishing the guidelines related to profit split 

and the analysis is based on the published discussion draft, which is analysed in order to understand the 

expected challenges for MNE. 

With the knowledge obtained, the practical challenges of the above-mentioned analyses are discussed in a self-

developed case with a multinational entity that restructures in order to relocate intangibles to its subsidiaries. 

The obtained knowledge also provided a basis for a discussion on whether the revisions of TPG have caused 

a materiel change to the arm’s length principle or it is considered a precision. The discussion concludes that 

the revision of TPG has caused a material change of the arm’s length principle which possibly leads to an 

asymmetric use of TPG between countries. 
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1. Indledning 

Med globaliseringens indtog og den teknologiske udvikling, er der sket en markant integration af verdens 

økonomier, der i samspil med arbejdernes og kapitalens frie bevægelighed har haft en væsentlig indflydelse 

på koncerners valg af mere globalt orienterede virksomhedsstrukturer. Fra at være rent nationale anliggender, 

er de fleste koncerner nu kendetegnet ved at være globalt orienteret. Imidlertid har den internationale 

skattelovgivning ikke formået at følge trit med den hastige udvikling indenfor økonomi og teknologi. Det har 

bevirket, at der har været forskelle og mismatches i den internationale skattelovgivning, som multinationale 

koncerner har kunne drage fordel af med henblik på skatteplanlægning, for at minimere den samlede 

skattebetaling – benævnt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)1. 

Multinationale koncerners mulighed for aggressiv skatteplanlægning som følge af forskelle i international 

skattelovgivning, har særligt resulteret i en stigning i kontrollerede transaktioner involverende overdragelse af 

immaterielle aktiver. Sådanne kontrollerede transaktioner har en iboende skattemæssig kompleksitet, da 

overdragelsen ofte involverer overførsel af funktioner og risici. Ved overdragelsen skal der ske en 

kompensation på armslængdevilkår, hvilket tilsvarer de priser og vilkår som uafhængige parter ville aftalt. 

Imidlertid foreligger der i koncerner ikke en modstridende interesse, der naturligt sikrer en opretholdelse af 

armslængdeprincippet, hvorfor kontrollerede transaktioner i visse tilfælde tilrettelægges således, at koncernen 

som hele stilles bedre, men resultatfordelingen ikke nødvendigvis afspejler koncernselskabernes relative 

bidrag til værdiskabelsen.  

Kombinationen af mismatches i den internationale skattelovgivning og brugen af aggressiv skatteplanlægning 

har resulteret i øget bevågenhed fra medierne, offentligheden og skattemyndighederne af, hvorvidt 

multinationale selskaber betaler korrekt andel i skat. OECD anerkendte problemstillingen i rapporten ’Action 

Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ og anså det for nødvendigt at ændre den internationale 

skattelovgivning for at forhindre muligheden for BEPS2. Det førte i 2013 til et internationalt samarbejde 

administreret af OECD, der arbejdede for en konsensusbaseret vejledning til at imødegå BEPS, hvor der bl.a. 

var et øget fokus på transfer pricing problemstillingen vedrørende fordelingen og beskatningen af profit fra 

immaterielle aktiver. Hertil har opdateringen af TPG 2017 kapitlerne om immaterielle aktiver og 

omstruktureringer samt Discussion Draft 2017 om profit split spillet en væsentlig rolle i henhold til at imødegå 

BEPS. 

Den store opmærksomhed på multinationale koncerners korrekte skattebetaling er også et emne, der står højt 

på dagsordenen hos SKAT. I transfer pricing øjemed gør SKAT en stor indsats for at sikre, at kontrollerede 

                                                 
1 (OECD, 2017b) 
2 (OECD, 2013b) 
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transaktioner sker i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I de tilfælde hvor indkomstkontrollen viser, 

at transaktionerne ikke er sket på armslængdevilkår, korrigeres priser og vilkår i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. I skatteåret 2016 foretog SKAT i alt 188 transfer pricing korrektioner, hvor selskabers 

skattepligtige indkomst blev forhøjet med 7,3 mia. kr. Af de i alt 188 korrektioner vedrørte blot 4% af dem 

immaterielle aktiver. På trods af immaterielle aktivers relative lille andel af de samlede korrektioner, udgjorde 

korrektionsbeløbet omkring 35% af det samlede forhøjelsesbeløb svarende til 2,5 mia. kr. Det vidner således 

om, at koncerninterne transaktioner involverende immaterielle aktiver ofte foranlediger de største 

indkomstmæssige korrektioner3. 

Forfatternes interesse for emnet og relevansen for multinationale koncerner med kontrollerede transaktioner 

involverende immaterielle aktiver, har været baggrunden for udarbejdelsen af nærværende afhandling. 

1.1 Problemformulering 

Nærværende afhandling analyserer implementeringen af den nye transfer pricing vejledning i OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines 2017 samt anvendelsen og konsekvenserne ved de nye vejledninger for 

multinationale koncernselskaber.  

Afhandlingen behandler udbygningen og præciseringen af TPG kapitel VI vedrørende immaterielle aktiver, 

som udspringer af BEPS Actions 8-10. Da immaterielle aktiver ofte overdrages i forbindelse med 

koncerninterne omstruktureringer, findes en naturlig sammenhæng til det opdaterede TPG kapitel IX 

vedrørende koncerninterne omstruktureringer. Kapitlet analyserer påvirkningen af koncernens 

resultatfordeling efter overdragelse af immaterielle aktiver, funktioner og risici i forbindelse med en 

koncernintern omstrukturering. Endelig fordrer en flytning af immaterielle aktiver til andre koncernselskaber, 

at profit split metoden kan vise sig at være den bedst egnede transfer pricing metode, hvorfor OECD’s 

nuværende udkast til en ny vejledning tillige vil blive analyseret. Således vil afhandlingen analysere de mest 

centrale transfer pricing forhold som selskaberne vil opleve og blive udfordret på. For at øge brugbarheden er 

der også udarbejdet en egenkonstrueret case, der følger op på behandlingen af den nye og udbyggede transfer 

pricing vejledning og illustrerer de vigtigste forhold fra afhandlingens teoretiske analyser. De førnævnte 

overvejelser har afledt følgende problemformulering: 

• Hvilke teoretiske og praktiske konsekvenser har opdateringen af TPG 2017 kapitel VI og IX samt 

Discussion Draft 2017 omhandlende henholdsvis immaterielle aktiver, koncerninterne 

omstruktureringer og profit split metoden haft for multinationale koncerner? 

                                                 
3 (SKAT, 2016) 
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For at støtte afhandlingens struktur og kunne besvare ovenstående problemformulering, vil afhandlingen 

besvare nedenstående underspørgsmål:  

1. Hvad er formålet med BEPS-projektet, hvorfor var det nødvendigt med et internationalt samarbejde 

og hvad er status i implementeringen? 

2. Hvad er sammenhængen mellem OECD’s regulering af transfer pricing og dansk ret, samt hvilken 

betydning har løbende opdateringer af OECD’s TPG for gældende dansk ret? 

3. Hvilken udbygning er der sket i TPG kapitel VI om immaterielle aktiver, hvor er ændringerne foretaget 

i forhold til det tidligere kapitel VI og hvilke konsekvenser forventes det at have for multinationale 

koncerner? 

4. Hvilken udbygning er der sket for TPG kapitel IX om koncerninterne omstruktureringer, hvor er 

ændringerne foretaget i forhold til det tidligere kapitel IX og hvilke konsekvenser forventes det at have 

for multinationale koncerner? 

5. Hvilke konsekvenser vil udkastet til det nye TPG kapitel II vedrørende profit split metoden have for 

multinationale koncerner? 

6. Hvordan skal en multinational koncern praktisk anvende de opdaterede vejledninger, når koncernen 

foretager en koncernintern omstrukturering med overdragelse af immaterielle aktiver? 

1.2 Afgrænsning 

For at fokusere på de i problemstillingen fremsatte fokuspunkter, er der i afhandlingen foretaget følgende 

afgrænsninger.  

Afhandlingen tager afsæt i danske og udenlandske selskaber, der er underlagt fuld dokumentationspligt og 

deraf påvirkes af udbygningen af OECD's TPG. Afhandlingens fokus vil centrere sig omkring kapitel VI og 

IX samt DD 2017 vedrørende henholdsvis immaterielle aktiver, koncerninterne omstruktureringer og profit 

split metoden. Som følge heraf vil øvrige TPG kapitler alene blive behandlet indirekte, hvilket eksempelvis 

gælder dokumentationskravene ifølge TPG kapitel V. Det skyldes bl.a., at opdateringen af TPG 2017 kapitel 

V medfører en meget specifik og detaljeret udbygning af transfer pricing dokumentationen, hvor afhandlingen 

alene fokuserer på de mest centrale transfer pricing forhold, som koncernselskaberne oplever og som de 

efterfølgende skal oplyse i deres transfer pricing dokumentation. 

For at øge brugbarheden af den teoretiske analyse, vil afhandlingen også indeholde en praktisk case med 

henblik på at belyse samt analysere de fundne problemstillinger for et dansk moderselskab i en multinational 

koncern. Eftersom der er tale om en egenkonstrueret case, eksisterer der ikke et talgrundlag, hvorpå der kan 

foretages en kvantificering af koncernens resultatfordeling samt efterfølgende overdragelse af immaterielle 

aktiver. 
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Den praktiske case vil være centreret omkring et dansk moderselskab omfattet af selskabslovens regler for 

kapitalselskaber, hvor koncernstrukturen er kendetegnet ved 100 pct. ejerskab og datterselskaber hvis 

selskabsform tilsvarer danske kapitalselskaber. Således vil casen ikke medtage behandlingen af transaktioner 

til fysiske personer, transparente enheder, faste driftssteder e.lign. 

Afhandlingens fokus på transfer pricing fordrer tillige, at der afgrænses fra at inddrage forhold såsom 

selskabsskat og moms ved transaktionerne. Endvidere vil selskabsretlige forhold såsom tynd kapitalisering og 

rentefradragsbegrænsning heller ikke medtages, da OECD i skrivende stund arbejder på et helt nyt kapitel om 

finansielle transaktioner, hvor der end ikke er offentliggjort et udkast. Endelig vil den civilretlige behandling 

af medarbejderforhold heller ikke blive medtaget i casen om end der sker overdragelse af personer og 

funktioner. 

For at kunne færdiggøre afhandlingen, har det været nødvendigt at stoppe informationssamlingen den 1. april 

2018. Kommer der efterfølgende begivenheder, der har relevans for afhandlingens emner kan disse blive 

drøftet ved det mundtlige forsvar af afhandlingen.  

1.3 Metode og kildekritik 

I afhandlingen anvendes den retsdogmatiske metode til løsning af problemformuleringen. Retsdogmatikken er 

et udtryk for den juridiske metode, og anvendes til at udlede gældende ret ud fra systematisk anvendelse af 

retskilder. Gældende ret udtrykker det resultat som domstolene ville komme frem til ved domstolsprøvelse, 

hvorfor korrekt anvendelse af den retsdogmatiske metode vil være overensstemmende med gældende ret. 

Retsdogmatikken opstiller en hierarkisk opbygning for anvendelse af retskilderne, hvor der tages 

udgangspunkt i regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur4.  

Formålet med afhandlingen er at fastslå gældende ret inden for transfer pricing og i den forbindelse analysere, 

hvilke konsekvenser den skatteretlige regulering på området har for multinationale koncerner. Sammenhængen 

mellem den danske hjemmel til transfer pricing regulering i LL § 2 samt fortolkningsbidragene hertil i OECD’s 

modeloverenskomst samt TPG analyseres i afhandlingens kapitel 3. 

1.3.1 Retskilder og kildekritik 

Afhandlingens problemstilling er søgt løst via en objektiv tilgang, hvorfor vurderingen og kvaliteten af de 

anvendte retskilder er foretaget ud fra en kildekritisk betragtning. 

Som følge af afhandlingens brug af den retsdogmatiske metode, består de primære retskilder af dansk materiel 

transfer pricing lovgivning som fortolkes på baggrund af OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Grundstenen i 

                                                 
4 (Nielsen & Tvarnø, 2014) 
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OECD’s arbejde består i at fremme den økonomiske udvikling ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, 

hvorfor der antages en høj iboende objektivitet i TPG. De sekundære data udgør fagbøger, hjemmesider og 

tidsskrifter som i udgangspunktet søger objektivitet, men er imidlertid ofte påvirket af den pågældende 

forfatters egne meninger. Det har således været formålet at vurdere reliabiliteten og validiteten af disse data5.  

I tillæg hertil er der benyttet kommentarer fra interessenter, der giver inputs til OECD’s udarbejdede DD 2017 

om profit split metoden, hvor det anerkendes at disse kommentarer er præget af forudfattede meninger. De 

anvendte kommentarer tager afsæt i BusinessEurope, der er en interesseorganisation, som repræsenterer 

selskaber af alle størrelser på tværs af Europa, hvorfor BusinessEuropes holdninger er præget af selskabernes 

synspunkter6. Sammenfattende vurderes afhandlingens anvendte retskilder at være både pålidelige og valide. 

1.3.2 Struktur 

Afhandlingens problemstilling søges besvaret via af en teoretisk og praktisk tilgang. Indledningsvist vil 

afhandlingen redegøre for formålet med BEPS-projektet samt årsagen til, at der var et behov for et 

internationalt samarbejde til at undgå skatteunddragelse. I forlængelse heraf belyses den juridiske indvirkning 

på dansk ret som følge af opdaterede Transfer Pricing Guidelines. Dernæst følger tre analysekapitler, der 

danner grundlag for den egenkonstrueret case. De to første analysekapitler analyserer udbygningen af TPG 

kapitel VI og IX vedrørende immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer, og på baggrund heraf 

vurderes de forventede konsekvenser for multinationale koncerner. Ydermere foretages en analyse af 

Discussion Draft (DD) 2017 vedrørende profit split metoden og vurdering af de forventede konsekvenser, 

såfremt vejledningen i DD 2017 implementeres i TPG. Analysekapitlerne er fundamentet for en 

egenkonstrueret case, der belyser de praktiske konsekvenser ved anvendelse af de ovenstående kapitler i 

forbindelse med en koncernintern omstrukturering, der involverer flytning af et immaterielt aktiv. 

Afslutningsvist diskuteres det, hvorvidt udbygningen af TPG har resulteret i en materiel ændring af 

armslængdeprincippet. 

 

Figur 1. Overblik over afhandlingens struktur. Kilde: Egen tilvirkning. 

                                                 
5 (Andersen, 2013) 
6 (BusinessEurope, 2018) 
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2. BEPS og kampen mod skatteunddragelse 

I de seneste år har der være et øget internationalt fokus på skatteunddragelse både fra multinationale selskaber 

og skattemyndigheders side. En af problemstillingerne inden for transfer pricing i relation til immaterielle 

aktiver er, at det har været muligt for koncernselskaber at foretage en adskillelse af funktioner fra risici og 

immaterielle aktiver. Funktionerne er placeret i højskattelande, mens immaterielle aktiver samt risici er flyttet 

til lavskattelande og tildelt hovedparten af afkastet, mens funktionerne alene er tildelt et lavere afkast7. OECD 

har som reaktion herpå publiceret en ambitiøs plan, der skal adressere og løse problemerne ved 

skatteunddragelse. Således vil følgende kapitel redegøre for, hvad den ambitiøse plan omfatter og hvorfor det 

overhovedet var nødvendigt med nye tiltag der modarbejder skatteunddragelse.  

2.1 Hvad er formålet med BEPS? 

Base Erosion and Profit Shifting er til dato det største skatteretlige projekt, som er udarbejdet af OECD. 

Projektet retter sig imod de risici, der er forbundet med multinationale koncerners (MNE) muligheder for bl.a. 

at benytte transfer pricing til at opnå en lavere samlet koncernbeskatning og erodere skattebasen i de lande, 

hvor aktiviteten og værdiskabelsen reelt sker. BEPS forekommer bl.a. i følgende situationer: 

• Flytning af immaterielle aktiver uden betaling, 

• Indkomstflytning til lavskattelande med begrænset aktivitet, 

• Ulovlig statsstøtte i form af gunstige skatteaftaler for store koncerner, eller 

• Resultatfordelingen i koncernen ikke afspejler værdiskabelsen og påtagede risici 

Det anslås, at de negative effekter ved BEPS årligt løber op i omegnen af 100-240 mia. USD i tabte indtægter, 

der svarer til 4-10% af den globale indkomst fra selskabsskatter8. For at sikre, at BEPS-projektet kan blive en 

succes, er det overordnede formål at give medlemslandene nogle redskaber, både nationalt og internationalt, 

således at de respektive landes indkomst fra skatter afspejler, hvor aktiviteten og værdiskabelsen reelt sker9. 

Formålet er organiseret omkring tre søjler bestående af (1) styrke sammenhængen i den internationale 

selskabsskattelovgivning, (2) tilpasse beskatning i overensstemmelse med substansen af den økonomiske 

aktivitet og (3) øget transparens10.  

Et manglende modsvar mod BEPS vil kunne underminere konkurrencesituationen, da selskaber der opererer 

globalt, ville kunne indrette sig via selskabsstrukturer, der giver mulighed for gunstige skatteforhold og dermed 

                                                 
7 (Wittendorff, 2016b) 
8 (OECD, 2017b) 
9 (OECD, 2013a) 
10 (OECD, 2017b) 
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at profitere fra BEPS, modsat selskaber, der alene opererer nationalt. Endvidere vil det kunne påvirke 

individuelle skatteyderes syn på fair skattebetaling, når disse pålignes skat af deres personlige indkomst, mens 

store multinationale selskaber strukturerer sig med henblik på at undgå den skat de burde have betalt.  

2.2 Behovet for et internationalt samarbejde til bekæmpelse af skatteunddragelse 

Når korrekt og fair skattebetaling har stor bevågenhed, kan det henføres til offentlighedens stigende interesse 

for, at multinationale selskaber pålignes korrekt skat og ikke underminerer skattebasen i de lande, hvori de 

opererer. I kølvandet på finanskrisen har der været flere sager, der påviser, at multinationale selskaber i flere 

lande slet ikke pålignes skat eller arbejder med meget lave effektive skatteprocenter. Dette har placeret 

diskussionen i et krydsfelt mellem skatteret og en politisk diskussion af fair skattebetaling11. 

Eksempelvis blev der i august 2016 afsagt dom i sagen mellem kommissionen og Irland, da sidstnævnte i strid 

med EU-retten havde bevilget unødige skattefordele til Apple, der resulterede i, at deres effektive skatteprocent 

af resultatet i Europa var på 0,005% i 201412. Imidlertid mener Bundgaard, at debatten om fair skattebetaling 

er kørt af sporet, da denne er misforstået i den bredere offentlighed, og kritikken snarere bunder i en solidarisk 

tanke om, at større virksomheder skal pålignes højere skat end en saglig debat om at finde løsninger til at 

udjævne forskellene i de internationale skattesystemer13.  

I overensstemmelse hermed fremfører OECD, at debatten om udhuling af skatteprovenuer tager afsæt i forkerte 

forudsætninger. OECD fremfører, at den nuværende internationale skattelovgivning ikke har kunne følge trit 

med den tilsvarende udvikling indenfor bl.a. digital økonomi, immaterielle aktiver mv., som den har til hensigt 

at beskatte. Herunder har globaliseringens indtog med en stadig større integration af nationale økonomier og 

markeder haft en væsentlig indvirkning på måden, hvorpå multinationale selskaber kan strukturere sig på. Her 

er det især arbejdernes og kapitalens frie bevægelighed, lempeligere handelsbarrierer, teknologisk udvikling 

og udviklingen indenfor immaterielle aktiver, der har haft en væsentlig indflydelse. Det har således betydet, at 

selskaber er gået fra rent nationale anliggender til, at deres globale værdikæder nu er fragmenteret på tværs af 

landegrænser. 

For at tilegne sig en forståelse af omfanget af skatteunddragelse samt indvirkningen af selskabers globale 

tilstedeværelse, kan man som indikation herpå anvende det relative gennemsnitlige forhold mellem 

udlandsinvesteringer (FDI) og bruttonationalprodukt (BNP) mellem lande kendetegnet ved en høj ratio og alle 

øvrige lande. Begrebet FDI refererer til en investering foretaget af et selskab hjemmehørende i en stat, der 

ønsker at facilitere tilstedeværelsen i en udenlandsk stat. FDI kan ske på to metoder herunder Greenfield 

                                                 
11 (Schmidt, 2015/14) 
12 (PwC, 2016) 
13 (Bundgaard, 2015) 
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operation eller M&A. Førstnævnte involverer etablering af et nyt selskab, hvorimod M&A vedrører opkøb 

eller fusion af et allerede eksisterende selskab14. Formålet hermed kan være mangeartet eksempelvis med afsæt 

i et ønske om at sprede værdikæden globalt, rykke produktionsarbejde til lande med billig arbejdskraft eller 

etablering af et salgsselskab i et vigtigt marked for at øge tilstedeværelsen og derigennem salget 

Figur 2 viser det gennemsnitlige forhold mellem FDI og BNP mellem høj-ratio lande bl.a. De Britiske 

Jomfruøer, Bermuda og Cayman Islands og alle øvrige lande, hvor en ratio på 75 i år 2005 udtrykker forholdet 

mellem koncentrationen i høj-ratio landene i forhold til de øvrige lande. Således er ratioen på 161 en indikation 

på, at der er sket en markant stigning i FDI i høj-ratio landene, hvilket antyder en øget skatteplanlægning over 

årene15.  

 

Figur 2. Koncentration af FDI relativt til BNP. Kilde: OECD (2017b) og egen tilvirkning. 

I figur 3 er ønsket om at foretage FDI i lavøkonomiske lande snarere bundet i et ønske om at minimere den 

samlede pålignede skat fremfor at opnå driftsmæssige fordele. Lande omfattet af karakteristika såsom høj ratio 

af FDI relativt til BNP samt lav eller ingen selskabsbeskatning er eksempelvis De Britiske Jomfruøer, Bermuda 

og Cayman Islands. Figur 3 viser det relative forhold mellem FDI og BNP for De Britiske Jomfruøer, Bermuda 

og Cayman Islands og sammenholder ratioen med niveauet for gennemsnitlige OECD-lande. Der ses et meget 

tydeligt billede af, at lavskattelandene er kendetegnet ved at have meget høje koncentrationer af FDI relativt 

den reelle økonomiske aktivitet målt på BNP modsat OECD-landene, der viser den modsatte tendens.  

I tillæg hertil påviser OECD i deres rapport, at FDI positionerne i lavskattelandene primært sker igennem 

såkaldte SPE'er (Special Purpose Entities), der er selskaber karakteriseret ved ingen eller få ansatte, ingen 

                                                 
14 (Hill, et al., 2012) 
15 (OECD, 2017b) 
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fysisk tilstedeværelse i staten, hvori det er hjemmehørende, og aktiviteten primært er centreret omkring 

holding- eller investeringsvirksomhed16, hvorfor der således er ingen eller meget begrænset substans. 

 

Figur 3. Koncentration af FDI relativt til BNP i lavskattelande og OECD-lande. Kilde: Larsen (2017)17 og egen tilvirkning 

Således indgår selskaberne i disse lavskattelande i en samlet selskabskonstruktion, der ønsker at adskille 

lokationen for selve værdiskabelsen og lokationen, hvor profitten placeres. En anden måde til at måle 

adskillelsen af profitter mellem lokationer, hvor profit rapporteres, og værdiskabelsen reelt sker, foreligger i 

rationen imellem royalty fra immaterielle aktiver og R&D-omkostninger. En høj ratio indikerer flere royalty 

betalinger end R&D-omkostninger, som indikerer flytning af immaterielle aktiver til lavskattelande. 

Grundlaget for dette er, at der må forventes at være sammenhæng mellem R&D-omkostninger og immaterielle 

aktiver, hvorfor denne ratio kan benyttes til at indikere forekomsten af BEPS. OECD har underbygget 

påstanden i en undersøgelse, der viser, at lande kendetegnet ved en høj ratio har en faktor 9,3 i forhold til andre 

gennemsnitlige lande18.  

I overensstemmelse med de førnævnte forhold, der påviser at multinationale selskaber forsøger at flytte 

indkomster til lavskattelande, argumenterer ledelsen for selvsamme selskaber ofte for, at de har et ansvar 

overfor dets kapitalejere i henhold til at maksimere værdien af selskabet. I denne sammenhæng har den 

effektive skattesats en væsentlig indvirkning, da denne direkte påvirker diskonteringsfaktoren samt forecasting 

til prisfastsættelsen af aktierne, hvorfor en mindskelse af skattebetalingen direkte afspejler sig i en øget 

prisfastsættelse. Endvidere ønsker investorer ofte at måle selskabers rentabilitet på nøgletallet Earnings Per 

Share, der har en positiv korrelation med den effektive skatteprocent. Således bevirker en høj skattebetaling, 

                                                 
16 (OECD, 2017b) 
17 (Larsen, 2017) 
18 (OECD, 2017b) 
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at værdiskabelsen og dermed afkastet på investeringer for aktionærerne falder, hvorfor selskaberne hele tiden 

tilskynder at minimere denne. De nævnte problemer er ifølge OECD med til at påvise eksistensen af BEPS og 

deraf behovet for at udarbejde tiltag til at imødegå BEPS.   

2.3 BEPS-handlingsplanen og indarbejdelsen i TPG 2017 

Som reaktion på de identificerede risici som følge af BEPS, udarbejdede OECD i 2013 en handlingsplan med 

15 Actions målrettet imod de identificerede risici. Handlingsplanen var vidtrækkende og indeholdt 

handlingsplaner med fokus på bl.a. digital økonomi, CFC, faste driftssteder og transfer pricing. Actions 8-10 

vedrørende transfer pricing har særligt fokus på immaterielle aktiver, og at resultatfordelingen i koncerner sker 

i overensstemmelse med de enkelte selskabers bidrag til værdiskabelsen19. Handlingsplanen dannede grundlag 

for en endelig rapport, der udkom i oktober 2015: “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, 

Actions 8-10 – 2015 Final Reports”. 

I juni 2017 udgav OECD den nyeste version af TPG, der bl.a. afspejler en konsolidering af handlingsplanen 

fra 2015 vedrørende Actions 8-10 og 13 om transfer pricing dokumentation. Indarbejdelsen af Actions 8-10 

og 13 i TPG 2017 bevirkede i en væsentlig opdatering og udvidelse af flere kapitler i TPG, hvor der i 

afhandlingen fokuseres på kapitlerne VI, IX og II omhandlende henholdsvis immaterielle aktiver, 

koncerninterne omstruktureringer og profit split. I forbindelse med udbygningen og præciseringen af TPG er 

det dog fortsat armslængdeprincippet, der skal anvendes ved resultatfordelingen. Udbygningen af TPG har dog 

bevirket, at armslængdeprincippet vedrørende immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer nu 

indeholder et mere præciseret substanselement i overensstemmelse med TPG kapitel I. Substanskravet er 

indarbejdet for at imødekomme en geografisk adskillelse af, hvor værdiskabelsen sker og hvor indkomster 

beskattes. Således er det et nøgletema i kapitel I, at man i forbindelse med resultatfordelingen påser 

nedenstående substanskrav for bl.a. at imødegå brugen af cash-boxes, herunder: 

• Selskabet har ansatte, der træffer beslutninger samt selskabet kan kontrollere disse beslutninger,  

• De ansatte har beslutningskompetence dvs. uddannelse, erfaring og viden, og 

• Selskabet har finansiel kapacitet til at bære de påtagede risici 

Således er målsætningen i det nye TPG, at værdiskabelsen og den efterfølgende resultatfordeling skal være i 

overensstemmelse med de enkelte koncernselskabers bidrag af funktioner, aktiver og risici.  

                                                 
19 (OECD, 2013b) 
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2.4 Hvad er status på BEPS? 

Opbakningen til OECD’s BEPS-projekt er stor, og i skrivende stund er medlemstallet steget til 113 lande. De 

tilsluttede medlemslande repræsenterer lande fra alle verdensdele, og disse lande står samlet for mere end 93% 

af den globale BNP. Det underbygger pointen om, at BEPS er et omfattende problem og dermed kræver globale 

tiltag og øget internationalt samarbejde for undgå skatteunddragelse20.  

Det øget fokus på kampen mod skatteunddragelse har bl.a. resulteret i, at EU-kommissionen har godkendt en 

politisk aftale imellem unionens medlemslande vedrørende øget transparens på rådgiverydelser. Målet med 

den nye aftale er at bekæmpe skatteunddragelse og forøge transparens i den internationale skatteret. Den nye 

aftale sigter mod, at skatterådgivere har en pligt til at oplyse nationale skattemyndigheder omkring 

skatterådgivning, der vurderes at kunne resultere i skatteunddragelse. Derefter er det hensigten, at 

skattemyndighederne i de respektive medlemsstater udveksler informationerne med hinanden.  

Den politiske aftale har videre bevirket i, at der er blevet udarbejdet en liste med eksempler på rådgivning, der 

kan indikere skatteunddragelse og derfor omfattes af oplysningspligten21. Nedenfor er gengivet de mest 

relevante forhold vedrørende rådgivning om transfer pricing, eksempelvis: 

• Rådgivning omkring skattestrukturer der involverer overførsel af hard-to-value-intangibles, 

• Rådgivning omkring brugen af selskaber uden substans, og 

• Rådgivning om brugen af lavskattelande i skattestrukturer 

Aftalen lander i kølvandet på medielækager såsom Panama- og Paradise Papers, der har påvist, hvordan 

rådgivere aktivt har assisteret selskaber samt individuelle skatteydere med at undgå skattebetaling ved brugen 

af komplekse skattestrukturer. Således er den politiske aftale en udvidelse af EU-landenes aftale om at 

udveksle skatteaftaler og kendelser, og dermed endnu et tiltag i styrkelsen mod at undgå skatteunddragelse. 

Set i et dansk perspektiv konkluderer Skattelovrådet i en nylig rapport, at de anser dansk lovgivning samt det 

internationale arbejde på området for at stå stærkt til at bekæmpe skatteunddragelse22  

2.5 Delkonklusion 

BEPS-projektet er til dato det største skatteretlige projekt udarbejdet af OECD, der har til formål at udarbejde 

en handlingsplan, der skal adressere og løse problemerne ved skatteunddragelse. Skatteunddragelse 

forekommer bl.a. ved multinationale koncerners brug af transfer pricing til at minimere den samlede 

                                                 
20 (OECD, 2017b) 
21 (EU-kommissionen, 2018) 
22 (Skatteministeriet, 2018) 
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koncernbeskatning, hvor særligt adskillelsen af funktioner fra risici og immaterielle aktiver og den 

efterfølgende flytning af immaterielle aktiver til lavskattelande har været en væsentlig årsag til 

skatteunddragelse. 

OECD påviste, at lavskattelande såsom Bermuda og De Britiske Jomfruøer havde oplevet en enorm stigning i 

FDI, der ikke tilsvarede den økonomiske aktivitet i landet målt på BNP. Dette indikerede, at mange lande 

foretog store investeringer i disse lavskattelande med henblik på at skatteoptimere snarere end at opnå 

driftsmæssige fordele. OECD underbyggede videre påstanden om skatteunddragelse ved at påvise, at de fleste 

af selskaberne i lavskattelandene var kendetegnet ved få eller ingen ansatte, ingen fysisk tilstedeværelse, og 

aktiviteten primært var centreret omkring holding- og investeringsvirksomhed. 

På baggrund heraf fandt OECD, at den internationale skattelovgivning ikke var gearet til at følge trit med den 

hastige udvikling indenfor særligt immaterielle aktiver. Det resulterede i en handlingsplan, hvor Actions 8-10 

var rettet specifikt imod transfer pricing og blev efterfølgende indarbejdet i TPG 2017, hvilket medførte 

opdaterede kapitler VI og IX om henholdsvis immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer.  

I skrivende stund er tilslutningen til OECD på 113 lande, hvilket underbygger pointen omkring, at BEPS er et 

omfattende problem, der kræver globale tiltag og samarbejde for at undgå skatteunddragelse. Den store 

tilslutning fra flere lande, har bevirket i, at nationale myndigheder har fået et øget fokus på skatteunddragelse, 

der senest er eksemplificeret ved EU-kommissionens politiske aftale omkring øget transparens på 

rådgiverydelser.   
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3. Sammenhængen mellem OECD og dansk ret samt betydningen af 

løbende opdateringer af TPG for gældende dansk ret 

Grundlæggende handler transfer pricing om at sikre, at transaktioner foretaget mellem interesseforbundne 

parter foretages på markedsvilkår. Transfer pricing bygger på det grundlæggende princip kaldet 

armslængdeprincippet, der er reguleret i OECD’s modeloverenskomst art. 9 stk. 1.  

Som konsekvens af BEPS-projektet, der blev redegjort for i kapitel 2, er der sket en markant udvidelse af 

OECD’s TPG, der fungerer som fortolkningsbidrag til armslængdeprincippet i OECD’s modeloverenskomst 

art. 9. Fortolkningsbidraget i TPG har altså en stor indflydelse på, hvordan multinationale selskaber og 

skattemyndigheder skal anvende og fortolke armslængdeprincippet.  

For at det er muligt for en multinational koncern at overholde gældende transfer pricing lovgivning, er det 

væsentligt at være i stand til at anvende armslængdeprincippet korrekt i overensstemmelse med OECD’s TPG, 

samt at være opmærksom på, hvilke konsekvenser offentliggørelse af opdaterede kapitler i TPG har på 

fortolkningsbidraget til armslængdeprincippet, hvilket analyseres i nedenstående.  

3.1 OECD og dobbeltbeskatningsoverenskomster 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blev grundlagt i 1961 og udspringer af en 

organisation fra 1947, der havde til formål at undgå dobbeltbeskatning og dermed fremme samhandlen mellem 

lande efter 2. verdenskrig23. OECD har siden 1963 udgivet en modeloverenskomst, som løbende er blevet 

opdateret helt op til i dag, hvor den aktuelle udgave af modeloverenskomsten udkom i december 201724. 

Gennem sit arbejde er OECD’s formål at fremme den økonomiske udvikling i verden, hvilket bl.a. sker ved 

udarbejdelse af modeloverenskomster, hvor regulering af transfer pricing indgår.  

For at undgå dobbeltbeskatning og dermed fremme den økonomiske udvikling har mange lande indgået 

dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med hinanden. De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster, 

Danmark har indgået, tager udgangspunkt i modeloverenskomsten affattet af OECD25. 

Dobbeltbeskatningsoverenskomster er et udtryk for en folkeretlig aftale mellem to kontraherende lande. En 

dobbeltbeskatningsoverenskomst fungerer således, at der mellem de kontraherende lande bliver defineret 

hvilket land, der anses for at være domicillandet dvs. det land hvor skatteyderen anses for at være 

hjemmehørende, og hvilket land, der udgør kildelandet dvs. det land hvor indkomsten hidrører fra. Herefter 

                                                 
23 (OECD, 2018) 
24 (SKAT, 2018d) 
25 (Schmidt, et al., 2015) 
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fordeles beskatningsretten mellem de kontraherende lande med udgangspunkt i overenskomstens 

fordelingsbestemmelser. Det skal her særligt bemærkes, at overenskomstbestemmelserne udelukkende 

fordeler beskatningsretten mellem de kontraherende lande, mens det kræver selvstændig hjemmel i national 

ret for at beskatte indkomsten. Dette princip kaldes for ”den gyldne regel”26.  

I Danmark er det Skatteministeriet, der forhandler og indgår dobbeltbeskatningsoverenskomster på Danmarks 

vegne. Når en dobbeltbeskatningsoverenskomst er vedtaget og gennemført i dansk ret, kan denne påberåbes af 

de skattesubjekter, der er omfattet af bestemmelsen. Når Danmark indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

med et andet land, udformes denne typisk på baggrund af OECD’s modeloverenskomst, hvorfor det i 

nedenstående afsnit er forholdet mellem transfer pricing reguleringen i OECD’s modeloverenskomst og dansk 

ret, der vil blive analyseret.  

3.2 Armslængdeprincippet ifølge OECD 

Armslængdeprincippet er det helt grundlæggende princip i transfer pricing, som i korte træk går ud på, at der 

ved kontrollerede handelsmæssige og økonomiske transaktioner, skal anvendes priser og vilkår, som er i 

overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, såfremt transaktionerne var foretaget mellem uafhængige 

parter27. 

OECD’s modeloverenskomst art. 9 har følgende ordlyd:  

”Artikel 9 

FORBUNDNE FORETAGENDER 

1. I tilfælde, hvor 

a) et foretagende i en kontraherende stat direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen med 

eller kapitalen i et foretagende i den anden kontraherende stat, eller  

b) samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i såvel et 

foretagende i en kontraherende stat som et foretagende i den anden kontraherende stat, 

og der i nogen af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres 

kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem 

uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være 

tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette 

foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed. 

                                                 
26 (Schmidt, et al., 2015) 
27 (SKAT, 2018a) 
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2. I tilfælde hvor en kontraherende stat til fortjenesten for et foretagende i denne stat medregner – og i 

overensstemmelse hermed beskatter – fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende stat er 

blevet beskattet af i denne anden stat, og de således medregner fortjenester er fortjenester, som ville være 

tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis vilkårene mellem de to foretagender havde været de 

samme, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, skal denne anden stat foretage en 

dertil svarende regulering af det skattebeløb, som er beregnet af disse fortjenester. Ved reguleringen skal 

der tages hensyn til de øvrige bestemmelser i denne aftale, og de kontraherende staters kompetente 

myndigheder skal om nødvendigt rådføre sig med hinanden28.  

Artikel 9 stk. 1 regulerer primære korrektioner, mens art. 9 stk. 2 forpligter kontraherende lande til at foretage 

korresponderende korrektioner. En korrektion er udtryk for, at der ved indkomstopgørelsen foretages en 

skatteretlig regulering af de priser og vilkår, som koncernforbundne selskaber har handlet til. Ved primære 

korrektioner foretages en indkomstforhøjelse i det land, som har nedbragt sin skattebetaling i strid med 

armslængdeprincippet. Det land som foretager indkomstforhøjelsen skal herefter overbevise det andet land 

om, at der skal foretage en tilsvarende nedsættelse af indkomsten. Er det muligt for de to kontraherende lande 

at blive enige om den primære korrektion, foretages der herefter en fuld korresponderende korrektion med en 

tilsvarende indkomstnedsættelse jf. art. 9 stk. 229.  

OECD’s Modeloverenskomst art. 9 stk. 1 og 2 regulerer altså det grundlæggende armslængeprincip inden for 

transfer pricing samt et forhandlingsgrundlag, når de kontraherende lande arbejder for at undgå 

dobbeltbeskatning. Når der foretages en primær korrektion i det ene land, er det andet land kun forpligtet til at 

foretage en korresponderende korrektion, såfremt dette lands kompetente myndigheder er enig i, at den 

primære korrektion er korrekt både med hensyn til kvalifikation og pris. Såfremt det andet land er enig i 

størrelsen af den primære korrektion, foretages den korresponderende korrektion på baggrund heraf, hvorefter 

armslængdeprincippet er iagttaget.  

Der kan dog opstå internationale dobbeltbeskatningskonflikter såfremt, det kontraherende land ikke er enig i 

den primære korrektion. Hertil er der i OECD modeloverenskomst art. 25 stk. 1 og 2 indsat bestemmelser om 

gensidige aftaleprocedurer, som foreskriver at, de kompetente myndigheder i de kontraherende lande skal 

forsøge at komme til enighed og løse konflikten for på den måde at undgå dobbeltbeskatning. Såfremt et 

kontraherende land kun er delvist enig i den beløbsmæssige størrelse af den primære korrektion, er dette land 

forpligtet til at gennemføre den korresponderende korrektion med det beløb, det er enigt i30. 

                                                 
28 (OECD, 2015) 
29 (Schmidt, et al., 2015) 
30 (Wittendorff, 2016a) 
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Danmark har indgået 82 dobbeltbeskatningsoverenskomster med forskellige lande, hvor 80 af disse indeholder 

en bestemmelse om, at skattemyndighederne i de givne lande skal forsøge at løse dobbeltbeskatningskonflikter 

med gensidig aftaleprocedure i overensstemmelse med OECD modeloverenskomst art. 25 stk. 1 og 2. 

Yderligere har Danmark i 1990 på lige fod med samtlige andre EU-lande underskrevet EF-voldgiftkonvention, 

som ligeledes anvendes til undgåelse af dobbeltbeskatning i transfer pricing sager. EF-voldgiftkonvention 

bevirker, at såfremt de kontraherende lande ikke er enige om den primære og korresponderende korrektion, 

iværksættes en gensidig aftaleprocedure og en eventuel voldgiftprocedure. Aftaleproceduren er i 

overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst art. 25 stk. 1 og 2, hvorefter de kompetente myndigheder 

i de kontraherende lande inden for to år skal blive enige om den givne tvist. Såfremt dette ikke lykkes inden 

for to år, skal sagen forelægges et voldgiftsudvalg, som inden seks måneder skal fremkomme med forslag til 

løsning på sagen. Efterfølgende har de kompetente myndigheder i de kontraherende lande yderligere seks 

måneder til at ophæve dobbeltbeskatningen31.  

De kontraherende lande inden for EU har altså en forpligtelse til at blive enige om en løsning på 

dobbeltbeskatningskonflikten inden for tre år, hvorfor koncerner indenfor EU er sikret, at der undgås 

dobbeltbeskatning. Opstår en dobbeltbeskatningskonflikt derimod i en situation, hvor en eller begge koncerner 

har hjemsted i lande udenfor EU gælder EF-voldgiftkonvention ikke. Herefter skal de kompetente 

myndigheder i de enkelte stater forhandle en løsning ud fra de indgåede DBO’er, der foreligger mellem 

landene.  

 

Figur 4. Løsning af dobbeltbeskatningskonflikter ud fra EF-voldgift og MOECD art. 25, stk. 1 og 2. Kilde: Egen tilvirkning. 

I OECD’s modeloverenskomst art. 25 stk. 5 er der ligeledes indsat en bestemmelse om bindende voldgift 

mellem de kontraherende lande, såfremt det som led i en aftaleprocedure ikke har været muligt at løse en given 

dobbeltbeskatningskonflikt indenfor tre år. Dog indeholder ingen af de danske DBO’er en sådan 

                                                 
31 (CORIT, 2016) 
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voldgiftklausul, hvorfor der mellem Danmark og lande, der ikke er medlem af EU, ikke er forhandlet en 

voldgiftprocedure, der sikrer, at parterne skal finde en løsning på dobbeltbeskatningskonflikten32. 

Multinationale selskaber, der indgår i en dobbeltbeskatningskonflikt, er altså kun sikret en løsning på 

problemstillingen hvis begge lande er medlem af EU. 

3.3 Samspillet mellem OECD’s Modeloverenskomst art. 9 og LL § 2 

Hjemlen til at korrigere kontrollerede transaktioner er indarbejdet i dansk ret ved LL § 2. LL § 2 blev indført 

i 1998 efter, at SKAT tabte højesteretsdommen TfS 1998, 199 H omhandlende rentefiksering, hvor der opstod 

tvivl om der var tilstrækkelig hjemmel i SL § 4-6 til at foretage priskorrektion. Skatteministeren fandt det 

derfor nødvendigt, at indsætte en klar hjemmel til priskorrektion af kontrollerede transaktioner, hvilket blev 

implementeret i LL § 2. 

I LL § 2 fremgår der af bestemmelsens ordlyd ikke et armslængdeprincip, og der henvises hverken til OECD’s 

modeloverenskomst art. 9 eller til TPG. Dog var undertitlen til indførslen af lov nr. 432 af 26. juni 1998, hvor 

LL § 2 blev indført: ”Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering”, hvorfor der i 

denne sammenhæng henvises til armslængdeprincippet. Yderligere fremgår det af bemærkningerne til LL § 2, 

at bestemmelserne i SL § 4-6 følger de grundlæggende OECD-principper for transfer pricing. Det fremgår 

endvidere af bemærkningerne til loven, at grundlaget for indførelsen LL § 2 udelukkende er at sikre, at der er 

tilstrækkelig hjemmel til at foretage priskorrektion, jf. dommen TfS 1998, 199 H33. På trods af der i LL § 2 

hverken henvises til OECD’s modeloverenskomst art. 9 eller TPG, foreligger der ikke tvivl om, at der ved 

indførelsen af LL § 2 er taget udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst art. 9. 

Skattekontrolloven (SKL) § 3 B, der blev indført ved lov nr. 131 af 25. februar 1998, har til formål at styrke 

SKAT’s mulighed i vurderingen af, om kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår, da 

bestemmelsen omhandler selskabernes oplysnings- og dokumentationspligt herunder transfer pricing 

dokumentation34. Endvidere omfatter SKL § 3 B samme skattesubjekter, som er omfattet af LL § 2, og fungerer 

derfor i sammenhæng med bestemmelsen, hvorfor forarbejderne til SKL § 3 B kan tillægges vægt i 

fortolkningen af LL § 2.  

Det fremgår af forarbejderne til SKL § 3 B, at definitionen af armslængeprincippet findes i OECD’s 

modeloverenskomst art. 9, og at samtlige OECD-lande herunder Danmark har tilsluttet sig retningslinjerne i 

TPG fra 1995. Disse forarbejder henviser igen til armslængdeprincippet, og at fortolkning heraf skal ske i 

                                                 
32 (CORIT, 2016) 
33 L 432 af 26. juni 1998 
34 L 131 af 25. februar 1998 
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overensstemmelse med TPG 1995. Ved indførelsen af SKL § 3 B har lovgiver haft til hensigt at lægge sig tæt 

op ad OECD’s armslængdeprincip samt de fortolkningsbidrag der fremgår af TPG 1995.  

Ifølge ovenstående kan det konkluderes, at LL § 2 bygger på samme armslængdeprincip, der fremgår af 

OECD’s modeloverenskomst art. 9 samt, at dette armslængeprincip skal fortolkes på baggrund TPG 1995.  

3.4 Løbende opdatering af TPG og konsekvenserne for fortolkningen af LL § 2 

I forarbejderne til SKL § 3 B fremgår det, at fortolkningen af armslængdeprincippet bygger på TPG 1995. Ved 

indarbejdelsen af armslængdeprincippet i dansk ret tages der altså ikke stilling til betydningen af den løbende 

opdatering af TPG, hvorfor spørgsmålet er, om man kan lægge opdaterede retningslinjer til grund for 

fortolkningen af LL § 2, da der i forarbejderne alene henvises til TPG 1995. Dette spørgsmål er særligt relevant, 

da der i forbindelse med BEPS-projektet er sket en markant udvidelse og præcisering af TPG. 

Ved fortolkningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster tages der udgangspunkt i en statisk fortolkning, hvor 

fortolkningen baseres på den version af overenskomsten, der var gældende ved indgåelse af den konkrete 

overenskomst. Ved en statisk fortolkning kan senere kommentarer til overenskomsten dog tillægges betydning, 

såfremt disse kommentarer ikke decideret ændrer den oprindelige opfattelse af fortolkningen35. Løbende 

opdateringer af TPG har således ingen konsekvens for fortolkningen af armslængdeprincippet i LL § 2, såfremt 

det opdaterede TPG ikke decideret ændrer ved opfattelsen af det oprindelige armslængdeprincip. Spørgsmålet 

er således om løbende opdateringer af TPG, er udtryk for et nyt armslængdeprincip eller blot en præcisering. 

Da forarbejderne til SKL § 3 B henviser til TPG 1995, kan en udvidelse af armslængdeprincippet eventuelt 

kræve en lovændring før, at TPG 2017 kan anvendes som fortolkningsbidrag til LL § 236. 

Selvom forarbejderne til SKL § 3 B henviser til TPG fra 1995, bygger TPG 2017, ifølge SKAT, stadig på det 

samme armslængdeprincip, som var gældende ved det oprindelige fortolkningsbidrag. I SKAT’s Juridiske 

Vejledning C.D.11.1.3 står der eksplicit, at armslængdeprincippet i LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse 

med princippet i OECD’s modeloverenskomst art. 937. Det fremgår endvidere, at rækkevidden eller 

betydningen af armslængdeprincippet i LL § 2 stk. 1, ikke er ændret ved opdateringerne af kapitlerne i TPG, 

men at der i stedet er foretaget en præcisering og uddybning af armslængdeprincippet38.  

Løbende opdateringer af TPG er ifølge SKAT er udtryk for præciseringer af armslængdeprincippet, hvorfor 

det opdaterede TPG kan lægges til grund for fortolkningen af LL § 2. 

                                                 
35 (Schmidt, et al., 2015) 
36 (Wittendorff, 2016b) 
37 (SKAT, 2018a) 
38 (SKAT, 2018c) 
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3.5 Konsekvenserne ved opdateringen af TPG for multinationale koncerner 

I overensstemmelse med den statiske fortolkning, skal den udgave af TPG anvendes, der var gældende ved 

transaktionens indgåelse. Dog kan senere versioner af TPG anvendes, såfremt der ved opdateringen af 

fortolkningsbidraget ikke er foretaget en decideret ændring af forståelsen af armslængdeprincippet. Dette er 

relevant for koncerner i henhold til SKAT’s adgang til at ændre koncernens skatteansættelsen seks år efter 

indkomstårets udløb, da dette rejser spørgsmålet om, hvilken udgave af TPG der skal anvendes som grundlag 

for indkomstkorrektion.  

Hvis opdateringerne i TPG blot er et udtryk for præciseringer af det gældende armslængdeprincip, vil det være 

muligt for SKAT at anvende TPG 2017 bagudrettet ved ændring af skatteansættelser selvom disse 

retningslinjer ikke var gældende ved transaktionens indgåelse. Omvendt hvis opdateringerne af TPG er et 

udtryk for et ændret armslængdeprincip, vil det ikke være muligt for SKAT at anvende TPG 2017 med 

tilbagevirkende kraft, hvorfor den version af TPG, der var gældende ved transaktionens indgåelse skal 

anvendes.  

I medfør af Skatteforvaltningslovens (SFL) § 26, stk. 5 foreligger en forlænget ligningsfrist på seks år for 

transaktioner omfattet af SKL § 3 B. Det er således muligt for SKAT at foretage en ændring af et selskabs 

skatteansættelse vedrørende transfer pricing senest d. 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. 

Nedenstående figur 5 illustrerer de tidsfrister, der har indflydelse på en korrektion af en skatteansættelse, når 

korrektionen vedrører transfer pricing. 

 

Figur 5. Ligningsfrist i transfer pricing sager efter SFL § 26, stk. 5. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figuren viser, at SKAT indtil 1. maj 2018 anså det for muligt at anvende TPG 2017 til korrektion af 

skatteansættelsen i indkomståret 2012, da TPG 2017 anses for en præcisering af armslængdeprincippet, 

hvorfor det opdaterede TPG anvendes af SKAT ved fortolkningen og anvendelsen af LL § 2. 
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Som følge af BEPS-projektet er der især sket en markant udvidelse af fortolkningsbidraget til 

armlængdeprincippet i TPG, der gælder for immaterielle aktiver med fokus på, at resultatet af transfer pricing 

transaktioner skal være i overensstemmelse med værdiskabelsen. Dette har resulteret i, at retningslinjerne i 

TPG er gået fra at indeholde 369 sider til at indeholde 605 sider. På baggrund heraf kan det diskuteres om der 

i forbindelse med udbygningen af TPG 2017, reelt er tale om det samme armslængdeprincip eller en materiel 

ændring armslængdeprincippet og som resultat heraf, at TPG 2017 kun kan have fremadrettet effekt ved 

fortolkningen af armslængdeprincippet. Det understreges dog, at forholdet endnu ikke har været prøvet ved en 

dansk domstol.  

Afhandlingens analysekapitler af TPG kapitel VI, IX og II vil danne grundlag for en videre diskussion af, 

hvorvidt de opdaterede kapitler i dets nuværende form retlig bør anses for værende en udvidelse eller en 

præcisering af fortolkningsbidraget til korrekt anvendelse af armslængdeprincippet. Diskussionen fremgår af 

afhandlingens perspektivering i kapitel 9. 

3.6 Delkonklusion 

Armslængdeprincippet fremgår af OECD’s modeloverenskomst art. 9 og er udtryk for en folkeretlig aftale 

mellem kontraherende lande om, at der skal foretages indkomstkorrektion, såfremt kontrollerede transaktioner 

ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I den forbindelse kan der opstå 

dobbeltbeskatningskonflikter mellem de kontraherende lande, hvor selskaber beliggende i EU som følge af 

EF-voldgiftkonvention er sikret en afgørelse af konflikten inden tre år gennem en voldgiftsprocedure.  

I dansk ret reguleres SKAT’s adgang til at foretage korrektion i transfer pricing sager i LL § 2. Bestemmelsen 

er indført på baggrund af Højesteretsdommen TfS 1998, 199 H, hvor der opstod tvivl, om der forelå 

tilstrækkelig hjemmel til korrektion i SL § 4-6. Som følge af forarbejderne til LL § 2 og SKL § 3 B, skal 

SKAT’s adgang til at foretage korrektion i kontrollerede transaktioner nu findes i LL § 2, der fortolkes på 

baggrund af OECD’s modeloverenskomst art. 9 og TPG.     

Imidlertid er der som konsekvens af BEPS-projektet sket en markant opdatering af TPG, hvilket rejser 

spørgsmålet om, hvorvidt TPG fortsat kan anvendes som fortolkningsbidrag til LL § 2, da der ved indførsel af 

bestemmelsen ikke blev taget højde for løbende opdateringer. I den forbindelse kan der opstå tvivl om, hvorvidt 

opdateringen af TPG 2017 skal kræve en opdatering af lovgivningen før, at TPG 2017 kan anvendes som 

fortolkningsbidrag til LL § 2. Da fortolkningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster skal ske på baggrund af 

en statisk fortolkning, har løbende opdateringer af TPG ikke indflydelse på fortolkningen af LL § 2, såfremt 

der ved opdateringen af fortolkningsbidraget ikke er foretaget en decideret ændring af forståelsen af 

armslængdeprincippet, men blot en præcisering. Endvidere rejser den statiske fortolkning spørgsmålet, om det 

er muligt for SKAT at anvende TPG 2017 bagudrettet ved adgangen til at korrigere koncerners skatteansættelse 
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op til seks år efter indkomstårets udløb. Såfremt opdateringen af TPG ikke er udtryk for et nyt 

armslængdeprincip, er det muligt for SKAT at anvende TPG 2017 med tilbagevirkende kraft. SKAT har 

imidlertid indtaget den holdning, at opdateringen af TPG alene er udtryk for en præcisering af 

armslængdeprincippet, hvilket dog ikke har været afprøvet ved en dansk domstol. Det understreger vigtigheden 

af, at koncernselskaber kender vejledningen i TPG 2017, da SKAT kan anvende vejledningen i deres kontroller 

såvel fremadrettet som bagudrettet.  
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4. Behandlingen af immaterielle aktiver i TPG kapitel VI 

OECD’s TPG fra 1995 undergik væsentlige forandringer i forbindelse med 2010 revisionen af retningslinjerne, 

dog forblev kapitel VI om immaterielle aktiver uændret fra 1995. Kapitel Immaterielle aktiver er et af de 

områder, der har undergået de største forandringer og således påviste behovet for en ny og præciseret 

vejledning omkring behandlingen af immaterielle aktiver. BEPS-projektet resulterede i 2015 i en ny rapport, 

der indeholdte et nyt kapitel VI, som fuldt ud erstattede det hidtidige. Det nye kapitel VI i TPG er blevet ca. 5 

gange større end det oprindelige, og OECD arbejder fortsat med yderligere vejledning omkring hard-to-value-

intangibles (HTVI).  

Immaterielle aktiver er ofte årsag til store indkomstkorrektioner, hvorfor det er vigtigt for multinationale 

koncerner at forstå de væsentligste ændringer og udbygninger, der er sket i kapitel VI. For at skabe en forståelse 

af de væsentligste ændringer samt udbygninger i TPG 2017, er det nødvendigt at have et 

sammenligningsgrundlag og en forståelse for, hvorfor det var nødvendigt med et nyt og præciseret kapitel.  

Således vil nærværende kapitel indledningsvist redegøre for behandlingen af immaterielle aktiver i TPG 2010. 

Derefter redegøres der for behandlingen af immaterielle aktiver i TPG 2017 og sideløbende hermed, analyseres 

udviklingen af kapitel VI fra 2010 til 2017. Slutteligt afsluttes kapitlet med en analyse af konsekvenserne ved 

opdateringen af kapitlet for multinationale koncernselskaber. 

4.1 Behandlingen af immaterielle aktiver i TPG 2010  

Nærværende afsnit har til formål at belyse vejledningen omkring immaterielle aktiver, som de fremgik af 

kapitel VI i TPG 2010, dvs. før indarbejdelsen af BEPS Actions 8-10.  

4.1.1 Definition og klassifikation af immaterielle aktiver 

TPG 2010 kapitel VI vedrørende immaterielle aktiver består af 14 sider fordelt på 4 sektioner. Kapitlet blev 

skrevet i 1995, hvor der på daværende tidspunkt var få lande, der havde indført transfer pricing regler i national 

ret. Som det blev beskrevet i kapitel 3 fik Danmark først transfer pricing regler i 1998 i form af LL § 2. Således 

var der lagt begrænsninger i OECD’s daværende kapitel VI, der alene var fokuseret omkring at give generel 

vejledning vedrørende immaterielle aktiver til de få lande, der havde implementeret vejledningen i national 

ret, samt at skabe en mulighed for at flere lande som Danmark efterfølgende kunne tilslutte sig TPG-

vejledningen.  

OECD anfører i sektion A, at kapitlet har til formål at klarlægge de specielle overvejelser, der ligger til grund 

for kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, når disse involverer immaterielle aktiver. 
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I artikel 6.2 slår OECD fast, hvad der i retningslinjerne forstås ved immaterielle aktiver. Af uddraget fra artikel 

6.2 fremgår det, at definitionen består af en ikke udtømmende opremsning af eksempler. 

Artikel 6.239:” For the purpose of this chapter, the term ”intangible property” includes rights to use industrial 

assets such as patents, trademarks, trade names, design or models. It also includes literary and artistic 

property rights, and intellectual property such as know-how and trade secrets” 

I overensstemmelse med ovenstående definition foreskriver OECD, at kapitlet er centreret omkring 

immaterielle aktiver associeret med kommercielle aktiviteter. Herunder inkluderes aktiver, der har en 

væsentlig værdi omend de ikke nødvendigvis fremgår af selskabets balance, således disse medtages i et 

skattemæssigt perspektiv på trods af de regnskabsmæssigt ikke klassificeres som et immaterielt aktiv, jf. artikel 

6.7. 

I artikel 6.3 foretager OECD en klassifikation af begrebet 

immaterielle aktiver i hhv. ’commercial-, marketing- og trade-

intangibles’, jf. figur 6. Commercial intangibles defineres 

eksempelvis som patenter, know-how, design og modeller der 

benyttes til produktionen af handelsvarer eller ved services.  

Herunder findes marketing intangibles, der er en underkategori 

af commercial intangibles, der f.eks. består af trademarks og 

tradenames til brug for den kommercielle udnyttelse af 

produkter, services mv.  

Trade intangibles er den sidste kategori, som defineres residualt i forhold til de to førnævnte og hidrører typisk 

immaterielle aktiver, der er opstået via kapitalisering af risikofyldte samt omkostningstunge forskning- og 

udviklingsprojekter (R&D). Imidlertid foreskriver OECD i artikel 6.6, at klassifikationen af marketing- og 

trade-intangibles ikke altid er soleklar, da alle R&D- og marketingomkostninger ikke altid fører frem til et 

immaterielt aktiv, da det kræver, at der opnås et immaterielt aktivt, der via udgifter kan danne grundlag for 

fremtidige pengestrømme. Kapitlet giver dog ikke videre guidance til, hvornår udgifter anses for at kunne 

kapitaliseres som et immaterielt aktiv eller blot skal udgiftsføres. 

4.1.2 Armslængdeprincippet og værdiansættelse af immaterielle aktiver 

I artikel 6.13 foreskriver OECD, at den generelle guidance i kapitel I-III omhandlende grundlæggende transfer 

pricing principper til korrekt anvendelse af armslængdeprincippet tilsvarende finder anvendelse for kapitel VI. 

Det anerkendes dog, at principperne kan være svære at bruge i kontrollerede transaktioner indeholdende 

                                                 
39 (OECD, 2010) 

Figur 6. Klassifikation immaterielle aktiver 

iflg. TPG 2010. Kilde: Egen tilvirkning 
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immaterielle aktiver. Det skyldes dels, at der sjældent foreligger referencetransaktioner på immaterielle aktiver 

samt, multinationale koncerner typisk vil vælge koncernstrukturer, som ikke ville være valgt af uafhængige 

parter. Det foreskrives, at brugen af armslængdeprincippet fordrer, at der i transaktioner med immaterielle 

aktiver medtages begge koncernselskaber perspektiv (tosidet) for at sikre korrekt prisfastsættelse. 

Ifølge OECD skal der ved værdiansættelsen af immaterielle aktiver indregnes de fremtidige forventede fordele, 

hvor værdiansættelsen bl.a. sker ved brug af DCF-modellen. I forlængelse heraf angiver OECD nogle 

parametre, der bør medtages i værdiansættelsen eksempelvis geografiske begrænsninger, eksportrestriktioner, 

eksklusivitet, initialinvesteringer mv. Imidlertid foreligger ikke videre guidance til værdiansættelsen, hvorfor 

det er op til koncernselskaberne og skattemyndighederne at fastlægge, hvordan alle parametrene i DCF-

modellen skal benyttes og kvantificeres. Det har skabt en række dobbeltbeskatningskonflikter baseret på 

uenigheder imellem koncernselskaberne og skattemyndighederne, om væsentlige parametre såsom WACC og 

terminalperioden, da mangel på yderligere præcisering af, hvordan parametrene skulle anvendes i praksis 

medførte at parterne valgte de mest gunstige forudsætninger for værdiansættelsen.  

Dog lægger OECD op til, at der også kan benyttes andre transfer pricing metoder afhængig af 

omstændighederne i den respektive transaktion. Kendetegnet for de enkelte artikler om metodevalg er, at der 

generelt foreligger sparsom guidance til den praktiske anvendelse, hvilket efterlader en høj grad subjektivitet 

i vurderingen af transaktionen, der resulterede i dobbeltbeskatningskonflikter. 

4.1.3 Armslængdeprincippet når værdiansættelsen er meget usikker på transaktionstidspunktet 

OECD foreskriver i artikel 6.28, at fastsættelse af armslængdepriser kan være komplekst, når transaktioner 

med immaterielle aktiver er højst usikre på transaktionstidspunktet. Således bidrager afsnit C.4 med guidance 

til, hvordan koncernselskaber og skattemyndigheder skal prisfastsætte det immaterielle aktiv på 

transaktionstidspunktet. Overvejende anviser OECD, at der bør henses til, hvad uafhængige parter ville have 

gjort i en sammenlignelig situation. 

Derudover fremstiller OECD to fremgangsmåder til at fastlægge armslængdeprisen betinget af de faktiske 

omstændigheder i den givne transaktion. I artikel 6.29 afspejler armslængdeprisen de forventede fordele ved 

aktivet samt effekten af efterfølgende begivenheder, der har indvirkning på prisfastsættelsen. Når brugen af 

fremtidige fordele ikke vurderes anvendelig, kan parterne kontraktuelt fastsætte prisjusteringsklausuler og på 

baggrund heraf tage forbehold for efterfølgende begivenheder, der per transaktionstidspunktet ikke er 

forudsigelse.  

De to metoder giver ikke meget guidance til, hvordan og i hvilke situationer disse skal benyttes, hvilket gav 

udfordringer i den praktiske anvendelse. Tilsvarende besværliggøres fastsættelsen af armslængdeprisen for 
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skattemyndighederne af, at der foreligger en informationsasymmetri, da skattemyndighederne ikke har samme 

informationsadgang til det immaterielle aktiv, som koncernselskaberne har.  

4.2 Behandlingen af immaterielle aktiver i TPG 2017  

Som redegjort for i afhandlingens kapitel 2 medførte BEPS, at multinationale koncerner kunne nedbringe deres 

samlede skattebetaling og erodere skattebasen i de lande, hvor aktiviteten og værdiskabelsen reelt sker, hvorfor 

OECD i 2013 udarbejdede en handlingsplan med 15 Actions målrettet mod de risici, som blev identificeret. 

OECD angiver i rapporten til handlingsplanen, at et af fokusområderne er transfer pricing herunder 

behandlingen af immaterielle aktiver og at beskatningen skal ske i de lande, hvor værdiskabelsen sker40. Action 

8 vedrørende immaterielle aktiver indeholder tre fokusområder: 

• Udarbejde en bred og klar definition af immaterielle aktiver, 

• Sikre at fordeling af indkomst fra transfer pricing hidrørende overdragelse samt anvendelse af 

immaterielle aktiver sker i overensstemmelse med værdiskabelsen, og 

• Udvikle nye regler ved overdragelsen af hard-to-value-intangibles (HTVI) 

Nedenfor vil der blive redegjort for kapitel VI i TPG 2017 i overensstemmelse med kapitlets opbygning. 

4.2.1 Særlige overvejelser ved immaterielle aktiver 

OECD angiver i medfør af artikel 6.3, at selvom en kontrolleret transaktion vedrører immaterielle aktiver, så 

finder de generelle transfer pricing principper fra kapitel I-III fortsat anvendelse. Det betyder, der fortsat skal 

opnås en forståelse af relationerne mellem parterne i en kontrolleret transaktion og de relevante økonomiske 

omstændigheder, der gør sig gældende i forhold til at fastlægge den givne transaktion. Endvidere skal der 

udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse, herunder en funktions- og risikoanalyse, med henblik på præcist 

at klarlægge de enkelte koncernselskabers bidrag af funktioner, aktiver og risici.  

Formålet med kapitel VI er således at give yderligere guidance til at fastlægge armslængdepriser i 

transaktioner, når disse indeholder immaterielle aktiver. Det betyder, at kapitel VI alene finder anvendelse, når 

transaktionen indeholder immaterielle aktiver omfattet af definitionen i artikel 6.6.  

Det er derfor væsentligt for koncernselskaber at forstå, hvordan TPG definerer immaterielle aktiver, da det kan 

have skattemæssige konsekvenser for koncernen, idet skattemyndighederne vil vurdere om resultatfordelingen 

sker i henhold til TPG VI, hvis aktiverne falder indenfor definitionen af immaterielle aktiver.  

                                                 
40 (OECD, 2013b) 
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4.2.2 A. Identifikation af immaterielle aktiver 

I kapitlets artikel 6.5 foreskriver OECD, at det medfører udfordringer for både koncernselskaber og 

skattemyndigheder, når definitionen af immaterielle aktiver enten bliver for bred eller for snæver. Når 

definitionen bliver for bred er der risiko for, at skattemyndighederne vurderer, at for meget er immaterielle 

aktiver og derfor kræver afregning for noget, som uafhængige parter ikke ville betale for. Omvendt vil en for 

snæver definition kunne resultere i, at visse immaterielle aktiver vil falde udenfor definitionen og dermed 

kunne overdrages koncerninternt uden kompensation.  

4.2.2.1 Definition af immaterielle aktiver 

Med afsæt i et af formålene med Action 8 om at udarbejde en bred og klar definition af immaterielle aktiver, 

har OECD i artikel 6.6 defineret, hvad der forstås herved: 

Artikel 6.641 ”(…) the word ”intangible” is intended to address something which is not a physical asset or a 

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

or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable 

circumstances” 

Afledt af definitionen skal følgende fire kumulative betingelser skal være opfyldt, førend et immateriel aktiv 

er omfattet af definitionen i kapitel VI, som er illustreret i figur 7. 

 

Figur 7. Fire kumulative betingelser for definition af et immaterielt aktiv iflg. TPG 2017. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 

Den første betingelse er en residualbetragtning i forholdt til, at aktivet hverken må være fysisk eller finansielt. 

Der foreligger ikke en direkte sammenhæng mellem den regnskabsmæssige forståelse af et immateriel aktiv 

og den definition, der fokuseres på i TPG kapitel VI. Eksempelvis angives i artikel 6.7, at udgifter tilgået R&D 

i visse tilfælde regnskabsmæssigt skal driftsføres fremfor at blive kapitaliseret, hvorfor det ikke påføres 

balancen, og regnskabsmæssigt ikke defineres som et immaterielt aktiv. Ikke desto mindre kan sådanne 

udgifter benyttes til at genere økonomisk værdi og bør skatteretligt retligt medtages som et immaterielt aktiv, 

da det afgørende, er hvad uafhængige parter ville have betalt.  

                                                 
41 (OECD, 2017a) 
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Dernæst er det et krav, at aktivet kan ejes eller kontrolleres, hvorved man ønsker at se bort fra eksempelvis 

markedsforhold, købekraft, disponibel indkomst mv., da disse ikke kan ejes og kontrolleres, men dog kan 

medvirke til at øge eller reducere værdien af immaterielle aktiver og bør derfor medtages i en 

sammenlignelighedsanalyse, jf. artikel 6.9. Endelig skal aktivet kunne anvendes kommercielt, og 

overdragelsen heraf ville blive kompenseret mellem uafhængige parter.  

Den tidligere definition af immaterielle aktiver var kendetegnet ved en ikke udtømmende opremsning af 

eksempler på immaterielle aktiver. Den opdaterede definition er gået væk fra at indeholde eksempler direkte i 

definitionen for i stedet at opliste fire kumulative betingelser, der skal være tilstede førend et immaterielt aktiv 

er omfattet af definitionen. Således er den nye definition både bredere og mere afgrænset i forhold til, hvad 

der omfatter et immaterielt aktiv, hvilket er i tråd med OECD’s formål om at udarbejde en bredere og mere 

klar definition af immaterielle aktiver. 

4.2.2.2 Beskrivelse af immaterielle aktiver 

Kendetegnet for identifikation af immaterielle aktiver i TPG 2010 kapitel VI var, at eksemplerne ikke var 

understøttet af beskrivelser af, hvad der udgør forskellige aktivtyper. OECD har i TPG 2017, til forskel fra 

2010, udarbejdet beskrivelser af de forskellige aktivtyper, jf. afsnit A.4. Dog påpeger OECD, at opremsningen 

ikke er udtømmende, og beskrivelserne retligt bør tilpasses lovgivningen i de respektive medlemslande. Figur 

8 sammenfatter alle beskrivelserne fra kapitlets artikel 6.18 – 6.31 og opsummerer kort, hvad der forstås ved 

de enkelte aktivtyper. 

 

Figur 8. Eksempler på immaterielle aktiver iflg. TPG 2017. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 
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Det bemærkes, at for goodwill og ongoing concern value anviser OECD, at der ikke er behov for en klar 

definition heraf, men det vigtige i relation til disse er, om uahængige parter ville betale for det.  

I overensstemmelse med TPG 2010 kapitel VI, har OECD beholdt termerne marketing- og trade-intangibles. 

I forlængelse heraf defineres, hvad der forstås ved begreberne unique og valuable, da der refereres hertil i 

retningslinjerne. Begreberne referer til immaterielle aktiver, der: 

• Ikke er sammenlignelige med andre immaterielle aktiver, og 

• Hvis udnyttelse fordrer et økonomisk merafkast, der ikke ville være tilgængeligt, hvis ikke det 

immaterielle aktiv blev udnyttet 

Det vurderes, at OECD har præciseret forståelsen af de respektive aktivtyper, da det nye kapitel indeholder 

meget specifikke beskrivelser modsat det gamle kapitel, der alene indeholdte eksempler uden videre guidance 

til forståelsen af disse. 

4.2.3 B. Ejerskab af immaterielle aktiver  

Kapitlets anden sektion vedrører identifikation af koncernselskaberne i den kontrollerede transaktion 

involverende immaterielle aktiver samt fastlæggelse af resultatfordelingen imellem de koncernselskaber, der 

er berettiget hertil. OECD foreskriver, at resultatfordelingen skal ske på armslængdevilkår til de 

koncernselskaber, der udfører og kontrollerer funktioner, bidrager med aktiver og påtager og kontrollerer risici 

i relation til: 

• Development / udvikling, 

• Enhancement / forbedring, 

• Maintenance / vedligeholdelse,  

• Protection / beskyttelse, og 

• Exploitation / udnyttelse  

OECD anerkender, at der foreligger problemstillinger i relation til immaterielle aktiver eksempelvis 

manglende referencetransaktioner og spredt ejerskab af immaterielle aktiver indenfor koncernen. På baggrund 

heraf har OECD udarbejdet et framework bestående af seks punkter med henblik på at analysere kontrollerede 

transaktioner involverende immaterielle aktiver for at finde de koncernselskaber, der skal aflønnes for dets 

relative bidrag til værdiskabelsen af det immaterielle aktiv, jf. artikel 6.34. Frameworket er illustreret nedenfor 

i figur 9. 
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Figur 9. 6-trins framework til analyse af transaktioner involverende immaterielle aktiver. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 

4.2.3.1 Gennemgang af 6-trins analyse for kontrollerede transaktioner involverende 

immaterielle aktiver 

I trin 1 er udgangspunktet for analysen at identificere de(t) immaterielle aktiv(er), der bliver udnyttet eller 

overdraget i transaktionen i sammenhæng med de økonomisk relevante risici i relation til DEMPE. 

Identifikation af immaterielle aktiver er ikke i sig selv en nyskabelse i TPG 2017. Det nye i analysen er, at der 

skal laves DEMPE analyse dvs. en klassifikation af, hvilke aktiviteter, der falder under udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse i forhold til at definere det immaterielle aktiv.  

I trin 2 skal der opnås en forståelse for det juridiske ejerskab af det immaterielle aktiv, der anvendes i 

transaktionen. Herunder påses kontrakter, offentlige registre, korrespondancer mv., da disse kan bidrage til en 

forståelse af, hvordan koncernen har struktureret sig ift. finansiering, udførte funktioner, påtagelse samt kontrol 

over risici. Foreligger der imidlertid ikke en kontrakt eller er der forskelle imellem den faktiske adfærd og de 

interne kontrakter, så tager analysen afsæt i den faktiske adfærd, jf. artikel 6.36. Netop derfor anbefaler OECD, 

at det anses for god praksis at udarbejde dokumenter, der beskriver beslutninger samt intentioner i relation til 

fordeling af rettigheder til de immaterielle aktiver. Imidlertid forekommer situationer, hvor det ikke kan 

fastlægges, hvem der i transfer pricing sammenhæng bør anses for at være den juridiske ejer. I disse tilfælde 

anses den juridiske ejer for at være det selskab indenfor koncernen, der efter omstændighederne kontrollerer 

beslutningerne vedrørende det immaterielle aktiv, og tillige har den finansielle kapacitet hertil.  

I trin 3 skal der foretages en funktionsanalyse, der i udgangspunktet ikke afviger fra den gængse og ofte 

benyttede analyse i kapitel I. Imidlertid adskiller denne analyse sig ved, at der tages afsæt i et DEMPE 
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perspektiv, der betyder, at analysen skal fastlægge, hvilke koncernselskaber, der i henhold til DEMPE-

funktionerne: 

1. Har ansatte der udfører og kontrollerer de værdiskabende funktioner,  

2. Bidrager med aktiver, og  

3. Påtager og kontrollerer risici samt har finansiel kapacitet hertil  

Herefter foretager OECD en gennemgang af, hvad begreberne funktioner, aktiver og risici dækker over samt 

bidrager med guidance til udførsel af funktionsanalysen. Gennemgangen af, hvordan funktionsanalysen skal 

udføres samt hvordan det påvirker resultatfordelingen i en koncern, vil sideløbende blive illustreret ved hjælp 

af en egenkonstrueret eksempel, der tager afsæt i nedenstående koncernstruktur, jf. figur 10.  

 

Figur 10. Koncernstruktur til illustration af funktionsanalyse. Kilde: Egen tilvirkning. 

Koncernen er struktureret som en principalstruktur, hvor principalen (det danske moderselskab) varetager de 

væsentligste funktioner, bidrager med værdifulde aktiver samt påtager og kontrollerer væsentlige risici i 

relation til DEMPE. Endvidere er principalstrukturen kendetegnet ved, at de immaterielle aktiver er centreret 

i det danske moderselskab. Det tyske distributionsselskab betegnes som en kommissionær dvs. et low-risk 

selskab, der varetager rutinemæssige aktiviteter udstukket i henhold til retningslinjerne fra moderselskabet. 

Det polske produktionsselskab er kendetegnet som en kontraktproducent, dvs. denne tilsvarende er et low-risk 

selskab, der opererer efter retningslinjerne fra moderselskabet. Kendetegnet for begge low-risk selskaberne er, 

at disse aflønnes for dets rutineaktiviteter og residualindtjeningen tilfalder moderselskabet. 

4.2.3.2  (1) Udførsel og kontrol af funktioner 

OECD foreskriver, at alle koncernselskaber der udfører funktioner, skal kompenseres herfor på 

armslængdevilkår. I forlængelse heraf angiver OECD fem funktioner, som typisk giver et væsentligt bidrag til 

værdiskabelsen af det immaterielle aktiv og derfor vil berettige til kompensation. I medfør af artikel 6.56 drejer 

det sig om de fem nedenstående funktioner, dog bemærkes at funktionerne ikke er generiske og dermed ikke 

uden videre kan benyttes på enhver situation, men er betinget af den konkrete case. 
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1. Design og kontrol af R&D samt marketing, 

2. Kontrol over strategiske beslutninger vedrørende udvikling, 

3. Styring samt kontrol over budgetter, 

4. Beskyttelse af immaterielle aktiver, og 

5. Kvalitetskontrol af udførte funktioner 

Foruden udførsel af de ovenstående funktioner foreskriver OECD, at retten til afkast tillige tilfalder de 

koncernselskaber, der udfører kontrolfunktioner i henhold til DEMPE. Eksempelvis vil koncerner ofte være 

struktureret således, at visse funktioner outsources til andre koncernselskaber for at tilvejebringe fordele 

eksempelvis i form af billigere arbejdskraft, dog skal kontrollen og beslutninger bibeholdes hos den 

økonomiske ejer. De koncernselskaber der således udfører kontrol over de outsourcede aktiviteter, skal 

kompenseres herfor på armslængdevilkår.  

I henhold til koncernstrukturen i figur 10 antages moderselskabet at have ansat personale, der udfører og 

kontrollerer de fleste værdiskabende funktioner. På den anden side er low-risk selskaberne kendetegnet ved at 

varetage rutinemæssige aktiviteter efter de retningslinjer, der er udstukket fra principalen. Det vil sige, at low-

risk selskaberne udfører visse DEMPE funktioner uden kontrol. En sådan koncernstruktur vil afspejle en 

resultatfordeling som den, der er illustreret i nedenstående figur 11. 

 

Figur 11. Illustration af resultatfordeling i egenkonstrueret case. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 11 viser, at der forventes et større positiv afkast, som tilfalder principalselskabet, der har en høj 

residualindtjening pga. selskabet har ansatte, der udfører og kontrollerer DEMPE funktioner, hvilket er vist ud 

af X-aksen i form af FAR (funktioner, aktiver og risiko) samt kontrol. Low-risk selskaberne får en lavere 

armslængdekompensation for dets varetagelse af rutinemæssige aktiviteter uden kontrol. 
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4.2.3.3 (2) Bidrag af aktiver 

OECD foreskriver videre, at de koncernselskaber der bidrager med aktiver i henhold til DEMPE skal 

kompenseres herfor. Særligt er sektionen centreret omkring finansieringsrisiko og hvordan selskaber, der 

bidrager med finansiering skal kompenseres herfor. Generelt skal der sondres mellem finansiel og operationel 

risiko, hvor førstnævnte vedrører risiko til selve finansieringen, hvorimod den operationelle risiko er relateret 

til selve driften af aktiviteten. Der sondres imellem fire former for aflønning ved bidrag finansiering, jf. figur 

12. 

 

Figur 12. Fire aflønningsformer ved bidrag af  finansiering. Kilde: Egen tilvirkning. 

Første eksempel kan forekomme i tilfælde vedrørende cash-boxes, der er kendetegnet ved selskaber uden 

substans eller bidrag af funktioner, der typisk blot er stiftet og tilført kapital i forhold til at opnå skattefordele. 

Når cash-boxes bidrager med finansiering, som det ret beset ikke har kontrol over eller funktioner til at 

anvende, vil det typisk ikke blive anerkendt, og selskabet er derfor ikke berettiget til afkast.  

Det risikofrie afkast tilfalder de koncernselskaber, der har bidraget med finansiering, men ikke har kontrol over 

finansieringen. På den anden side vil det koncernselskab, der bidrager med finansiering og samtidig udøver 

kontrol over udlånsrisikoen blive kompenseret med et risikojusteret afkast, der vil tilsvare de vægtede 

kapitalomkostninger af finansieringen. Endelig vil et koncernselskab være berettiget til et residualafkast af 

investeringen, når denne har bidraget med finansiering og samtidig udøver kontrol over både den finansielle 

og operationelle risiko.  

I henhold til koncernstrukturen i figur 10, er det det danske moderselskab, der påtager sig den operationelle og 

finansielle risiko i relation til DEMPE. Det er selskabets ansatte, der udfører og kontrollerer DEMPE-

funktionerne, hvorfor det er berettiget til et residualafkast som illustreret i figur 11. 

4.2.3.4 (3) Påtagelse og kontrol over risici 

Som det gælder med funktioner og aktiver, skal det for risici fastlægges, hvilke koncernselskaber, der påtager 

de væsentligste risici samt har kontrol og finansiel kapacitet hertil. OECD angiver i artikel 6.65 særligt fem 

typer af risici, der er vigtige at have for øje i sin analyse som illustreret i figur 13. Imidlertid er det vigtigt at 

have in mente, at de nævnte risici ikke er generiske, hvorfor vægten og aktualiteten af de respektive risici er 

afhængig af den konkrete situation. 
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Figur 13. Fem typer af risici til brug for risikoanalysen iflg. OECD. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 

I henhold til at identificere hvilke koncernselskaber, der påtager sig risici i relation til DEMPE, henviser OECD 

til artikel 1.60. Artiklen anviser et 6-trins framework til at identificere væsentlige risici og analysere 

koncernselskaberne i den kontrollerede transaktion med henblik på at fastlægge, hvilke selskaber, der påtager 

og kontrollerer risici, da det har indvirkning på resultatfordelingen.  

Det er væsentligt at analysere den kontrollerede transaktion med henblik på at klarlægge de respektive 

koncernselskabers respektive risici, og analysen gennemgås nedenfor. 

Step 1 Identifikation af væsentlige økonomiske risici. Artikel 1.72 angiver en ikke udtømmende liste med 

forskellige kategorier af risici, der både kan være eksternt og internt drevet, som bør iagttages, da disse kan 

påvirke resultatfordelingen, herunder: 

• Strategiske risici og markedsrisici forårsaget af økonomiske, politiske eller teknologiske 

begivenheder,  

• Driftsrisici der henføres til selskabets egne processer, og 

• Finansielle risici herunder selskabet likviditet, kreditværdighed o.lign. 

Step 2 Kontraktuel påtagelse af risici. Herefter skal de interne aftaler påses med henblik på at afgøre 

betydningen af disse. Parternes interne aftale viser de respektive koncernselskabers kontraktuelle påtagelse af 

risici på aftaletidspunktet, hvorfor den interne aftale er således udgangspunktet for risikoanalysen. Imidlertid 

er de kontraktuelt påtagede risici i sig selv ikke tilstrækkelige til at fastlægge koncernselskabernes risici, da 

det er parternes faktiske adfærd og kontrol i henhold til de givne risici, der er afgørende for resultatfordelingen. 

Step 3 Funktionsanalyse i forhold til risiko. Det skal herefter fastlægges, hvilke koncernselskaber, der 

påtager og styrer væsentlige risici ved transaktionen. Derudover skal det fastlægges, hvilke koncernselskaber 

der træffer beslutningstagerfunktioner samt foranstaltninger vedrørende minimering af risici. Endelig skal det 

analyseres, hvilke koncernselskaber, der har den finansielle kapacitet til at bære risici, samt hvem der får andel 
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af udfaldet såfremt risici materialiseres. Nedenfor vil de væsentligste begreber kort blive gennemgået, da 

forståelse af disse er vigtige at forstå for koncernselskaberne i forhold til at udføre disse funktioner. 

Ad styring. Handler om risk management og selskabets vurdering og reaktion på risici, herunder:  

• Selskabets evne til at påtage, afstå eller afbryde nye risikofyldte investeringer,  

• Selskabets kompetencer til at træffe foranstaltninger til at påvirke resultatet såfremt risici 

materialiserer sig, og 

• Selskabets evne til at træffe beslutning omkring hvordan samt hvorvidt, der reageres på risici 

Ad beslutningstagerfunktioner, foranstaltninger og finansiel kapacitet. De selskaber, der påtager og samtidig 

udøver kontrol over givne risici, skal have kompetencen hertil samt forestå den faktiske udførsel af 

beslutningstagerfunktionen og samtidig have den finansielle kapacitet til at bære eventuelle negative udfald 

som resultat af risikoen. Den finansielle kapacitet vurderes på stand-alone basis, dvs. undersøgelsen sker uden 

inddragelse af øvrige selskaber i koncernen. I forhold til at bære en risiko set fra et finansielt synspunkt påses 

følgende forhold: 

• Den finansielle kapacitet til at finansiere de negative udfald af en materialiseret risiko, 

• Evnen samt kontrollen over beslutningstagerfunktioner vedrørende risk-management, og 

• Muligheden for at opnå finansiering ved at påtage sig nye risici 

Step 4 Fortolkning af step 1-3. Step 4 består overvejende af to check-the-box spørgsmål, herunder: 

• Hvorvidt de kontraktuelt påtagede risici, er overensstemmende med den faktiske adfærd, og 

• Hvorvidt den part, der kontraktuelt har påtaget risici, også udøver kontrol herover og samtidig bærer 

den finansielle kapacitet hertil 

Step 5 Allokering af risiko. Step 5 finder alene anvendelse såfremt, der ikke kan krydses positivt af i step 4, 

dvs. såfremt en part, der påtager sig risiko ikke samtidig har kontrol eller finansiel kapacitet hertil. Således 

benyttes step 5 til at allokere risiko så det afspejles, hvem der udøver kontrol.  

I anneks 7 i bilagene til kapitel VI angives et eksempel af anvendelsen af step 5. Et moderselskab har 

kontraktuelt påtaget sig risici forbundet med produktansvar vedrørende et medikament, der distribueres af det 

100 pct. ejede datterselskab. Efter tre år fremkommer oplysninger om følgevirkninger på produktet, der 

påkalder erstatning og tilbagekaldelse af medikamentet, hvorefter datterselskabet må indregne store tab. 

Imidlertid udligner moderselskabet ikke tabet som følge af produktansvaret. Således er der en 

uoverensstemmelse mellem faktisk adfærd og de kontraktuelle forhold, hvorfor der må foretages en transfer 
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pricing justering af risikoallokeringen. I nærværende eksempel kunne man allokere de tab, som datterselskabet 

har indregnet til moderselskabet. 

Step 6 Prisfastsættelse af transaktionen. Step 6 omhandler prisfastsættelse af den skildrede transaktion under 

iagttagelse af alle de økonomisk relevante omstændigheder. 

I henhold til koncernstrukturen i figur 10, er det det danske moderselskab, der påtager sig alle de væsentlige 

risici og samtidig har den finansielle kapacitet til at påtage sig disse, hvorfor moderselskabet i samspil dets 

udførsel af funktioner og bidrag af aktiver, er berettiget til en residualaflønning som illustreret i figur 11. 

4.2.3.5 Afsluttende analyse i 6-trins frameworket 

Step 4 og 5 omhandler, at der dels skal laves et sanity check, hvor der sikres konsistens mellem den faktiske 

adfærd og kontraktuelle vilkår og skildring af de kontrollerede transaktioner.  

Endelig skal der i trin 6, på baggrund af de foregående steps i analysen, fastsættes en armslængdeaflønning for 

den kontrollerede transaktion i overensstemmelse med de enkelte selskabers bidrag af funktioner, aktiver og 

risici i relation til DEMPE.  

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at det juridiske ejerskab i sig selv ikke berettiger til 

aflønning. Den juridiske ejer vil alene være berettiget til residualafkastet såfremt denne udfører og kontrollerer 

alle de værdiskabende funktioner, bidrager med alle væsentlige aktiver samt påtager og kontrollerer alle 

væsentlige markedsrisici i henhold til DEMPE. I henhold til koncernstrukturen i figur 10 kan det konkluderes, 

at det danske moderselskab som principalselskab med udførsel og kontrol over væsentlige funktioner, bidrag 

af aktiver samt påtagelse og kontrol over væsentlige risici er berettiget til en residualaflønning, efter aflønning 

af low-risk selskaberne, der aflønnes med en lav og stabil indtjening for deres udførsel af rutineaktiviteter.    

4.2.3.6 Aflønning ved forskelle imellem ex-ante og ex-post afkast 

I TPG 2017 kapitel VI foreligger der retningslinjer for behandlingen af budgetterede (ex-ante) og realiserede 

(ex-post) afkast samt behandlingen af resultatfordelingen i koncernen, når det realiserede afkast afviger fra det 

budgetterede. 

En af årsagerne til afvigelsen kan være, at risiko materialiserer sig på anden vis end estimeret på 

transaktionstidspunktet. Herunder kan det være forårsaget af uforudsete begivenheder såsom teknologisk 

udvikling i markedet, naturkatastrofer, økonomisk krise e.lign. Som eksempel herpå kan nævnes Donald 

Trumps indførsel af told på over 100 forskellige varer fra Kina42, der er en uforudset begivenhed, som kan 

påvirke de budgetterede afkast. Alternativt kan de budgetterede afkast have udeladt visse forhold, da man ikke 

                                                 
42 (Børsen, 2018) 
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anså disse for at have indvirkning på afkastet på transaktionstidspunktet, men hvor det faktiske udfald af disse 

forhold var anderledes end forventet, hvilket kan føre til både over- og underestimering. Spørgsmålet i sidste 

ende bliver således, hvordan det øgede/mindre afkast pga. forskelle imellem ex ante og ex post afkast skal 

allokeres mellem koncernselskaberne, der har bidraget til DEMPE-funktionerne. 

For at fastlægge hvordan afkastet skal allokeres mellem koncernselskaberne, skal der foretages en analyse af, 

hvilke koncernselskaber, som er eksponeret overfor og faktisk har påtaget sig økonomiske risici. Det betyder, 

at de koncernselskaber der ikke har påtaget eller kontrolleret økonomisk risiko i udgangspunktet ikke er 

berettiget til forskelle i realiserede og budgetterede afkast. Imidlertid kan de koncernselskaber, der udøver 

vigtige beslutningstagerfunktioner eller har kontrol over økonomisk signifikante risici blive kompenseret 

herfor, såfremt det er vurderet, at disse er væsentlige og berettiger til kompensation.  

Afsnittet omkring behandlingen af afkast, når der er afvigelse imellem det budgetterede og realiserede afkast, 

er en nyskabelse i forhold til TPG 2010. Forholdet mellem ex-ante og ex-post samt hvordan ex-post resultater 

i større grad kan benyttes af skattemyndigheder til at fastlægge om en transaktion er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, vil blive behandlet i afhandlingens afsnit 4.2.5.4 i forbindelse med HTVI.  

4.2.4 C. Transaktioner involverende overdragelse og brug af immaterielle aktiver 

Formålet med sektionen er at give guidance til at fastslå hvorvidt immaterielle aktiver eller rettigheder hertil 

er involveret i en given transaktion. Efter at have identificeret det immaterielle aktiv samt identificeret 

ejerskabet af det immaterielle aktiv, og udført en analyse af, hvilke koncernselskaber der bidrager med 

funktioner, aktiver og risici, så er det nødvendigt at identificere den specifikke transaktion involverende det 

immaterielle aktiv. OECD foreskriver i artikel 6.86, at de generelle transfer pricing principper fra kapitel I 

vedrørende identifikation og skildring af den nøjagtige transaktion tilsvarende finder anvendelse ved 

immaterielle aktiver. 

OECD sondrer i artikel 6.87 mellem to typer af transaktioner involverende immaterielle aktiver, der er 

illustreret i figur 14. 

 

Figur 14. To typer af transaktioner involverende immaterielle aktiver. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 
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4.2.4.1 Type 1: Overdragelse af et immaterielt aktiv eller retten hertil 

Denne transaktionstype kan involvere overdragelsen af det immaterielle aktiv eller blot retten hertil. Særligt 

når transaktionen af immaterielle aktiver indeholder begrænsninger i retten til aktivet, er det vigtigt at 

identificere disse. Specielt i relation til den videre udvikling og forbedring af det immaterielle aktiv skal det 

klarlægges, om det er den overdragende eller modtagende part, der har retten hertil, da dette kan påvirke 

værdien og sammenligneligheden af aktivet. Ved overførsel af flere immaterielle aktiver, anviser OECD to 

problemstillinger relateret hertil: 

1. De økonomiske synergieffekter via interaktionen mellem forskellige immaterielle aktiver, og 

2. Visse immaterielle aktiver er så tætknyttede, at det ikke er muligt at overdrage den ene uden den anden 

Ad 1. Som eksempel på den første problemstilling nævner OECD i artikel 6.94 udviklingen af et farmaceutisk 

produkt. Selve produktet vil ofte være tilvejebragt af indledende R&D, som efter en myndighedsgodkendelse 

formentligt vil blive beskyttet af et patent. Endvidere kan produktet være markedsført under et givent 

trademark. Samlet bevirker det, at de respektive immaterielle aktiver enkeltvis formentligt ikke er særligt 

værdifulde, men synergieffekterne herimellem kan være særligt værdifulde.  

Ad 2. Som eksempel på den anden problemstilling nævner OECD, at rettighederne til et trademark under en 

licensaftale ofte er foranlediget af et renommé, der også refereres til som goodwill. I sådanne tilfælde giver det 

ikke mening, at man kunstigt forsøger at adskille disse. 

4.2.4.2 Type 2: Salg af varer og tjenesteydelser involverende immaterielle aktiver 

Nærværende transaktionstype er kendetegnet ved, at der ikke direkte overdrages et immaterielt aktiv, dog kan 

immaterielle aktiver blive benyttet på varer eller services, der overdrages. Eksempelvis nævnes i artikel 6.105, 

at et patent til produktion af biler kan være så værdiskabende, at dette bør identificeres og medtages i 

sammenlignelighedsanalysen. OECD giver supplerende guidance til sådanne transaktioner i kapitlets afsnit 

D.5, der behandles i afhandlingens afsnit 4.2.5.5. 

4.2.5 D. Supplerende vejledning til at fastlægge armslængdevilkår i kontrollerede transaktioner 

Efter at have identificeret de relevante transaktioner involverede immaterielle aktiver samt fastlagt, hvilke 

koncernselskaber, der har bidraget til værdiskabelsen, er det muligt at identificere armslængdevilkårene for de 

respektive transaktioner. OECD anerkender, at transaktioner med immaterielle aktiver kan være af særlig 

kompliceret karakter, hvorfor der kan være brug for supplerende guidance hertil. Formålet med kapitlets 

sektion D er at bistå med yderligere guidance til at fastsætte armslængdevilkårene for immaterielle aktiver. 

Sektionen er inddelt i fem afsnit, der er illustreret nedenfor i figur 15.  
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Figur 15. Overblik over afsnit D i TPG 2017 kapitel VI. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 

4.2.5.1 D.1: Generel guidance  

OECD anviser, at generelt for alle transaktioner involverende immaterielle aktiver finder sektion D i Kapitel I 

samt hele kapitel III anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af sammenlignelighedsanalysen. Imidlertid 

giver afsnittet ikke videre specifik guidance til udarbejdelsen, hvorfor der må henses til afsnit D.2 for 

inspiration hertil.  

4.2.5.2 D.2: Guidance til overdragelse af immaterielle aktiver eller retten hertil 

Afsnittet indledes med en beskrivelse af specifikke forhold, der påvirker værdien af immaterielle aktiver og 

kan være vigtige at medtage i sammenlignelighedsanalysen. Dog bemærkes, at listen ikke er udtømmende og 

generisk, da de respektive forhold er betinget af den givne transaktion og de faktiske omstændigheder. Figur 

16 illustrerer de omtalte faktorer, der kan overvejes i sammenlignelighedsanalysen. 

 

Figur 16. Eksempler på sammenlignelighedsfaktorer for immaterielle aktiver. Kilde OECD (2017a) og egen tilvirkning 

Efter at have fastlagt de forhold, der kan indarbejdes i sammenlignelighedsanalysen, angiver OECD en generel 

vejledning til valg af transfer pricing metode, når transaktionen indeholder immaterielle aktiver. De generelle 

principper til valg af den mest hensigtsmæssige metode finder tilsvarende anvendelse ved transaktioner med 

immaterielle aktiver, jf. artikel 2.1-2.12. OECD påpeger dog, at der i forbindelse med valg af den mest 

anvendelige transfer pricing metode involverende immaterielle aktiver skal fokuseres følgende forhold: 

1. De særlige forhold vedrørende det immaterielle aktiv,  
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2. Kompleksiteten i at identificere sammenlignelige transaktioner, og  

3. Kompleksiteten i at anvende de angivne transfer pricing metoder 

OECD angiver i artikel 6.141, at ensidet transfer pricing metoder såsom TNMM og videresalgsmetoden typisk 

ikke vil være anvendelige ved transaktioner involverende immaterielle aktiver, da TNMM og 

videresalgsmetoden har til formål at fastsætte en rutineaflønning hos low-risk selskaber, der typisk ikke ejer 

immaterielle aktiver. Metoderne tester således aflønningen i rutineselskaberne og vurderer ikke aflønningen i 

de selskaber, der har de værdifulde immaterielle aktiver. Ved overdragelse af immaterielle aktiver mellem 

koncernselskaber foreslår OECD, at koncerner vurderer om de enten kan bruge CUP eller profit split metoden. 

CUP-metoden vurderes anvendelig i de tilfælde, hvor der foreligger en høj grad af sammenlignelighed med en 

uafhængig referencetransaktion. Dog er immaterielle aktiver ofte unikke og typisk findes ikke 

referencetransaktioner, hvorfor denne metode som oftest ikke vil anerkendes af skattemyndighederne. 

Omvendt kan profit split metoden anvendes, hvor flere koncernselskaber bidrager med unikke og værdifulde 

immaterielle aktiver, og hvor flere koncernselskaber bærer væsentlige markedsrisici. Anerkendelse fra 

skattemyndighederne afhænger derfor af de faktiske forhold ved værdiansættelsen af de immaterielle aktiver, 

herunder om de immaterielle aktiver overdrages eller det er betaling for brugen heraf. 

I artiklerne 6.153-6.178 har OECD udarbejdet en guidance til at benytte værdiansættelsesmetoder ved 

overdragelse af immaterielle aktiver. Det er særligt brugen af indkomstbaserede værdiansættelsesmetoder 

såsom DCF, der vurderes anvendelige til værdiansættelse af immaterielle aktiver. OECD har i den forbindelse 

udarbejdet artikler, hvis hensigt er at give guidance til at vurdere pålideligheden af de væsentligste parametre 

i DCF-modellen herunder forecasting, vækst, diskonteringsrente (WACC), terminalperiode samt 

skatteforhold. Sammenholdelse af kapitel VI’s artikler vedrørende valg af transfer pricing metode i TPG 2010 

og 2017 viser utvivlsomt, at TPG 2017 har præciseret og udbygget brugen af værdiansættelsesmodeller, da der 

nu indarbejdet kommentarer fra OECD i forhold til at bruge modellen. TPG 2010 anerkendte blot brugen af 

CUP, når der findes referencetransaktioner og værdiansættelsesmodeller i øvrigt var et godt værktøj, når ikke 

der fandtes referencetransaktioner.  

Dog er værdiansættelsesvejledningen i TPG 2017 vurderes stadig ikke detaljeret nok til, at koncernselskaber 

kan lave værdiansættelse alene baseret på TPG kapitel VI, eftersom der bl.a. mangler en mere præcis indikation 

af niveauet for WACC, forecastingperiode, terminalvækst mv., hvorfor koncerner stadig kan opleve forskelle 

landene imellem. 

4.2.5.3 D3: Guidance til armslængdepriser for transaktioner involverende immaterielle aktiver, 

der er usikre på transaktionstidspunktet 

Nærværende sektion er meget kortfattet og giver alene mindre guidance til forhold, der bør iagttages ved 

transaktioner, der er meget usikre på transaktionstidspunktet, når disse involverer immaterielle aktiver. OECD 
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anfører, at man ved prisfastsættelsen kan indarbejde de forventede fremtidige fordele, såfremt disse vurderes 

pålidelige og forudsigelige. Dog kan forventede fremtidige fordele være så usikre, at det på den korte bane er 

nødvendigt at indarbejde betingelser i prisfastsættelsen. Eksempelvis kan der indarbejdes en 

prisjusteringsklausul i aftalen, hvilke minder om en resolutiv betingelse, således at retsvirkningen 

(prisfastsættelsen) omgøres såfremt den givne betingelse opfyldes. Prisjusteringsaftaler finder typisk 

anvendelse på færdige produkter, hvor prisfastsættelsen efterfølgende kan ændres såfremt givne betingelser 

opfyldes. Derudover kan der indarbejdes milestone-payments, hvorefter disse betalinger typisk blive 

effektueret betinget af, at visse forhold opfyldes, eksempelvis i takt med af de respektive faser i et 

medicinalprodukt godkendes. Begge metoder til at ændre prisfastsættelsen såfremt givne betingelser opfyldes, 

er illustreret i figur 17. 

 

Figur 17. Illustration over mekanismerne i prisjuteringsklausul og milestone payments. Kilde: Egen tilvirkning. 

Nærværende afsnit fremgik tilsvarende af TPG 2010. Om end det nye kapitel VI er blevet 5 gange større, er 

der i TPG 2017 ikke kommet yderligere guidance til, hvordan prisjusteringsklausuler eller betingede cash-flow 

skal udarbejdes. Endvidere foreskriver OECD fortsat, at usikkerheder bør løses ved at påse, hvad uafhængige 

parter ville have gjort.  

4.2.5.4 D4: Hard-to-value-intangibles (HTVI) 

Nærværende sektion indeholder definitionen samt behandlingen af immaterielle aktiver, der er svære at 

værdiansætte, grundet stor grad af usikkerhed på transaktionstidspunktet, hvorfor der gælder særlige 

retningslinjer ved behandlingen af disse. Betegnelsen hard-to-value-intagibles dækker ifølge OECD’s artikel 

6.189 over immaterielle aktiver, hvor der på transaktionstidspunktet: 

• Ikke foreligger referencetransaktioner, eller 

• Er meget usikkerhed omkring de budgetterede cash-flow eller forudsætningerne der ligger til grund 

for værdiansættelsen 
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OECD angiver i artikel 6.190, en liste med eksempler på aktiver, der kan være omfattet af begrebet HTVI. 

Imidlertid påpeger OECD, at listen ikke er udtømmende og reglerne i afsnittet godt kan finde anvendelse, om 

end et aktiv ikke er omfattet af de oplistede eksempler, som illustreret i figur 18. 

 

Figur 18. Eksempler på HTVI'er. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning. 

Kendetegnet for alle de nævnte eksempler er, at disse er omfattet af stor usikkerhed, og der generelt foreligger 

en informationsasymmetri imellem koncernselskaber og skattemyndigheder, hvilket kan resultere i en transfer 

pricing risiko i forhold til korrekt prisfastsættelse. Informationasymmetrien udspringer af det forhold, at 

koncernselskabet ligger inde med koncernintern viden om det immaterielle aktiv samt de omkringliggende 

forhold, der har indvirkning på værdien heraf. Endvidere er de immaterielle aktiver kendetegnet ved ikke at 

have referencetransaktioner samt ekstern information, der kan anvendes som bevis for skattemyndighederne i 

forhold til at tilegne sig overbevisning om korrekt prisfastættelse.  

Koncernselskabet vil hævde, at forskellen imellem budgetterede (ex-ante) og realiserede (ex-post) værdier af 

det immaterielle aktiv henføres til forhold, der tog sig anderledes ud end budgetteret på transaktionstidspunktet. 

Koncernernes bevisbyrde ved HTVI er kraftig udbygget, da det for skattemyndighederne kan være svært, 

grundet informationsassymmetri at benægte forholdene og hævde, at forskellen skyldes forudsætninger, der 

ikke er på armslængdevilkår.  

OECD angiver i arrtikel 6.188, at som modsvar på ovenstående problemstillinger omkring korrekt 

prisfastsættelse i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan skattemyndighederne benytte ex-post 

resultater som grundlag for indkomstregulering af det immaterielle aktivs værdi. Det giver informationer i 

vurderingen af, om prisfastsættelsen afspejler armslængdeprincippet, eftersom det indikerer, hvorvidt 

skatteyderen har indarbejdet de korrekte forudsætninger i sit grundlag for projekteringen. Dog anviser OECD 

i artikel 6.192, at skattemyndighederne ikke er berettiget til at benytte realiserede resusltater til vurdering af 

ex-ante budgetteringen, når koncernen pålideligt kan bekræfte, at grundlaget for ex-ante prisfastættelsen er i 

overensstemmelse med armslængdevilkår. Endvidere angiver OECD i artikel 6.193 en række 

undtagelsessituationer, hvorefter myndighedernes brug af realiserede resultater ikke kan benyttes til at påvise, 

hvorvidt ex-ante budgetteringen er på armslængdevilkår – disse er illustreret i figur 19. 
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Figur 19. Undtagelsessituationer til skattemyndighedernes brug af ex-post resultater. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning 

Ifølge undtagelsessituationerne er der en formodning om, at koncernselskaber ikke skal indkomstreguleres, 

når forholdene var uforudsete og tilsvarende, når værdisvingningen er mindre end +/-20% i forhold til 

projekteringen. Den første undtagelse finder eksempelvis anvendelse, når koncernselskabet kan godtgøre, at 

de forudsætninger, der var lagt til grund ved ex-ante projekteringen, er afspejlet i prisfastættelsen og forskellen 

skyldes uforudsete forhold. Forskellen kan bl.a. være forårsaget af force majeure forhold såsom 

naturkatastrofer eller andre uventede begivenheder, der var klart uforudsigelige på transaktionstidspunktet. 

Endvidere er der indført en form for væsentlighedsniveau i forhold til brugen af ex-post resultater ved store 

værdisvingninger. Dog kan skattemyndighederne korrigere på baggrund af ex-post, selvom værdisvingingerne 

er på under 20%, hvis det kan påvises, at værdien bevidst er beregnet forkert.  

Således vil undtagelserne bevirke, at skattemyndighederne skal anerkende ex-ante projekteringerne, 

medmindre der er klare forhold, der påviser at de realiserede resultater indikerer, at prisfastsættelsen ikke er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Endelig anviser OECD i medfør i artikel 6.195, at brugen af 

gensidig aftaleprocudre, som fremgår af OECD’s modeloverenskomst art. 25, stk. 1 og 2, bør anvendes til at 

løse situationer med dobbeltbeskatning, når reglerne om HTVI benyttes.  

I skrivende stund er OECD i færd med at supplere vejledningen til HTVI herunder ved indarbejdelse af 

konkrete eksempler. Ikke desto mindre er reglerne en nyskabelse i forhold til TPG 2010. Udarbejdelsen af 

reglerne er ligeledes i tråd med TPG’s tredje formål med Action 8, der gik ud på at udvikle transfer pricing 

regler vedrørende HTVI’er.  
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4.2.5.5 D5: Guidance til transaktioner ved salg af varer eller ydelser, hvor disse involverer 

immaterielle aktiver 

Nærværende sektion giver guidance til prisfastsættelse af transaktioner, hvor der ikke direkte overføres 

immaterielle aktiver, men en eller begge koncernselskaber i transaktionen benytter immaterielle aktiver i 

forbindelse med salget af varer eller ydelser. OECD sondrer mellem to kategorier af transaktioner og betinget 

heraf valg af mest hensigtsmæssige transfer pricing metode: 

1. Transaktioner hvor der foreligger pålidelige referencetransaktioner, eller 

2. Transaktioner hvor der ikke findes pålidelige referencetransaktioner 

Førstnævnte tilfælde hidrører transaktioner, hvor der findes referencetransaktioner, og koncernselskaberne 

ikke bidrager med unikke eller værdifulde immaterielle aktiver. I disse tilfælde vil det oftest være muligt at 

fastlægge armslængdeprisen på baggrund af CUP-metoden. For transaktionstype nummer to, hvor der ikke 

findes en referencetransaktion og koncernselskaberne bidrager med unikke og værdifulde immaterielle aktiver, 

vil profit split metoden typisk være mest anvendelig. 

4.3 Konsekvenser ved udbygningen af TPG kapitel VI for en multinational koncern 

Med tilblivelsen af TPG 2017 kapitel VI skal indkomsten generet af immaterielle aktiver nu allokeres i 

overensstemmelse med koncernselskabernes relative bidrag af funktioner, aktiver og risici i relation til 

DEMPE som illustreret i figur 20. Til forskel fra TPG 2010 skal der ikke allokeres indkomst fra det 

immaterielle til den juridiske ejer, såfremt den juridiske ejer ikke opfylder substanskravene omhandlende 

ansatte og finansiel kapacitet til påtagede risici eller ikke bidrager væsentligt med funktioner, aktiver og risici 

i relation til DEMPE med kontrol. Således er det juridiske ejerskab henført til blot at være et referencepunkt 

til at identificere samt analysere kontrollerede transaktioner og bestemme denne korrekte afregning imellem 

selskaberne i koncernen.  

 

Figur 20. Treenigheden af funktioner, aktiver og risici til brug i resultatfordelingen. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Anvendelsen af de nye retningslinjer i TPG 2017 illustreres med et egenkonstrueret eksempel, der bygger på 

samme koncernstruktur som vist i figur 10 dog med ændringer i forhold til, hvilke koncernselskaber der udfører 

funktioner, bidrager med aktiver og påtager risici. 

Det danske moderselskab, der producerer komponenter til høreapparatsindustrien, køber et patent fra en 

tredjemand. Patentet skal anvendes til produktion af nye komponenter og vil tilsvarende kunne komplementere 

de øvrige komponenter i produktporteføljen. Således anerkendes det danske moderselskab som den juridiske 

ejer af patentet og har tilsvarende bidraget med finansieringen af købet og vurderes at have kontrol over 

udlånsrisikoen. Det polske produktionsselskab skal udnytte det immaterielle aktiv i produktionen af 

komponenterne og har ansatte, der både udfører og kontrollerer de værdiskabende funktioner. Endelig har det 

polske selskab påtaget sig de væsentligste risici ved transaktionen og vurderes at have den finansielle kapacitet 

til at bære risici. 

Ifølge TPG 2010 vil ejendomsretten og finansieringen af det immaterielle aktiv i moderselskabet berettige til 

hovedparten af residualafkastet, hvorimod det polske produktionsselskab skal kompenseres for dets udførte 

funktioner. Omvendt vil det i medfør af TPG 2017 have det resultat, at moderselskabet alene er berettiget til 

et risikojusteret afkast af dets investerede kapital pga., det bidrager med finansiering, bærer finansielle risici 

og det juridiske ejerskab i sig selv ikke berettiger til afkast. Modsat vil det polske produktionsselskab skulle 

kompenseres for dets udførsel samt kontrol over DEMPE-funktioner samt påtagede operationelle risici, 

hvorfor det polske selskab som økonomisk ejer, er berettiget til størstedelen af afkastet som illustreret i figur 

21, der viser den ændrede resultatfordeling efter henholdsvis TPG 2010 og TPG 2017. 

 

Figur 21. Den ændrede resultatfordeling i eksempel efter vejledningen i TPG 2010 og 2017. Kilde: Egen tilvirkning. 

Efter TPG 2017 er de kontraktuelle forhold og det juridiske ejerskab nu udgangspunktet for analysen for, 

hvordan resultatfordelingen skal foretages imellem koncernselskaberne, selvom det juridiske ejerskab i sig 

selv ikke længere berettiger til at få andel af afkastet. Derfor skal de faktuelle forhold efterfølgende undersøges 

for fastlægge koncernselskabernes relative bidrag til værdiskabelsen.  
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Derudover vurderes særligt reglerne om hard-to-value-intangibles at have konsekvenser for 

koncernselskaberne. Således vil overdragelse af immaterielle aktiver, hvor der ikke foreligger en 

referencetransaktion eller hvor der hersker usikkerhed om cash-flow eller forudsætninger, blive omfattet af 

særreglerne om HTVI. Det betyder, at hvis de realiserede resultater afviger +/- 20% fra de budgetterede, og 

forskellen ikke kan henføres til uforudsigelige begivenheder, har skattemyndighederne mulighed for at 

indkomstkorrigere med afsæt i ex-post resultaterne. Det betyder, at koncernselskaberne pålægges en ekstra 

byrde i form af dokumentation af forudsætningerne for beregningen samt en efterfølgende opfølgning på 

udviklingen i forhold til det budgetterede resultat. Tillige skal der ved store værdiudsving mellem ex-post og 

ex-ante udarbejdes årsagsforklaringer til brug overfor skattemyndighederne. Dette kan for et koncernselskab 

betyde, at det risikerer at få genoptaget tidligere transfer pricing transaktioner involverende immaterielle 

aktiver og vil blive indkomstkorrigeret i forhold til de nye regler om HTVI.  

4.3.1 Delkonklusion  

TPG 2010 kapitel VI om immaterielle aktiver var ikke blevet opdateret i forbindelse med 2010 revisionen og 

stod dermed uændret siden udformningen i 1995. På tidspunktet for udarbejdelsen af kapitlet i 1995, var der 

alene få lande, der havde indført transfer pricing regler i national ret, hvorfor vejledningen i TPG var meget 

generel, da der skulle skabes en mulighed for, at flere lande, der ikke havde transfer pricing regler i national 

ret, efterfølgende kunne tilslutte sig TPG-vejledningen. 

OECD fandt ikke, at kapitel VI i TPG 2010 var tidssvarende, hvorfor det som led i BEPS-projektet blev 

opdateret og indarbejdet i TPG 2017. I forbindelse med udarbejdelsen af det nye kapitel VI, fremsatte OECD 

tre fokuspunkter, omhandlende en ny definition af immaterielle aktiver, at resultatfordelingen i koncernen skal 

være i overensstemmelse med værdiskabelsen samt udvikle et nyt afsnit om HTVI.  

Det opdaterede kapitel VI indeholder nu ny og bredere definition af immaterielle aktiver i forhold til det 

tidligere kapitel VI. I TPG 2010 var fokus på det juridiske ejerskab i forhold resultatfordelingen af indkomst 

fra immaterielle aktiver, hvor fokus over tid er flyttet fra det juridiske ejerskab til det økonomisk ejerskab. 

Således skal resultatfordelingen nu afspejle de enkelte koncernselskabers udførsel af funktioner, bidrag af 

aktiver og påtagelse af markedsrisici i relation til DEMPE. I forlængelse heraf er der i det opdaterede kapitel 

indført et substanskrav, der betyder, at selskaberne skal have ansatte samt finansiel kapacitet til at påtage sig 

risici, førend et selskab er berettiget til indkomst fra det immaterielle aktiv. For endvidere at imødekomme 

problemet omkring brugen af cash-boxes til blot at bidrage finansiering og deraf blive berettiget til afkast, er 

der i det opdaterede kapitel VI nu indført fire aflønningsformer ved bidrag af finansiering. Endelig indeholder 

det opdaterede kapitel VI et helt nyt afsnit omkring HTVI, der muliggør skattemyndigheders 

indkomstkorrektion på baggrund af ex-post resultater, såfremt visse forudsætninger er opfyldt.  
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Opdateringen af kapitel VI har betydet, at multinationale koncerner nu skal fordele resultatet af indkomst fra 

immaterielle aktiver i overensstemmelse med selskabernes relative bidrag til værdiskabelsen. Således vil 

koncernstrutkurer, der tidligere har samlet det juridiske ejerskab til immaterielle i et selskab uden substans og 

DEMPE med kontrol ikke længere være berettiget til et residualafkast. Det kræver ifølge TPG 2017, at 

selskabet udfører væsentlige DEMPE-funktioner, bidrager med aktiver samt påtager og kontrollerer væsentlige 

operationelle og finansielle risici. Endvidere kan opdateringen af TPG 2017 kapitel VI have indflydelse på 

koncernselskabers overdragelse af HTVI, da skattemyndighederne nu har mulighed for at indkomstkorrigere 

på baggrund af ex-post resultater. Derudover medfører HTVI vejledningen, at selskaberne oplever en øget 

dokumentationsbyrde.  
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5. Behandlingen af koncerninterne omstruktureringer i TPG kapitel IX 

Følgende kapitel analyserer den transfer pricing-mæssige behandling af koncerninterne omstruktureringer i 

det nye og opdaterede kapitel IX, der blev indarbejdet i TPG i 2017. Koncerninterne omstruktureringer består 

ofte i overdragelse af immaterielle aktiver, hvorfor det som led i opdateringen af TPG 2017 kapitel VI også 

har været nødvendigt at foretage en opdatering af kapitel IX, der sikrer en indre sammenhæng i TPG. I 

forlængelse af analysen af kapitel VI er det relevant for koncernselskaber at kende til sammenhængen mellem 

kapitel VI og IX, samt hvilke konsekvenser opdateringen af kapitlerne har for multinationale koncernselskaber. 

Særligt det faktum at overdragelsen af immaterielle aktiver er årsag til de største kompensationsbetalinger og 

samtidig de største korrektioner fra skattemyndighederne, er det endvidere vigtigt for koncernselskaber at opnå 

en forståelse for den transfer pricing-mæssige behandling af koncerninterne omstruktureringer.  

Nærværende kapitel indledes med en redegørelse af de retningslinjer, der gælder for koncerninterne 

omstruktureringer som følge af det nye kapitel IX i TPG 2017. Dernæst vil de opdaterede retningslinjer blive 

sammenholdt med de retningslinjer, der fremgår af TPG 2010, og ud fra en egenkonstrueret case analysere, 

hvilke konsekvenser det opdaterede kapitel har for en multinational koncern.  

5.1 Behandlingen af koncerninterne omstruktureringer i TPG 2017  

TPG 2017 kapitel IX indeholder transfer pricing vejledning for, hvordan armslængdeprincippet skal anvendes 

ved koncerninterne omstruktureringer. Herunder gives der retningslinjer for ændringer i koncernens 

resultatfordeling, der ville kræve kompensation imellem uafhængige parter, samt hvilke dokumentationskrav, 

der skal opfyldes for at påvise, at armslængdeprincippet overholdes.  

TPG 2017 kapitel IX er struktureret som vist i figur 22, hvor det ses, at kapitlet er opdelt i henholdsvis sektion 

A og B. Sektion A indeholder en introduktion og en definition, mens sektion B omhandler anvendelse af 

armslængdeprincippet i relation til koncerninterne omstruktureringer herunder fastlæggelsen af 

armslængdekompensation og aflønning i koncernen efter omstruktureringen.  
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Figur 22. Opbygningen af det nye kapitel IX i TPG 2017. Kilde: OECD (2017a) og egen tilvirkning.  

De kommende afsnit analyserer behandlingen af koncerninterne omstruktureringer efter samme struktur som 

vist i figur 22. I denne forbindelse fokuseres der på de afsnit i kapitlet, der er særligt relevante i forhold til 

koncerninterne omstruktureringer involverende immaterielle aktiver. 

5.1.1 A. Introduktion og definition 

Sektion A definerer de situationer, der falder inden for rammerne af koncerninterne omstruktureringer. Ifølge 

artikel 9.9 skal en koncern vurdere om den koncerninterne omstrukturering indeholder priser og vilkår 

svarende til forhold mellem uafhængige parter, herunder om en ændret resultatfordeling påkræver en 

kompensationsbetaling. Det er derfor vigtigt for at fastlægge, hvornår en koncernintern omstrukturering falder 

indenfor kapitlets anvendelsesområde. 

Kapitlet indledes med en introduktion, hvor der gives udtryk for, at der ikke findes en universal accepteret 

definition af koncerninterne omstruktureringer, men at koncerninterne omstruktureringer i sammenhæng med 

TPG skal forstås således:  

Artikel 9.143: ”In the context of this chapter, business restructuring refers to the cross-border reorganization 

of the commercial or financial relations between associated enterprises, including the termination or 

substantial renegotiation of existing arrangements. Relationships with third parties (e.g. suppliers, 

subcontractors, customers) may be a reason for the restructuring or be affected by it” 

I forlængelse af definitionen, forekommer der ifølge OECD koncerninterne omstruktureringer i følgende 

situationer: 

                                                 
43 (OECD, 2017a) 
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1. Ved overførsel af noget af værdi, eller  

2. Ved opsigelse eller væsentlig genforhandling af koncerninterne aftalevilkår  

Da TPG kapitel VI nu giver retningslinjer for, at indkomst genereret af immaterielle aktiver skal fordeles 

mellem selskaberne ud fra deres relative bidrag af funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE, vil flytning 

af dette resultere i ændring af det fremtidige indtjeningspotentiale, hvorfor dette har skatteretlige konsekvenser 

for koncernselskaberne. For at der kan foretages korrektion, er det en betingelse, at der i forbindelse med 

omstruktureringen sker kompensationsbetaling mellem koncernselskaberne, som er større eller mindre end den 

kompensationsbetaling, som uafhængige parter ville have foretaget eller krævet. Såfremt 

kompensationsbetalingen er foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet, skal der ikke foretages 

nogen korrektion.  

I forlængelse af definitionen fremstiller OECD en række eksempler på, hvad en omstrukturering typisk 

indebærer. Ifølge art. 9.1-9.3 kan en koncernintern omstrukturering foretages ud fra koncernens ønske om at 

centralisere immaterielle aktiver samt risici og funktioner. I disse situationer flyttes de immaterielle aktiver fra 

de lokale koncernselskaber til ét selskab i koncernen, kaldet IP-company, som overtager det fremtidige 

indtjeningspotentiale ved de immaterielle aktiver. En koncernintern omstrukturering kan omvendt også 

indebære, at immaterielle aktiver bliver flyttet ud til enkelte selskaber i koncernen, så der sker en 

decentralisering. Uagtet om der sker en centralisering eller decentralisering, er det afgørende, at 

omstruktureringen ikke må afvige fra, hvordan uafhængige parter ville have foretaget en tilsvarende 

omstrukturering. 

5.1.2 B) Anvendelse af armslængdeprincippet i relation til koncernintern omstrukturering 

Sektion B omhandler anvendelsen af armslængdeprincippet i relation til koncerninterne omstruktureringer. 

Denne del af kapitlet er delt op i (1) armslængdekompensation for selve omstruktureringen og (2) aflønning i 

koncernen efter omstruktureringen som illustreret i figur 22. I sammenhæng med TPG 2017 kapitel VI om 

immaterielle aktiver, opstår der således tre tidsmæssige faser som led i en koncernintern omstrukturering 

involverende immaterielle aktiver som illustreret i figur 23. 
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Figur 23. Tidsmæssige perspektiver i koncerninterne omstruktureringer og samspillet mellem kapitel VI og IX. Kilde: Egen 

tilvirkning. 

Figuren viser i et tidsmæssigt perspektiv, hvilke dele af TPG, der gør sig gældende i forbindelse situationen 

før, under og efter omstruktureringen. Kapitel VI finder anvendelse ved undersøgelsen af om 

resultatfordelingen i koncernen er i overensstemmelse med koncernselskabernes relative bidrag til 

værdiskabelse. Kapitel IX giver retningslinjer for selve omstruktureringen samt forhold, der påvirker 

aflønningen i koncernen efter omstruktureringen. I følgende kapitel bliver retningslinjerne for, om 

resultatfordelingen i koncernen er i overensstemmelse med koncernselskabernes bidrag til værdiskabelsen ikke 

behandlet, da retningslinjerne herfor blev analyseret i afhandlingens kapitel 4. 

5.1.2.1 (1) Armslængdekompensation for selve omstruktureringen 

Da en koncernintern omstrukturering kan have forskellige former og involvere to eller flere koncernselskaber, 

er det vigtigt at opnå en forståelse for omfanget af omstruktureringen. For at opnå forståelse for omfanget af 

omstruktureringen foreskriver TPG, at der skal foretages en funktions- og risikoanalyse før/efter 

omstruktureringen, opnås en forståelse for det forretningsmæssige grundlag og opnås en forståelse for andre 

realistiske muligheder for omstruktureringer som illustreret i figur 24.  

 

Figur 24. 3-trins model til at opnå fortåelse for omfanget af omstruktureringen. Kilde: Egen tilvirkning. 
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I step 1 skal der foretages en funktions- og risikoanalyse, hvor OECD i den forbindelse henviser til TPG kapitel 

I sektion D, der indeholder generel guidance til anvendelse af armslængdeprincippet, herunder identifikation 

af de kommercielle og finansielle relationer samt skildring af den nøjagtige transaktion.  

I forbindelse med en koncernintern omstrukturering, skal der lægges særligt vægt på de faktorer, der påvirker 

indtjeningspotentialet, dvs. påvirker forventningen til fremtidig profit eller tab. Ved udførelse af funktions- og 

risikoanalysen, skal der ud over inddragelsen af aktiver og funktioner, lægges særligt vægt på fordelingen af 

risiko, da dette forhold har stor indflydelse på prisfastsættelsen mellem uafhængige parter. Flytning af 

økonomiske risici fra et koncernselskab til et andet har stor indvirkning på koncernselskabernes fremtidige 

indtjeningspotentiale. Som eksempel herpå nævner TPG 2017, at en koncernintern omstrukturering kan 

resultere i, at et salgsselskab med fuld risiko og en høj fremtidig indtjening, ændres til et salgsselskab med lav 

risiko og herefter kun opnår relativt lavt men stabilt afkast, da selskabet som led i en koncernintern 

omstrukturering har flyttet økonomiske risici. Hvor stor del af salgsselskabets risiko og dets 

indtjeningspotentiale, der anses for at være overført påvirker, i hvilket omfang salgsselskabet har krav på en 

kompensationsbetaling som følge af omstruktureringen. Derfor er det i forbindelse med en koncernintern 

omstrukturering vigtigt at skildre den nøjagtige transaktion, omfanget heraf og dermed den risiko med 

tilhørende indtjeningspotentiale, der anses for flyttet i koncernen.  

Ifølge TPG 2017 artikel 9.20 er det i forbindelse med skildringen af transaktionen vigtigt at foretage en risiko- 

og funktionsanalyse både før og efter den koncerninterne omstrukturering for reelt at fastslå, hvilken 

indflydelse den koncernintern omstrukturering har haft for hvert af de omfattede koncernselskaber. Hvis der 

opstår en forskel mellem den koncerninterne aftale, der ligger til grund for omstruktureringen, og den faktiske 

transaktion er det den faktiske transaktion samt fordelingen af funktioner, aktiver og risici, der danner grundlag 

for kompensationsbetalingen. Derfor er det vigtigt for et koncernselskab at foretage analysen før og efter 

omstruktureringen. Ved at foretage denne analyse, er det muligt for skattemyndighederne at vurdere 

konsekvenserne af den koncerninterne omstrukturering samt at kontrollere, om en eventuel 

kompensationsbetaling tager højde for en ændret resultatfordeling i koncernen, efter omstruktureringen har 

fundet sted. 

Step 2 for at opnå en forståelse for omfanget af omstruktureringen, er at fastlægge hvilke forretningsmæssige 

begrundelser, der ligger til grund for omstruktureringen. Det afgørende spørgsmål er, hvorvidt 

omstruktureringen foretages på baggrund af koncernens ønske om at udnytte positive forretningsmæssige 

synergier, som en omstrukturering kan medføre, eller om omstruktureringen kun begrundes af 

skattespekulation. Ifølge TPG 9.24 er det ”good practice”, at koncernselskaber dokumenterer, hvilke 

forventede synergier omstruktureringen forventes at have, samt hvilke antagelser, der underbygger denne 

forventning.   
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Step 3 for at opnå forståelse af omfanget af omstruktureringen, handler om at forstå, hvilke andre realistiske 

tilgængelige muligheder, der vil foreligge for uafhængige parter i forbindelse med en koncernintern 

omstrukturering. Armslængdeprincippet bygger på den opfattelse, at uafhængige selskaber i forbindelse med 

en omstrukturering vil vurdere alle potentielle og realistiske muligheder, og på baggrund heraf vælge det mest 

attraktive alternativ. At undlade at omstrukturere er ligeledes også en mulighed, hvis det vurderes som det 

bedste alternativ, da uafhængige parter kun vil indgå i transaktioner, der ikke stiller dem dårligere. 

Det faktum, at moderselskabet har bestemmende indflydelse og dermed beslutningskompetence over 

datterselskabet kan resultere i, at realistiske muligheder for omstruktureringer i praksis begrænses, da 

datterselskabet ikke har indflydelse på, om der skal foretages en omstrukturering eller ej. Derudover kan en 

koncern strukturere sig anderledes, end hvad uafhængige parter ville have gjort. Ved at moderselskabet har 

bestemmende indflydelse over datterselskabet, kan det vælge at stoppe aktiviteten i datterselskabet, som kan 

være uforeneligt med, hvad uafhængige parter ville have gjort. Vælger moderselskabet at stoppe aktiviteten i 

datterselskabet, kan beslutningen ikke undgås af datterselskabet, og man vil i stedet vurdere behovet for 

kompensation, når aktiviteten stopper som led i omstruktureringen. Beslutningen om, at moderselskabet 

stopper aktiviteten i datterselskabet anerkendes af OECD, så længe priser og vilkår er svarende til, hvad 

uafhængige parter ville have aftalt. Ifølge TPG artikel 9.32 kræves det ikke, at koncerner dokumenterer alle 

hypotetisk realistiske muligheder i en koncernintern omstrukturering, men det er tilstrækkeligt, at koncernen 

dokumenterer de mest attraktive muligheder.   

5.1.2.2 Transfer pricing dokumentation ved koncerninterne omstruktureringer 

Som noget nyt er der i TPG 2017 kapitel IX indsat et afsnit omhandlende, hvilke dokumentationskrav, der 

gælder som led i en koncernintern omstrukturering, hvor der henvises til de generelle dokumentationskrav i 

TPG 2017 kapitel V. Det fremgår yderligere af TPG artikel 9.33, at der i forbindelse med dokumentationen af 

koncerninterne omstruktureringer skal ske dokumentation af beslutningerne vedrørende den koncerninterne 

omstruktureringer, herunder: 

• Beslutninger vedrørende påtagelse og flytning af risici før omstruktureringen, og 

• Evaluering af konsekvenserne ved indtjeningspotentialet efter omstruktureringen  

Der er som led i opdateringen af TPG sket en udvidelse af dokumentationspligten i transfer pricing sager, som 

er vigtigt for en koncern at være opmærksom på. Ifølge TPG 2017 kapitel V skal dokumentationen i forbindelse 

med en koncernintern omstrukturering foretages i både Master file og Local file.  

Ifølge TPG 2017 kapitel V er formålet med master filen at give overblik over koncernens globale aktiviteter, 

dens overordnede transfer pricing politikker og dens globale fordeling af indkomst og økonomisk aktivitet. I 

relation til koncerninterne omstruktureringer skal det oplyses i master filen såfremt væsentlige funktioner, 
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aktiver eller risici er flyttet mellem koncernselskaberne, eller hvis væsentlige aktiviteter er erhvervet eller solgt 

til uafhængige parter.  

I forbindelse med koncerninterne omstruktureringer skal der ifølge TPG også dokumenteres herom i local file. 

I modsætning til master filen, hvor det overordnede overblik over den koncerninterne omstrukturering 

beskrives, skal der ifølge TPG 2017 artikel 5.22 i local file foretages en mere detaljeret beskrivelse af 

koncerninterne omstruktureringer i året og året før, som direkte eller indirekte har påvirket det enkelte selskab. 

Local filen fungerer som et landespecifikt supplement til master filen og hjælper med at klarlægge, om det 

lokale selskab har været involveret i en koncernintern omstrukturering samt bidrager til at vurdere, hvorvidt 

omstruktureringen er foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Ifølge Anneks II til kapitel V 

skal en local file indeholde en beskrivelse af virksomhedens forretningsstrategi, herunder om det lokale selskab 

har været involveret i en omstrukturering, samt hvordan dette påvirker selskabet. I den forbindelse skal der 

lægges særligt vægt på de forhold, der har betydning for at forstå og vurdere de kontrollerede transaktioner 

herunder dokumentere den nøjagtigt skildrede transaktion.  

Der er i forbindelse med indførslen af master- og local file i TPG 2017 kapitel VI sket en markant udvidelse 

af, hvilke dokumentationskrav der gælder en koncern i forbindelse med koncernintern omstrukturering.  

5.1.2.3 Anerkendelse af den skildrede transaktion 

Som konsekvens af opdateringen af TPG er der i kapitel IX indsat et nyt præciseret delafsnit omhandlende 

skattemyndighedernes anerkendelse af den skildrede transaktion, som tidligere udelukkende har fremgået af 

TPG kapitel I. Hertil fremgår det af TPG artikel 9.34, at skattemyndighederne ikke har nogen rettighed til at 

bestemme, hvordan koncernselskaber organiserer sig, men skattemyndighederne alene har ret til at foretage 

korrektioner af den skildrede transaktion, såfremt forholdene, der fremgår af TPG 2017 artikel 1.222,  er 

opfyldt. I artikel 1.222 fremgår det, at skattemyndighederne ikke skal anerkende den skildrede transaktion, 

såfremt omstruktureringen ikke er i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have gjort. 

I skattemyndighedernes vurdering af, om den koncerninterne omstrukturering er foretaget i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet, tages der udgangspunkt i om en uafhængig part på baggrund af sammenlignelige 

priser og vilkår, ville indgå i en tilsvarende transaktion. I den forbindelse skal det vurderes om den 

koncerninterne omstrukturering resulterer i, at det enkelte koncernselskab stilles bedre, herunder om 

omstruktureringen er økonomisk og forretningsmæssigt rationel for hvert enkelt koncernselskab. 

Skattemyndighederne skal som led i omstruktureringen ikke anerkende den skildrede transaktion, såfremt 

omstruktureringen udelukkende stiller koncernen bedre som helhed.  
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I vurderingen af, hvorvidt hvert enkelt koncernselskab som led i omstruktureringen stilles bedre, skal der som 

noget nyt i TPG 2017 kapitel IX nu tages udgangspunkt i resultatet før skat. Dette nye krav sikrer, at forhold, 

der stiller det enkelte koncernselskab bedre, ikke blot skyldes skattebesparelser.  

5.1.2.4 Overdragelse af immaterielt aktiv eller rettigheder hertil 

Ifølge TPG kapitel IX sker der en koncernintern omstrukturering ved overdragelse af noget af værdi og ved 

opsigelse eller væsentlig genforhandling af de koncerninterne aftalevilkår. I dette afsnit vil omstrukturering 

med overdragelse af noget af værdi blive behandlet. Koncerninterne omstruktureringer involverer ofte 

immaterielle aktiver, hvorfor der i det følgende vil være fokus på overdragelsen heraf samt indvirkningen på 

indtjeningspotentialet.   

Det fremgår af TPG artikel 9.55, at overførsel af immaterielle aktiver eller rettigheder hertil eksempelvis består 

af overførsel af patenter, trademarks, copyrights, videnskabeligt arbejde, know-how, kundelister, symboler 

mv. Ved overførsel af sådanne immaterielle aktiver opstår problemstillingen i henhold til identifikationen, 

værdiansættelsen samt den løbende kompensation, der skal betales til koncernselskabet for udnyttelsen af det 

immaterielle aktiv. Når en koncernintern omstrukturering består af overførsel af immaterielle aktiver eller 

rettigheder hertil, opstår altså de samme problemstillinger, som behandles i TPG 2017 kapitel VI, hvorfor 

vejledningen i TPG 2017 kapitel IX henviser til dette kapitel som svar på problemstillingerne.    

Af TPG 2017 9.57 fremgår det, at en koncernintern omstrukturering kan resultere i overdragelse af det juridiske 

ejerskab til et immaterielt aktiv fra et lokalt koncernselskab til et centralt principalselskab (IP company), hvor 

det overdragende koncernselskab gennem en licensaftale opretholder de samme rettigheder til anvendelsen af 

det immaterielle aktiv, som før overdragelsen. I denne situation understreges det, at det juridiske ejerskab til 

det immaterielle aktiv ikke i sig selv berettiger til afkastet genereret af det immaterielle aktiv. Overdragelse af 

ejerskabet til et immaterielt aktiv, er således ikke ensbetydende med, at modtageren af det juridiske ejerskab 

er berettiget til afkast genereret af aktivet. Dog understreges, at der ved overdragelse af et immaterielt aktiv 

skal ske en kompensationsbetaling for overdragelsen heraf, der skal være i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet.  

I situationer, hvor en koncernintern omstrukturering består i overdragelse af ejerskabet af et immaterielt aktiv, 

men hvor det overdragende koncernselskab gennem en licensaftale opretholder de samme rettigheder til 

anvendelse af det immaterielle aktiv, som inden aftalen blev indgået, skal der ifølge TPG 2017 artikel 9.61 

være en sammenhæng mellem salgsprisen af det immaterielle aktiv og de fremtidige løbende licensbetalinger.  
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Figur 25. Ikke sammenhæng mellem pris for immaterielle aktiver og licensbetaling. Kilde: OECD (2017) og egen tilvirkning. 

Som illustreret i figur 25 vurderes det ikke i overensstemmelse med armslængdeprincippet, når et 

koncernselskab afstår den juridiske ejendomsret til et immaterielt aktiv for 100, og den interne aftale 

fastlægger, at licenstageren efterfølgende skal betale 50 p.a. de næste 10 år for brugsretten hertil.  

En koncernintern omstrukturering kan også bestå af overdragelse af en forretningsaktivitet, hvor et 

dertilhørende immaterielt aktiv, samt funktioner og risici overdrages fra et koncernselskab til et andet 

koncernselskab. Et eksempel herpå er, hvor et koncernselskab forinden omstruktureringen var et 

principalselskab, der varetager alle værdiskabende funktioner i relation til forretningsaktiviteten, ejer de 

væsentlige immaterielle aktiver samt påtager sig de dertilhørende markedsrisici. Som led i omstruktureringen 

konverteres principalselskabet nu til en kontraktproducent, hvor forretningsaktiviteten samt rettigheder til 

anvendelse og udvikling af immaterielle aktiver overgår til et andet koncernselskab, som nu fungerer som et 

IP-company. Omstruktureringen har derfor resulteret i, at funktioner, aktiver og risici er overført til det nye 

IP-company, hvilket indebærer en overdragelse af det dertilhørende indtjeningspotentiale. Som led i det 

opdaterede TPG kapitel VI er det modtagende koncernselskab nu berettiget til aflønning, når koncernselskabet 

har overtaget funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE med kontrol. En koncernintern omstrukturering, 

der indeholder en funktionsflytning samt overdragelse af dertilhørende aktiver og risici vil derfor resultere i, 

at der sker en ændret resultatfordeling mellem koncernselskaberne, som skal kompenseres af det overtagende 

koncernselskab, da dette indebærer overdragelse af noget af værdi.     

Ydermere er der ved en koncernintern overdragelse af et immaterielt aktiv tilføjet et substanskrav til det 

selskab, der modtager det immaterielle aktiv. Substanskravet indebærer, at det modtagende selskab skal have 

ansatte med viden og erfaring, der kan kontrollere dets risici, ligesom det skal have finansiel kapacitet til at 

kontrollere risiko forbundet med det immaterielle aktiv. Substanskravet bevirker derfor, at der ikke kan 

overdrages immaterielle aktiver til tomme selskaber. 
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5.1.2.5 Opsigelse eller væsentlig genforhandling af de koncerninterne aftalevilkår  

Ud over overdragelse af noget af værdi, kan en koncernintern omstrukturering også bestå af opsigelse eller 

væsentlig genforhandling af koncerninterne aftalevilkår. En opsigelse eller væsentlig genforhandling af de 

koncerninterne aftalevilkår kan medføre omstruktureringsomkostninger herunder omkostninger forbundet 

med nedlukning, nedskrivning af aktiver, afskedigelse af medarbejdere mm. Ifølge TPG 2017 artikel 9.75 skal 

det vurderes, om der skal foretages kompensation for omstruktureringsomkostningerne, og om 

kompensationen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I vurderingen af, hvilket koncernselskab, 

der skal foretage kompensationsbetalingen foreskriver TPG, at der skal tages højde for fire elementer som 

illustreret i figur 26. 

 

Figur 26. Fire elementer ved vurderingen hvem der skal foretage kompensationsbetalingen for omstruktureringsomkostningerne. 

Kilde: OECD (2017) og egen tilvirkning. 

Ud over omstruktureringsomkostninger kan opsigelse eller væsentlig genforhandling af koncerninterne 

aftalevilkår også medføre ændring ved udførsel af funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE. Denne 

ændring kan have indflydelse på fordelingen af indtjeningspotentialet, hvorfor dette skal kompenseres i 

overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have krævet kompensation for. Udførsel af DEMPE i 

relation til bidrag af aktivet kan opdeles i funktioner med kontrol og uden kontrol over den operationelle og 

finansielle risiko. Ved opsigelse eller væsentlig genforhandling af koncerninterne kontraktvilkår kan dette 

medføre, at der overføres DEMPE-funktioner med kontrol, hvilket resulterer i, at der skal betales kompensation 

herfor. Konsekvenserne ved flytning af DEMPE med kontrol som led i opsigelse eller væsentlig 

genforhandling af koncerninterne aftalevilkår illustreres i nedenstående egenkonstrueret eksempel.  
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Figur 27. Egenkonstrueret koncernstruktur til illustration af opsigelse af væsentlige kontraktvilkår. Kilde: Egen tilvirkning. 

Der er i denne situation tale om dansk moderselskab i en koncern, der sælger komponenter til 

høreapparatsindustrien. Moderselskabet fungerer som koncernens marketings- og udviklingsselskab og træffer 

samtidig de fleste væsentlige ledelsesmæssige beslutninger for koncernen. Dog sker distributionen og 

produktionen af koncernens komponenter i det 100% ejede datterselskab beliggende i Polen, der bærer de 

operationelle risici i relation produktion og distribution. Det danske moderselskab ejer et erhvervet patent, der 

benyttes af datterselskabet til produktionen af komponenterne. Datterselskabet aflønnes således for dets 

udførsel af distribution samt udførsel og kontrol over produktionen. Moderselskabet, der ejer alle de 

immaterielle aktiver, modtager en højere aflønning grundet dets udførsel af værdifulde funktioner samt at 

moderselskabet kontrollerer alle finansielle risici og væsentlige operationelle risici. 

Grundet et ønske om at samle udviklingen og etablere en mere teknologibaseret produktion i Danmark, hvilket 

forventes at skabe synergieffekter, besluttes det, at produktionen stoppes i Polen og rykkes til Danmark, 

hvorfor kontrakten med det polske datterselskab om anvendelse af patentet opsiges. I den forbindelse skal det 

i medfør af TPG 2017 kapitel IX indledningsvist vurderes, om der som led i opsigelsen af kontrakten, skal ske 

kompensation herfor i forhold til de fire ovenstående kriterier som illustreret i figur 26. De interne aftalevilkår 

mellem det danske og polske selskab behandler ikke problemstillingen, hvorfor der må henses til, hvad 

uafhængige parter ville gøre. Det vurderes at nedlukningen af produktionen er forbundet med 

nedlukningsomkostninger, som antageligvis ville skulle udredes af det overtagende selskab. Moderselskabets 

opsigelse af kontrakten med datterselskabet bevirker endvidere, at DEMPE med kontrol i relation til det 

immaterielle aktiv, overdrages fra datterselskabet til moderselskabet. Hermed flyttes der indtjeningspotentiale 

fra datter- til moderselskab, hvorfor det danske selskab skal kompensere det polske selskab herfor i 

overensstemmelse med armslængeprincippet som illustreret i figur 28.  
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Figur 28. Kompensationsbetaling ved overdragelse DEMPE med kontrol. Kilde: Egen tilvirkning. 

5.1.3 (2) Aflønning i koncernen efter omstruktureringen 

Som det er illustreret i figur 22 indeholder TPG kapitel IX også et afsnit omhandlende aflønning i koncernen 

efter omstruktureringen er foretaget. Afsnittet tager udgangspunkt i, at armslængdeprincippet i relation til 

aflønning i koncernen efter omstruktureringen ikke skal anvendes anderledes end før omstruktureringen. Dog 

kan der ifølge OECD forekomme situationer, der lægger op til særlige overvejelser efter omstruktureringen i 

relation til resultatfordelingen imellem koncernselskaberne. 

I TPG 2017 artikel 9.102 foreskrives det, at der kan opstå faktuelle forskelle i sammenligningen af en 

uafhængig forretningsetablering og en etablering som følge af en koncernintern omstrukturering. Sådanne 

faktuelle forskelle indebærer bl.a., at det berørte koncernselskabs erfaring ved udøvelsen af salgsaktivitet, der 

kan have betydning for, at de kontrollerede transaktioner ikke er sammenlignelige med transaktioner mellem 

uafhængige parter, der udøver samme aktivitet. Dette skyldes, at de koncernselskaber, der har været længere 

tid på markedet, har afholdt omkostninger og typisk også båret underskud ved opbygningen, hvorfor dette 

forhold ikke er sammenligneligt med et nystartet selskab, som ikke har afholdt omkostninger ved opbygningen 

af markedet.  

Derudover behandles sammenhængen mellem kompensationen for selve omstruktureringen og de 

efterfølgende interne afregningspriser. I TPG 2017 artikel 9.116 fremgår det, at i situationer, hvor et 

koncernselskab efter en omstrukturering har løbende forretningsmæssige relationer, skal der foretages en 

transfer pricing analyse af selve omstruktureringen og en transfer pricing analyse af de efterfølgende 

afregningspriser, hvorefter disse prisfastsættes hver for sig. Ifølge OECD skal denne transfer pricing analyse 

foretages både før og efter omstruktureringen.   
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5.2 Gennemgang af ændringer foretaget i TPG 2010 i forhold til 2017 

TPG kapitel IX 2010 part I omhandler risici og anerkendelse af immaterielle aktiver. Dette afsnit er i TPG 

2017 rykket til kapitel I for at understrege, at afsnittet gælder for alle kapitler i TPG. Yderligere er der som 

noget nyt i TPG 2017 indført et afsnit omhandlende transfer pricing dokumentation for koncerninterne 

omstruktureringer. I dette afsnit henvises der til TPG 2017 kapitel V, hvor der som følge af opdateringerne af 

TPG er sket udvidelse af dokumentationskravene. Koncernselskaberne skal som led i udvidelsen af 

dokumentationskravet dokumentere alle væsentlige forhold ved omstruktureringen i henholdsvis en master file 

og en local file.  

I forbindelse med anerkendelse af den skildrede transaktion er der i TPG 2017 indsat et nyt præciseret afsnit i 

kapitel IX, der henviser til de generelle retningslinjer i kapitel I sektion D. I det nye indsatte afsnit i kapitel IX 

er det præciseret, at de interne aftaler er udgangspunktet for skattemyndighederne til vurdering af den 

koncerninterne omstrukturering. Herunder påses mødereferater, korrespondancer mv., der kan fortælle om 

koncernselskabernes faktiske adfærd, der ligger til grund for kompensationsbetalingen i den koncerninterne 

omstrukturering.  

Endvidere er der kommet et nyt præciseret delafsnit omkring skattemyndighedernes anerkendelse af skildrede 

transaktion. Omstruktureringen skal nu stille de enkelte koncernselskaber bedre målt i resultat før skat end 

hvis omstruktureringen ikke var gennemført. Formålet med at måle resultat før skat er at eliminere effekterne 

af skat som årsag til omstruktureringen. For at omstruktureringen skal anerkendes er det således ikke 

tilstrækkeligt, at koncernen som et hele stilles bedre, hvis det vurderes, at de enkelte koncernselskaber stilles 

værre.   

Som en yderligere konsekvens af opdateringen af TPG kapitel VI, er der indsat et substanskrav ved overførsel 

af immaterielle aktiver til koncernselskaber. Der stilles nu krav om, at det modtagende koncernselskab skal 

have kontrol og finansiel kapacitet til at bære påtagede risici.   

5.3 Konsekvenserne af ændringerne i TPG fra 2010 til 2017 for multinationale koncerner 

I følgende afsnit vil konsekvenserne ved opdateringerne af TPG fra 2010 til 2017 blive analyseret samt 

diskuteret, hvilke skatteretlige konsekvenser opdateringen har for en multinational koncern, der foretager en 

koncernintern omstrukturering.  

TPG har som følge af opdateringen af TPG kapitel VI indført en ny definition af immaterielle aktiver samt 

indført retningslinjer for, at indkomst ved brug af immaterielle aktiver skal fordeles til de enkelte 

koncernselskaber ud fra deres bidrag af funktioner, aktiver og risici i relation DEMPE. Denne præcisering har 
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medført, at der er sat øget fokus på DEMPE, samt hvilke skatteretlige konsekvenser det har, når DEMPE-

funktioner flyttes og indtjeningspotentialet mellem koncernselskaberne forrykkes.  

Ifølge SKAT’s Juridiske Vejledning C.D.11.6.1 udgør DEMPE-funktioner med kontrol et 

indtjeningspotentiale, som uafhængige parter ville betale for at få adgang til44. Koncernintern flytning af 

DEMPE-funktioner med kontrol er ifølge SKAT lig en flytning af noget af værdi, hvorfor dette skal udløse 

kompensation i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Såfremt DEMPE-funktioner med kontrol 

flyttes ud af Danmark, medfører dette ifølge SKAT afståelsesbeskatning.  

CORIT Advisory P/S har i den forbindelse udgivet artiklen ”Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-

funktioner?” som omhandler konsekvenserne ved flytning af DEMPE-funktioner med kontrol45. Ifølge 

artiklen, synes SKAT at indtage den holdning, at DEMPE-funktionerne udgør et immaterielt aktiv. Artiklen 

argumenterer for, at DEMPE-funktioner kan falde ind under den nye definition af immaterielle aktiver i TPG 

2017 kapitel VI. Da SKAT mener, at flytning af DEMPE-funktioner med kontrol udløser afståelsesbeskatning, 

må SKAT derfor indtage den holdning, at DEMPE-funktioner udgør et immaterielt aktiv i sig selv.  

Konsekvensen ved, at DEMPE-funktioner anses som immaterielle aktiver er, at priser og vilkår ved flytning 

af disse skal ske i overensstemmelse med armslængdeprincippet efter OECD modeloverenskomst art. 9 og LL 

§ 2. Derfor falder DEMPE-funktioner med kontrol også ind under definitionen af immaterielle aktiver i 

Afskrivningslovens (AL) § 40 stk. 2, hvorfor flytning af disse medfører afståelsesbeskatning efter AL § 40 stk. 

6. Artiklen kritiserer herefter SKAT’s holdning og understreger, at DEMPE-funktioner ikke udgør en rettighed, 

goodwill eller know-how, som er eksempler på immaterielle aktiver i AL § 40, stk. 2, og flytning af DEMPE-

funktioner derfor ikke skal omfattes af AL § 40, men derimod omfattes af Statsskatteloven (SL) § 5. CORIT 

argumenterer for, at en primær korrektion er skattefri såfremt overdragelsen ikke sker på baggrund af næring 

eller spekulation. Hvis DEMPE-funktioner falder inden for begrebet immaterielle aktiver i AL § 40, vil dette 

endvidere betyde, at koncernselskaber kan foretage skattemæssige afskrivninger heraf, hvilket kan have 

utilsigtede konsekvenser.  

Som følge af artiklen kan det diskuteres, hvorvidt SKAT egentlig indtager den holdning, at DEMPE-funktioner 

udgør et immaterielt aktiv. Der er ingen tvivl om, at SKAT mener, at DEMPE-funktioner med kontrol udgør 

et indtjeningspotentiale, hvorfor koncernintern flytning heraf skal kompenseres i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Dog fremgår det af Den Juridiske Vejledning C.D.11.6.1 ingen eksplicitte indikationer 

på, at SKAT anser DEMPE-funktioner med kontrol for immaterielle aktiver, men indikerer blot, at flytning 

heraf rykker indtjeningspotentialet, hvorfor dette skal kompenseres. SKAT synes umiddelbart ikke at indtage 

                                                 
44 (SKAT, 2018b) 
45 (CORIT, 2017) 
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den holdning, at DEMPE-funktioner udgør et immaterielt aktiv, men at DEMPE-funktioner med kontrol udgør 

noget af værdi, hvorfor koncernintern flytning heraf skal kompenseres i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Såfremt armslængdeprincippet ikke overholdes, skal der foretages primær korrektion 

efter LL § 2.  

Yderligere fremgår det af Den Juridiske Vejledning C.D.11.6.1, at en grænseoverskridende flytning af 

DEMPE-funktioner med kontrol medfører afståelsesbeskatning, da der sker en grænseoverskridende flytning 

af noget af værdi. I forbindelse med udvikling af DEMPE-funktioner med kontrol, har SKAT indrømmet 

fradrag for omkostninger til forskning og udvikling, jf. LL § 8 B og SL § 6. Derfor indtager SKAT holdningen, 

at der skal ske afståelsesbeskatning ved grænseoverskridende overdragelse af DEMPE-funktioner. Da 

DEMPE-funktioner med kontrol hverken udgør et materielt eller et immaterielt aktiv, er spørgsmålet derfor 

efter hvilke danske materielle skatteregler, afståelsesbeskatningen skal foretages efter. 

CORIT argumenterer i artiklen for, at der i forbindelse med flytning af DEMPE-funktioner skal ske 

afståelsesbeskatning efter SL § 5, hvorefter stigninger i formuegenstande er skattefrie medmindre, at 

omstruktureringen sker på baggrund af næring og spekulation. Det er dog tvivlsomt, om DEMPE-funktioner 

med kontrol falder inden for begrebet formuegenstand i SL § 5, da der hverken er tale om et immaterielt eller 

et materielt aktiv, som ejes eller kontrolleres, men udelukkende tale om udførsel af DEMPE-funktioner i 

relation til et aktiv.  

Da DEMPE-funktioner med kontrol hverken udgør et immaterielt aktiv eller en formuegenstand, men blot er 

udtryk for noget af værdi, kan der ikke ske afståelsesbeskatning ved overdragelse af DEMPE-funktioner efter 

SL § 5. Det kan dog argumenteres for, at der ved grænseoverskridende flytning af DEMPE-funktioner med 

kontrol skal ske beskatning efter SL § 4 og adgangen til korrektion efter LL § 2, da bestemmelserne fordrer 

beskatning af indkomst svarende til, hvad uafhængige parter ville have krævet for en tilsvarende afvigelse af 

DEMPE-funktioner med kontrol. Efter anvendelse af SL § 4 og LL § 2 skal der ske beskatning af enhver 

indkomst uanset, hvad der fremgår TPG 2017 kapitel VI.  

5.4 Konsekvenserne af det opdaterede TPG kapitel IX for en multinational koncern  

I følgende egenkonstrueret eksempel analyseres konsekvenserne for en multinational koncern, som følge af 

det opdaterede TPG 2017 kapitel IX. 

Der er i eksemplet tale om en koncern, der producerer komponenter til høreapparatsindustrien. Moderselskabet 

har hjemsted i Danmark og ejer 100% det polske datterselskab, hvori selve produktionen af komponenterne til 

høreapparaterne foretages. Ud over selve produktionen foreligger der også en R&D-funktion i det polske 

datterselskab, hvor selskabet har båret omkostningerne og risici ved udvikling af de immaterielle aktiver 
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tilknyttet produktionen. Moderselskabet varetager markedsføringen og salget af koncernens komponenter. Da 

både moder- og datterselskab ejer immaterielle aktiver og udfører samt bærer risici i relation til DEMPE-

aktiviteter, har der hidtil været anvendt en profit split metode, hvor Danmark og Polen hver får 50 % af 

overskuddet i koncernen. 

 

Figur 29. Overblik over koncernstruktur til egenkonstrueret case omhandlende koncerninterne omstruktureringer. Kilde: Egen 

tilvirkning. 

Det polske datterselskab køber nu et eksternt patent, som kan bringe koncernen i front i den teknologiske 

udvikling, når dette nyindkøbte patent kombineres med allerede oparbejdede immaterielle produktionsaktiver 

i Polen. Det danske moderselskab skal fortsat stå for markedsføringen og salget af de polsk producerede 

komponenter. Det nyindkøbte patent i det polske selskab er imidlertid så komplekst, at det kræver specialiseret 

arbejdskraft at videreudvikle på dette, som umiddelbart ikke findes i Polen, men derimod findes i Danmark. 

På baggrund heraf indgår det danske moderselskab en kontrakt med det polske datterselskab, hvor det aftales, 

at det danske moderselskab berettiges til at videreudvikle på det nye patent kombineret med de allerede 

udviklede immaterielle produktionsaktiver. Dette resulterer, i at de polske medarbejdere, der har stået for R&D 

rykkes til Danmark, hvor de sammen med danske specialister sammen skal videreudvikle på kombinationen 

af det nye patent og det allerede oparbejdede produktionsaktiv. Det fremgår af moder- og datterselskabets 

interne kontrakt, at datterselskabet får ret til at anvende det nyindkøbte patent i deres produktion af 

komponenter til høreapparatsindustrien, samt at moderselskabet opnår ret til løbende at videreudvikle det 

allerede oparbejdet immaterielle produktionsaktiv samt at markedsføre og sælge produkterne.  

Det polske datterselskab er den reelle ejer af det tilkøbte patent, som udvider det polske selskabs beholdning 

af immaterielle produktionsaktiver. Inden kontrakten med det danske moderselskab underskrives var det det 

polske koncernselskab, der udførte samt kontrollerede DEMPE-funktionerne relateret til produktionen. Efter 

indgåelse af koncernaftalen sker der en funktionsflytning, hvor DEMPE-funktioner med kontrol over 
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driftsrisikoen overføres til Danmark. Derudover flyttes R&D-funktionen samt medarbejdere til Danmark, 

hvorfor antallet af ansatte, der bidrager med værdiskabende funktioner, øges i det danske selskab.  

Efter omstruktureringen skal koncernen nu vurdere, om der skal foretages ændringer i profit split fordelingen, 

hvor profitten forinden omstruktureringen blev delt ligeligt mellem Danmark og Polen. Moderselskabet 

påtager sig nu øgede risici som følge af større bidrag til DEMPE-funktioner. På den anden side forekommer 

der stadig visse DEMPE-funktioner, der vedrører datterselskabet, da det fortsat udnytter patentet og R&D i 

forbindelse med selve produktionen, og det polske selskab fortsat bærer den finansielle risiko.  

Den koncerninterne omstrukturering indebærer, at der er sket en funktionsflytning, der medfører en ændring i 

koncernens grænseoverskridende fordeling af funktioner, aktiver og risici. Det danske moderselskab har 

overtaget flere af DEMPE-funktionerne i henhold til funktioner, aktiver og risici, hvorfor den løbende 

fordeling af indkomst mellem moder- og datterselskabet ikke længere skal fordeles 50/50, men der derimod 

foretages en fordeling der modsvarer, hvordan uafhængige parter ville dele overskuddet. Da det danske 

moderselskab efter omstruktureringen nu skal modtage en større del af overskuddet, er der sket en flytning af 

indtjeningspotentialet som der skal kompenseres for, da der er flyttet noget af værdi fra datterselskabet til 

moderselskabet. Da det er det danske moderselskab, der overtager noget af værdi som uafhængige parter ville 

betale for, skal der ske kompensation til det polske datterselskab i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet.  

Den koncerninterne omstrukturering har slutteligt den konsekvens, at der skal ske afståelsesbeskatning efter 

retningslinjerne i TPG kapitel IX og baseret på hvad uafhængige parter ville have krævet i en tilsvarende 

armslængdekompensation, der betales fra det danske moderselskab til det polske datterselskab. Såfremt priser 

og vilkår ikke er i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville betale, kan skattemyndighederne 

korrigere beløbet, jf. LL § 2 og SL § 4.  

5.5 Delkonklusion 

TPG kapitel IX omhandlende korrekt anvendelse af armslængdeprincippet i relation til koncerninterne 

omstruktureringer har som led i BEPS-projektet gennemgået en opdatering, hvor det nye kapitel blev indført i 

TPG 2017. Da TPG kapitel IX indeholder referencer til andre kapitler i TPG sikrer opdateringen, at der 

opretholdes en indre sammenhæng mellem kapitlerne samt implementering af nye retningslinjer for korrekt 

anvendelse af armslængdeprincippet.   

Ifølge TPG 2017 kapitel IX foreligger der en koncernintern omstrukturering, når der sker en koncernintern 

overdragelse af noget af værdi og ved opsigelse eller væsentlig genforhandling koncerninterne aftalevilkår. 

Opdateringen af TPG kapitel IX har medført implementering af substanskrav, hvorfor der ikke kan foretages 
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overdragelse af immaterielle aktiver til koncernselskaber uden ansatte og finansiel kapacitet. Endvidere er der 

indført et afsnit omhandlende koncernselskabers dokumentationskrav som led i en koncernintern 

omstrukturering. Yderlige har opdateringen medført, at der ved skattemyndighedernes anerkendelse af den 

fastlagte transaktion, skal vurderes, om det enkelte koncernselskab stilles bedre ud fra et resultat før skat.  

Den nye definition af immaterielle aktiver har medført et øget fokus på DEMPE-funktioner med kontrol. Ved 

overdragelse af noget af værdi og opsigelse eller væsentlig genforhandling af koncerninterne aftalevilkår 

herunder overdragelse af DEMPE med kontrol, sker der en flytning af koncernselskabernes fremtidige 

indtjeningspotentiale, hvilket skal kompenseres mellem koncernselskaberne i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Ved grænseoverskridende flytning af DEMPE-funktioner med kontrol, skal der ifølge 

SKAT endvidere foretages afståelsesbeskatning, men der opstår imidlertid tvivl om efter hvilken materiel 

bestemmelse, afståelsesbeskatningen skal ske. Ifølge CORIT indtager SKAT den holdning, at DEMPE-

funktioner med kontrol udgør et immaterielt aktiv efter AL § 40 stk. 2. Dog er CORIT ikke enige i dette, 

hvorfor de mener, at afståelsesbeskatning skal ske efter SL § 5. Imidlertid er det ifølge SKAT’s Juridiske 

Vejledning tvivlsomt, at SKAT indtager holdningen, at DEMPE-funktioner med kontrol udgør et immaterielt 

aktiv og afståelsesbeskatning skal ske efter SL § 5, da DEMPE-funktioner ikke udgør et formuegode.  

Det argumenteres, at grænseoverskridende overdragelse af DEMPE-funktioner med kontrol skal 

afståelsesbeskattes efter LL § 2 og SL § 4, da DEMPE-funktioner med kontrol ikke udgør et immaterielt aktiv 

eller et formuegode og ikke omfattes af AL § 40 stk. 2 og SL § 5.  
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6. Udbygningen af profit split i DD 2017 samt udfordringerne herved for 

multinationale koncerner 

Profit split metoden udgør en af de fem transfer pricing metoder, der fremgår af TPG og anvendes typisk, når 

to eller flere koncernselskaber bidrager med unikke og værdifulde funktioner, ejer immaterielle aktiver og 

bærer større markedsrisici. I forlængelse af afhandlingens kapitel 4 og 5 omhandlende immaterielle aktiver 

samt koncerninterne omstruktureringer, er det derfor relevant at analysere, hvilke retningslinjer, der gælder for 

anvendelsen af profit split som transfer pricing metode.   

TPG 2017 kapitel II afsnit C indledes med en beskrivelse af, at det i forbindelse med BEPS-projektets Action 

10 har været nødvendigt at præcisere transfer pricing metoderne, særligt når det gælder profit split. På 

baggrund af OECD’s målsætning om, at skattebetalingen skal ske i det land, hvor aktiviteten og værdiskabelsen 

egentlig sker, udgav OECD d. 22. juni 2017 et ’Public Discussion Draft46. DD 2017 udkom som en opfølgning 

på DD 2016 og giver en revideret guidance til anvendelse af profit split som transfer pricing metode. OECD’s 

DD fungerer som et offentlig udlæg til indholdet i TPG inden disse retningslinjer endeligt bliver 

implementeret. OECD opfordrer i præamblen i DD 2017 offentligheden til at komme med kommentarer og 

synspunkter til de enkelte guidelines, som kapitlet indeholder. Det er en fordel for OECD at modtage 

kommentarer fra interessenter, fordi det typisk er konsulenthuse eller erhvervsorganisationer med stor indsigt 

i den praktiske udførsel af transfer pricing, der kommenterer på indholdet af DD.  

Kapitlet om profit split i TPG 2017 er uændret i forhold til TPG 2010. I nedenstående figur 30 illustreres det, 

hvilke tiltag, der er gjort på området i forbindelse med opdatering af kapitlet. Baggrunden for at tiltagene i DD 

2016 ikke blev indført i TPG er, at det ikke var muligt at opnå konsensus mellem landende, hvorfor det var 

nødvendigt at udgive DD 2017.  

 

Figur 30. Tidslinje over profit split metoden. Kilde: Egen tilvirkning. 

De retningslinjer, som fremgår af DD 2017, er endnu ikke implementeret i TPG, hvorfor de først senere bliver 

gældende for en multinational koncern. Dog må det forventes, at de retningslinjer der kommer til at blive 

                                                 
46 (OECD, 2017c) 
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indarbejdet i TPG i store træk, vil stemme overens med, hvad der fremgår af DD 2017. Grundet den danske 

forældelsesfrist for skatteansættelsen i transfer pricing sager, vil det i praksis være muligt for SKAT at 

korrigere skatteansættelsen seks år efter indkomstårets udløb, såfremt det konkluderes, at opdateringerne af 

TPG udelukkende er udtryk for en præcisering og ikke udvidelse af armslængdeprincippet. I denne forbindelse 

er SKAT’s holdning, at opdateringen af TPG skal ses som en præcisering til anvendelse af profit split metoden, 

og det derfor er muligt at anvende denne tilbage i tid.  

I nærværende kapitel tages der udgangspunkt i DD 2017, og hvilke retningslinjer der fremgår heraf. Yderligere 

vil DD 2017 blive sammenholdt med retningslinjerne, der fremgår af TPG 2017, som indeholder TPG 2010 

versionen af profit split metoden, og på baggrund heraf blive analyseret hvilke præciseringer, der forekommer 

i DD 2017, samt hvilke udfordringer dette må forventes at få for en multinational koncern.  

6.1 Overblik over transfer pricing metoder  

Transfer pricing metoder er et udtryk for prisfastsættelsesmetoder, der anvendes i aflønning af de kontrollerede 

transaktioner, og som SKAT bruger til at vurdere om den kontrollerede transaktion er i overensstemmelse med 

armslængeprincippet. OECD sondrer mellem to overordnede metoder nemlig de traditionelle metoder og 

profitmetoderne. Figur 31 indeholder en oversigt over, hvilke transfer pricing metoder, der vedrører 

henholdsvis den traditionelle metode og profitmetoden. I figuren er der yderligere udarbejdet en beskrivelse 

af hver transfer pricing metode, fordele og ulemper ved anvendelse heraf samt i hvilke situationer disse typisk 

anvendes.  

I forbindelse med valg af transfer pricing metode kan figur 31 endvidere anvendes for at danne overblik over, 

hvilken metode, der passer bedst på den givne situation. Valget af transfer pricing metode har stor indflydelse 

på resultatet af armslængdetesten, hvorfor det er vigtigt for multinationale koncerner at kende til de forskellige 

metoder som led i prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.  
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Figur 31. Oversigt over transfer pricing metoder. Kilde: Schmidt et. al. (2015) og egen tilvirkning. 

Ifølge TPG 2017 artikel 2.1 findes der ikke en transfer pricing metode, der kan anvendes på alle situationer, 

men henviser til, at valget af metode sker under betragtning af de givne omstændigheder (most appropriate 

method). Til dette opstiller OECD fire parametre, der skal analyseres i forbindelse med valget af den mest 

hensigtsmæssige transfer pricing metode. Ifølge TPG 2017 art. 2.2. skal valget foretages ud fra:  

1) Styrkerne og svaghederne ved metoderne,  

Beskrivelse Fordele Ulemper Typisk anvendelsesområde

CUP-metoden

Sammenligner priser mellem 

en kontrolleret transaktion 

og en referencetrasaktion

• Metoden er mest direkte

• Kan benyttes på materielle 

og immaterielle aktiver

• Enkelt at dokumentere 

armslængdepriser

• Tager hensyn til begge 

parter i transaktionen

• Kræver stor 

produktsammenlignelighed

• Ofte ikke muligt at finde 

tilstrækkeligt 

sammenlignelige 

transaktioner

• Mangler ofte data om 

potentielle sammenlignelige 

transaktioner

Kan anvendes i alle 

transaktioner med høj 

produktsammenlignelighed

Videresalgs-

metoden

Sammenligner 

bruttoavancen ved en 

kontrolleret transaktion med 

bruttoavancen i en 

referencetransaktion. Tager 

udgangspunkt i 

markedsprisen som 

skattepligtige opnår ved 

videresalg

• Direkte sammenhæng 

mellem 

prisfastsættelsesmetoden og 

fastsatte afregningspriser

• Kræver mindre lighed 

mellem de produkter, der 

overdrages

• Vanskeligt at finde 

sammenlignelig data

• Ikke velegnet til 

transaktioner, hvor der 

indgår værdifulde 

immaterielle aktiver

• Generelt begrænset til 

salgs - og 

distributionsvirksomhed

• Metoden ser kun på den 

ene part

Anvendes typisk af salgs- og 

distributionsselskaber, der 

køber varer fra 

koncernselskaber uden at 

tilføje varene væsentlig 

værdi

Kostplus-

metoden

Sammenligner 

bruttoavancen ved en 

kontrolleret transaktion med 

bruttoavancen i en 

referencetransaktion. Tager 

udgangspunkt i 

omkostninger en afhængig 

part har afholdt i relation  til 

den kontrollerede 

transaktion

• Kræver mindre lighed 

mellem de produkter, der 

overdrages (i forhold til 

CUP)

• Uafhængige parter 

anvender metoden til 

prisfastsættelse i praksis

• Vanskeligt at finde 

sammenlignelige data på 

bruttoavanceniveau

• Vanskeligt at fordele 

produktionsomkostninger 

mellem varer/ydelser og 

mellem koncernselskaber

• Er ikke velegnet til 

transaktioner, hvor der 

indgår værdifulde 

immaterielle aktiver 

Anvendes typisk til 

produktionsselskaber og 

serviceselskaber, som 

fungerer som 

kontraktsproducenter for 

andre koncernselskaber

TNMM

Sammenligner nettoavancen 

ved en kontrolleret 

transaktion med 

nettoavancen i en 

sammenlignelig transaktion 

indgået mellem uafhængige 

parter. Beregner ikke 

armslængdepris, men 

nettoavaner beregnes ud fra 

nøgletal

• Ikke samme krav til 

sammenlignelighed af 

produkters egenskaber, 

funktioner, aktiver og risiko

• Nemmere at klassificere 

omkostinger, når der 

anvendes nettoavance (i 

forhold til bruttoavance)

• Svært at skaffe 

tilstrækkelig kvantitative 

oplsyninger vedrørende 

uafhængige parter, der 

dokumenterer 

sammenligneligheden

• Metoden ser kun på den 

ene part

TNMM anvendes typisk af 

produktionsselskaber, 

salgsselskaber og 

servicelskaber

Profit Split

Kontrollerer MNE's 

fordeling af nettoavance ud 

fra koncernselskabernes 

bidrag til værdiskabelsen.

• Profit split er anvendelig 

når sammenlignelige 

transaktioner ikke er til 

stede

• Alle koncernselskaber der 

indgår i transaktionen 

medtages i analysen

• Kan anvendes ved 

fortjenste fra unikke og 

værdifulle immaterielle 

aktiver

• Kræver detaljeret data fra 

alle koncernselskaber, der 

bidrager til transaktionen

• Kan være svær at 

implementere 

Anvendes typisk hvor en 

eller flere koncernselskaber 

bidrager med unikke og 

værdifulde immaterielle 

aktiver

Traditionelle 

metoder 

Profitmetoder
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2) Metodens anvendelighed i forhold til den kontrollerede transaktion, 

3) Tilgængeligheden af pålidelige oplysninger om uafhængige transaktioner, og 

4) Grad af sammenlignelighed mellem uafhængige og kontrollerede transaktioner  

I tilfælde, hvor en traditionel metode og profit split metoden vurderes lige anvendelige, er der ifølge OECD en 

præference mod at vælge de traditionelle metoder, om end der ikke direkte foreligger er hierarki til valg af 

metode47. 

6.2 Retningslinjer for anvendelse af profit split ifølge DD af 20. juni 2017 

Ud fra DD 2017 vil retningslinjerne for anvendelse af profit split i nedenstående afsnit blive analyseret. DD 

2017 er opbygget som vist i figur 32 og følgende analyse af retningslinjerne foretages med udgangspunkt i 

samme fremgangsmåde.  

 

Figur 32. Oversigt over opbygning af DD 2017. Kilde: DD (2017) og egen tilvirkning. 

6.2.1 1. Generel introduktion til profit split 

DD 2017 indledes med en generel introduktion til profit split som transfer pricing metode. Ved anvendelse af 

profit split kontrolleres det, at fordelingen af koncernselskabernes samlede profit, der hidrører fra kontrollerede 

transaktioner, modsvarer koncernselskabernes relative bidrag til værdiskabelsen, og dermed om fordelingen 

af profit i koncernen er i overensstemmelse med, hvordan uafhængige parter ville foretage denne. Når der 

anvendes udtrykket profit, henvises der i lige så høj gad også til driftstab, som også skal fordeles i forhold til 

koncernselskabernes relative bidrag.  

6.2.2 2. Hvornår er profit split som transfer pricing metode mest anvendelig? 

Den næste del i DD 2017 indeholder en beskrivelse af, i hvilke situationer profit split er anvendelig som 

transfer pricing metode. Denne del af DD 2017 er struktureret på samme måde som de generelle retningslinjer 

for metodevalg, som fremgår af TPG art. 2.2. Det understreges i DD 2017, at de generelle retningslinjer for 

valg af transfer pricing metode i TPG 2017 artikel 2.2 tilsvarende finder anvendelse. 

                                                 
47 (Wittendorff, 2016a) 
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6.2.2.1 Styrker og svagheder ved profit split metoden 

DD 2017 opstiller tre situationer, hvor profit split som transfer pricing metode typisk er den mest anvendelige 

metode. De tre situationer er illustreret i figur 33 og er uddybet yderligere nedenfor. 

 

Figur 33. Eksempler på situationer hvor profit split metoden er anvendelig. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den første situation, hvor profit split er anvendelig, er hvor en eller flere koncernselskaber bidrager unikt og 

værdifuldt til den kontrollerede transaktion f.eks. ved bidrag af unikke og værdifulde immaterielle aktiver. 

Ifølge OECD foreligger der unikke bidrag, hvis det ikke er muligt at sammenligne koncernselskabers bidrag 

med bidrag foretaget af uafhængige parter i sammenlignelige situationer. Derudover er der tale om værdifulde 

bidrag, såfremt anvendelsen heraf i driften udgør en nøglefaktor til at skabe aktuel eller fremtidig profit. OECD 

underbygger ikke yderligere, hvad der forstås ved begrebet nøglefaktor til at skabe aktuel eller fremtidig profit 

i forbindelse med værdifulde bidrag. Profit split metoden er også anvendelig ved overdragelse af unikke og 

værdifulde immaterielle aktiver, da metoden kan benyttes til at fastlægge resultatfordelingen før og efter den 

koncerninterne omstrukturering.  

Den anden situation, hvor profit split er anvendelig, er hvor værdiskabelsen i koncernen sker på baggrund af 

meget integrerede processer. I multinationale koncerner er der i udgangspunktet altid en vis grad af integration, 

men i visse tilfælde er transaktionerne så integrerede, at det kan være vanskeligt at vurdere 

koncernselskabernes relative bidrag til værdiskabelsen særskilt. Eksempelvis kan koncernselskaber udføre 

fælles funktioner, eje aktiver sammen og/eller påtage sig fælles risici i en sådan grad, at det ikke er muligt at 

vurdere bidragene særskilt.  

Et andet eksempel på meget integrerede transaktioner kan illustreres i følgende eksempel. Der er i denne 

situation tale om en koncern, der består af et moderselskab og et datterselskab, der sælger sofware-produkter. 

Moderselskabet står for salg af licenser til software-produkter, mens datterselskabet udfører licensspecifik 

serviceydelse herunder installering og løbende support. Hermed er både licensen og serviceydelsen afhængig 
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af hinanden i forbindelse med værdiskabelsen, da et individuelt salg af henholdsvis licensen og serviceydelsen 

ikke har selvstændig værdi. I denne situation er profit split metoden anvendelig, da anvendelsen heraf fordeler 

koncernens samlede resultat ud fra koncernselskabernes relative bidrag af funktioner, aktiver og risici.  

Den tredje situation, hvor profit split ifølge OECD er anvendelig, er hvor flere koncernselskaber påtager sig 

de økonomisk signifikante risici i en transaktion, eller hvert koncernselskab påtager sig signifikante risici, der 

nært forbundne. I DD 2017 fremgår det ikke eksplicit, hvornår koncernselskaber deler økonomisk signifikante 

risici, eller koncernselskaber påtager sig risici, der er nært forbundne, men opstiller i stedet et eksempel herpå. 

Eksemplet tager udgangspunkt i en koncernstruktur bestående af selskab A og B, der producerer og sælger 

høreapparater til hele verden. De to selskabers udførsel af funktioner og bidrag af immaterielle aktiver er 

illustreret i figur 34.  

 

Figur 34. Koncernstruktur til illustration af fælles risici. Kilde: DD (2017) og egen tilvirkning. 

På baggrund af en funktions- og risikoanalyse udledes det, at de økonomisk vigtige risici er design, udvikling, 

produktion der påtages af selskab A, mens selskab B påtager sig økonomiske risici i relation til marketing og 

distribution. A og B påtager sig begge separate økonomisk vigtige risici, men disse risici er nært forbundne og 

har væsentlig betydning for det andet selskab, hvorfor profit split metoden ifølge OECD er anvendelig. 

Ud over de tre situationer, hvor profit split med fordel kan anvendes, er det ifølge OECD en styrke, at der 

foretages en analyse af samtlige koncernselskaber, der bidrager til den værdiskabende transaktion. Dermed 

sikres opnås et større indblik i fordelingen af funktioner, aktiver og risici mellem koncernselskaberne. 

DD 2017 nævner, at der udover styrker også ulemper ved anvendelse af profit split. En væsentlig ulempe er, 

at profit split generelt er svær at anvende, fordi metoden kræver detaljeret data fra samtlige parter der indgår i 

den værdiskabende transaktion, som måske ikke altid er tilgængelig, hvorfor metoden kan være svær at 

implementere.  
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Der foreligger altså både fordele og ulemper ved anvendelsen af profit split, og disse skal medtages i 

vurderingen af koncernselskabernes valg af den mest anvendelige transfer pricing metode. I den resterende del 

af DD 2017 gives der retningslinjer for anvendelse af metoden på de tre overnævnte situationer, hvor profit 

split typisk er anvendelig. De tre situationer går derfor igen i den resterende del af DD 2017.  

6.2.2.2 Metodens anvendelighed i forhold til den kontrollerede transaktion 

Forinden valget af transfer pricing metode, skal metodernes anvendelighed vurderes i forhold til den 

kontrollerede transaktion. I den forbindelse skal de kommercielle og finansielle relationer mellem 

koncernselskaberne identificeres på baggrund af en funktionsanalyse af de involverede koncernselskaber i 

overensstemmelse med TPG 2017 kapitel I afsnit D. På baggrund heraf skal der opnås en forståelse for de 

kontrollerede transaktioner samt fordeling af funktioner, aktiver og risici mellem koncernselskaberne. Det er 

essentielt for anvendelsen af profit split, at der foretages en tosidet analyse af de involverede koncernselskaber 

forinden valget af metoden.   

OECD foreskriver, at hvis funktionsanalysen fastlægger, at den kontrollerede transaktion er sammenlignelig 

med en af de tre ovenstående situationer, er det en god indikator for, at profit split er mest anvendelig som 

transfer pricing metode.   

6.2.2.3 Tilgængeligheden af pålidelig information 

I vurderingen af anvendeligheden af profit split, skal tilgængeligheden af pålidelig information også vurderes. 

Dette er også i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for valg af transfer pricing metode i TPG 

2017 artikel 2.2. Ifølge DD 2017 artikel 28 foreskrives, at såfremt det er muligt at sammenligne kontrollerede 

transaktioner med uafhængige transaktioner, er profit split højst sandsynligt ikke den mest hensigtsmæssige 

metode, dog understreges det, at valget af profit split metoden ikke udelukkende må foretages på baggrund af 

manglende sammenlignelige transaktioner.   

Ved anvendelse af profit split metoden kan sammenlignelig information dog stadig være relevant, selvom 

koncernselskaber bidrager unikt og værdifuldt. I disse situationer vil det ofte kun være få koncernselskaber, 

der bidrager unikt og værdifuldt, mens de resterende koncernselskaber udelukkende foretager rutinemæssige 

bidrag med lav risiko til værdiskabelsen. Tilgængeligheden af pålidelig information skal derfor vurderes i 

forhold til, om denne information er anvendelig på de rutinemæssige bidrag. Hvis pålidelig information er 

tilgængelig i markedet, anvendes traditionelle transfer pricing metoder til at aflønne rutineselskaber i 

koncernen. Efterfølgende skal et eventuel residualoverskud efter aflønning af rutinefunktioner fordeles til de 

koncernselskaber, der bidrager unikt og værdifuldt til værdiskabelsen.  

I vurderingen af, om tilgængeligheden af pålidelig information kan anvendes som referencetransaktioner til 

kontrollerede transaktioner, skal der foretages en analyse af sammenlignelighedsgrundlaget i 
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overensstemmelse med TPG 2017 kapitel C.2. En analyse af sammenlignelighedsgrundlaget indbefatter, at der 

skal foretages en sammenligning af: 

• Kontraktvilkår 

• Funktions- og risikoanalyse, 

• Produktets egenskaber, 

• Økonomiske omstændigheder, og  

• Forretningsstrategier 

Ifølge OECD er en kontrolleret transaktion og en uafhængig referencetransaktion tilstrækkeligt 

sammenlignelige, når forskellen mellem transaktionerne ikke har væsentlig indflydelse på prisen, og det er 

muligt at justere for disse forskelle, så transaktionerne bliver sammenlignelige. Valget af, hvilken traditionel 

transfer pricing metode, der skal anvendes (CUP, videresalgs- eller kostplus-metoden), foretages ud fra de 

faktiske forhold i den konkrete situation.  

6.2.3 (3) Retningslinjer for anvendelse af profit split 

Ifølge OECD er det ikke et mål for retningslinjerne i DD 2017 at opstille en udtømmende liste over forskellige 

situationer, profit split metoden kan anvendes på. Anvendelsen af metoden afhænger af de faktuelle forhold, 

som transaktionerne indebærer, samt hvilke oplysninger der er tilgængelige. OECD opstiller herefter to 

tilgange til hvordan resultatfordelingen kan ske henholdsvis: 

• Bidragsanalysen, og 

• Residualanalysen.  

Ved anvendelse af bidragsanalysen fordeles profitten ud på de enkelte koncernselskaber i forhold til deres 

relative bidrag til værdiskabelsen. Da fordelingen mellem koncernselskaberne skal afspejle, hvordan 

uafhængige parter ville fordele profitten, kan der tages udgangspunkt i data fra uafhængige transaktioner, 

såfremt de kontrollerede transaktioner og referencetransaktionerne er sammenlignelige. Dog anvendes profit 

split ofte på baggrund af, der ikke foreligger sammenlignelige referencetransaktioner, hvorfor anvendelse af 

sammenlignelige data ikke er muligt. Således skal resultatfordelingen i koncernen udelukkende ske på 

baggrund af koncernselskabernes relative bidrag af funktioner, aktiver og risici i overensstemmelse med, 

hvordan uafhængige parter ville have fordelt dette.  

Profit split metoden anvendes typisk i situationer, hvor en eller flere koncernselskaber bidrager unikt og 

værdifuldt til værdiskabelsen. I praksis vil det dog kun være få koncernselskaber, der bidrager unikt og 

værdifuldt, mens de resterende koncernselskaber bidrager med rutinefunktioner med lav risiko. 

Bidragsanalysen bruges derfor sjældent i praksis, da det ofte kun er få koncernselskaber, der bidrager unikt og 

værdifuldt, mens de resterende koncernselskaber bidrager med rutinefunktioner, hvorfor resultatfordelingen i 

sådanne tilfælde i høj grad præges af subjektivitet.  
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Derfor anvendes residualanalysen oftere i praksis i vurderingen af om resultatfordelingen mellem 

koncernselskaberne er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Residualanalysen er anvendelig i 

situationer, hvor en eller flere koncernselskaber bidrager unikt og værdifuldt til den værdiskabende transaktion, 

men hvor de resterende koncernselskaber bidrager med rutinefunktioner med lav risiko. Resultatfordelingen i 

koncernen efter residualanalysen sker i to faser som illustreret i figur 35. 

 

Figur 35. Resultatfordeling ved residualmetoden. Kilde: Egen tilvirkning. 

1) I første fase fordeles resultatet i koncernen ud til de koncernselskaber, der bidrager med 

rutinefunktioner. Koncernselskaber, der udfører rutinefunktioner kan f.eks. være 

produktionsselskaber, salgsselskaber, men også rutineaktiviteter hos selskaber, der også bidrager unikt 

og værdifuldt til værdiskabelsen. Rutinemæssige bidrag til værdiskabelsen er ikke unikke, hvorfor 

aflønningen herfor sker ud fra de traditionelle transfer pricing metoder  

2) I anden fase foretages en residualfordeling af den eventuelt tilbageværende profit efter aflønning af de 

rutinemæssige bidrag. Den tilbageværende profit fordeles ud på de koncernselskaber, der bidrager 

unikt og værdifuldt ud fra deres relative bidrag til værdiskabelsen. Koncernselskabernes relative 

bidrag til værdiskabelsen baseret på funktioner, aktiver og risici.  

6.2.4 Opgørelsen af resultatet der skal fordeles i koncernen  

Når profit split metoden sigter mod at fordele koncernens samlede profit ud på de bidragende koncernselskaber 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet, er det i den forbindelse essentielt at definere og opgøre, hvad 

der menes med begrebet profit.  

I DD 2017 henvises der til begrebet ”den relevante profit”, der defineres som den profit, der fremkommer, som 

led i koncernselskabers bidrag til den værdiskabende transaktion. I forbindelse med fordelingen af den 

relevante profit mellem de bidragende koncernselskaber, er det væsentligt først at identificere og beskrive den 

nøjagtige transaktion og på baggrund heraf, opgøre profitten.  
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Såfremt den relevante profit er skabt mellem to eller flere koncernforbundne selskaber, er det nødvendigt at 

sikre, at koncernselskabernes finansielle oplysninger er sammenlignelige i forhold til anvendt regnskabspraksis 

og funktionel valuta. Forskelle i anvendt regnskabspraksis kan have indflydelse på den relevante profit, hvilket 

kan resultere i forskellig behandling af indregning af omsætning og omkostninger. Det er derfor nødvendigt at 

undersøge, om de bidragende koncernselskabers anvendte regnskabspraksis er overensstemmende. Såfremt 

der er forskel imellem koncernselskabers anvendte regnskabspraksis, skal der foretages en korrektion, så der 

er overensstemmelse.  

OECD giver endvidere retningslinjer for, at profitten enten skal opgøres som den forventede profit eller den 

faktiske profit. Den forventede profit, er et udtryk for det forventede resultat, der opstår før risici materialiseres. 

Den faktiske profit er et udtryk for det resultat, som er påvirket af den økonomisk signifikante risiko, der er 

forbundet med den kontrollerede transaktion.  

De koncernselskaber, der påtager sig risici i forbindelse med kontrollerede transaktioner, skal også bære 

konsekvenserne af de materialiserede risici dvs. forskellen mellem den forventede profit og den faktiske profit. 

I tilfælde, hvor koncernselskaberne bærer samme væsentlig økonomiske risici eller separat har påtaget sig nært 

forbundet økonomiske risici, er det ikke muligt at opgøre, hvilket koncernselskab, der bærer konsekvenserne 

af risici, hvorfor den faktiske profit skal anvendes. Omvendt vil koncernselskaber, der bærer risici mere separat 

også naturligt selv bære konsekvenserne heraf, hvorfor den forventede profit, ifølge OECD, skal anvendes.  

Et eksempel på, hvor den forventede profit skal anvendes, er i de situationer, hvor en eller flere 

koncernselskaber bidrager unikt og værdifuldt til den værdiskabende transaktion. Omvendt vil den faktiske 

profit skulle anvendes i situationer, hvor værdiskabelsen i koncernen sker på baggrund af højt integrerede 

forretningsområder, eller koncernselskaberne deler samme signifikante økonomiske risici, eller hver især 

påtager sig signifikante risici, der er nært forbundne. 

6.2.5 Resultatfordelingen i koncernen ved profit split metoden 

Efter fastlæggelse af den relevant profit er foretaget, giver DD 2017 efterfølgende retningslinjer for, hvordan 

den afgrænsede profit skal fordeles mellem koncernselskaberne. Ifølge OECD kan fordelingen af den relevante 

profit ske ud fra, hvordan uafhængige parter ville fordele denne (f.eks. joint venture kontrakter, pharma-

samarbejder, co-marketing aftaler osv.) eller på baggrund af splitfaktorer baseret på koncernselskabernes 

relative bidrag.  

Ifølge OECD er splitfaktorer udtryk for de faktorer, der reflekterer koncernselskabers værdifulde bidrag i 

relation til transaktionen. Funktionsanalysen kan være behjælpelig med at fastlægge, hvilke splitfaktorer, der 

har væsentligt indflydelse på værdiskabelsen, samt hvilke koncernselskaber, der bidrager hertil. I praksis 

benyttes typiske splitfaktorer baseret på aktiver, kapital eller omkostninger. Hvis der forekommer flere 
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splitfaktorer, vil det være nødvendigt at vægte den enkelte faktors relative bidrag i forhold til den relevante 

profit.  

Selvom retningslinjerne i DD 2017 foreskriver, at en splitfaktor ofte er omkostningsbaseret, er det ikke 

ensbetydende med, at omkostningerne altid har stærk sammenhæng med værdiskabelsen. En 

omkostningsbaseret splitfaktor, kan kun anvendes i situationer, hvor der er stærk korrelation mellem udgifterne 

og den relative værdiskabelse. Dog kan omkostningsbaserede splitfaktorer benyttes om end, der ikke foreligger 

en stærk sammenhængskraft til værdiskabelsen, såfremt de afholdte omkostninger pålideligt kan risikovægtes 

i forhold til værdiskabelsen. Eksempelvis er udvikling af immaterielle aktiver i de tidligere stadier ofte 

forbundet med højere risiko for fejl end i de senere stadier, hvorfor de tidligere stadier har en højere 

risikovægtning, der bevirker i højere aflønning.  

DD 2017 foreskriver yderligere, at ved brugen af omkostningsbaserede fordelingsnøgler, er det er vigtigt at 

vurdere den tidsforskydning, der kan være mellem, hvornår omkostninger afholdes og tidspunkt for 

værdiskabelse. Afhængig af omstændighederne ved den givne situation, kan det være relevant at medtage alle 

omkostninger til beregningen af splitfaktoren, mens det i andre tilfælde kan vurderes relevant alene at medtage 

et enkelt års omkostninger. Disse overvejelser er vigtige, da de har væsentlig indflydelse på fordelingen af 

profit.  Figur 36 illustrerer tidsforskellen mellem afholdte omkostninger til R&D, produktion og marketing, 

hvor afholdte omkostninger ikke tilsvarer værdiskabelsen, hvorfor visse omkostninger tilhørende R&D og 

produktion udelades til fastlæggelse af den omkostningsbaserede splitfaktor.  

 

Figur 36. Illustration over den tidsmæssige forskel af afholdte omkostninger og værdiskabelsen. Kilde: DD (2017) og egen 

tilvirkning. 

6.3 Gennemgang af forskellene mellem TPG 2017 og DD 2017 

For at kunne analysere, hvilke konsekvenser implementeringen af DD 2017 vil have for en multinational 

koncern, analyseres i nedenstående afsnit forskellene mellem retningslinjerne for anvendelse af profit split 

metoden i henholdsvist DD 2017 og TPG 2017.  

Til sammenligning med TPG 2017, gives der i DD 2017 flere retningslinjer for, i hvilke situationer profit split 

metoden er den bedst egnede metode. Som eksempel herpå følger opbygningen af DD 2017 samme 
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fremgangsmåde som forekommer i de generelle retningslinjer i TPG 2017 artikel 2.2 om valg af transfer 

pricing metode. I TPG 2017 nævnes udelukkende styrker og svagheder ved anvendelse af profit split metoden, 

hvorimod DD 2017 udbygger ved at beskrive metodens anvendelighed i forhold til den kontrollerede 

transaktion, vurderer tilgængeligheden af pålidelig information samt vurderer graden af sammenlignelighed i 

den kontrollerede transaktion.  

I DD 2017 fremgår tre situationer som en indikator for, at profit split er den mest anvendelige metode. Ifølge 

OECD er profit split metoden anvendelig i situationer, hvor begge parter bidrager unikt og værdifuldt til 

værdiskabelsen, transaktionerne er meget integrerede, og hvor koncernselskaberne påtager sig de økonomisk 

signifikante risici i en transaktion, eller hvert koncernselskab påtager sig signifikante risici, der nært forbundne. 

TPG 2017 nævner i overensstemmelse med DD 2017 i afsnittet om styrker og svagheder, at profit split metoden 

kan anvendes på transaktioner, der er meget integrerede og situationer, hvor der bidrages unikt og værdifuldt. 

Men TPG 2017 nævner ikke situationen omkring brugen af profit split, når flere koncernselskaber påtager sig 

de økonomisk signifikante risici, eller hvert koncernselskab påtager sig signifikante risici, der nært forbundne.  

Der er både i TPG 2017 og i DD 2017 indsat retningslinjer for, at profitten enten skal opgøres som den faktiske 

profit eller som den forventede profit. Forskellen er, at DD 2017 giver retningslinjer for, i hvilke konkrete 

situationer profitten skal opgøres som den faktiske eller forventede, hvorimod TPG 2017 alene angiver, at det 

afhænger af de faktiske omstændigheder ved transaktionen. Som led i DD 2017 er der sket en præcisering af 

brugen af faktiske og forventede profitter i profit split metoden.   

Der er endvidere i sidste afsnit af DD 2017 indsat 10 praktiske eksempler på, i hvilke situationer profit split er 

anvendelig og ikke anvendelig, hvilket ikke fremgår af TPG 2017. En yderligere tilføjelse i DD 2017 i forhold 

til TPG 2017 foreligger i afsnittet om vurdering af tilgængeligheden af pålidelig information. Hertil beskrives 

det i DD 2017 artikel 28, at mangel på sammenlignelige data ikke er tilstrækkelig hjemmel til, at profit split 

metoden er den bedst egnede.  

På baggrund heraf kan det konkluderes, at der i DD 2017 gives flere retningslinjer for dels hvornår metoden 

er anvendelig samt hvordan den skal anvendes.  

6.4 Konsekvenser ved implementering af DD 2017 i TPG  

Ved udsendelsen af DD 2017 synes der til forskel for TPG 2017 at blive sat mere fokus på identifikationen af, 

hvornår profit split metoden er anvendelig. I DD 2017 gives flere retningslinjer til at sikre, at valget af metode 

sker ud fra, hvad der er den mest anvendelige, og ikke blot er et generisk valg, når der ikke foreligger 

sammenlignelige data.  I tilfælde hvor en traditionel metode og profit split metoden vurderes lige anvendelige, 

er der ifølge OECD en præference mod at vælge de traditionelle metoder om end, der ikke direkte foreligger 
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er hierarki til valg af metode48. I overensstemmelse med OECD’s holdning om at favorisere de traditionelle 

metoder sikres det med DD 2017, at profit split metoden i højere grad tilvælges, når det faktisk er den mest 

anvendelige og ikke kun tilvælges på grund af mangel på sammenlignelige transaktioner. Endvidere foreligger 

der en højere grad af subjektivitet ved fastlæggelse af armslængdeprisen via profit split metoden, hvorfor de 

traditionelle metoder er mere direkte til at sikre overensstemmelse med sammenlignelige transaktioner. Højere 

grad af subjektivitet i en transfer pricing analyse kan bl.a. medføre dobbeltbeskatningskonflikter mellem lande, 

hvis ikke skattemyndighederne i de kontraherende lande er enige i de subjektive vurderinger.  

Ved at indføre mere konkrete retningslinjer for, hvornår profit split er anvendelig samt fastlægge, at mangel 

på sammenlignelig information ikke må være det eneste argument for at vælge profit split, sikrer OECD i 

højere grad, at andre transfer pricing metoder vil blive taget i betragtning i vurderingen af den mest anvendelige 

metode.  

Konsekvensen ved indførelsen af DD 2017 i TPG vil umiddelbart ikke resultere i en anderledes anvendelse af 

profit split metoden. Dog kan indførsel af præciserede retningslinjer for, hvornår profit split metoden er mest 

anvendelig resultere i et andet valg af transfer pricing metode, ved anvendelse af DD 2017 i forhold til TPG 

2017, der kan resultere i, at profit split metoden anvendes i færre tilfælde.  

6.5 Kritik af DD 2017 

Selvom DD 2017 indeholder præciseringer af, i hvilke situationer profit split metoden er anvendelig, foreligger 

der imidlertid stadigvæk en vis grad af subjektivitet i vurderingen af, hvornår metoden er anvendelig.  

Eksempelvis giver DD 2017 retningslinjer for, at profit split metoden er anvendelig, når der bidrages unikt og 

værdifuldt til værdiskabelsen. Der er tale om unikke og værdifulde bidrag, når det ikke er muligt at 

sammenligne koncernselskabets bidrag med bidrag foretaget af uafhængige parter i sammenlignelige 

situationer, og hvis bidraget til driften udgør en nøglefaktor til at skabe aktuel eller fremtidig profit. DD 2017 

bidrager ikke med yderligere retningslinjer for, hvad der er udtryk for unikke og værdifulde bidrag, men giver 

i Anneks 1 et eksempel på, hvor der bidrages unikt og værdifuldt.  

Der er i eksemplet tale om en multinational koncern, der opererer inden for farmasektoren, som består af 

moderselskabet A og datterselskabet B hjemmehørende i hvert sit land. Moderselskabet A har oparbejdet et 

patent, hvorefter der indgås en licensaftale med datterselskabet S, der skal anvende det patenterede aktiv til at 

videreudvikling. Koncernstrukturen samt koncernselskabernes enkelte funktioner er illustreret i figur 37.  

                                                 
48 (Wittendorff, 2016a) 
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Figur 37. Eksempel på koncernstruktur med bidrag af unikke og værdifulde bidrag. Kilde: DD (2017) og egen tilvirkning. 

Ovenstående eksempel illustrerer en situation, hvor både moder- og datterselskab bidrager unikt og værdifuldt 

til værdiskabelsen, hvorfor profit split metoden vurderes at være den bedst egnede. Selvom unikke og 

værdifulde bidrag underbygges med et eksempel i DD 2017, foreligger der ikke yderligere retningslinjer for, 

hvornår bidrag er tilstrækkeligt unikke og værdifulde til, at profit split metoden er anvendelig.  

Derudover nævner DD 2017, at profit split metoden er anvendelig, når de kontrollerede transaktioner er meget 

integrerede. I denne forbindelse giver DD 2017 et eksempel på en situation, hvor værdiskabelsen i en koncern 

sker på baggrund af meget integrerede transaktioner. Dog foreligger der ikke konkrete retningslinjer for 

vurderingen af, hvornår de værdiskabende transaktioner er så tilstrækkelig integrerede, at profit split metoden 

er den mest anvendelige. Dette er endnu et eksempel på, at manglende præciseringer overlader subjektive 

vurderinger til koncernen og skattemyndighederne i vurderingen af, om profit split metoden er den mest 

anvendelige. Dette kan potentielt resultere i dobbeltbeskatningskonflikter, såfremt skattemyndighederne i de 

respektive lande, ikke er enige i vurderingen af, om de værdiskabende transaktioner er tilstrækkeligt 

integrerede.  OECD kan udviske de subjektive vurderinger ved at give en mere konkret vejledning til, hvornår 

der foreligger unikke og værdifulde bidrag, samt hvornår transaktioner er tilstrækkeligt integrerede til, at profit 

split metoden er anvendelig.  

At DD 2017 savner yderligere præciseringer af anvendeligheden af profit split, er interesseorganisationen 

BusinessEurope også enig i. BusinessEurope er blot en af mange interessenter, der er kommet med 

kommentarer til DD 2017. Business Europe foreskriver i kommentarerne til DD 2017, at der ikke foreligger 

en tilstrækkelig definition af unikke og værdifulde bidrag til værdiskabelsen, hvorfor de opfordrer OECD til 

at indføre tærskelværdier, der kan anvendes til at vurdere, hvornår et bidrag er unikt og værdifuldt til 

værdiskabelsen.  
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DD 2017 foreskriver i artikel 10, at det er en svaghed ved anvendelsen af profit split, at den i praksis er svær 

at anvende, da det kan være svært indsamle tilstrækkelig og relevant information. Ifølge BusinessEurope 

underestimeres det i DD 2017, hvor stor en byrde det har for multinationale koncerner at indsamle pålidelige 

og tilstrækkelige data for at anvende profit split metoden korrekt.  

DD 2017 præciserer, at valget af profit split metoden ikke kun skal ske på baggrund af manglende 

sammenlignelige data. BusinessEurope mener, at der skal foreligge yderligere retningslinjer for, at transfer 

pricing metoder vil være anvendelige, selvom der umiddelbart ikke foreligger sammenlignelige data. 

BusinessEurope mener endvidere, at DD 2017 mangler en yderligere afgræsning af, hvornår profit split 

metoden ikke er den mest anvendelige metode. 

På baggrund af BusinessEuropes kommentarer til DD 2017 kan det udledes, at der indtages den holdning, at 

profit split som transfer pricing metode skal anvendes i færre situationer. Det faktum, at BusinessEurope 

fungerer som interesseorganisation for mere end 20 mio. europæiske selskaber, og under antagelse af, at der i 

Europa findes mange principalselskaber, vurderes det i overensstemmelse med deres holdning om, at profit 

split skal anvendes i færre situationer. Dette skyldes, at ved valg af profit split metoden vil principalselskaber 

opleve et fald i indtjeningen, da skattemyndighederne i landet hvor datterselskaberne er hjemmehørende vil 

vurdere, at datterselskabets bidrag er mere værdiskabende og dermed berettiger til større indtjening, hvilke 

modsvares af et indtjeningsfald i principalselskabet, hvilket er illustreret i figur 38. Eksemplet viser, at inden 

valget af omstrukturering oplever det danske selskab en residualindtjening efter aflønning af Kina for dets 

rutinefunktioner. Imidlertid bevirker valget af profit split metoden, at Kinas bidrag vurderes mere 

værdiskabende og dermed berettiger til højere indtjening, hvorfor stigningen i indtjening modsvares af et fald 

i Danmark. Det underbygger således BusinessEuropes holdning om, at de ønsker, at profit split metoden skal 

anvendes i færre situationer.  

 

Figur 38. Illustration af ændring i resultatfordeling i principalstruktur ved valg af profit split metoden. Kilde: Egen tilvirkning. 
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6.6 Delkonklusion 

DD 2017 giver retningslinjer for anvendelse af transfer pricing metoden profit split og udkom i kølvandet på 

DD 2016, som begge fungerer som et offentlig udlæg til indholdet i TPG, inden disse retningslinjer endeligt 

bliver implementeret. DD 2017 er derfor endnu ikke implementeret, hvorfor retningslinjerne om anvendelse 

af profit split i TPG 2017 er de samme som fremgik af TPG 2010.  

Ifølge OECD findes der fem transfer pricing metoder, der anvendes som prisfastsættelsesmetode ved 

kontrollerede transaktioner og valg af metode afhænger af, hvilken metode, der er mest anvendelig i forhold 

til den konkrete transaktion. OECD opdeler de frem transfer pricing metoder i henholdsvis traditionelle 

metoder og profitmetoder, hvor valget af metode, ifølge OECD, skal falde på en traditionel metode, såfremt 

det vurderes, at de traditionelle og profitmetoderne er lige anvendelige.  

Anvendelsen af profit split metoden bevirker, at den relevante profit fordeles ud til de enkelte koncernselskaber 

på baggrund af deres relative bidrag til den værdiskabende transaktion. Ifølge DD 2017 er profit split typisk 

den mest anvendelige transfer pricing metode, i situationer hvor to eller flere koncernselskaber bidrager unikt 

og værdifuldt til værdiskabelsen, transaktionerne er meget integrerede, og hvor koncernselskaberne påtager 

sig de økonomisk signifikante risici i en transaktion, eller hvert koncernselskab påtager sig signifikante risici, 

der nært forbundne. 

Til forskel fra TPG 2017 indeholder DD 2017 flere retningslinjer for, hvornår profit split metoden er 

anvendelig, og at mangel på sammenlignelig information ikke må være eneste argument for valg af profit split 

som transfer pricing metode. Implementeringen af DD 2017 i TPG 2017 forventes derfor at resultere i, at 

metoden i praksis vil blive anvendt i færre situationer.  

Vurdering af profit split metodens anvendelighed i DD 2017 indeholder stadig en vis grad af subjektivitet, der 

kan resultere i dobbeltbeskatningskonflikter. Interesseorganisationen BusinessEurope som er en af de 

interessenter, der har kommenteret på DD 2017, er også enig i, at kapitlet mangler flere præciseringer af, 

hvornår metoden er anvendelig. Dette vurderes i overensstemmelse med, at BusinessEurope fungerer som 

interesseorganisation for mere end 20 mio., og under antagelse af, at der foreligger mange principalselskaber 

i Europa, er de interesseret i at profit split metoden anvendes i færre tilfælde. Dette skyldes, at ved valg af 

profit split metoden vil principalselskaber opleve et fald i indtjeningen, da skattemyndighederne i 

datterselskaberne vil vurdere, at datterselskabets bidrag er mere værdiskabende og dermed berettiger til større 

indtjening, hvilke modsvares af et indtjeningsfald i principalselskabet. Dette taler for, at forskellige lande 

indtager forskellige holdninger i forhold til, hvornår profit split metoden er en fordel eller ulempe for det 

enkelte land.  
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7. Praktisk case om udfordringerne ved overførsel af immaterielle 

aktiver som led i en koncernintern omstrukturering  

Med henblik på at analysere de udfordringer et dansk moderselskab i en multinational koncern oplever, som 

følge af anvendelsen samt overdragelsen af immaterielle aktiver før, under og efter en koncernintern 

omstrukturering, vil nærværende case tage udgangspunkt i en egenkonstrueret koncern. Koncernstrukturen 

består af et dansk moderselskab og tre 100% ejede udenlandske datterselskaber som illustreret i figur 39.  

Formålet med casen er at vise de praktiske udfordringer et dansk moderselskab oplever som følge af de 

opdaterede kapitler omkring immaterielle aktiver og omstruktureringer samt forslag til nye artikler omkring 

profit split. Casen består af tre scenarier: 

1. Perioden før omstruktureringen. Anvendelsen af immaterielle aktiver og resultatfordelingen i en 

principalstruktur, 

2. Perioden under omstruktureringen. Overførsel af immaterielle aktiver, funktioner og risici fra 

principalselskabet til de udenlandske datterselskaber samt kompensationsbetaling, og 

3. Perioden efter omstruktureringen. Påvirkningen af resultatfordelingen i koncernen 

7.1 Forståelse af de kommercielle og økonomiske relationer i SonicEar koncernen 

 

Figur 39. SonicEar koncernstruktur. Kilde: Egen tilvirkning. 

Koncernen i figur 39 er kendetegnet ved en principalstruktur, hvor immaterielle aktiver centraliseres hos 

principalen, der i nærværende tilfælde er det danske moderselskab, SonicEar A/S. Endvidere er det principalen, 

der udfører de væsentligste funktioner, bidrager med værdifulde aktiver samt påtager sig de væsentligste risici. 
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Principalen har tillige ansatte, der udfører og træffer vigtige beslutningstagerfunktioner samt bærer den 

finansielle kapacitet til de påtagede risici.  

Datterselskaberne, der anses for at være low-risk selskaber aflønnes før principalen. Imidlertid modtager de en 

lavere og mere stabil aflønning for dets udførsel af rutinemæssige aktiviteter. Årsagen til den lavere aflønning 

skyldes dels, at selskaberne udfører aktiviteter i henhold til retningslinjer udstukket af principalen, og samtidig 

påtager og kontrollerer de ikke væsentlige risici.   

7.1.1 Historien bag SonicEar koncernen 

SonicEar A/S blev stiftet i 1995 med visionen at hjælpe med at forbedre hørelsen under maksimal komfort. 

Opfyldelse af visionen skulle ske ved at udvikle og producere komponenter til høreapparatsindsutrien. I år 

2005 blev SonicEar A/S købt af den tyske kapitalfond Hör GmbH, der for alvor resulterede i en global 

ekspansion og stiftelse af nye produktions- og udviklingsselskaber i hhv. Polen og Holland samt stiftelse af et 

salgs- og distributionsselskab i Tyskland. I 2017 sælger kapitalfonden Hör sine ejerandele i SonicEar, hvilket 

sker ved et tilbagekøb af egne aktier fra SonicEar A/S. Det bevirker, at SonicEar A/S bliver det ultimative 

moderselskab i koncernen, og der således alene foreligger kontrollerede transaktioner mellem SonicEar A/S 

og de tre datterselskaber. 

SonicEar er i dag en international producent af høreapparatskomponenter med salg til B2B kunder på det 

europæiske og amerikanske marked. Antallet af ansatte i SonicEar koncernen har rundet 1.000, og 

kundeporteføljen tæller alle de største høreapparatsproducenter. 

7.1.2 SonicEars placering i industrien 

SonicEar er etableret i høreapparatsindustrien som producent af komponenter til brug i høreapparater. 

Industriens værdikæde, illustreret i figur 40 er kendetegnet ved det første stadie, hvor komponentleverandører 

udvikler, producerer og sælger dets komponenter til høreapparatsproducenterne. Høreapparatsproducenterne 

samler komponenterne og sælger færdige høreapparater til forhandlerne, der forestår det endelig salg til 

slutbrugerne.  

SonicEar indtræder således i første stadie af værdikæden og videresælger dets komponenter til veletablerede 

høreapparatsproducenter som Phonak, GN, Widex m.fl, dvs., at salget alene er B2B. Her konkurrerer selskabet 

kun med den amerikanske producent Knowles, hvorfor nichemarkedet for komponenter til 

høreapparatsindustrien er kendetegnet ved et duopol49.   

                                                 
49 (Berenberg, 2013) 
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Figur 40. Høreapparatsindustriens værdikæde. Kilde: Berenberg (2013) og egen tilvirkning. 

Nøglen til SonicEar koncernens fortsatte succes beror på at kunne følge trit med markedernes efterspørgsel 

efter komponenter, der kan bidrage til at skabe høreapparater med øget komfort og stigende teknologiske 

funktionaliteter. Således er koncernens strategi at være first-mover på nye komponenter, der er mere innovative 

og teknologisk overlegne. Det afspejler sig bl.a. i, at SonicEar har investeret massivt i dets R&D-selskab i 

Holland, hvor antallet af ansatte er mere end firdoblet de sidste 10 år. 

SonicEars bedst sælgende komponent er dets mikrofonkomponent i S-serien, der bruges som mikrofonen i de 

færdige høreapparater50. Over årene er mikrofonen blevet forbedret markant, og den nyeste version er teknisk 

overlegen i forhold til konkurrentens mikrofon og kaldes SHL (stop-hearing-loss), som er illustreret i figur 41. 

SHL mikrofonen, der bygger på den eksisterende S-model, er blevet udviklet dels i henhold til komforten samt 

de teknologiske kundskaber, der nu muliggør et samspil mellem smartphones og høreapparater. Denne 

interaktion betyder bl.a., at mikrofonen inde i høreapparatet kan benyttes til at modtage og besvare 

telefonopkald samt afspille musik via høreapparatet51.  

 

Figur 41. SHL-komponentens funktionaliteter før omstruktureringen. Kilde: Sonion (2018)52 og egen tilvirkning. 

SonicEar vurderes at være velpositioneret i industrien i forhold til dels at kunne opretholde deres position som 

markedsledende samt drage fordel af de grundlæggende makroøkonomiske trends, der forventes at drive 

                                                 
50 (The-Hear-Clinic, 2018) 
51 (ReSound, 2018) 
52 (Sonion, 2018) 
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væksten fremadrettet. Om end SonicEar har realiseret høje marginer de foregående regnskabsår, og markedet 

generelt er meget profitabelt, vil det være meget svært for udefrakommende at komme ind på markedet. Dels 

er produktionen af høreapparatskomponenter forbundet med enorm teknologisk kompleksitet, 

initialinvesteringerne er høje, og kunderelationerne er afgørende i industrien, hvilket alt sammen bevirker i 

høje adgangsbarrierer. Endvidere vurderes produktionen af komponenter til høreapparater ikke at være truet 

af substituerende produkter, da der i skrivende stund ikke findes direkte substitutter til høreapparater.  

Særligt er det makrofaktorer som offentlige refusionsordninger, demografisk udvikling samt nedbrydning af 

sociale barrierer, der fremadrettet vurderes at påvirke væksten positivt. I mange lande eksisterer der 

refusionsordninger ved køb af høreapparater. I Danmark kan personer med en henvisning fra en ørelæge, 

modtage fuld refusion ved køb af et høreapparat, når dette sker via offentlige klinikker såsom Dansk 

Hørecenter eller via regionshospitaler53. Købes høreapparatet imidlertid via en privat høreklinik modtages 

refusion på henholdsvis 4.108 kr. for det første øre og 2.369 kr. for det andet øre – forudsat man er berettiget 

hertil i form af en henvisning fra ørelæge54. Sådanne refusionsordninger bidrager til positive vækstrater i 

industrien. 

En anden væsentlig og positiv tendens i industrien, er den stigende levealder og vækst i andelen af ældre (her 

målt som +60-årige), da en højere alder er en af de typiske årsager til høretab. United Nations estimerer, at 

effekterne af faldende fertilitet samt en højere gennemsnitlig levealder vil betyde, at andelen af +60-årige i 

2050 vil udgøre 2,1 milliarder personer svarende til omkring 20% af jordens befolkning på daværende 

tidspunkt55. 

Endelig vurderes stigma på nuværende tidspunkt som værende den største barriere for at øge salget af 

høreapparater, men nedbrydelse af denne vil utvivlsomt være den største driver for fremadrettet at kunne øge 

salget i hele industriens værdikæde. Stigma defineres som de associationer/prædikater folk med høreapparat 

får eksempelvis uintelligent og invaliditet samt det ofte associeres med et alderdomsproblem56. Der foreligger 

derfor et kæmpe potentiale, hvis det formås at nedbryde denne barriere, da andelen af potentielle 

høreapparatsbrugere er tilstede.  

Af figur 42 ses den samlede population af personer med høretab i USA, der er segmenteret i tre grupper hhv. 

personer med mild, moderat og meget stærk grad af høretab, samt hvor stor en andel af disse segmenter, der 

anvender høreapparater. Om end data er for USA vurderes disse repræsentative for de fleste udviklede lande.   

                                                 
53 (Høreforeningen, 2018) 
54 (Oticon, 2018) 
55 (United-Nations, 2017) 
56 (Hear-it, 2018) 
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Figur 42. Høretab segmenteret på grupper og illustration af SonicEar’s målgruppe. Kilde: Berenberg (2013) og egen tilvirkning. 

Det ses, at segmentet for personer med mildt høretab udgør omkring 65%, og det alene er 10% af denne gruppe, 

som benytter høreapparater, hvorfor der foreligger et kæmpe potentiale for at kunne vinde indpas i dette 

segment. I forbindelse med udviklingen af SHL-komponenten har der været fokus på at skabe en meget lille 

komponent, der samtidig er teknologisk avanceret, hvilket muliggør produktion af små høreapparater, der er 

mindre synlige, når slutbrugerne benytter disse. En af hovedårsagerne til at personer med mildt høretab ikke 

benytter høreapparat er, at disse er synlige og ikke opvejer ulempen ved mildt høretab. SonicEar forsøger at 

nedbryde denne barriere ved at udvikle meget små komponenter, der muliggør mindre synlige høreapparater, 

hvorfor det vurderes, at flere med mildt høretab vil anvende høreapparat. Der foreligger derfor et stort 

indtjeningspotentiale, hvis personer med mildt høretab overvindes til at anvende høreapparat. 

Derudover er SonicEar aktiv i markedsføringens af brugen af høreapparater, hvilket typisk sker i samarbejde 

med høreapparatsproducenter, der bidrager til at nedbryde barrieren omkring brugen af høreapparater. 

Endvidere deltager SonicEar på diverse sundhedsmesser o.lign. for at belyse vigtigheden af brugen af 

høreapparatet for hørehæmmede samt skriver artikler i samarbejde med bl.a. Høreforeningen. 

SonicEar ejer immaterielle aktiver, der bruges i produktionen af SHL-komponenten, hvorfor der i vurderingen 

af, hvordan koncernselskaberne skal aflønnes for deres bidrag til værdiskabelsen i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, skal udarbejdes en analyse. 

7.2 Analyse af SonicEars kontrollerede transaktioner involverende immaterielle aktiver  

I afhandlingens afsnit 4.2.3.1 blev 6-trins frameworket gennemgået, der har til formål at analysere 

kontrollerede transaktioner involverende anvendelse eller overdragelse immaterielle aktiver. Frameworket 

bidrager med en analyse af alle aspekter i forhold til korrekt fastlæggelse af kontrollerede transaktioner og de 

enkelte koncernselskabers bidrag til værdiskabelsen. På baggrund heraf vælges de transfer pricing metoder, 
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der anses for bedst egnede til at sikre en armslængdeaflønning, der ville tilsvare en resultatfordeling mellem 

uafhængige parter. 

7.2.1 Identifikation af immaterielle aktiver og dertilhørende risici 

I trin 1 i analysen er det nødvendigt at identificere de specifikke immaterielle aktiver, der anvendes eller 

overdrages i de kontrollerede transaktioner. Ydermere skal de økonomisk signifikante risici i relation til 

DEMPE identificeres. 

SonicEar A/S har videreudviklet på den eksisterende version af mikrofonen i S-serien, hvilket har resulteret i 

en ny og bedre version, der går under navnet SHL (stop-hearing-loss). SHL er udfaldet af mange års intens og 

dyr forskning, som har resulteret i en mikrofon, der både kan forbedre hørelsen samt komforten, men samtidig 

også indeholder konvergerende teknologier. Disse teknologier muliggør samspillet mellem høreapparater og 

smartphones, der bl.a. bevirker, at man kan modtage og besvare opkald samt afspille musik via høreapparatet. 

Med definitionen af immaterielle aktiver i TPG 2017 kapitel VI in mente, er der identificeret to immaterielle 

aktiver, der opfylder de fire kumulative betingelser for at være omfattet af definitionen i TPG kapitel VI artikel 

TPG artikel 6.6. I forlængelse af udviklingen og produktionen af SHL, er der blevet oparbejdet immaterielle 

aktiver i form af værdifuld know-how om produktionen, og samtidig er der opnået patent på SHL 

komponenten.  

I henhold til de risici, der relaterer sig til DEMPE vurderes udviklingsrisikoen (D) særligt at være centreret 

omkring, at den dyre forskning og udvikling af SHL-komponenten enten fører til manglende 

kommercialisering eller mislykkes patentering. Udviklingsfasen var længere end den sædvanlige design-

proces, der betegner processen fra indledende forskning til endelig kommercialisering. Typisk ligger forskning 

og udvikling 1-2 år forud for at komponenterne lanceres og sælges til producenterne, men for SHL, der er 

revolutionerende i sin teknologi, har udviklingen varet i 6 år. På baggrund heraf er der foretaget store 

investeringer i udviklingen, hvorfor der foreligger en økonomisk risiko for, at investeringen aldrig viser sig 

lønsom.   

Risiko ved forbedring (E) er todelt i henholdsvis produktion samt efterfølgende forbedring af SH- 

komponenten. I relation til produktionen er de økonomisk signifikante risici vurderet som risikoen for dels 

dårlig kapacitetsudnyttelse samt dårlig forhandlingsposition i forsyningskæden, da SonicEar er meget 

afhængig af én enkelt leverandør, hvorfor denne relation er særlig vigtig.  

Risiko vedrørende produktforbedring beror på, at man ikke formår at forbedre SHL komponenten til nyere 

versioner, da den typiske produkt livscyklus for høreapparater er på mellem 3 og 6 år og salget i denne korte 

periode typisk ikke dækker dyre investeringer. Det betyder, at mange års intens og dyr forskning i enkelte 

komponenter risikerer ikke at være lønsom. Tendensen med kortere og kortere produktlivscyklus, er forårsaget 
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af høreapparatsbrugere, der konstant efterspørger mere komfortable og teknologisk suveræne høreapparater. 

Af figur 43 er den nye SHL-komponents forventede livscyklus illustreret, hvor det fremgår, at forskning og 

udvikling varede i seks år, og komponenten nu er klar til lancering. I samme periode solgte man den 

eksisterende komponent, som er den model, hvorpå den nye SHL-komponent er videreudviklet. Det ses videre, 

at den nye SHL-komponent har en forventet levetid på blot tre år, hvorfor det er nødvendigt at forbedre denne 

til nyere versioner, således man kan genere et mersalg flere år ud i fremtiden. Der foreligger således en risiko 

for, at man efter lancering af SHL-komponenten ikke formår at forbedre denne til nyere versioner og deraf 

generere mersalg, der kan tjene investeringen hjem. 

 

Figur 43. SHL-komponentens forventede produktlivscyklus. Kilde: Egen tilvirkning. 

Vedligeholdelse (M) består bl.a. i at opretholde kommercialiseringen samt brandingen af komponenten. 

Derudover foreligger der en risiko i forhold til at vedligeholde det nuværende prisniveau, da 

høreapparatsindustrien generelt er tynget af et prispres, hvilket bl.a. underbygges af William Demants 

årsrapport for 201757. Prispresset er primært henført til den øgede vækst af høreapparatsbrugere i Afrika, der 

bevirker i en øget volumen og lavere salgspriser samt en øget konkurrence i forhandlerniveauet. 

Risikoen relateret til beskyttelse (P) vedrører krænkelse af det patenterede aktiv. Om end produktet er sikret 

af et patent, foreligger imidlertid risiko for krænkelse samt retssager vedrørende brud på patenter, der både er 

ekstremt tids- og ressourcekrævende. 

Udnyttelse (E) og risici i relation hertil er særligt centreret omkring usikkerheden i relation til salget. Eftersom 

SonicEar er first on market med udviklingen af en ny komponent med konvergerende teknologi, foreligger der 

en risiko for, at aktivet ikke kan afsættes til producenterne, da de ikke kender produktet, og ved om det vil 

kunne afsættes til slutbrugerne. Således er der en risiko for, at producenterne ikke køber ind på det nye produkt. 

                                                 
57 (William-Demant, 2018) 
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7.2.2 Identifikation af de kontraktuelle forhold 

Trin 2 i analysen omhandler identifikationen af de kontraktuelle forhold i koncernen med henblik på at udlede 

det juridiske udgangspunkt for kontrollerede transaktioner involverende immaterielle aktiver. Herunder kan 

der tilegnes viden om selskabernes roller, ansvar og rettigheder i relation til de immaterielle aktiver. 

SonicEar A/S og SonicR&D har indgået en rammeaftale således, at vilkårene for fremadrettede 

udviklingsprojekter kan fastsættes af det danske moderselskab, SonicEar A/S. Ifølge forskningsaftalen er det 

SonicEar A/S, der bestemmer alle forskningsaktiviteterne herunder klart definerer, hvad der skal forskes i, 

hvor meget der investeres i et forskningsprojekt, hvorvidt forskningsprojektet skal fortsættes eller afsluttes 

o.lign. Således udfører SonicR&D alene forskning på forlangende af instrukser fra SonicEar A/S. Det kan 

endvidere udledes af kontrakten, at alle rettigheder til de immaterielle aktiver tilgår SonicEar A/S, der samtidig 

også bærer udviklingsrisikoen.  

Med SonicProd har SonicEar A/S indgået en produktionsaftale, hvor udgangspunkter er, at der produceres 

efter de metoder og ordrestørrelser, der forlanges af SonicEar A/S. Af produktionsaftalen kan det udledes, at 

SonicEar A/S bærer alle resultater af materialiserede risici forbundet med produktionen. Det kan endvidere 

udledes af aftalen, at SonicEar A/S varetager forsyningskæden, dvs. de forhandler med leverandøren omkring 

priser og kvantiteter til brug for produktionen. Endelig forestår SonicEar A/S løbende kvalitetskontrol af 

produktionsprocesserne. 

Imellem SonicEar A/S og SonicSale foreligger en aftale omkring markedsføring og distribution af koncernens 

komponenter. SonicSale køber alle færdigproducerede komponenter af SonicEar A/S og videredistribuerer 

herefter komponenterne til høreapparatsproducenterne. I tillæg hertil skal SonicSale udarbejde månedlige 

salgsforecast til brug for produktionsplanlægningen i SonicEar A/S. Aftalen indeholder tillige de kontraktlige 

forhold omkring strategier i forhold til markedsføringen af koncernens komponenter, hvoraf det er SonicEar 

A/S, der beslutter og udstikker retningslinjerne herfor. 

7.2.3 Identifikation af funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE 

I analysens trin 3 skal der foretages en funktions- og risikoanalyse med henblik på at fastlægge, hvilke 

selskaber i koncernen, der udøver DEMPE funktioner, bidrager med aktiver samt påtager og kontrollerer 

økonomisk signifikante risici. 

Udviklingen (D) af de immaterielle aktiver foregår i det hollandske selskab, SonicR&D. Den faktiske adfærd 

parterne imellem viser, at ansatte i SonicEar A/S træffer beslutninger omkring, hvilke nye tiltag der skal 

forskes i, samt hvornår et projekt skal indstilles eller videreføres til næste stadie - SonicEar A/S udøver således 

kontrol over den outsourcede aktivitet. Endvidere er det SonicEar A/S, der påtager og kontrollerer 

udviklingsrisikoen og samtidig har den finansielle kapacitet hertil. Selve forskningen forestås af SonicR&D, 
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der sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat af SonicEar A/S, og sideløbende 

afrapporteres til ledelsen i SonicEar A/S omkring resultaterne af de respektive projekter, der bl.a. danner 

grundlag for, hvorvidt fremtidige investeringer i forskningen virker berettigede. SonicR&D bærer således kun 

en begrænset risiko i henhold til udvikling, som er henført til at SonicEar A/S opsiger aftalen.  

Forbedring (E) sker dels i produktionsselskabet, SonicProd, men også i udviklingsselskabet, SonicR&D. 

Funktionsanalysen viser, at SonicProd agerer som kontraktproducent i henhold til de retningslinjer, der er 

udstukket af SonicEar A/S. Produktionen sker efter SonicEar A/S udarbejdede designs og tekniske krav. 

Endvidere afgøres ordrestørrelser samt indkøb af materialer af SonicEar A/S, hvorfor alle væsentlige risici i 

relation til produktionen bæres og kontrolleres af SonicEar A/S. Om end SonicProd har investeret i 

produktionsfaciliteterne - efter SonicEar A/S’ anvisninger - bærer selskabet ikke risici forbundet med at dække 

investeringen gennem øget salg, da beslutninger herom alene træffes af SonicEar A/S. Som det gælder med 

forskningen, er det også SonicEar A/S, der definerer, hvornår der skal investeres i forbedring af produkterne. 

Det er således SonicEar A/S, der træffer alle der overordnede strategiske beslutninger og bærer alle væsentlige 

markedsrisici. SonicR&D træffer således alene dag-til-dag beslutninger ud fra de retningslinjer, der er fastsat 

af SonicEar A/S. 

Vedligeholdelsen (M) samt brandingen forestås af det tyske salgs- og distributionsselskab, SonicSale. 

SonicSales primære funktioner er at sælge koncernens produkter til producenterne og samtidig udarbejde 

forecasts til brug for moderselskabets produktionsplanlægning. SonicEar A/S bærer alle væsentlige risici 

forbundet med produktionsfejl, ukurante produkter eller faldende salg. Endvidere forestår SonicSale alle 

koncernens markedsføringskampagner, hvilket typisk sker i tæt samarbejde med høreapparatsproducenterne, 

da koncernens salg er på B2B markedet. Kendetegnet for kampagnerne er, at retningslinjerne samt afsat beløb 

til disse bestemmes af SonicEar A/S.  

Beskyttelse (P) af de immaterielle aktiver sker i SonicEar A/S’ juridiske afdeling, der alene beskæftiger sig 

med at søge patenter på nyudviklede aktiver samt sikre opretholdelsen af eksisterende patenter. Det er 

endvidere den juridiske afdeling, der træffer beslutning om, hvornår der skal lægges sag an mod kopister, når 

det kan hævdes at, de har brudt et patent. 

Udnyttelse (E) sker i salgsselskabet SonicSale, da disse indhenter ordrer fra høreapparatsproducenterne, der så 

godkendes og sendes til produktion hos SonicProd. Herefter sælger SonicEar A/S de færdige produkter til 

SonicSale, der videresælger til producenterne. SonicSale bærer således ingen større lager eller 

finansieringsrisiko, da vare-flowet er ordrebaseret.  
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7.2.4 Konsistens mellem de kontraktuelle forhold og funktions- og risikoanalysen 

Trin 4 i analysen påser, hvorvidt der er konsistens imellem adfærden som det fremgår af de kontraktuelle 

forhold og den faktiske adfærd ifølge funktionsanalysen.  

Funktions- og risikoanalysen af de kontraktuelle forhold og funktions- og risikoanalysen viste, at der er 

konsistens mellem koncernselskabernes faktiske adfærd og de koncerninterne aftaler. Heraf fandtes, at visse 

funktioner er outsourcet til forskellige datterselskaber, men SonicEar A/S udøver kontrol over alle 

funktionerne samt bærer alle væsentlige risici og har den finansielle kapacitet hertil, hvorfor alle 

datterselskaberne anses for at være og agere som low-risk selskaber.  

7.2.5 Afgræsning af de kontrollerede transaktioner  

Trin 5 i analysen er særlig vigtig, da det bidrager med at afgrænse de kontrollerede transaktioner og med afsæt 

i den forestående analyse at kunne fastlægge armslængdepriser. De tidligere steps i analysen har resulteret i, 

at følgende tre transaktioner er identificeret som vist i figur 44, hvortil der skal fastlægges 

armslængdepriser. 

1. Kontraktproduktion af komponenter mellem SonicProd og SonicEar A/S, 

2. Forsknings- og udviklingsservice bestilt af SonicEar A/S hos SonicR&D, og 

3. Videresalg af færdige komponenter fra SonicEar A/S til SonicSale 

 
Figur 44. Identificerede kontrollerede transaktioner i SonicEar koncernen før omstruktueringen. Kilde: Egen tilvirkning. 

7.2.6 Prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner 

Trin 6 i analysen vedrører fastlæggelse af armslængdepriser for de identificerede kontrollerede transaktioner, 

hvor armslængdepriserne skal afspejle de enkelte selskabers bidrag til værdiskabelsen via funktioner, aktiver 

og risici i relation til DEMPE. På baggrund af den foretagne analyse af dels de kommercielle og finansielle 

relationer koncernselskaberne i mellem samt fastlæggelse af de enkelte selskabers bidrag af funktioner, aktiver 

og risici, er det nu muligt at fastlægge den bedst egnede aflønningsform for de respektive selskaber. 
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7.2.6.1 SonicEar A/S aflønning som principal 

SonicEar A/S udgør moderselskabet i koncernen og ejer alle rettigheder til de immaterielle aktiver. Endvidere 

udøver selskabet visse væsentlige funktioner, mens andre er outsourcet til datterselskaberne, hvorover de 

udøver kontrol i form af kvalitetskontrol, modtager afrapportering samt udstikker retningslinjer for 

aktiviteterne. SonicEar A/S varetager og udfører tilsvarende risikostyringen i koncernen ved at være 

eksponeret overfor materialiseringen af både operationelle og finansielle risici, og har samtidig den finansielle 

kapacitet hertil.  

På baggrund af selskabets status som principal, har det en residualindtjening efter rutineaflønning af 

datterselskaberne, der fastsættes ud fra benchmarkanalyser. 

7.2.6.2 SonicR&D aflønning for forskningsservice 

Datterselskabet SonicR&D er koncernens kontraktudvikler, der aflønnes for dets R&D af nye komponenter i 

henhold til de instruktioner, der modtages fra moderselskabet. Der afrapporteres løbende til moderselskabet, 

for at skabe et beslutningsgrundlag til at vurdere, hvorvidt projekterne skal fortsættes eller indstilles. Selskabet 

bærer ingen større finansielle eller operationelle risici om end, at det ejer større aktiver i form af 

laboratorieudstyr, da alle væsentlige risici bæres af SonicEar A/S.  

På baggrund af den opnåede forståelse af de kommercielle og finansielle relationer i koncernen samt analyse 

af selskabets bidrag til værdiskabelsen, vurderes aflønning med en TNMM net cost plus, hvor PLI er selskabets 

udviklingsomkostninger tillagt en mark-up på 7,5%, som den bedst egnede metode. Mark-up procenten 

tilsvarer mediansatsen fra en benchmarkanalyse foretaget af tilsvarende sammenlignelige selskaber i Europa. 

Ultimo året foretager moderselskabet SonicEar A/S year-end-adjustments, der sikrer, at SonicR&D har en net 

cost plus margin på 7,5%.  

7.2.6.3 SonicProd aflønning for kontraktproduktion 

Datterselskabet SonicProd forestår selve produktionen af koncernens komponenter. Produktionshallerne samt 

produktionsprocesser følger moderselskabets anvisninger, der også fastlægger produktionsstørrelser, indkøb 

af materialer mv. Endvidere bærer SonicProd ingen større risiko i henhold til varelager, da SonicEar A/S 

aftager alle producerede komponenter, mens det fysiske vareflow går direkte til kunderne. Således bærer 

SonicProd hverken større finansielle eller operationelle risici.  

På baggrund af en analyse af funktioner, aktiver og risici vurderes TNMM net cost plus, hvor PLI er selskabets 

produktionsomkostninger tillagt en mark-up på 5%, som den mest anvendelige. Mark-up procenten tilsvarer 

medianen i en benchmarkanalyse af sammenlignelige selskaber i Polen, da landet har et stort marked for 

produktionsvirksomheder, og det dermed vurderes repræsentativt. Ultimo året foretager moderselskabet 

SonicEar A/S year-end-adjustments, der sikrer, at SonicProd har en net cost plus margin på 5%. 
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7.2.6.4 SonicSale aflønning for markedsføring og distribution 

Salgs- og distributionsselskabet SonicSale sælger koncernens komponenter til høreapparatsproducenterne og 

udfører marketingsaktiviteter. Alle salg godkendes af moderselskabet, der samtidig bærer alle væsentlige risici 

forbundet med produktansvar mv. SonicSale bærer kun begrænset risiko i relation til valuta og dubiøse 

debitorer.  

På baggrund af en forståelse af selskabet, der alene udfører rutinemæssige aktiviteter, vurderes den bedst 

egnede metode at være en TNMM EBIT, hvor PLI er EBIT/omsætning, da EBIT-margin er et vigtigt 

regnskabsmål for salgsselskaber. EBIT-margin fastsættes som 3%, der er baseret på en benchmarkanalyse af 

sammenlignelige europæiske salgsselskaber. Ultimo året foretager moderselskabet SonicEar A/S year-end-

adjustments, der sikrer, at SonicSale har en EBIT-margin på 3%. 

7.3 Koncernintern omstrukturering og overdragelse af immaterielle aktiver 

To år efter lanceringen i 2016 af SHL-komponenten har salget af denne overgået selv de mest optimistiske 

salgsprojekteringer, hvorfor SonicEar koncernen knap nok har kunne følge trit med efterspørgslen. Feedbacken 

fra selskabets kunder fremhæver særligt samspillet mellem øget komfort og banebrydende teknologi som 

årsagen til den store efterspørgsel. På baggrund heraf har SonicEar A/S besluttet, at man ønsker at få en bedre 

dialog og feedbackprocedure med producenterne, for at kunne efterkomme deres stigende krav. For at 

imødekomme de stigende krav ønsker man at få en mere omstillingsparat organisation, således at man hurtigere 

kan omstille centrale positioner som udvikling og produktion. I takt hermed er formålet at mindske time-to-

market, da man hurtigere vil påbegynde udviklingen, produktionen og salget af nye komponenter og dermed 

forblive first-mover i markedet.  

Som konsekvens heraf har ledelsen i SonicEar A/S besluttet at flytte immaterielle aktiver, funktioner og risici 

fra det danske moderselskab til datterselskaberne, hvilket effektueres den 1. januar 2018. Dette indebærer, at 

kapitel IX finder anvendelse, da der er tale om en grænseoverskridende flytning af noget af værdi. 

Som analyseret i afhandlingens kapitel 5 foreskriver TPG, at der i forbindelse med en omstrukturering skal 

foretages en funktions- og risikoanalyse før og efter omstruktureringen for at fastslå effekterne heraf på den 

efterfølgende kompensation. Analysen af perioden før omstruktureringen blev udarbejdet i afsnit 7.2, hvorfor 

den kommende analyse fastlægger selve omstruktureringen og kompensationsbetalingen. 

7.3.1 Opnå forståelse for omfanget af omstruktureringen 

Som led i den koncerninterne omstrukturering foretages en skildring af de faktiske transaktioner, hvor følgende 

transaktioner er identificeret: 
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1. Overdragelse fra SonicEar A/S til SonicSale af en egenudviklet algoritme, der giver feedback fra 

producenterne omkring dets komponenter samt flytning af nøglemedarbejdere med ansvar for 

marketing og distribution, og 

2. Overdragelse fra SonicEar A/S til SonicProd af et erhvervet patent på en ny teknologi samt flytning 

nøglemedarbejdere med ansvar for produktions- og udviklingsprocesserne  

Med overdragelsen af det erhvervede patent håber SonicEar, at kunne udvikle SHL-komponenten til en 

forbedret version, hvor den patenterede teknologi skal indarbejdes i den eksisterende SHL-komponent med 

henblik på at udvikle en ny komponent, der skal gå under navnet HealthHear (HH-komponenten). Den nye 

HH-komponent, der bygger på SHL-komponenten, skal foruden de eksisterende funktionaliteter, ydermere 

kunne oversætte fremmedsprog direkte via komponenten og samtidig kunne indsamle data omkring brugerens 

sundhed, der vil kunne aflæses af SonicEar app’en til smartphone. Herunder kan HH-komponenten indsamle 

og måle data omkring brugerens puls, kropstemperatur, åndedrætsfrekvens og skridt. Figur 45 sammenligner 

den nye HH-komponent med SHL-komponent.  

 

Figur 45. Sammenligning af SHL-komponent og ny HH-komponent. Kilde: Sonion (2018) og egen tilvirkning. 

Med afsæt i de skildrede transaktioner foretages en funktions- og risikoanalyse for at opnå en forståelse af de 

kommercielle og finansielle relationer efter omstruktureringen.  

7.3.1.1  (1) Et mere beslutningsdygtigt salgs- og distributionsselskab 

Med henblik på at skabe et mere beslutningsdygtigt salgs- og distributionsselskab, vælges det at rykke 

beslutningskompetente nøglemedarbejdere med ansvaret for salg og distribution fra SonicEar A/S til 

SonicSale. Det sker som led i, at man bl.a. ønsker, at selskabet uafhængigt af SonicEar A/S kan udvikle og 

eksekvere marketingaktiviteter relateret til nye produktlinjer, uden at dette dikteres fra moderselskabet. Disse 

nøglemedarbejdere tilbydes en højere løn samt bonusordning, der skal være incitament for at tage imod 

tilbuddet. Som resultat heraf, bærer SonicSale efterfølgende risici forbundet udnyttelsen af aktivet, herunder 

risikoen for ukurante varer samt produktionsfejl. I tillæg hertil, bærer SonicSale risikoen for, at man ikke 

formår at vedligeholde aktivet herunder brandingen og kommercialiseringen. Som følge af de forøgede risici, 

som SonicSale har påtaget sig, har moderselskabet SonicEar A/S foretaget et kapitalindskud i SonicSale 

således, at det har den finansielle kapacitet til at bære de påtagede risici.  
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Slutteligt sker der en overdragelse af en egenudviklet patenteret algoritme, som er et værktøj, der indsamler 

data fra koncernens kunder på baggrund af deres køb af SonicEar komponenter. Disse data vedrører 

tilfredsheden ved de respektive komponenters materiale, komfort, pris o.lign., som SonicEar koncernen kan 

benytte til at optimere forretningen og samtidig skabe en stærkere dialog med producenterne.  

Den forretningsmæssige begrundelse for overdragelsen af medarbejdere samt det immaterielle aktiv er, at man 

ønsker at have et selskab i koncernen, der er i dialog med producenterne og deraf gensidigt tilvejebringe et 

bedre samspil mellem SonicEar koncernen og producenterne. Netop stærke kunderelationer er et helt centralt 

aspekt for SonicEar i forhold til fremtidigt at bibeholde dets position som markedsledende foran konkurrenten, 

Knowles. Det er således et håb, at en bedre dialog og udnyttelse af feedback kan effektivisere processen fra 

idé til et kommercielt produkt, hvor salgs- og distributionsselskabet vil bistå med indledende dialog samt den 

afsluttende markedsføring og salg. Endvidere er flytningen af medarbejdere og beslutningstagerfunktioner 

begrundet med et ønske om at skabe en mere motiveret medarbejderstab. Det sker ved, at de ansatte i 

salgsselskabet nu selv træffer beslutninger og ikke får dikteret alle handlinger fra moderselskabet. 

7.3.1.2 (2) Udviklings- og produktionsprocesser i ét selskab 

For at kunne efterleve producenternes stigende og foranderlige krav og hurtigt kunne bringe et nyt og forbedret 

produkt på markedet, kræves en mere omstillingsparat produktions- og udviklingsdivision. Her er det særligt 

samspillet og eksekveringen af R&D og produktion, der skal effektiviseres.  

På baggrund heraf har man besluttet at overdrage et erhvervet patent på en ny teknologi, der vil komplementere 

SHL-komponenten og kunne bidrage til at forbedre produktet i form af at kunne oversætte fremmedsprog 

direkte igennem høreapparatet. Formålet er således, at denne teknologi skal bidrage til at vedligeholde 

koncernens position som markedsledende indenfor den teknologiske udvikling af høreapparatskomponenter. 

Endvidere er det besluttet at flytte nøglemedarbejdere fra SonicEar A/S med ansvar for forskning og udvikling 

samt produktion til SonicProd, da disse har viden og kompetencer indenfor deres felt og havde 

beslutningstagerfunktioner i SonicEar A/S.  

Omstruktureringen fordrer, at de nøglemedarbejdere, der rykkes til SonicProd vil træffe beslutninger omkring, 

hvad der skal forskes i, samt hvornår et projekt skal afsluttes eller videreføres til næste stadie. Således vil 

SonicProd både føre kontrol med forskningen og samtidig udføre denne. Endvidere vil overdragelsen af 

nøglemedarbejdere vedrørende produktionsprocesserne bevirke, at SonicProd selv vil varetage 

forsyningskæden herunder forhandlinger med leverandører omkring indkøbspriser, samt i hvilke kvantiteter 

der skal indkøbes. Yderligere vil SonicProd have beslutningstagerfunktioner omkring produktionsstørrelser, 

samt hvilke metoder, der skal benyttes, hvorfor SonicProd selv vil bære alle væsentlige risici forbundet med 

produktionen og bærer samtidig også alle væsentlige risici forbundet med udviklingen. Som reaktion på de 
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forøgede risici som SonicProd har påtaget sig, har man i moderselskabet, SonicEar A/S, besluttet at foretage 

et kapitalindskud i SonicProd, således at selskabet har den finansielle kapacitet til de påtagede risici. 

Fremadrettet ønsker SonicEar såedes at skabe en koncernstruktur, der er mere kundeorienteret, som kan 

efterleve producenternes stigende og mere foranderlige krav via en mere omstillingsparat og decentraliseret 

koncernstruktur. Denne decentralisering skal tillige bidrage til at skabe en mere motiveret medarbejderstab, da 

de enkelte selskaber nu har beslutningstagerfunktioner således, at alle beslutninger ikke længere dikteres fra 

moderselskabet. Ændringen i funktioner og risiko har indvirkning på resultatfordelingen før og efter 

omstruktureringen, hvilket er opsummeret i nedenstående figur 46. 

 

Figur 46. Opsummering af de ændringer den koncerninterne omstrukturering har på funktions- og risikoanalysen. Kilde: Egen 

tilvirkning. 

Det danske moderselskab, SonicEar A/S, vil ikke længere agere som principal, da selskabet har overgivet 

kontrollen over de fleste væsentlige funktioner samt risici til henholdsvis SonicProd og SonicSale. Efter 

omstruktureringen udfører moderselskabet alene beskyttelse af de immaterielle aktiver, når SonicR&D 

dikterer, at der skal søges om patent på et forskningsprojekt. Omvendt er både SonicProd og SonicSale gået 

væk fra at være betegnet som low-risk selskaber, da begge selskaber udfører og kontrollerer væsentlige 

funktioner samt påtager og kontrollerer væsentlige risici.  

7.3.2 Fastlæggelse af armslængdekompensation 

Omstruktureringen har bevirket i en omfordeling af immaterielle aktiver samt funktioner og risici, hvorfor der 

skal fastlægges en armslængdekompensation herfor, da en sådan overdragelse imellem uafhængige parter, ville 

give anledning til kompensation. 
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OECD foreskriver i denne forbindelse, at der i en omstrukturering skal tages afsæt i et separate entity principle, 

hvilket bevirker, at det enkelte selskab i koncernen skal stilles bedre efter omstruktureringen, hvilket måles før 

skat, og det ikke er tilstrækkeligt, at koncernen som et hele blot stilles bedre. Endvidere foreskriver OECD, at 

der hersker substanskrav til de modtagende selskaber af immaterielle aktiver således, at der ikke sker en 

flytning til cash-boxes. Substanskravene vurderes i at være opfyldt, da både SonicSale og SonicProd har ansatte 

med beslutningskompetencer og tilsvarende vurderes de på stand-alone basis at have den finansielle kapacitet, 

i form af aktiver samt indtjeningspotentiale, til at bære de påtagede risici. 

Flytning af funktioner og risici giver i udgangspunktet ikke ret til kompensation medmindre, at flytningen sker 

i tilknytning til ’noget af værdi’. Årsagen hertil er, at den afgivne risiko bliver udlignet ved, at nutidsværdien 

af det fremtidige indtjeningspotentiale bliver reduceret tilsvarende således, at nutidsværdien af den forventede 

indtjening er uændret58. Det vil sige, at der alene foreligger kompensationsbetaling, når fremtidigt 

indtjeningspotentiale er kapitaliseret i ’noget af værdi’ og dette overdrages i forbindelse med 

omstruktureringen. I nærværende case sker der overdragelse af funktioner samt risici kapitaliseret i 

immaterielle aktiver såsom et patent på en ny teknologi og en algoritme til indhentning af data, hvorfor der 

skal fastlægges kompensationsbetaling herfor. Dette underbygges samtidig af, at SonicEar A/S afgiver 

indtjeningspotentiale til fordel for SonicProd og SonicSale, hvorfor den modtagne kompensationsbetaling skal 

afståelsesbeskattes i Danmark i medfør af SL § 4 og SKAT’s adgang til korrektion i LL § 2, hvilket er illustreret 

i figur 47. 

 

Figur 47. Kompensationsbetaling for indtjeningsfald. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ved fastlæggelse af kompensationens størrelse skal TPG kapitel VI artikel 6.158-6.178 vedrørende 

værdiansættelse af immaterielle aktiver anvendes. Særligt påpeger kapitel VI, at der skal være konsistens 

mellem kompensationen for det immaterielle aktiv og de forventede fremtidige afkast. Selve kvantificeringen 

af kompensationen beror sig på forventede fremtidige afkast fra de immaterielle aktiver, hvor DCF-modellen 

(discounted cash-flow) er særlig anvendelig til at beregne en kompensation, da modellen på baggrund af 

                                                 
58 (Wittendorff, 2016a) 
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projekterede cash-flow beregner en nutidsværdi. Imidlertid bør beregningen suppleres med en 

følsomhedsanalyse, der stresstester kompensationens størrelse, når man ændrer på væsentlige parametre i 

beregningen. Det er særligt anvendeligt, da overdragelse af immaterielle aktiver ofte forbundet med stor 

usikkerhed. 

Kompensationsbetalingen for overdragelsen af patentet på en ny konvergerende teknologi (fra SonicEar A/S 

til SonicProd), der skal bidrage til er videreudvikle på SHL-komponenten, er forbundet med stor usikkerhed i 

værdiansættelsen. Særligt er det projekteringerne af cash-flows og forudsætningerne for værdiansættelsen, der 

er præget af stor usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes det aspekt, at teknologien er helt ny og banebrydende og 

endnu ikke har været forsøgt indarbejdet i høreapparater. Endvidere er cash-flows projekteringerne påvirket af 

det faktum, at SonicEar formodes at erhverve markedsandele fra konkurrenten, Knowles, som følge af at 

selskabet er first-mover på det nye produkt. Imidlertid foreligger der en selvregulerende effekt i markedet, der 

sikrer, at ingen af de to producenter bliver for store, hvorfor det formodes, at Knowles også vil forsøge at 

udvikle komponenter med tilsvarende teknologiske funktionaliteter, der vil påvirke SonicEars cash-flow 

projektering negativt og sænke kompensationens størrelse. I den anden retning trækker dog, at den nye SHL 

komponent allerede er kommercialiseret og har vist sig at sælge mere end ventet, hvorfor indarbejdelse 

teknologien i komponenten forventes, at bidrage til at vækste salget endnu mere. Sammenfattende for 

overdragelsen af aktivet er, at usikkerheden omkring både cash-flows og forudsætninger foranlediger, at 

aktivet er omfattet af definitionen som HTVI, da disse er defineret som immaterielle aktiver, hvor der er 

usikkerhed omkring forudsætningerne eller cash-flows. Da overdragelsen af aktivet er at betegne som en HTVI 

og forbundet med stor usikkerhed, bør der tilsvarende i overdragelsesaftalen blive indarbejdet en 

prisjusteringsklausul, der betyder, hvis de projekterede resultater afviger +/- 20% kompensationsbetalingen 

genforhandles kompensationsbetalingen. 

For så vidt angår overdragelsen af den egenudviklede algoritme (fra SonicEar A/S til SonicSale), vil der tillige 

være en vis usikkerhed forbundet med værdiansættelsen heraf. Særligt det faktum, at algoritmen er udviklet 

særligt til SonicEar gør den i det henseende unik. Imidlertid, findes der transaktioner mellem uafhængige 

parter, hvor der overdrages algoritmer, hvilket kan benyttes som benchmark til at vurdere værdiansættelsen. 

7.4 Resultatfordeling i koncernen efter omstruktureringen 

I kølvandet på omstruktureringen er der sket en væsentlig ændring i SonicEar koncernens værdikæde på 

baggrund heraf flytning af immaterielle aktiver samt beslutningstagerfunktioner. Efter omstruktureringen er 

patentet på en ny banebrydende teknologi samt erfarne medarbejdere overdraget fra SonicEar A/S til 

SonicProd, og samtidig er der sket en overdragelse af en egenudviklet algoritme samt erfarne medarbejdere 

fra SonicEar A/S til SonicSale. 
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Det har bevirket, at koncernen er blevet mere decentraliseret, da moderselskabet SonicEar ikke længere er at 

betragte som principal. Dette har endvidere bevirket i en forskydning af resultatfordelingen imellem de 

berettigede koncernselskaber, hvilket fordrer, at der skal benyttes nye transfer pricing metoder til aflønning af 

de selskaber hvis funktioner, aktiver og risici er ændret. 

Førend det fastlægges, hvilke metoder der vurderes mest egnede til aflønning, er det nødvendigt at forstå de 

kontrollerede transaktioner efter omstruktureringens gennemførelse. Sammenlignet med transaktionsflowet fra 

perioden før omstruktureringen, er der sket væsentlige ændringer. SonicProd er ikke længere at betegne som 

en kontraktproducent, da selskabet nu forestår al produktion herunder bestemmer produktionsprocesser samt 

kvantiteter uden anvisning fra moderselskabet. Desuden forestår SonicProd det meste forskning og udvikling 

selv, dog med tilkøbsydelser af kontraktforskning hos det hollandske R&D-selskab. SonicEar A/S forestår den 

juridiske beskyttelse og aflønnes for dets servicefunktioner, når det bl.a. sikrer patenter på ny forskning fra 

SonicProd. Endelig er det tyske selskab blevet mere beslutningsdygtigt i henhold til salg, marketing og 

distribution og modtager alle producerede komponenter fra SonicProd inden det videresælges til 

producenterne. Den koncerninterne omstrukturering medfører, at de kontrollerede transaktioner vil bestå af 

følgende, der også er illustreret i figur 48: 

1. Forsknings- og udviklingsservice bestilt af SonicProd hos SonicR&D, 

2. Videresalg af færdige komponenter fra SonicProd til SonicSale, og 

3. Juridisk beskyttelse af SonicProd hos SonicEar A/S 

 

Figur 48. Transaktionsflow efter den koncerninterne omstrukturering. Kilde: Egen tilvirkning. 

Med afsæt i forståelsen af koncernens kommercielle og finansielle relationer før/efter omstruktureringen samt 

den foretagne funktions- og risikoanalyse før/efter omstruktureringen, vil de enkelte selskabers bidrag til 

værdiskabelsen af de kontrollerede transaktioner blive belyst med henblik på at fastlægge den bedst egnede 

transfer pricing metode til at aflønne dem herfor. 
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7.4.1 SonicR&Ds aflønning for kontraktforskning 

Det hollandske forskningsselskab er ikke blevet påvirket væsentligt af omstruktureringen, da selskabet fortsat 

anses som et low-risk selskab, der forsker i henhold til instruktioner fra øvrige selskaber i koncernen. Imidlertid 

er der et vigtigt forhold som har ændret sig siden perioden før omstruktureringen. Således forsker SonicR&D 

nu på vegne af SonicProd og ikke længere moderselskabet SonicEar A/S.  

Det fordrer, at SonicR&D fortsætter uændret og bidrager dermed ikke mere til værdiskabelsen, hvorfor den 

hidtidige aflønning, via af en TNMM net cost plus, hvor PLI er selskabets udviklingsomkostninger tillagt en 

mark-up på 7,5%, fortsat vurderes som bedst egnede aflønning. Ultimo året foretager SonicProd year-end-

adjustments, der sikrer, at SonicR&D har en net cost plus margin på 7,5%. 

7.4.2 SonicEar A/S aflønning for juridisk bistand 

SonicEar A/S rolle i koncernen efter omstruktureringen er ændret markant, da selskabets i en mere 

decentraliseret struktur, er henset til at være juridisk serviceprovider, hvor det alene udfører funktioner relateret 

til beskyttelse af immaterielle aktiver. SonicEar A/S har således ikke kontrol over DEMPE-funktioner og 

påtager sig ikke væsentlige risici, hvorfor selskabet ikke bidrager væsentligt til værdiskabelsen. På baggrund 

heraf sker et kraftigt fald i SonicEar A/S fremtidige indtjening. Faldet afbødes ved en kompensation, som skal 

betales af SonicProd og SonicSale. 

Da SonicEar A/S nu er reduceret til et low-risk selskab, vurderes en TNMM net cost plus, hvor PLI er 

selskabets driftsomkostninger tillagt en mark-up på 5% som værende den bedst egnede metode. Mark-up 

procenten er baseret på en benchmarkanalyse af tilsvarende sammenlignelige europæiske selskaber. Ultimo 

året foretager SonicProd year-end-adjustments, der sikrer, at SonicEar A/S har en net cost plus margin på 

7,5%. 

7.4.3 Profit Split mellem SonicProd og SonicSale 

Omstruktureringen har medført, at det polske datterselskab har udvidet sit indkomstgrundlag til nu at omfatte 

både produktion og udvikling af komponenter. Således bestemmer det polske selskab, hvad der skal forskes i 

samt har kontrollen over tidshorisonten, investeringskalkuler mv. i forhold til den fremadrettede projektering 

af de respektive forskningsprojekter. Endvidere vurderede koncernen, at det fremadrettet ville være effektivt, 

at produktionen tilsvarende foretages i samme selskab for at skabe et tæt samarbejde mellem udvikling og 

produktionen, da industrien konstant efterspørger nye komponenter, hvorfor man hurtigere ville kunne agere 

herpå. Således udfører og kontrollerer selskabet også produktionsprocesserne samt beslutter, i hvilke 

kvantiteter, der skal produceres. Ved udførslen af disse aktiviteter udnytter SonicProd sin værdifulde know-

how og ekspertise omkring udvikling og produktion af høreapparatskomponenter, hvilket ofte tilvejebringes 

på baggrund af patenterede processer.  
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Det tyske salgsselskab har ansvaret for marketing og distribution i relation til koncernens komponenter. 

Eftersom salget er B2B, udvikler og eksekverer selskabet dets marketingskampagner i et tæt samarbejde med 

producenterne, hvor selskabet specifikt tager stilling til marketingsstrategien for de enkelte komponenter samt 

fastlægger investeringsbudgetter i relation hertil. Derudover varetager SonicSale koncernens distribution, 

hvilket spiller en væsentlige rolle i koncernens produktionsplanlægning, da den egenudviklede algoritme giver 

detaljerede feedback data omkring koncernens komponenter, hvilket kan anvendes til at forecaste på 

efterspørgslen. 

På baggrund af funktions- og risikoanalysen er det fastlagt, at begge selskaber bidrager unikt og værdifuldt til 

de kontrollerede transaktioner, hvilket underbygges af, at der dels ikke foreligger referencetransaktioner, samt 

at deres respektive bidrag bevirker i signifikant værdiskabelse. I sådanne situationer vurderes profit split 

metoden som værende den bedst egnede til at fordele den relevante profit. Metoden tilsigter at fordele den 

relevante profit mellem de koncernforbundne selskaber således, at det reflekterer en tilsvarende fordeling 

imellem uafhængige parter. 

Der foreligger to metoder til at fordele profitten ved brug af profit split metoden, som udgør henholdsvis 

residual- og bidragsmetoden, hvor det i nærværende case vurderes, at residualmetoden er den bedst egnede. 

Residualmetoden finder typisk anvendelse, når selskabernes bidrag kan inddeles i to kategorier, hvor første 

kategori vedrører bidrag, som pålideligt kan prisfastsættes via sammenlignelige data, mens den anden kategori 

af bidrag ikke kan benchmarkes mod sammenlignelige data grundet dets unikke og værdifulde karakteristika. 

I overensstemmelse hermed foreligger der imellem SonicProd og SonicSale bidrag, der kan inddeles i de to 

kategorier, hvorfor armslængdeaflønningen baseret på residualmetoden vurderes anvendelig. 

I første omgang aflønnes SonicProd og SonicSale for dets udførsel af rutineaktiviteter, der prisfastsættes med 

en ensidet transfer pricing metode, hvor mark-up procenten fastsættes med afsæt i benchmarkanalyser af 

sammenlignelige data. De udførte rutineaktiviteter tilsvarer de aktiviteter som begge selskaber udførte før 

omstruktureringen, det vil sige rutineaktiviteter i forbindelse med produktion for SonicProd og markedsføring 

og salg for SonicSale. Således er aflønningen for disse aktiviteter tilsvarende uændrede, dvs. SonicProd 

aflønnes med en TNMM net cost plus og SonicSale aflønnes med en TNMM EBIT/omsætning, da disse 

vurderes som de bedst egnede metoder. 

Herefter fordeles residualprofitten mellem de to selskaber baseret på selskabernes relative bidrag til 

værdiskabelsen. I forlængelse heraf bemærkes, at SonicProd primært har til formål at udvikle og producere 

komponenter, hvorimod SonicSale forestår salgs- og markedsføringsarbejdet, hvorfor profitallokeringen synes 

bedst repræsenteret ved en split-faktor, der er baseret på de to selskabers respektive omkostningsarter 

henholdsvis til udvikling og produktion i SonicProd og salgs- og markedsføring i SonicSale. Årsagen til, at 

der er valgt en omkostningsbaseret split-faktor er, at der vurderes at foreligge en høj grad korrelation mellem 
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det relative omkostningsforbrug og den relative værdiskabelse, hvorfor det vurderes som den bedste proxy til 

at måle selskabernes relative bidrag 

Forinden der fastlægges omkostningsbaserede fordelingsnøgler, skal der sikres konsistens i både 

regnskabspraksis, funktionsvaluta samt måling af profit. Det er essentielt, at selskaberne i transaktionen har 

samme regnskabspraksis og funktionsvaluta, da forskelle herimellem kan have indvirkning på eksempelvis 

indregning af omsætning samt omkostninger, hvilket påvirker profitten, der skal fordeles. Imidlertid er begge 

selskaber underlagt det danske moderselskab, der har noterede aktier og deraf underlagt IFRS 

regnskabspraksis, hvilket er strømlinet i koncernen for at kunne udarbejde koncernregnskab. Derfor opstår der 

ingen problemer i henhold til regnskabspraksis, og samtidig har forskellen i polske Zloty og Euro ingen 

indvirkning, da begge selskaber udarbejder regnskaber i funktionsvalutaen Euro. Det vurderes, at profitten skal 

opgøres som den forventede profit, da selskaberne bærer risici separat.  

Kvantificeringen af de omkostningsbaserede fordelingsnøgler betyder, at der i nærværende tilfælde skal tages 

højde for den tidsmæssige forskel på, hvornår omkostningerne er afholdt herunder mellem R&D, produktion 

samt markedsføring. Samtidig skal der tages højde for ’værdien af omkostningsarterne’, da R&D er forbundet 

med større risici modsat produktion og marketing. Det bevirker, at det vurderes mest retvisende at risikovægte 

omkostningsarterne, da der foreligger en større risiko forbundet med R&D og produktion i forhold til afholdte 

omkostninger i forbindelse med marketing og distribution. I tillæg dertil har investeringen i R&D været stor, 

hvorfor omkostningsforbruget og den dertilhørende øgede risiko fordrer, at SonicProd vil få en relativt større 

andel af residualprofitten. 

På baggrund heraf kan det konkluderes, at omstruktureringen har bevirket i en omfordeling af funktioner, 

aktiver og risici mellem SonicEar A/S og datterselskaberne SonicProd og SonicSale, hvilket har bevirket i en 

ændret resultatfordeling og en ændring af, hvilken transfer pricing metode, der er mest anvendelig til fordeling 

af profitten i koncernen. Fordelingen af den relevante profit i koncernen efter omstruktureringen er illustreret 

nedenfor, jf. figur 49, hvor det haves in mente, at den relative fordeling ikke nødvendigvis er retvisende for 

den reelle allokering. 
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Figur 49. Resultatfordeling efter omstrukturering. Kilde: Egen tilvirkning. 

Resultatfordelingen i koncernen efter den koncerninterne omstrukturering er illustreret i figur 49. Her 

illustreres det, at alle selskaber modtager en rutineaflønning for dets udførsel af rutineaktiviteter via en TNMM, 

og residualprofitten fordeles mellem SonicSale og SonicProd ud fra deres relative unikke og værdifulde bidrag 

til den værdiskabende transaktion.  

7.5 Delkonklusion 

Den egenkonstruerede case omhandler SonicEar koncernen, der udvikler, producerer og sælger 

høreapparatskomponenter, hvis mest sælgende produkt er mikrofonen SHL, der har teknologiske 

funktionaliteter, der bevirker, at ved indarbejdelsen i høreapparatet kan det bruges til besvare telefonopkald og 

høre musik.  

I perioden før omstruktureringen er koncernen kendetegnet ved en principalstruktur, hvor moderselskabet 

SonicEar A/S, som principalselskab varetager og kontrollerer alle væsentlige funktioner samt påtager sig de 

væsentligste risici, hvorfor SonicEar A/S har en residualindtjening efter aflønning af datterselskaberne for dets 

rutinefunktioner. Datterselskaberne modtager en lav og stabil indtjening for dets rutinefunktioner, hvor den 

anvendte metode er henholdsvis TNMM net cost plus og TNMM EBIT. 

Dernæst sker der en omstrukturering af SonicEar koncernen med det formål at skabe en mere omstillingsparat 

organisation samt at sikre en mere motiveret ledelse i datterselskaberne. Det bevirker, at værdiskabende 

funktioner, risici og immaterielle aktiver overdrages fra SonicEar A/S til datterselskaberne SonicProd og 

SonicSale. Der overdrages bl.a. en patenteret teknologi, der skal bidrage til at forbedre SHL-komponenten til 

en ny og mere teknologisk overlegen komponent kaldet HH-komponent, der yderligere kan oversætte 
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fremmedsprog og indsamle sundhedsdata. Som følge af overdragelsen af de immaterielle aktiver, skal der ske 

en kompensation herfor, hvor værdiansættelsen tager afsæt i DCF-modellen. Dog er overdragelsen af den 

patenterede teknologi omfattet af HTVI, da usikkerheden ved forudsætningerne og cash-flow er stor, hvorfor 

der er indarbejdet en prisjusteringsklausul i overdragelsesaftalen. Den modtagne kompensationsbetaling i 

SonicEar A/S skal afståelsesbeskattes i Danmark i medfør af SL § 4. 

Endelig har omstruktureringen betydet en ændring i koncernens resultatfordeling. Moderselskabet SonicEar 

A/S er ikke længere at betragte som principal, men udfører alene juridiske opgaver, hvorfor det ikke længere 

er berettiget til en residualindtjening, men i stedet modtager en TNMM net cost plus. Aktivitet og indtjening 

er uændret i det hollandske selskab SonicR&D. Imidlertid er SonicProd og SonicSale i besiddelse af unikke 

og værdifulde immaterielle aktiver, hvorfor en profit split aflønning via residualmetoden findes anvendelig i 

mellem de to selskaber.  
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8. Konklusion 

Formålet med afhandlingen er at afdække, hvilke konsekvenser opdateringen af TPG 2017 kapitel VI og IX 

omhandlende henholdsvis immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer samt Discussion Draft 

2017 om profit split har for multinationale koncerner. 

Med globaliseringen og den teknologiske udvikling er der opstået forskelle i nationale beskatningsregler, 

hvilket har muliggjort multinationale koncerners brug af aggressiv skatteplanlægning til at opnå lavere 

koncernbeskatning og erodere skattebasen i de lande, hvor værdiskabelsen sker, hvilket benævnes BEPS. 

Særligt har multinationale koncerners brug af koncerninterne omstruktureringer, der bevirker i flytning af 

mobile indkomster såsom immaterielle aktiver, typisk været grundlaget for aggressiv skatteplanlægning. Som 

reaktion herpå publicerede OECD en ambitiøs handlingsplan rettet imod risici forbundet med BEPS, hvilket 

bl.a. førte til udarbejdelsen af Actions 8-10 omhandlende transfer pricing. I TPG 2017 er Actions 8-10 blevet 

indarbejdet, hvilket har bevirket i en opdatering af kapitlerne VI og IX omhandlende henholdsvis immaterielle 

aktiver og koncerninterne omstruktureringer.  

Efter Højesteretsdommen TfS 1998, 199 H opstod der tvivl om der forelå tilstrækkelig hjemmel til 

priskorrektion i SL § 4-6, hvorfor det ansås for nødvendigt at indføre en klar hjemmel til priskorrektion i LL 

§ 2. I forarbejderne til SKL § 3 B og LL § 2 henvises der til OECD modeloverenskomst artikel 9 og TPG, 

hvorfor bestemmelsen i LL § 2 skal fortolkes på baggrund OECD’s modeloverenskomst. Såfremt TPG 2017 

er udtryk for en ændring af armslængdeprincippet kan der opstå tvivl om, hvorvidt det kræver en lovændring 

for, at SKAT kan anvende TPG 2017 ved fortolkning af LL § 2, da forarbejderne til SKL § 3 B henviser til 

TPG 1995. Derudover opstår der på baggrund af en statisk fortolkning af OECD’s modeloverenskomst, også 

tvivl om, hvorvidt SKAT i forbindelse med ændring af skatteansættelsen i transfer pricing sager kan anvende 

TPG 2017 med tilbagevirkende kraft.  

Der er i forbindelse med opdateringen af TPG 2017 kapitel VI blevet udarbejdet en ny og bredere definition, 

der fastlægger, hvilke aktivtyper, der er omfattet af kapitlet. Endvidere er der i forbindelse med koncerners 

resultatfordeling over tid sket et fokusskifte fra det juridiske ejerskab over imod det økonomiske ejerskab af 

immaterielle aktiver. Det bevirker, at resultatfordelingen i medfør af TPG 2017 kapitel VI nu skal afspejle, 

hvilke koncernselskaber der udfører funktioner, bidrager med aktiver og påtager risici i relation til DEMPE i 

forhold til det immaterielle aktiv. Således er det koncernselskabernes faktiske adfærd, der ligger til grund for 

resultatfordelingen, og det juridiske ejerskab og de interne aftaler er blot udgangspunktet for transfer pricing 

analysen.  

Som led i opdateringen af TPG 2017 kapitel VI, har det endvidere været nødvendigt at opdaterede TPG kapitel 

IX omhandlende retningslinjer for korrekt anvendelse af armslængdeprincippet i relation til koncerninterne 
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omstruktureringer. Opdateringen har medført en opretholdelse af den indre sammenhæng i mellem kapitlerne. 

Opdateringen af kapitel IX har medført en implementering af substanskrav, hvorfor der nu ikke kan foretages 

overdragelse af immaterielle aktiver til koncernselskaber uden ansatte eller finansiel kapacitet. Endvidere har 

opdateringen medført, at der ved skattemyndighedernes fastlæggelse af den skildrede transaktion skal 

vurderes, hvorvidt det enkelte koncernselskab stilles bedre som led i omstruktureringen ud fra et resultat før 

skat. Endelig er der indført et afsnit om dokumentationskrav. Som led i den nye definition i TPG kapitel VI, 

har dette medført et øget fokus på DEMPE-funktioner med kontrol samt hvilke skatteretlige konsekvenser 

grænseoverskridende flytning heraf har for koncernen. Ved grænseoverskridende flytning af DEMPE-

funktioner med kontrol skal der ske kompensationsbetaling, hvor der skal ske afståelsesbeskatning efter LL § 

2 og SL § 4.  

Discussion Draft 2017 giver retningslinjer for anvendelse af transfer pricing metoden profit split, men er endnu 

ikke implementeret i TPG, hvorfor TPG 2017 kapitel II fortsat finder anvendelse. Ifølge OECD findes der fem 

transfer pricing metoder, der anvendes som prisfastsættelsesmetode ved kontrollerede transaktioner. Valg af 

den enkelte metode afhænger af, hvilken metode der er mest anvendelig i den konkrete situation. Ifølge DD 

2017 er profit split typisk den mest anvendelige transfer pricing metode i situationer, hvor to eller flere 

koncernselskaber bidrag unikt og værdifuldt til værdiskabelsen, kontrollerede transaktioner er meget 

integrerede, og hvor koncernselskaberne påtager sig de økonomisk signifikante risici i en transaktion eller 

hvert koncernselskab påtager sig signifikante risici, der er nært forbundne. Til forskel fra TPG 2017, så 

indeholder DD 2017 flere retningslinjer for, hvornår profit split er anvendelig, og at mangel på sammenlignelig 

information ikke må være eneste argument for valg af profit split som transfer pricing metode. Ved 

implementeringen af DD 2017 i TPG 2017, vil det resultere i, at metoden i praksis vil blive anvendt i færre 

situationer.  

De behandlede problemstillinger i analysekapitlerne er illustreret i afhandlingens egen konstruerede case. 

Casen omhandler SonicEar koncernen, der producerer komponenter til høreapparatsindustrien med et dansk 

principalselskab, der har en residualindtjening og tre helejede datterselskaber, der aflønnes for dets 

rutinefunktioner. Koncernen foretager en koncernintern omstrukturering som led i at skabe en mere 

omstillingsparat organisation, hvilket resulterer i flytning af immaterielle aktiver samt DEMPE-funktioner med 

kontrol, der bevirker i en kompensationsbetaling fra datterselskaberne SonicProd og SonicSale til 

moderselskabet, hvilket skal afståelsesbeskattes i Danmark efter SL § 4. Efter omstruktureringen ejer både 

SonicProd og SonicSale unikke og værdifulde immaterielle aktiver, hvorfor disse aflønnes efter profit split 

metoden, mens moderselskabet alene er berettiget til en TNMM efter omstruktureringen, eftersom det alene 

udfører rutinemæssige bidrag.   
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9. Perspektivering – Kan SKAT anvende TPG 2017 bagudrettet når de 

foretager ændringer af danske koncernselskabers skatteansættelse? 

Følgende perspektivering diskuterer, hvorvidt SKAT kan anvende TPG 2017 med tilbagevirkende kraft ved 

ændring af koncernselskabers skatteansættelse.   

Diskussionen foretages ud fra afhandlingens analyse af opdateringerne i TPG’s kapitel VI, IX og II 

omhandlende henholdsvis immaterielle aktiver, koncerninterne omstruktureringer og profit split. I denne 

sammenhæng tages der udgangspunkt i retsprincippet om, at det ikke er muligt at lovgive med tilbagevirkende 

kraft og princippet om, at fortolkning af OECD’s modeloverenskomst skal ske på baggrund af en statisk 

fortolkning. Den statiske fortolkning af OECD’s modeloverenskomst medfører, at der i transfer pricing sager 

skal anvendes den udgave af TPG, der var gældende ved transaktionens indgåelse. Imidlertid kan senere 

kommentarer til TPG anvendes, såfremt disse kommentarer ikke ændrer ved forståelsen af det oprindelige 

fortolkningsbidrag. Diskussionen om, hvorvidt TPG 2017 kan anvendes tilbage i tid bygger derfor på en 

vurdering af, om TPG 2017 er udtryk for en udvidelse af fortolkningen til anvendelse af armslængdeprincippet, 

eller om der blot er tale om en præcisering af retningslinjerne.  

Ifølge SFL § 26, stk. 5, har SKAT en forlænget ligningsfrist på seks år, når indkomstændringen vedrører 

transfer pricing sager. Det betyder, at SKAT efter d. 1. maj 2018, har mulighed for at indkomstkorrigere en 

koncerns skatteansættelse tilbage til indkomståret 2013, hvis skatteansættelsen vedrører kontrollerede 

transaktioner. I mellemtiden har BEPS-projektet medført markant udbygning af TPG, hvor TPG 2017 

indeholder 605 sider mod tidligere at indeholde 369 i TPG 2010. Ifølge SKAT er udbygningen af TPG ikke et 

udtryk for en udvidelse af armslængdeprincippet, men skal alene anses for en præcisering af, hvorfor det nye 

TPG 2017 fortsat kan anvendes som fortolkningsbidrag til LL § 2. På baggrund heraf opstår spørgsmålet, 

hvorvidt SKAT kan lægge til grund, at TPG 2017 skal anvendes ved indkomstændringer tilbage i tid, eller om 

vejledningen alene kan anvendes fremadrettet. 

Før der kan drages en konklusion om, hvorvidt opdateringen af TPG er udtryk for en udvidelse af 

armslængdeprincippet, eller om der blot er tale om en præcisering, skal det indledningsvist præciseres, hvad 

der i denne sammenhæng anses for at være en udvidelse af fortolkningen af retningslinjerne til 

armslængdeprincippet. I denne sammenhæng anses der for at være sket en udvidelse, såfremt resultatet af 

transfer pricing sager med samme faktum og forhold vil være forskelligt ved anvendelse af henholdsvis 

retningslinjerne i TPG 2010 og TPG 2017.  

TPG kapitel VI vedrørende korrekt anvendelse af armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver, er 

et af de kapitler, der har undergået den største udbygning. I afhandlingens kapitel 4.2.2.1 blev der gjort rede 
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for, at der som led i udvidelsen af TPG er indsat en ny og bredere definition af immaterielle aktiver. I 

afhandlingens afsnit 4.3 blev konsekvenserne ved det opdaterede TPG kapitel VI analyseret, og konkluderet 

at det nu tillægges større betydning at være den økonomiske ejer fremfor juridiske ejer af immaterielle aktiver. 

I medfør af TPG 2017 skal resultatfordelingen således afspejle, hvor værdisabelsen sker, dvs. profit henført til 

immaterielle aktiver nu skal fordeles til de koncernselskaber, der udfører funktioner, bidrager med aktiver og 

påtager risici i relation til DEMPE. Omvendt var fokus i TPG 2010 på allokering af profit fra immaterielle 

aktiver centreret omkring det juridiske ejerskab og finansiering af aktiver, hvorfor fokus over tid er flyttet fra 

juridisk ejerskab til økonomisk ejerskab. Endvidere har udviklingen medført, at det nu tillægges mindre 

betydning at bidrage med finansiering til det immaterielle aktiv. Aflønningen ved at bidrage med finansiering 

inddeles nu i fire typer af afkast betinget af, hvorvidt der vurderes at være kontrol over den finansielle og 

operationelle risiko. Udfaldet af en transfer pricing sag med samme faktum og forhold omkring finansiering 

og resultatfordeling i relation til immaterielle aktiver, vil derfor være forskellig ved anvendelsen af henholdsvis 

TPG 2010 og TPG 2017. Det kan på baggrund af det opdaterede kapitel VI i TPG 2017 argumenteres for, at 

der er indført en udvidelse af retningslinjerne for anvendelse af armslængdeprincippet i relation til finansiering 

og resultatfordelingen af profit henført til immaterielle aktiver. 

I tillæg hertil foreligger der i TPG 2017 kapitel VI også en ny vejledning omkring hard-to-value-intangibles 

og i forlængelse heraf skattemyndigheders brug af ex-ante og ex-post resultater til vurderingen af, hvorvidt 

værdiansættelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Brugen af HTVI-vejledningen i TPG 

2017 underbygger argumentet for udvidelse af armslængdeprincippet, da vejledningen slet ikke var en del af 

TPG 2010.  

Endvidere foreligger der en nyskabelse i TPG 2017 kapitel IX vedrørende koncerninterne omstruktureringer, 

hvor der nu er indarbejdet krav om substans i det modtagne selskab af immaterielle aktiver. Det fordrer nu, at 

det modtagne selskab skal kunne kontrollere risikoen herved og samtidig have den finansielle kapacitet til at 

bære risikoen, således at der ikke sker overdragelse af immaterielle aktiver til cash-boxes. Derfor kan det 

argumenteres for, at indførelsen af et substanselement i forbindelse med koncerninterne omstruktureringer 

medfører en udvidelse af retningslinjerne for anvendelse af armslængdeprincippet i relation til overdragelse af 

immaterielle aktiver. 

Ydermere skal der ved SKATs anerkendelse af den skildrede transaktion foretages en vurdering af, om det 

enkelte koncernselskab stilles bedre efter den koncerninterne omstrukturering, som nu skal opgøres som et 

resultat før skat. SKATs vurdering af om en uafhængig part ville have indgået i transaktionen er anderledes 

ved anvendelse af TPG 2010 i forhold til TPG 2017, hvorfor der endvidere kan argumenteres for, at der er 

foretaget udvidelse af armslængdeprincippet.  
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På trods af opdateringen af TPG har været markant, vurderes visse aspekter dog at underbygge SKAT’s påstand 

om, at der alene foreligger en præcisering af armslængdeprincippet. I medfør af TPG 2010 anvendtes begrebet 

vigtige funktioner, hvor det i TPG 2017 er præciseret, at der ved vigtige funktioner forstås DEMPE-funktioner, 

der bidrager væsentligt til værdiskabelsen. Yderligere er der sket en præcisering af anvendelsen af 

værdiansættelsesmetoder og særligt brugen af DCF-modellen. Disse forhold er med et til at underbygge 

SKAT’s påstand om, at opdateringen af TPG ikke har bevirket i et nyt armslængdeprincip, men blot er en 

præcisering heraf.  

Yderligere underbygges antagelsen om, at opdateringen af TPG et udtryk for en præcisering af 

armslængdeprincippet i DD 2017 omhandlende profit split. Ifølge retningslinjerne, der fremgår af DD 2017 er 

der ikke sket væsentlige ændringer i forhold til anvendelsen af transfer pricing metoden. I stedet har 

opdateringen bevirket, at der sættes mere fokus på, hvornår profit split er anvendelig som transfer pricing 

metode. Ved indførsel DD 2017 i TPG kapitel II, vil der reelt set ikke ske ændringer, der har indflydelse på 

armslængdeprincippet, men blot præciseringer af, hvornår metoden er anvendelig. Ved implementering af DD 

2017 i TPG, kan det argumenteres for, at der ikke sker en udvidelse af armslængdeprincippet, men 

implementeringen udelukkende er et udtryk for en præcisering af metoden.   

Ved korrekt anvendelse af armslængdeprincippet er priser og vilkår ved kontrollerede transaktioner ifølge 

OECD i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have gjort. Hertil opstår spørgsmålet om 

anvendelse af armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver i henhold til TPG 2010 overhovedet var 

i overensstemmelse hermed. Ved anvendelse af TPG kapitel VI i TPG 2010, blev koncernselskaber i højere 

grad aflønnet ud fra det juridiske ejerskab, og ikke i forhold til deres bidrag til værdiskabelsen af, det 

immaterielle aktiv, som det er tilfældet i TPG 2017. Det kan argumenteres, at uafhængige parter i højere grad 

ville fordele indkomst genereret af et immaterielt aktiv i forhold til de parter, som bidrager med værdiskabelsen 

til det immaterielle aktiv, hvorfor TPG 2017 kapitel VI i højere grad er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Det kan derfor argumenteres, at opdateringen TPG er et udtryk for yderligere 

præcisering af, hvad uafhængige parter ville gøre.  

Omvendt ændrer det faktum, at TPG 2017 kapitel VI i højere grad er i overensstemmelse med, hvordan 

uafhængige parter vil fordele indkomst ikke ved, at udfaldet af transfer pricing situationer med samme faktum 

og forhold ikke vil være det samme ved anvendelse af henholdsvis retningslinjerne i TPG 2010 og 2017. 

Opdateringerne af TPG 2017 kapitel VI og IX har medført implementering af en ny og bredere definition af 

immaterielle aktiver, retningslinjer for HTVI, substanskrav ved overdragelse af immaterielle aktiver, og at 

fordelingen af indkomst genereret af immaterielle aktiver nu beror på det økonomiske ejerskab over aktivet. 

Opdateringerne medfører, at resultatet af transfer pricing situationer med samme faktum og forhold vil medføre 

et forskelligt resultat ved anvendelsen af henholdsvis TPG 2010 og TPG 2017. Det konkluderes på baggrund 
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heraf, at der ved opdateringen af TPG 2017 er sket en udvidelse i retningslinjerne for anvendelse af 

armslængdeprincippet, og det derfor ikke har været muligt for multinationale koncerner at forudse og dermed 

tage højde for dette ved koncerninterne transaktioner.  

Retsprincippet om, at det ikke er muligt at lovgive med tilbagevirkende kraft medfører, udvidelsen af 

retningslinjerne for anvendelse af armslængdeprincippet, at TPG 2017 ikke kan anvendes med tilbagevirkende 

kraft. Dette afskærer muligheden for, at SKAT kan anvende TPG 2017 ved ændring af skatteansættelser i 

transfer pricing situationer, hvor denne udgave af TPG endnu ikke var offentliggjort. Da TPG ikke er direkte 

implementeret i dansk lovgivning, men fungerer som en vejledning til fortolkningen af LL § 2, kan der 

argumenteres for, at princippet om lovgivning med tilbagevirkende kraft ikke finder anvendelse, hvorfor TPG 

2017 kan anvendes med tilbagevirkende kraft. Retsprincippet vil kun have virkning for de lande, der har 

implementeret TPG direkte i materiel ret. Endvidere skal der for disse lande ske en lovændring, før den 

opdaterede udgave af TPG er gældende.  

Vurderingen af, om TPG 2017 kan anvendes med tilbagevirkende kraft, kan også foretages ud fra princippet 

om, at fortolkning af OECD’s modeloverenskomst skal foretages på baggrund af en statisk fortolkning. En 

statisk fortolkning af OECD’s modeloverenskomst medvirker, at der i transfer pricing sager, skal anvendes 

den udgave af TPG, der var gældende ved transaktionens indgåelse. Imidlertid kan senere kommentarer til 

TPG inddrages, såfremt disse kommentarer ikke ændrer ved det oprindelige fortolkningsbidrag til 

armslængdeprincippet. Da opdateringen af TPG 2017 er et udtryk for en udvidelse af retningslinjerne for 

anvendelse af armslængdeprincippet, resulterer dette i medfør af den statiske fortolkning af OECD’s 

modeloverenskomst, at TPG 2017 ikke kan anvendes med tilbagevirkende kraft.  

I praksis er der umiddelbart ikke altid enighed om, hvorvidt fortolkningen af OECD’s modeloverenskomst 

skal ske på baggrund af en statisk eller en dynamisk fortolkning. I dommen TfS 1993, 7 omhandlende fradrag 

af renteudgifter og valutakurstab i danske filial, anvendte Højesteret en dynamisk fortolkning af OECD’s 

modeloverenskomst59. Spørgsmålet om OECD’s modeloverenskomst skal fortolkes statisk eller dynamisk, er 

derfor ikke altid klart, hvilket potentielt kan have indflydelse på, om TPG 2017 kan anvendes med 

tilbagevirkende kraft.  

I modsætning til statisk fortolkning af OECD’s modeloverenskomst, inddrages der ved dynamisk fortolkning 

senere versioner af TPG. I vurderingen af, om TPG  2017 kan anvendes med tilbagevirkende kraft, tillægges 

det derfor ingen betydning, at opdateringen af TPG 2017 har medført en udvidelse af retningslinjerne for 

                                                 
59 (Schmidt, et al., 2015) 
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fortolkning af armslængdeprincippet. Ved anvendelse af dynamisk fortolkning, kan SKAT derfor anvende 

TPG 2017, selvom disse retningslinjer ikke var gældende ved den koncerninterne transaktions indgåelse.  

Da det ikke altid er klart, om OECD’s modeloverenskomst skal fortolkes statisk eller dynamisk, kan dette 

medføre en asymmetri ved anvendelse af TPG, mellem de lande der har implementeret TPG i national ret og 

de lande, der ikke har implementeret TPG i national ret, hvilket potentielt kan medfører 

dobbeltbeskatningskonflikter.  

Endvidere rejser spørgsmålet sig, om det er fair at koncernselskaber kan blive underlagt udvidet retningslinjer 

for fortolkning armslængdeprincippet, der ikke var offentliggjort ved transaktionens indgåelse, da det ikke har 

været muligt for koncernselskaber at forudse disse ændringer. Dette spørgsmål har dog ikke været prøvet ved 

en dansk domstol, hvorfor spørgsmålet efterlades ubesvaret i dansk skatteret.  
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