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 Abstract 

Abstract 

The work of OECD in relation to the BEPS project has increased the volume and complexity of the 

TPG, and thus the importance of competencies of multinational groups in applying the guidelines to 

transfer pricing challenges. This thesis analyzes transfer pricing challenges encountered by 

multinational groups when applying the updated TPG chapters 1 section D, 6 and 9 and the 

forthcoming update to TPG chapter 2 part 3 section C. This is done using the legal judicial method, 

secondary data and a self-developed case. 

The thesis finds that initiatives put forward by OECD, EU and SKAT have increased the transparency 

of multinational groups’ tax affairs. Furthermore, it finds that the allocation of profits between group 

companies depends on the degree to which they control economically significant risks. Whether a 

group company controls the assumption of risk, depends on whether the group company has 

competencies to make decisions about the risk and has the financial capacity to assume it.  

When accurately delineating controlled transactions including intangibles, it is important to 

acknowledge that compensation should be paid to group companies performing functions, using 

assets and assuming risk in relation to DEMPE, thereby compensating the economic owner rather 

than the legal owner of the intangible. If certain requirements are met, tax authorities can make an 

ex-post evaluation of the transfer price of an HTVI with the purpose of reducing information 

asymmetry between multinational groups and tax authorities.  

Moreover, the thesis finds that a multinational group should make use of the separate entity 

approach to ensure that the business restructuring including intangibles is at arm’s length from the 

perspective of each involved group company. The compensation for the business restructuring itself 

is a result of the transferred economic profit potential. The Discussion Drafts to the Transactional 

Profit Split Method provide indicators on whether the method can be appropriate. Yet, the method 

should not automatically be chosen based on the facts that one or more of the indicators provided in 

the guidelines are met. However, commentators argue that the guidelines still favor the use of the 

Transactional Profit Split Method, which can result in double taxation.  

Lastly, the thesis provides a self-developed case, in which functions performed, assets used and risks 

assumed in connection to an intangible are transferred from a Danish parent company to a foreign 

subsidiary. The foreign subsidiary compensates the Danish parent company for the transfer of an 

economic profit potential. However, SKAT makes an ex-post adjustment to the Danish parent 

company’s received compensation, due to significant mistakes made by the Parent company when 

valuing the intangible.  
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 Begrebsdefinitioner 

 

Begrebsdefinitioner 
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Advance Pricing Agreement 
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CCCTB  
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Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation 
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Intangible Property 
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Mutual Agreement Procedure 
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Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Transactional Net Margin Method 
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Transfer Pricing 
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OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax 

Administrations 

 

TPSM 

 

Transactional Profit Split Method 
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1. Indledning 

Den stigende globalisering og teknologiske udvikling har øget mulighederne for, at koncerner kan 

organisere sig på tværs af landegrænserne mellem koncernselskaberne. Dette bevirker, at 

koncerninterne transaktioner er blevet mere komplicerede med tiden. Den øgede kompleksitet af de 

koncerninterne transaktioner kan ligeledes tilskrives, at en større andel af transaktionerne 

indeholder immaterielle rettigheder, i takt med at immaterielle rettigheder udgør en større andel af 

virksomheders værdi.1 

Globaliseringen har ligeledes ledt til, at nogle lande konkurrerer om de store koncerner gennem 

skattepolitikker, som er lukrative fra koncernernes synspunkt. Dette giver multinationale koncerner 

et incitament til at flytte indkomst fra højskattelande til lavskattelande. For at følge med i 

udviklingen i kompleksiteten af koncerners kontrollerede transaktioner samt stoppe Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) situationer har OECD i forbindelse med BEPS projektet arbejdet på at 

udbygge retningslinjerne i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations (TPG). Dette er med henblik på at vejlede koncerner i, hvordan de skal håndtere 

transfer pricing (TP) udfordringer, sikre OECD’s medlemslande mod BEPS situationer samt sikre 

konformitet i håndhævelsen blandt skattemyndigheder. 

Som følge af arbejdet med BEPS har der været en kraftig udbygning i TPG, hvilket er illustreret i 

figur 1 nedenfor. 

Figur 1 – Udvikling i antal sider i TPG 

 

                                                        
1 Skroupa (2017) 

Kilde: Egen fremstilling. 
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 1. Indledning 

Som det ses i figur 1, er TPG gået fra at indeholde 247 sider i 2009 til at indeholde 608 sider i 2017, 

hvilket er mere end en fordobling. Dette stiller højere krav til multinationale koncerner om, at de 

sætter sig ind i og forstår anvendelsen af de mere omfattende retningslinjer. 

Det faktum, at en større andel af de koncerninterne transaktioner indeholder immaterielle 

rettigheder, hvor flere koncernselskaber bidrager hertil, gør transaktionerne mere unikke, og 

dermed er det vanskeligere for koncerner at sammenligne med transaktioner mellem uafhængige 

selskaber. I forbindelse med dette forventer BDO, at Transactional Profit Split Method (TPSM) vil 

blive brugt oftere som TP metode i fremtiden.2 OECD’s arbejde med vejledningen om TPSM er stadig 

i gang, og en endelig godkendelse på den udbyggede vejledning afventes. 

1.1. Formål 

Kompleksiteten af multinationale koncerners kontrollerede transaktioner er øget som følge af, at de 

i højere grad indeholder immaterielle rettigheder, samt at koncernerne har større muligheder for at 

strukturere sig på tværs af landegrænser. Dermed er der en forventning om, at anvendelsen af TPSM 

som TP metode vil være mere udbredt i fremtiden. På baggrund af dette er det relevant at analysere 

det kommende kapitel om TPSM, samt hvilken konsekvens opdateringerne heri vil få for 

multinationale koncerner, som i fremtiden skal anvende vejledningen. 

Eftersom immaterielle rettigheder udgør en større andel af virksomhedernes værdi end nogensinde, 

vil det være særligt interessant for koncernerne at kende til konsekvensen af det opdaterede TPG 

kapitel 6 om immaterielle rettigheder. 

Vi vil med denne afhandlingen bistå multinationale koncerner med vejledning til behandlingen af 

TP udfordringer i forbindelse med forretningsmæssige omstruktureringer involverende 

immaterielle rettigheder. 

 

 

  

                                                        
2 BDO (2016) 
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1.2. Problemformulering 

BEPS projektet har ledt til en kraftig udbygning af TPG, som har medført en række udfordringer for 

de multinationale koncerner, som nu skal til at implementere og anvende de nye TPG retningslinjer. 

Herunder skal de vurdere behovet for justeringer af deres interne aftaler og resultatfordeling landene 

imellem. Vi ønsker at bistå de multinationale koncerner med vejledning hertil, hvilket afleder 

følgende problemformulering. 

Hvordan har transfer pricing retningslinjerne for overdragelse af immaterielle rettigheder i 

forbindelse med forretningsmæssige omstruktureringer og Transactional Profit Split Method 

udviklet sig afledt af BEPS projektets Actions 8-10, og hvilke konsekvenser har det i praksis for et 

dansk moderselskab i en multinational koncern? 

Problemformuleringen vil blive besvaret gennem følgende underspørgsmål: 

 Hvad er sket siden tilblivelsen af BEPS projektet, hvilke forhold og tiltag arbejder OECD, EU 

og SKAT med for at stoppe BEPS situationer, og hvordan påvirker det et dansk moderselskab 

i en multinational koncern? 

 Hvilke forhold i det opdaterede kapitel 1 afsnit D om brugen af og udfordringerne ved 

armslængdeprincippet skal et dansk moderselskab i en multinational koncern være særligt 

opmærksom på? 

 Hvordan påvirker retningslinjerne om immaterielle rettigheder i TPG kapitel 6 og udkastet 

til Implementation Guidance on Hard-to-Value Intangibles et dansk moderselskab i en 

multinational koncern? 

 Hvilken indflydelse har det nye TPG kapitel 9 om forretningsmæssige omstruktureringer for 

et dansk moderselskab i en multinational koncern i forbindelse med overdragelse af 

immaterielle rettigheder? 

 Hvilke nye elementer indeholder Discussion Drafts fra 2016 og 2017 til Transactional Profit 

Split Method til det kommende TPG kapitel 2, hvilke kommentarer havde interessenterne til 

de to udkast og hvordan vil disse nye udkast påvirke et dansk moderselskab i en multinational 

koncern? 

 Hvordan skal retningslinjerne i kapitel 1 sektion D, 2 part 3 sektion C, 6 og 9 i TPG i praksis 

anvendes af et dansk moderselskab i en multinational koncern, der har udsigt til en 

omstrukturering, som omfatter immaterielle rettigheder? 

Ovenstående problemformulering og tilhørende underspørgsmål ønskes besvaret via analytisk 

gennemgang af de relevant TPG kapitler. Til analysen inddrages relevante Discussion Drafts samt 

udvalgte interessenters kommentarer hertil. Som supplement hertil vil nærværende afhandlings 
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 1. Indledning 

forfattere selv bidrage med kommentarer og anbefalinger til såvel præciseringer i TPG som 

koncernerne, der skal følge disse. 

En illustrativ case inddrages til at eksemplificere de praktiske udfordringer, som koncernerne 

oplever, når de skal prisfastsætte de kontrollerede transaktioner og have en resultatfordeling, som 

uafhængige selskaber ville have haft i en sammenlignelig situation. De analytiske behandlinger til 

TPG kapitlerne vil danne fundament for den illustrative case. 

1.3. Afgrænsning 

Nærværende afhandling fremstiller og analyserer TP forhold, som udspringer af de udbyggede TPG 

kapitler omhandlende den præcise fastlæggelse af kontrollerede transaktioner, immaterielle 

rettigheder og forretningsmæssige omstruktureringer samt det kommende kapitel om TPSM. For at 

opnå en tilstrækkelig analysedybde vil afhandlingen fokusere på TP implementeringen af action 

points 8-10 og dermed udbygningen i TPG kapitel 1 sektion D, 2 part 3 sektion C, 6 og 9, og dermed 

afgrænses fra andre forhold, for derved at have fokus på koncerners TP forhold. 

I Danmark fremgår det af den juridiske vejledning, at de nye TPG kapitler alene skal ses som 

præciseringer, hvor TPG kan anvendes såvel bagudrettet som i fremtidige år. 3 Gennem afhandlingen 

analyseres de forhold i TPG, som en koncern i praksis kan opleve i relation til problemstillingen. 

I forbindelse med besvarelsen af problemstillingen vedrørende immaterielle rettigheder, vil 

afhandlingen berører forhold i relation til værdiansættelse af disse. Det er dog ikke formålet at 

foretage konkrete beregninger, da det er en afhandling i sig selv at udarbejde et regneark herom. Vi 

vil i stedet fokusere på de forhold, som forøger eller reducerer værdien af immaterielle aktiver. 

Eftersom afhandlingen analyserer, hvorledes udbygningen og udviklingen af TPG er sket og stadig 

foregår afledt af BEPS projektets Action Points 8-10, vil anvendelsen og udfordringerne ske i mere 

end 110 lande, der også anvender og implementerer TPG. 

Den i afhandlingen fremlagte case omhandler en koncern, hvori der forekommer kontrollerede 

transaktioner mellem et dansk moderselskab konstrueret som et kapitalselskab og 100% ejede 

udenlandske datterselskaber, der har en selskabsform, der kan sammenlignes med danske A/S og 

ApS selskaber. Hermed afgrænses der fra transaktioner med fysiske personer, faste driftssteder, 

interessentskaber samt øvrige selskabsformer. 

                                                        
3 Den juridiske vejledning - C.D.11.2.1.1 
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Afhandlingen omtaler forhold, som efterfølgende skal beskrives og fremgår af en koncerns TP 

dokumentationen, men opbygningen af TP dokumentationen er ikke genstand for analyse, og der 

afgrænses herfra.  

For at holde fokus på TP vil forhold om moms, selskabsskat og selskabsret ikke blive behandlet, og 

der afgrænses herfra. 

Formålet med afhandlingens illustrative case er at anskueliggøre, hvorledes de i afhandlingen 

analyserede teoretiske problemstillinger kan håndteres af et dansk moderselskab i en multinational 

koncern. Det øger brugbarheden af afhandlingen, at ovennævnte forhold illustreres i en case, som 

indeholder en koncernintern omstrukturering, der påvirker resultatfordelingen og fordelingen af 

koncernens immaterielle rettigheder. Koncerner kan opleve sådanne udfordringer, når de laver 

tilpasninger af koncernens aktiviteter som led i at fastholde eller forbedre koncernens 

indtjeningsevne. 

Afhandlingen afgrænses fra information offentliggjort efter den 1. maj 2018 for at muliggøre 

afhandlingens færdiggørelse inden for de af CBS fastsatte tidsfrister. 

1.4. Metode og struktur 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af den anvendte metode i afhandlingen, en kritik af de 

anvendte kilder samt opgavens struktur. 

Afhandlingens besvarelse af problemformuleringen følger den juridiske retsdogmatiske metode, 

efter hvilken TPG beskrives, analyseres og fortolkes med henblik på at udlede gældende ret på TP 

området. Gældende ret forstås som "[…] det gyldige resultat af retsvidenskabelige analyser af 

juridiske problemstillinger om, hvad retten er."4 SKAT’s fortolkning af TPG er, at udbygningerne 

heri kan anvendes såvel bagudrettet som i fremtidige år, hvilket kan udledes af følgende citat fra 

Juridisk Vejledning: 

 

 

”Rækkevidden eller betydningen af armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, er ikke ændret ved 

opdateringen af kapitlerne i TPG. Der er i stedet tale om en præcisering og uddybning af 

armslængdeprincippet og den måde, hvorpå princippet anvendes i praksis”5 
  

 

                                                        
4 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 29-30 
5 Den juridiske vejledning - C.D.11.2.1.1 
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 1. Indledning 

På trods af at SKAT’s fortolkning af TPG er en fortolkning af gældende dansk ret, vil denne 

fortolkning blive tillagt det største fokus gennem analysen, eftersom den er et udtryk for de 

udfordringer, som et dansk moderselskab i en multinational koncern bliver mødt af i praksis. 

1.4.1. Dataindsamling og kildekritik 

Afhandlingen gør brug af OECD's TPG samt de af OECD udgivet Discussion Drafts (DD) til 

opdaterede kapitler i TPG. OECD's formål med TPG er at vejlede både skattemyndigheder og 

skatteydere i håndteringen af TP forhold, hvorfor disse data opfylder kravene om gyldighed, 

pålidelighed og tilstrækkelighed. 

Når OECD udsender et DD, er det med anmodning om at modtage interessenters kommentarer 

hertil. Udvalgte TPG kapitler og DD til nye kapitler analyseres ved inddragelse to af disse 

interessenters kommentarer. De to udvalgte interessenter er BIAC og EY, som er udvalgt for at få 

synsvinklen fra både en brancheorganisation samt en skatterådgiver. Det skal bemærkes, at 

interessenternes kommentarer er holdningsprægede, da de begge repræsenterer selskaberne. 

Afhandlingen tager højde for, at interessenterne er holdningsprægede, og på baggrund af dette 

vurderes det, at disse data opfylder kravene om gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed. 

Business at OECD, som kalder sig selv BIAC, er et internationalt netværk på tværs af industrier. 

BIAC's primære formål er at øge væksten i den private sektor og tale for det frie marked.6 Blandt de 

globale medlemmer findes de danske brancheorganisationer Dansk Industri og Dansk 

Arbejderforening.7 BIAC er valgt, fordi de repræsenterer mange forskelligartede virksomheder og 

dermed vil sikre anvendeligheden af TPG set fra selskabernes perspektiv. 

EY er et globalt revisions- og rådgivningshus, hvis kompetenceområde strækker sig over revision, 

skat, rådgivning og andre finansielle ydelser.8 EY er valgt, fordi koncerner ofte hyrer rådgivere i 

forbindelse med deres TP udfordringer. Dermed er EY's perspektiv på TPG interessant for 

koncerner. EY's formål med at kommentere på DD udgivet af OECD er, at de over for koncerner kan 

reklamere med den viden, de besidder inden for TP området, således at de kan forblive blandt 

verdens største rådgivningshuse. 

Derudover er pressemeddelelser fra SKAT og European Commission inddraget i analysen af SKAT’s 

og EU's tiltag på TP området for at stoppe BEPS. Da der er tale om pressemeddelelser udgivet af de 

                                                        
6 Om BIAC 
7 Medlemmer i BIAC 
8 Om EY 
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institutioner, som selv står for tiltagene, vurderes disse pressemeddelelser at opfylde kravene om 

gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed. 

Samtlige disse indsamlede data kan karakteriseres som sekundære data, eftersom de stammer fra 

eksterne kilder.9 

For at illustrere den praktiske anvendelse af de udbyggede TPG kapitler er en fiktiv case opstillet og 

tilpasset en eksisterende branche på baggrund af sekundære branche- og markedsdata. 

1.4.2. Afhandlingens struktur 

Dette afsnit vil redegøre for afhandlingens struktur samt de enkelte kapitlers analyseemner. Figur 2 

nedenfor illustrerer afhandlingens opbygning. 

Figur 2 – Afhandlingens opbygning 

 

                                                        
9 Andersen, 2008 s. 151 

Kilde: Egen fremstilling. 
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 1. Indledning 

Afhandlingens kapitel 2–7 besvarer problemformulerings underspørgsmål. 

Kapitel 2 i afhandlingen redegør for formålet med og udviklingen i BEPS projektet i relation til TP. 

Herunder analyserer kapitlet, hvilke tiltag OECD, EU og SKAT arbejder med for at stoppe BEPS 

situationer, samt hvilken indflydelse disse har på multinationale koncerner. 

Kapitel 3 omhandler anvendelsen af armslængdeprincippet samt udfordringer herved, hvilket 

indeholdes i TPG kapitel 1 sektion D. Det analyseres, hvilke forhold i TPG kapitel 1 sektion D, som et 

dansk moderselskab i en multinational koncern skal være særligt opmærksom. 

Kapitel 4 analyserer, hvordan retningslinjerne i TPG kapitel 6 om immaterielle rettigheder påvirker 

en dansk koncern med udenlandske koncernselskaber. TPG kapitel 6 indeholder retningslinjer for 

Hard-to-Value Intangibles (HTVI), for hvilket OECD har udgivet en implementation guidance. 

Denne implementation guidance on HTVI vil blive analyseret med inddragelse af interessenternes 

kommentarer. 

Kapitel 5 indeholder en analyse af TPG kapitel 9 om forretningsmæssige omstruktureringer. 

Analysens fokus er rettet mod konsekvenserne af vejledningen på et dansk moderselskab i en 

multinational koncern ved overdragelse af immaterielle rettigheder. 

Kapitel 6 analyserer udviklingen i retningslinjer om TPSM. Denne analyse baseres på to Discussion 

Drafts (DD) udgivet af OECD i 2016 og 2017 med inddragelse af interessenternes kommentarer til 

hvert DD. Kapitlet analyserer, hvilke konsekvenser de to udkast til opdateringer af vejledningen har 

på et dansk moderselskab i en multinational koncern. 

Kapitel 7 opstiller en fiktiv case, som illustrerer, hvordan en multinational koncern med et dansk 

moderselskab i praksis skal implementere den udbyggede vejledning i TPG kapitel 1 sektion D, 2 part 

3 sektion C, 6 og 9, når det står over for en intern omstrukturering, som indeholder immaterielle 

rettigheder. 

Kapitel 8 indeholder en konklusion, der opsummerer afhandlingens analyser i kapitel 2-7. 

Kapitel 9 perspektiverer, med det igennem analysen tillærte, til en vurdering af, hvorvidt der kan 

foretages exitbeskatning ved overdragelse af DEMPE funktioner. 
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2. Formålet med og udviklingen i BEPS projektet i relation til transfer pricing 

Dette kapitel har til formål at analysere formålet med BEPS projektet samt dets udvikling siden dets 

igangsættelse i 2013, herunder hvilke tiltag OECD, EU og SKAT arbejder med for at stoppe BEPS 

situationer. Derudover vil kapitlet løbende analysere, hvilke overordnede konsekvenser BEPS 

projektet og de yderligere tiltag har for et dansk moderselskabs anvendelse af TP i en multinational 

koncern. 

BEPS er en forkortelse for Base Erosion and Profit Shifting, hvilket er en betegnelse for, når 

koncernselskaber eroderer et lands skattebase og flytter profitten uden exitbeskatning til andre 

lande. For at gøre op med aggressiv skatteplanlægning, som fører til BEPS situationer, støttes OECD 

af samtlige G20 ledere til at udføre BEPS projektet og dets 15 Action Points10. Dette skal modvirke 

skatteunddragelse og sikre, at fortjenester blive beskattet, der hvor værdien bliver skabt.11 En 

væsentligt del af BEPS projektet udgøres af Action Points 8-10, som netop omhandler 

præcisereringerne i TPG, hvilket er en vejledning i TP forhold målrettet multinationale koncerner og 

skattemyndigheder. 

2.1. Eksempler på BEPS situationer 

Et eksempel på en BEPS situation er, når en immateriel rettighed overdrages fra et selskab 

beliggende i et højskatteland til et koncernselskab i et lavskatteland, og kompensationen for 

modtagelsen af den immaterielle rettighed ikke er høj nok eller slet ikke bliver betalt. Hermed har 

man flyttet en fremtidig indkomstmulighed fra et land med høj skatteprocent til et andet land med 

lav skatteprocent, uden at beskatning er tilfaldet landet med høj skatteprocent. 

Et andet eksempel på en BEPS situation kan være, når profit i en koncern allokeres til et selskab 

uden aktivitet beliggende i et lavskatteland - en såkaldt cashbox. Profitten, som er allokeret til 

selskabet uden substans, er dermed større end den værdiskabelse, som selskabet har bidraget med, 

hvilket er lig med nul. Man har på denne måde flyttet profit ud af lande, hvori der rent faktisk er 

skabt værdi, og det er sket uden exitbeskatning. 

Det skal nævnes, at BEPS situationer ikke kun forekommer, hvor profit flyttes fra et højskatteland 

til et lavskatteland, da den modsatte vej ligeledes vil være en uberettiget erodering af en skattebase. 

Dog ser man oftest, at profitten flyttes fra høj- til lavskattelande, eftersom incitamentet for en 

koncern til at udføre BEPS er skattebesparelser.  

                                                        
10 Addressing BEPS, side 14 
11 BEPS Actions 
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 2. Formålet med og udviklingen i BEPS projektet i relation til transfer pricing 

2.2. Væsentlige udviklingspunkter i TPG 

Siden OECD igangsatte BEPS projektet i 2013 har OECD løbende udsendt DD til interessenterne på 

forskellige TP områder. Et DD er et dokument, som indeholder foreslåede præciseringer til TPG med 

anmodning om, at interessenterne sender deres kommentarer til dokumentet ind til OECD inden for 

en given deadline. Efterfølgende har OECD for hvert DD offentliggjort nogle af de modtagende 

kommentarer, hvor kommentatorerne hovedsageligt har bestået af skatterådgivningshuse og 

internationale erhvervsorganisationer. Herefter har OECD indarbejdet nogle af de kommentarer, de 

har fået for hvert DD, og udgav i oktober 2015 rapporten Aligning Transfer Pricing Outcomes with 

Value Creation, Actions 8-10 – 2015 Final Reports (2015 Final Reports). Denne rapport indeholdt 

udbyggede TPG kapitler, heriblandt kapitel 1 sektion D om anvendelsen af armslængdeprincippet 

samt kapitel 6 om immaterielle rettigheder. 

Efter udgivelsen af 2015 Final Reports udgav OECD to nye DD på TP området; ét for TPG kapitel 9 

om forretningsmæssige omstruktureringer og ét for TPG kapitel 2 part 3 sektion C om TP metoden 

TPSM. Efterfølgende modtog de kommentarer til begge DD, hvor kommentarerne indgik i OECD’s 

videre arbejde, hvilket førte til kapitel 9, som blev indarbejdet i 2017 udgaven af TPG, som blev 

udgivet i juli 2017. Efter modtagelsen af kommentarerne til DD til TPSM, var OECD dog ikke klar til 

at indarbejde dette i 2017 udgaven af TPG. Derfor udgav de i juni 2017 endnu et DD til TPSM, for 

hvilket de modtog kommentarer i oktober 2017. Processen for udbygningen af TPSM er dermed 

stadig i gang og afventer endelig godkendelse.12 

OECD’s formål med udbygningerne af TPG har været, at de nye TPG kapitler skal give mere klarhed 

over TP anvendelsen. Vi vurderer, at resultatet af udbygningerne er, at multinationale koncerner skal 

sætte sig ind i flere og mere komplicerede regelsæt for at sikre, at de agerer på korrekt vis på TP 

området. 

2.3. Country-by-Country Reporting 

Ud over de skærpede retningslinjer på TP området, er kravene til dokumentation af TP ligeledes 

blevet kraftigt udvidet og mere detaljeret. I forbindelse med BEPS projektets Action Plan 13, er der 

indført Country-by-Country (CbC) Reporting i tilføjelse til de hidtidige regler for TP dokumentation. 

Formålet med CbC rapportering er, at skattemyndigheder kan modtage information om aktivitet og 

resultatfordeling i de lande, hvor multinationale koncerner har dets aktiviteter, og dele denne med 

andre relevante skattemyndigheder. Her kan informationerne hjælpe dem med at vurdere risici 

forbundet med TP og dermed hvortil ressourcer forbundet med skattekontrol skal allokeres.13 

Hovedtrækkene i CbC rapportering er, at multinationale koncerner, der har en konsolideret 

                                                        
12 BEPS Actions 
13 Deloitte (2016A), s. 3 
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omsætning på EUR 750 millioner (svarende til DKK 5,6 milliarder) eller mere, skal indsende en CbC 

rapport til skattemyndighederne i det land, hvori moderselskabet har hjemsted. CbC rapporten skal 

indeholde nøgleelementer fra årsrapporterne i de enkelte medlemslande, hvori koncernen har 

aktiviteter.14 Dette bevirker, at skattemyndighederne i de lande, hvori koncernen har aktiviteter, kan 

få et overordnet overblik over, blandt andet hvor stor omsætningen og den betalte samt udskudte 

skat har været i de enkelte lande. 

En del lande har allerede implementeret CbC rapportering, heriblandt Danmark. En oversigt over de 

enkelte OECD medlemslandes implementering af CbC rapportering kan findes i bilag 3.15 CbC 

rapportering til de danske skattemyndigheder træder for første gang i kraft for indkomstår, som 

begynder den 1. januar 2016 eller efter, hvis det endelige moderselskab er hjemmehørende i 

Danmark. Rapporteringsfristen er 12 måneder efter det relevante indkomstårs udgang, hvilket vil 

sige, at i de fleste tilfælde var første gang, der var rapporteringsfrist for CbC rapporten til de danske 

skattemyndigheder, den 31. december 2017.16 

De højere krav om dokumentation i form af CbC rapportering øger yderligere vigtigheden af, at 

koncernerne kan implementere den opdaterede vejledning inden for TP, da manglende viden om og 

kompetencer inden for vejledningen vil afspejles i den mere omfattende dokumentation, som gør 

koncernernes aktiviteter mere transparente for skattemyndighederne. 

2.4. Tiltag fra EU 

EU har ligesom OECD arbejdet med tiltag på TP området, som skal være med til at stoppe BEPS 

situationer og øge transparensen skattemyndighederne imellem. Allerede i 2011 kom EU med et 

forslag til et direktiv ved navn Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Det endte dog 

med, at direktivet ikke blev adopteret i den omgang, da ikke alle EU medlemslandene stemte for 

det,17 hvilket er et krav på skatteområdet. 18 I oktober 2016 kom EU med et opdateret forslag til 

CCCTB, som stadig afventer godkendelse på nuværende tidspunkt.19 

CCCTB kan deles op i to steps.20 Det ene er Common Corporate Tax Base (CCTB), hvilket er et forslag 

om, at alle EU medlemslande skal have ét regelsæt på skatteområdet, således at selskabers 

skattepligtige indkomst bliver opgjort på samme måde i hele EU. Dette skal være med til at undgå 

dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning. Det andet step er Common Consolidated Corporate 

Tax Base, som går ud på, at den skattepligtige indkomst, som er skabt i EU medlemslandene, bliver 

                                                        
14 Deloitte (2016A), s. 3 
15 CbCR Oversigt 
16 KPMG (2018), s. 17 
17 European Commission (2016) 
18 Novak (2017) 
19 European Commission (2016) 
20 European Commission Corporate Tax Reform 
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 2. Formålet med og udviklingen i BEPS projektet i relation til transfer pricing 

opgjort som én samlet indkomst i hele EU og efterfølgende fordelt ud til de enkelte medlemslande 

på baggrund af en formel. Først beregnes et ligeligt vægtet gennemsnit af en koncerns aktiver, 

arbejdskraft og salg, både i EU som helhed og i de enkelte medlemslande. Derefter allokerer formlen 

den skattepligtige indkomst til et specifikt medlemsland på baggrund af dette lands forholdsmæssige 

andel af det beregnede gennemsnit af koncernens aktiver, arbejdskraft og salg i EU som helhed. 

Dette skal gøre det mindre administrativt at fordele den skattepligtige indkomst EU 

medlemslandene imellem. OECD derimod tager afstand fra en sådan global formulary 

apportionment, da den ikke er forenelig med armslængdeprincippet, hvilket efter OECD’s holdning 

er den bedste måde at stoppe BEPS situationer.21 Om CCCTB ender med at blive adopteret af 

samtlige EU medlemslande vil vise sig i 2019 og 2021 for henholdsvis step et og step to.22 

Ud over forslaget om CCCTB har EU indført nye regler om skattetransparens for rådgivere. I juni 

2017 blev forslaget om skattetransparens for rådgivere adopteret i kommissionen, og en endelig 

aftale kom i hus den 13. marts 2018.23 De nye regler indebærer, at rådgivere, som har været involveret 

i designet af eller fremmet aggressiv skatteplanlægning på tværs af landegrænser, skal indberette 

disse arrangementer til skattemyndighederne. Såfremt rådgiveren ikke er hjemmehørende i EU, 

pålægges ansvaret for indberetning til skattemyndighederne skatteyderen selv.24  

EU har oplistet flere kendetegn for aggressiv skatteplanlægning, og herunder kan nævnes nogle få, 

som har høj relevans for TP. Et eksempel på et kendetegn for aggressiv skatteplanlægning er, når en 

HTVI overdrages mellem landegrænser. Et andet eksempel på et kendetegn for aggressiv 

skatteplanlægning er indgåelsen i transaktioner med koncernselskaber uden nogen substans.25 

Dermed flyttes profitten til et land, hvori der ikke er foretaget en faktisk værdiskabelse. 

Eftersom aftalen om skattetransparens for rådgivere er på plads, betyder det, at de enkelte EU 

medlemslande skal indføre disse regler i national lovgivning, således at de har effekt den 1. juli 

202026. Dermed skal de multinationale koncerner allerede nu begynde at vende sig til tanken om, at 

når de bliver rådgivet i arrangementer, som hører ind under EU's liste over kendetegn for aggressive 

skatteplanlægninger, er rådgivere påkrævet at indberette dette til skattemyndighederne. Dette er 

uagtet, om rådgiveren har givet koncernen besked herom. De højere krav om indberetning fremmer 

dermed vigtigheden af, at multinationale koncerner har forståelse for de udbyggede TPG kapitler, 

samt hvorledes de skal anvendes i praksis. 

                                                        
21 TPG 2017, Art. 1.21 
22 Deloitte (2016B) 
23 Maurel (2018) 
24 Remeur (2018) 
25 European Commission Tax Transparency for Intermediaries 
26 European Commission (2018) 
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Til yderligere at øge transparensen vedtog Det Europæiske Råd den 8. december 2015 direktiv om 

ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger 

på beskatningsområdet.27 Direktivet skal øge gennemsigtigheden EU medlemslandende imellem, 

ved at medlemslandene automatisk udveksler information om skatteaftaler indgået med selskaber 

vedrørende prisfastsættelsesordninger. Dette direktiv er dermed med til at reducere landenes 

muligheder for at indgå aftaler i strid med TPG. 

2.5. Tiltag fra SKAT 

De danske skattemyndigheder valgte i september 2016 ”at købe datamateriale fra de lækkede 

Panama Papers for et mindre millionbeløb”28 på trods af, at datamaterialet er ulovligt fremskaffet. 

SKAT’s gennemgangen af materialet viste, at europæiske banker har hjulpet skatteydere med 

skatteunddragelse, og i visse tilfælde var mails skrevet på dansk.29 Det, at de danske 

skattemyndigheder er villige til at købe ulovligt fremskaffet materiale, viser, at der for alvor sættes 

fokus på skatteunddragelse ved grænseoverskridende transaktioner. Dette nødvendiggør, at 

multinationale koncerner sætter sig ind i de udbyggede TPG kapitler, således at de undgår ubevidst 

at handle i strid med retningslinjerne. 

2.6. Delkonklusion 

OECD igangsatte i 2013 BEPS projektet, hvis formål er at stoppe BEPS situationer. En BEPS 

situation forekommer, når en koncern erodere et lands skattebase og flytter profitten uden 

exitbeskatning til et andet land. OECD har i forbindelse med BEPS projektet udbygget kapitlerne i 

TPG, hvilket medfører, at koncerner skal sætte sig ind i en mere omfattende vejledning i TP forhold.  

Arbejdet i forbindelse med BEPS projektet har ligeledes medført mere detaljerede 

dokumentationskrav i form af CbC rapportering, hvor koncerner med en omsætning på over EUR 

750 millioner, hvis moderselskab er hjemmehørende i Danmark, skulle rapporterer til de danske 

skattemyndigheder for første gang den 31. december 2017 for indkomståret 2016. Den øgede 

transparens i gennem CbC rapportering øger vigtigheden af, at koncernen har kompetencerne til at 

implementere de udbyggede TPG kapitler. 

EU har ligeledes arbejdet med at stoppe BEPS situationer og er kommet med et forslag til et direktiv 

ved navn CCCTB. Formålet med CCCTB er at harmonisere måden, hvorpå selskabers skattepligtige 

indkomst bliver opgjort i de enkelte EU medlemslande, samt at en koncerns indkomst i EU lande 

skal opgøres som en samlet indkomst for hele EU. Indkomsten bliver derefter fordelt ud til de enkelte 

medlemslande på baggrund af en formel. Derudover har EU indført nye regler om skattetransparens 

                                                        
27Det Europæiske Råd (2015) 
28 Skatteministeriet (2016) 
29 Skatteministeriet (2018) 
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 2. Formålet med og udviklingen i BEPS projektet i relation til transfer pricing 

for rådgivere, hvilket kræver, at rådgivere, som har rådgivet koncerner i aggressiv skatteplanlægning 

på tværs af landegrænser, skal indberette disse arrangementer til skattemyndighederne. Dette skal 

koncerner være opmærksomme på, når de er modtagere af rådgivning om aggressiv 

skatteplanlægning. Ligeledes har EU vedtaget et direktiv, som bevirker, at medlemslandende 

automatisk skal udveksle information om skatteaftaler indgået med selskaber, hvilket øger 

koncernernes skattetransparens. 

SKAT har også lagt stort fokus på BEPS situationer, og har i den forbindelse været villig til at købe 

ulovligt fremskaffet datamateriale om bankers medvirken til koncerners skatteunddragelse. 

  



 

Side 20 af 140 

3. TPG kapitel 1 sektion D - Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet 

I oktober 2015 udgav OECD 2015 Final Reports. Denne indeholdt foreslåede udbygninger til 

adskillige kapitler i TPG, heriblandt kapitel 1, sektion D om vejledning i anvendelse af 

armslængdeprincippet, og de udbyggede kapitler blev senere en del af TPG 2017, som blev udgivet i 

juli 2017. 

Dette kapitel har til formål at analysere, hvilke forhold i det opdaterede TPG kapitel 1 sektion D et 

dansk moderselskab i en multinational koncern skal være særligt opmærksom på. Derudover er det 

formålet, at kapitlet danner grundlag for videre analyse af TPG foretaget i afhandlingens 

efterfølgende kapitler. 

TPG 2017 kapitel 1 sektion D indeholder otte undersektioner, som er illustreret i figur A i bilag 2. 

For at forstå hvordan armslængdeprincippet skal anvendes, vil det være nødvendigt at kende til 

OECD’s definition af armslængdeprincippet. OECD’s definition på armslængdeprincippet findes i 

Artikel 9 i OECD’s model for dobbeltbeskatningsoverenskomster (MDBO), og kan citeres fra TPG 

2017 således: 

 

”[Where] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between 

independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued 

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

included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”30 
 

 

Med andre ord betyder armslængdeprincippet, at koncernselskaber skal ses som separate enheder, 

og når de indgår i en transaktion med hinanden, skal transaktionen indgås på samme vilkår, som 

uafhængige selskaber ville have aftalt i en sammenlignelig situation. Såfremt transaktionen indgås 

på væsentligt andre vilkår, end dem uafhængige selskaber ville have aftalt i en sammenlignelig 

situation, kan skattemyndighederne foretage korrektioner i de respektive koncernselskabers 

indkomster. 

Sektion D.1 omhandler sammenlignelighedsanalysen, hvilket er centralt for den praktiske 

anvendelse af armslængdeprincippet. Dette skyldes, at man ved brug af armslængdeprincippet på en 

kontrolleret transaktion vurderer, om transaktionen er indgået på samme priser og vilkår som en 

                                                        
30 TPG 2017, Art. 1.6 
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 3. TPG kapitel 1 sektion D - Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet 

transaktion mellem uafhængige selskaber i en sammenlignelig situation. Selve 

sammenlignelighedsanalysen består af to centrale områder:31 

1. Identifikation af kommercielle og finansielle relationer mellem koncernselskaberne, og 

vilkårene og de økonomisk relevante omstændigheder forbundet med relationerne. 

2. Sammenligning af de identificerede forhold i den kontrollerede transaktion med de 

økonomisk relevante omstændigheder forbundet med en sammenlignelig transaktion 

mellem uafhængige selskaber. 

Det første centrale område i sammenlignelighedsanalysen bliver behandlet i TPG kapitel 1 sektion 

D, mens det andet centrale område bliver behandlet i TPG kapitel 2 og 3. Derfor vil afhandlingens 

nærværende kapitel udelukkende fokusere på det første centrale område. 

For at kunne sammenligne den kontrollerede transaktion med sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige selskaber er det nødvendigt først at foretage en præcis fastlæggelse af den 

kontrollerede transaktion. Hertil anvendes OECD’s fem sammenlignelighedsfaktorer, som er 

illustreret nedenfor i figur 3. 

Figur 3 – OECD’s fem sammenlignelighedsfaktorer 

 

Kontraktvilkår 

I afsnittet om kontraktvilkår fastslår OECD, at kontraktvilkårene kan bidrage med relevant 

information om en kontrolleret transaktion. Kontraktvilkårene fremgår nu som den førstnævnte 

sammenligelighedsfaktor, hvilket indikerer vigtigheden af at udarbejde disse, således at de afspejler 

koncernselskabernes faktiske adfærd. Ved faktisk adfærd forstås de handlinger, som 

koncernselskaberne foretager sig i praksis frem for, hvad der er skrevet i kontrakten. Derfor 

anbefaler vi koncerner at prioritere udarbejdelsen af koncerninterne kontrakter, således at de 

præcist fastlægger, hvordan de involverede koncernselskaber tiltænker, at funktioner, aktiver og 

risici skal fordeles mellem dem, på det tidspunkt de indgår kontrakten. Dog skal det understreges, 

at kontraktvilkårene blot er et udgangspunkt for TP analysen. Det er derfor nødvendigt at analysere 

                                                        
31 TPG 2017, Art. 1.33 
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de resterende fire sammenlignelighedsfaktorer, de enkelte koncernselskabers funktioner, aktiver og 

risici, samt deres kontrol og beslutningskompetencer forbundet hermed.32 

Funktionsanalyse 

Formålet med funktionsanalysen er præcist at fastlægge de funktioner og aktiver, som hvert 

koncernselskab har bidraget med til en kontrolleret transaktion, samt risikoen forbundet hermed. 

Dette gøres for at opnå forståelse for den værdiskabelse, hvert koncernselskab har bidraget med til 

en kontrolleret transaktion, og kunne identificere eventuelle afvigelser mellem kontraktvilkårene og 

koncernselskabernes reelle handlinger. Rationalet bag dette er, at uafhængige selskaber vil aflønne 

hinanden ud fra den faktiske værdiskabelse, de hver især bidrager med. Til brug for 

funktionsanalysen har OECD udarbejdet en 6-trinsanalyse, som er illustreret nedenfor.33 

Figur 4 – 6-trinsanalysen af risiko i kommercielle og finansielle relationer 

 

Trin 1 - Identifikation af økonomisk signifikante risici 

I det første trin i analysen skal selskaberne nøje identificere de økonomisk signifikante risici 

forbundet med den kontrollerede transaktion. I TP øjemed defineres risiko som "...the effect of 

uncertainty on the objectives of the business."34 Selskaber påtager sig risici for at opnå profit, og vil 

derfor aldrig påtage sig en risiko, hvis ikke der er mulighed for at opnå profit, da dette ikke ville være 

økonomisk rationelt. De økonomisk signifikante risici er centrale for TP analysen, netop fordi der vil 

være tilknyttet et økonomisk profitpotentiale til disse risici, hvilket vil være relevant for 

prissætningen af transaktionen. I hvor høj grad en risiko er økonomisk signifikant afhænger af 

                                                        
32 TPG 2017, Art. 1.42-43 
33 TPG 2017, Art. 1.60 
34 TPG 2017, Art. 1.71 
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størrelsen af den potentielle profit og det potentielle tab forbundet med risikoen, samt 

sandsynligheden for at risikoen materialiserer sig til den negative side. 

OECD nævner en ikke-udtømmende liste over forskellige typer risici. Denne er skitseret i 

nedenstående figur 5.35 

Figur 5 – Typer af risici 
 

Strategiske risici & 

markedsrisici 

 

Risici som er forårsaget af eksterne faktorer såsom konkurrence, 

teknologisk udvikling og politisk miljø. 
 

Infrastruktur & 

operationelle risici 

 

Risici som er relateret til effektiviteten af selskabers interne 

processer, eksempelvis nedbrud af produktionsanlæg eller sygdom 

hos medarbejdere. 
 

Finansielle risici 
 

Risici som er forbundet med selskabers økonomiske præstation 

såsom likviditetsstyring. Disse kan forårsages af både interne og 

eksterne faktorer. 
 

Transaktionsrisici 

 

Risici som er forbundet med prissætning og betalingsbetingelser i 

kommercielle transaktioner. 

 

Skades- & ulykkesrisici  

 

Risici som er forårsaget af eksterne faktorer såsom uheld og 

naturkatastrofer. 
 

 

Trin 2 - Den kontraktuelle risikofordeling  

I trin 2 af 6-trinsanalysen skal den kontraktuelle risikofordeling analyseres. Når to eller flere 

koncernselskaber indgår i en kontrolleret transaktion, skal de udarbejde en kontrakt, hvori deres 

tilsigtede fordeling af risici vil være beskrevet enten eksplicit eller implicit. Den kontraktuelle 

risikofordeling er en ex-anteaftale, hvilket vil sige på aftaletidspunktet, før udfaldet af de påtagede 

risici kendes. OECD understreger, at påtagelse af risiko kun kan ske ex-ante, eftersom det pr. 

definition ikke kan eksistere ex-post, da udfaldet af risikoen er kendt, og der dermed ikke er noget 

usikkerhed forbundet herved.36 Derfor anbefaler vi koncernen, at den sikrer sig, at hvert involveret 

koncernselskabs forpligtelse til at påtage sig en given risiko fremgår tydeligt i ex-anteaftalen, og at 

de enkelte koncernselskaber har beslutningskompetencerne og den finansielle kapacitet til at påtage 

den pågældende risiko. Denne vurdering skal koncernen foretage, før risikoen har materialiseret sig. 
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Trin 3 - Funktionsanalyse i forhold til risiko  

Under trin 3 i analysen skal de enkelte koncernselskabers faktisk udførte funktioner og påtagede 

økonomisk signifikante risici identificeres. I den forbindelse fokuseres der særligt på følgende 

faktorer:37 

 Hvilket eller hvilke koncernselskaber udfører kontrol- og risikominimeringsfunktioner? 

 Hvilket eller hvilke koncernselskaber påtager sig faktisk de positive og negative konsekvenser 

som følge af materialiseringen af risiciene? 

 Hvilket eller hvilke koncernselskaber har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen? 

Når et selskab har kontrollen over en risiko, vil det sige, at selskabet har evnen til at beslutte om 

risikoen skal påtages, afskediges eller afvises, samt har evnen til at beslutte, hvordan der skal 

reageres på denne risiko. Dette er samtidigt med, at selskabet også udfører disse 

beslutningsfunktioner.38 

Når et selskab har den finansielle kapacitet til at påtage sig en risiko, vil det sige, at selskabet har nok 

likviditet til at kunne påtage sig risikoen, afskedige risikoen, betale for omkostninger til 

risikominimeringsfunktioner, samtidigt med at kunne bære konsekvensen, hvis risikoen 

materialiserer sig.39 Ved vurderingen af sidstnævnte, er det blot relevant at vurdere konsekvensen, 

hvis risikoen materialiserer sig til den negative side, eftersom alle selskaber vil kunne håndtere et 

positivt udfald. I dette trin opnås der forståelse for substansen af den kontrollerede transaktion, 

hvorimod der i trin 2 opnås forståelse for transaktionens formalia. 

Trin 4 - Fortolkning af trin 1-3   

I det trin 4 skal der fortolkes på den information, som er tilvejebragt i trin 1-3. Mere specifikt skal 

det vurderes, om der for de i trin 1 identificerede risici er forskelle mellem kontraktens bestemmelser 

identificeret under trin 2 og koncernselskabernes faktisk udførte funktioner og påtagede risici 

identificeret under trin 3. Her lægges særligt fokus på, om koncernselskaberne følger kontraktens 

bestemmelser, samt om det selskab, som påtager sig en given risiko, samtidigt har kontrol over 

denne risiko og har den finansielle kapacitet til at påtage den. Såfremt der ikke er nogen forskel på 

kontraktens bestemmelser og selskaberne faktiske adfærd, kan det konkluderes, at kontrakten 

bestemmelser kan lægges til grund for den videre analyse, og man kan springe allokeringen af risici 

i trin 5 over. I det modsatte fald, hvor koncernselskabernes faktiske adfærd ikke stemmer overens 

med kontraktens bestemmelser, vil det være selskabernes faktiske adfærd, som danner grundlag for 
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den videre analyse, og det vil være nødvendigt at udføre trin 5 i analysen.40 Dette er grunden til, at vi 

anbefaler, at den multinationale koncern sørger for, at kontraktens bestemmelser fra begyndelsen er 

realistiske set i forhold til de enkelte koncernselskabers beslutningskompetencer og finansielle 

kapacitet til at påtage sig de økonomisk signifikante risici. 

Trin 5 - Allokering af risiko 

Såfremt man i trin 4 kom til konklusionen, at det selskab, som påtager sig en risiko, ikke udøver 

kontrol over risikoen eller ikke har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen, skal risikoen i 

stedet allokeres til det selskab, som lever op til de to krav, således at risikofordelingen afspejler 

koncernselskabernes faktiske adfærd. Såfremt der er flere selskaber, der lever op til de to krav, skal 

risikoen allokeres til det koncernselskab, som udøver mest kontrol over risikoen.41 

Trin 6 - Prissætning af den kontrollerede transaktion 

Efter de første 5 trin i analysen er behandlet, er den kontrollerede transaktion præcist afgrænset i 

forhold til de funktioner, aktiver og risici, som de involverede selskaber faktisk har bidraget med eller 

påtaget sig. I trin 6, hvilket er det sidste trin i analysen, skal den kontrollerede transaktion prissættes. 

Her er det væsentligt, at koncernselskaberne bliver aflønnet proportionalt med den risiko, de faktisk 

har påtaget sig.42 Hvis et koncernselskab for eksempel har bidraget med det juridiske ejerskab af et 

produktionsanlæg, men hverken har haft kontrol over eller den finansielle kapacitet til at påtage sig 

de økonomisk signifikante risici forbundet med produktionsanlægget, bør dette selskab heller ikke 

aflønnes for disse funktioner. Derfor kan selskabet højst forvente at modtage aflønning for at have 

finansieret aktivet, svarende til den risikofri rente. Omvendt skal selskabet ikke belastes med tabet, 

såfremt risikoen materialiserer sig til et negativt afkast. 

Hvis et andet koncernselskab derimod har haft kontrol over og den finansielle kapacitet til at påtage 

sig samtlige de signifikante risici forbundet med produktionsanlægget, skal dette, på nær det risikofri 

afkast for finansieringen af aktivet, aflønnes med hele afkastet forbundet med produktionsanlægget. 

Om afkastet er positivt eller negativt kommer an på, hvorledes risikoen materialiserer sig. På denne 

måde bliver koncernselskaberne aflønnet proportionalt med deres respektive udførte funktioner og 

påtagne risici. Det skal bemærkes at, på trods af at trin 6 kaldes Prissætning af den kontrollerede 

transaktion, skal prissætningen af transaktionen iagttage de resterende 

sammenlignelighedsfaktorer, da disse ligeledes er en del af transaktionsafgrænsningen. 

                                                        
40 TPG 2017, Art. 1.86  
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Realydelsens egenskaber 

Den tredje sammenlignelighedsfaktor er realydelsens egenskaber. Når en kontrolleret transaktion 

skal sammenlignes med en transaktion mellem uafhængige selskaber, er det vigtigt, at der ikke er 

væsentlige forskelle mellem realydelsen i hver af transaktionerne, som man ikke har taget højde for. 

Hvilke egenskaber, der er vigtige for realydelsen i den analyserede kontrollerede transaktion, 

kommer først og fremmest an på, hvilken overordnet type ydelse transaktionen udgøres af. Nedenfor 

illustrerer figur 6 nogle eksempler på egenskaber, som OECD mener kan være relevante for tre 

forskellige overordnede typer af ydelser:43  

Figur 6 – Eksempler på relevante egenskaber 
 

Fysisk vare 
  

 Fysiske funktioner 

 Kvalitet 

 Tilgængelighed og mængden af udbud  
 

Service 
  

 Servicetype 

 Varighed  
 

Immateriel 

rettighed 

  

 Transaktionstypen (licens eller salg) 

 Underliggende ejendom (patent, varemærke, know-how) 

 Varigheden af og graden af beskyttelse 

 Forventede fordele ved udnyttelsen af den underliggende ejendom. 

 

Økonomiske omstændigheder 

For at en kontrolleret transaktion kan sammenlignes med en transaktion mellem uafhængige 

selskaber kræver det, at der ikke er forskelle mellem markederne, de hver især bliver handlet på, som 

har en væsentlig indflydelse på prisen af transaktionerne, eller at det er muligt at justere for disse 

forskelle, således at de bliver sammenlignelige. For at kunne identificere eventuelle forskelle mellem 

markederne, er det nødvendigt først at identificere, under hvilke økonomiske omstændigheder den 

kontrollerede transaktion er blevet handlet på. Eksempler på sådanne forhold kan være, men er ikke 

begrænset til, tilgængelighed af substituerende ydelser, geografisk placering, markedsstørrelse, 

konkurrenceintensivitet og forhandlingskræften mellem købere og sælgere.44 

Forretningsstrategier 

Forskellige forretningsstrategier kan udmunde i væsentligt forskellige priser og vilkår for to ellers 

sammenlignelige transaktioner. Hvis et koncernselskab for eksempel fører en 
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markedspenetreringsstrategi for at udvide markedsandelen eller komme ind på et helt nyt marked, 

kunne det tænkes, at koncernselskabets kontrollerede transaktioner i en periode har væsentligt 

lavere priser end ellers sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige selskaber på samme 

marked. Det, der er vigtigt for analysen, er, at den førte forretningsstrategi i forbindelse med den 

kontrollerede transaktion er i overensstemmelse med koncernselskabets sædvanlige 

forretningsstrategi, samt at der foreligger en økonomisk rationel forretningsbegrundelse for den 

førte forretningsstrategi.45 

For eksempel vil en markedspenetreringsstrategi højst sandsynligt give et tab på kort sigt, men burde 

give et minimum tilsvarende højere profit på længere sigt. Såfremt man på et tidspunkt i løbet af 

markedspenetreringsstrategien burde indse, at den ikke giver et positivt afkast på længere sigt, bør 

denne ikke føres i længere tid, end den tid uafhængige selskaber ville have ført den. 

Vi anbefaler koncernerne, at de i deres TP dokumentation nøje forklarer, hvilke forretningsstrategier 

de enkelte koncernselskaber har. Til dette foreslår vi, at de gør brug af referater fra møder med 

bestyrelsen og den øverste ledelse, hvor forretningsstrategierne for de enkelte koncernselskaber må 

forventes at fremgå. 

Sektion D2 omhandler anerkendelsen af den præcist fastlagte transaktion. Når den kontrollerede 

transaktion er afgrænset ved brug af de 5 sammenlignelighedsfaktorer, skal transaktionen som 

udgangspunkt anerkendes.46 Dog skal den ikke anerkendes, såfremt den i sig selv ikke er økonomisk 

rationel for alle involverede koncernselskaber, og uafhængige selskaber dermed aldrig ville have 

indgået i en sammenlignelig transaktion. Det vil hermed ikke være muligt at fastsætte en pris, som 

medfører, at alle koncernselskaber i den kontrollerede transaktion drager fordel af den, hvilket er en 

forudsætning, da selskaberne skal ses som separate enheder. Hvis hele koncernen efter 

transaktionen er dårligere stillet på en før-skat basis, kan det tyde på, at transaktionen i sin helhed 

ikke er økonomisk rationel, da der ikke vil være nok profitpotentiale i transaktionen at fordele ud 

mellem de involverede koncernselskaber. 

Når en kontrolleret transaktion ikke kan anerkendes, skal der enten ses helt bort fra den, eller hvis 

det er muligt, skal den erstattes med en anden transaktion, som passer på de faktiske forhold i den 

oprindelige transaktion men stadig er økonomisk rationel for alle involverede selskaber.47 For at en 

koncern kan sikre sig, at samtlige af koncernens kontrollerede transaktioner bliver anerkendt af 

skattemyndighederne, anbefaler vi, at den sørger for, at de forretningsmæssige begrundelserne for 

at indgå i de disse transaktioner er økonomisk rationelle set fra samtlige involverede 
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47 TPG 2017, Art. 1.124 



 

Side 28 af 140 

koncernselskabers perspektiv. Vi anbefaler ligeledes at disse forretningsmæssige begrundelser 

fremgår tydeligt i koncernens TP dokumentation. Så længe koncernen kan argumentere for dette, vil 

der ikke være risiko for, at transaktionerne ikke bliver anerkendt. Det skal bemærkes, at SKAT 

udelukkende kan vælge at indkomstjustere eller undlade at anerkende kontrollerede transaktioner, 

såfremt et dansk koncernselskab har tjent for lidt, da det modsatte fald ville resultere i dobbelt ikke-

beskatning, hvilket ikke er tilladt. 

I tilføjelse til sektionerne D1 og D2, som er behandlet ovenfor og vejleder i den præcise afgrænsning 

af en kontrolleret transaktion samt vurderingen af, hvorvidt denne skal anerkendes, angiver OECD 

nogle yderligere forhold, som kan have indflydelse på anvendelsen af armslængdeprincippet. Disse 

vil kort blive behandlet i det følgende. 

Sektion D.3 omhandler tilfælde, hvor et koncernselskab har vedvarende tab over en længere periode, 

mens resten af koncernen er profitabel. Her kan det tyde på, at det tabsgivende selskab ikke bliver 

kompenseret tilstrækkeligt i kontrollerede transaktioner. Uafhængige selskaber ville ikke acceptere 

at være tabsgivende i en længere periode, og må forventes at foretage økonomisk rationelle 

beslutninger herom. Hvis der ikke er udsigt til mere profitable tider i fremtiden, vil en økonomisk 

rationel beslutning være at lukke forretningen ned. Alternativt vil det være økonomisk rationelt at 

forsøge sig med andre forretningsstrategier. Dette skal også være tilfældet for kontrollerede 

transaktioner.48 

Sektion D.4 omhandler situationer, hvor det kan forekomme, at en kontrolleret transaktion er udsat 

for offentlig regulering, eksempelvis i form af priskontrol på markedet, hvor transaktionen foregår. 

Dette kan have indflydelse på prisen i forskellige stadier i udbudskæden, og det skal således vurderes, 

hvordan uafhængige selskaber havde fordelt effekten af den offentlige regulering imellem hinanden.  

Vanskeligere bliver det dog i de tilfælde, hvor den offentlige regulering udelukkende gælder for 

koncernselskaber, da det ikke er muligt at finde sammenligelige situationer mellem uafhængige 

selskaber. I disse tilfælde skal prisen og vilkårene fastsættes, som uafhængige selskaber ville have 

fastsat dem, såfremt de havde endt i en sammenlignelig situation.49 

I sektion D.5 nævner OECD, at toldværdier kan være brugbare for skattemyndighederne ved 

vurdering af en armslængdepris, på trods af at værdiansættelsesmetoder anvendt til toldformål ikke 

er i overensstemmelse med OECD’s TP metoder.50 Dog vurderer vi, at toldværdier er baseret på den 

enkelte varer, hvorimod aflønningen i en koncern oftest kan ske for flere varer og serviceydelser, 
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49 TPG 2017, Art. 1.134 
50 TPG 2017, Art. 1.137 



 

Side 29 af 140 

 3. TPG kapitel 1 sektion D - Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet 

hvilket toldværdierne ikke tager højde for. I disse tilfælde vil toldværdierne ikke være brugbare for 

hverken skattemyndighederne eller koncernerne. 

Sektion D.6 vedrører location savings og andre specifikke markedsforhold, som forekommer, når en 

kontrolleret transaktion finder sted i et marked, som bærer præg af nogle lokale forhold, som ikke 

generelt eksisterer i andre markeder, og som enten skaber fordele eller ulemper for et 

koncernselskab. Spørgsmålet er, om disse fordele eller ulemper skal tilfalde selskabet alene, eller om 

de skal deles med andre koncernselskaber. 

Ved sammenligning med transaktioner mellem uafhængige selskaber, skal der tages højde for disse 

lokale forhold. Dette kan gøres ved, at der sammenlignes med transaktioner mellem uafhængige 

selskaber, som er handlet i samme eller sammenlignelige markeder. Hvis dette ikke er muligt, skal 

det vurderes, hvordan uafhængige selskaber ville have fordelt fordelene eller ulemperne mellem 

hinanden.51 Vi vurderer, at location savings skal tildeles det koncernselskab, som påtager sig risikoen 

forbundet med opnåelsen af location savings. I en koncernstruktur, hvor et koncernselskab påtager 

samtlige økonomisk signifikante risici, en såkaldt principalstruktur, skal samtlige fordele forbundet 

med location savings tildeles dette koncernselskab. 

Sektion D.7 omhandler en koncerns samlede arbejdsstyrke. Når et selskab overdrager medarbejdere 

til et koncernselskab i forbindelse med en kontrolleret transaktion, kan det modtagende selskab 

enten opnå en fordel eller en ulempe, som følge af overdragelsen af arbejdsstyrken. Såfremt fordelen 

eller ulempen er væsentlig for det modtagende selskab, skal der tages højde for dette i den samlede 

transaktion. 

Derudover kan det forekomme, at arbejdsstyrken, som bliver overdraget til koncernselskabet, har 

adgang til værdifuld know-how.52 Her er det centralt, om den værdifulde know-how overdrages til 

det modtagende selskab permanent, eller om kontrollen over know-how bliver hos det overdragende 

selskab. Et eksempel på dette er, når en medarbejder, som har værdifuld know-how, flyttes til et 

andet koncernselskab. Vurderingen her skal gå på, hvorvidt der er tale om en fast udstationering, 

eller om medarbejderen og den værdifulde know-how returnerer til det overdragende selskab.53 

Sektion D.8 omhandler multinationale koncernsynergier, som giver selskaber en fordel eller en 

ulempe, som følge af at de indgår i en koncern. Hvis der er tale om bevidst koordinerede handlinger 

fra koncernens side, som påfører koncernselskaberne væsentlige positive eller negative synergier, 

som ikke er typiske for uafhængige selskaber, skal fordelene eller ulemperne deles 
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koncernselskaberne imellem ud fra deres respektive bidrag til synergierne. Som i tilfældet ved 

location savings, skal gruppesynergierne ligeledes fordeles mellem koncernselskaberne på baggrund 

af deres funktioner, aktiver og risici forbundet med oparbejdelsen af koncernsynergierne. Dermed 

skal det koncernselskab, der bidrager med mest, herunder markedsrisici og kontrol over disse, opnå 

den største fordel ved koncernsynergierne.  

3.1. Delkonklusion 

Når en multinational koncern præcist skal fastlægge sine koncerninterne transaktioner skal den være 

særligt opmærksom på, at den præcise transaktionsafgrænsning tager udgangspunkt i OECD’s fem 

sammenlignelighedsfaktorer; kontraktvilkår, funktionsanalyse, realydelsens egenskaber, 

økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. Fokusset i retningslinjerne for den præcise 

transaktionsafgrænsning er rettet mod, hvilke selskaber der kontrollerer risici. Det koncernselskab, 

som kontrollerer en økonomisk signifikant risiko, skal ligeledes tildeles det økonomiske 

profitpotentiale, som følger med risikoen. Derfor skal koncernen under funktionsanalysen følge 6-

trinsanalysen, hvori økonomiske signifikante risici allokeres til koncernselskaberne, ud fra hvilke 

selskaber, der kontrollerer risiciene.  

For at et koncernselskab kontrollerer en risiko, skal det have kompetencer til at træffe beslutninger 

om risikoen samt have den finansielle kapacitet til at påtage den. Her er det særligt vigtigt, at 

koncernen sikrer sig, at hvert involveret koncernselskabs forpligtelse til at påtage sig en given risiko 

fremgår tydeligt i kontrakten, og at dette er gjort før risikoen materialiserer sig.  

Vi anbefaler, at de kontraktlige bestemmelser er realistiske set i forhold til de enkelte 

koncernselskabers beslutningskompetencer og finansielle kapacitet til at påtage sig de økonomisk 

signifikante risici. Dette skal sikres for at undgå afvigelser mellem kontraktvilkårene og den faktiske 

adfærd. Derudover anbefaler vi, at koncernselskaber kun indgår i kontrollerede transaktioner, 

såfremt de forretningsmæssige begrundelser herfor er rationelle set fra samtlige involverede 

koncernselskaber. Dette minimerer koncernens risiko for, at skattemyndighederne ikke vil 

anerkende dens kontrollerede transaktioner.  
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4. TPG kapitel 6 - Immaterielle rettigheder 

Dette kapitel har til formål at analysere retningslinjerne for immaterielle rettigheder i TPG kapitel 6 

og den tilhørende vejledning i udkastet til Implementation Guidance on Hard-To-Value Intangibles. 

I forbindelse med denne analyse, vil kapitlet bygge videre på retningslinjerne for 

transaktionsafgrænsningen, herunder funktions- og risikoanalysen, når de kontrollerede 

transaktioner indeholder immaterielle rettigheder. I forbindelse med analysen holdes der fokus på, 

hvorledes et dansk moderselskab i en multinational koncern påvirkes, samt hvilke udfordringer der 

opstår, når koncernen skal implementere retningslinjerne. Vi vil undervejs i kapitlet inddrage 

interessenternes kommentarer på udkastet til vejledningen, samt bidrage med vores egne holdninger 

til udkastet. 

TPG kapitel 6 vedrørende immaterielle rettigheder udbyggedes markant i 2015 Final Reports. De på 

nuværende tidspunkt gældende retningslinjer blev implementeret ved udgivelsen af TPG i juli 2017. 

Vi vurderer, at der er store udfordringer for koncernerne ved at forstå og leve op til de nuværende 

retningslinjer. Vi ønsker med dette kapitel at vejlede multinationale koncerner i at navigere i de på 

nuværende tidspunkt gældende retningslinjer og på den måde supplere den nuværende TPG 

vejledning. Derudover skal dette kapitel danne grundlag for en videre bearbejdning af emnet gennem 

den praktiske case i afhandlingens kapitel 7. Dette kapitel vil i høj grad være struktureret efter samme 

model som TPG kapitel 6 vedrørende immaterielle rettigheder, som er illustreret i figur B i bilag 2 til 

nærværende afhandling. 

4.1. Identifikation af immaterielle rettigheder 

Ved fastsættelse af en kompensation for overdragelse af immaterielle rettigheder skal det i første 

omgang vurderes, om den overdragende rettighed er omfattet af definitionen angivet i TPG kapitel 

6. Der kan potentielt opstå store udsving i en TP analyse som følge af definitionen af immaterielle 

rettigheder. Dette kan både være i en situation, hvor begrebet er fortolket for bredt, såvel som en 

situation hvor begrebet fortolkes for smalt.54 

Fortolker en koncern definitionen for bredt i forbindelse med overdragelse af immaterielle 

rettigheder mellem koncernselskaber, vil der være argumenteret for en kompensation for 

overdragelse, som ikke er i overensstemmelse med TPG retningslinjer, fordi denne rettighed ikke 

falder ind under kategorien i denne sammenhæng. Dermed vil der være uddelt kompensation for 

overførslen af en rettighed, som ikke ville være kompenseret for i en tilsvarende situation mellem 

uafhængige selskaber. Er situationen derimod omvendt, og en koncern dermed fortolker 

definitionen for smalt, vil der være overdraget immaterielle rettigheder mellem de to 

                                                        
54 TPG 2017, Art. 6.5 
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koncernselskaber uden, at der er foretaget en modsvarende kompensation, som tilfældet ville være i 

en tilsvarende situation mellem uafhængige selskaber. 

I TPG defineres en immateriel rettighed som noget, der ikke er et fysisk eller finansielt aktiv, men er 

i stand til at blive ejet eller kontrolleret til brug for kommercielle aktiviteter. Samtidigt er det fastlagt, 

at overdragelse af en sådan rettighed i en situation mellem to uafhængige selskaber ville medføre en 

udveksling af en modsvarende kompensation.55 Der fokuseres dermed ikke på øvrige 

regnskabsmæssige eller juridiske definitioner af immaterielle rettigheder, men udelukkende på 

hvorvidt en sådan overdragelse ville blive kompenseret af modtager ved en overdragelse mellem 

uafhængige selskaber, som netop er essensen af armslængdeprincippet. TPG’s definition af en 

immateriel rettighed er illustreret i figur 7 nedenfor. 

Figur 7 – TPG’s definition af begrebet immateriel rettighed 

 

Som følge af den særskilte definition på immaterielle rettigheder, kan der opstå situationer, hvor en 

immateriel rettighed, som er indeholdt i TPG’s definition, ikke i regnskabsmæssig forstand vil være 

at betragte som en immateriel rettighed.56 Dette vil blandt andet være tilfældet for nogle immaterielle 

rettigheder, som er internt oparbejdet via forskning og udvikling. I tilfælde hvor disse omkostninger 

i regnskabsmæssige sammenhænge omkostningsføres, vil de ikke være aktiveret på balancen. 

Grundet den selvstændige definition i TPG vil dette dog ikke være ensbetydende med, at den 

immaterielle rettighed ikke vil være relevant i en TP analyse. Såfremt den immaterielle rettighed vil 

generere økonomisk værdi og bliver overdraget mellem koncernselskaber, vil den være relevant 

herfor. Koncernerne skal derfor være opmærksomme på, at det ikke er muligt blot at følge reglerne 

                                                        
55 TPG 2017, Art. 6.6 
56 TPG 2017, Art. 6.7 
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Kilde: Egen fremstilling. 
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for immaterielle rettigheder, som fremgår af regnskabet, men at der aktivt skal tages stilling til, om 

transaktioner ville blive kompenseret mellem uafhængige selskaber.  

TPG indeholder ikke en liste over konkrete immaterielle rettigheder, som altid skal inkluderes i en 

TP analyse. Derimod bemærkes det, at en sådan liste ikke kan udarbejdes, eftersom det altid er de 

specifikke forhold tilknyttet den enkelte immaterielle rettighed, som er afgørende for, om den skal 

inkluderes. TPG kapitel 6 punkt A.4. oplister dog en række eksempler på hvilke immaterielle 

rettigheder, som falder inden for definitionen i en TP sammenhæng. Det er dog vigtigt, at denne liste 

ikke opfattes som værende fyldestgørende, da den blot er en guideline for, hvad der falder ind under 

definitionen af immaterielle rettigheder i TPG. De i TPG nævnte immaterielle rettigheder er oplistet 

i figur 8 nedenfor.  
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Figur 8 – Eksempler på immaterielle rettigheder iht. TPG definition 
 

Patenter 
 

Et juridisk instrument som tildeler eksklusiv ret til ejeren af en opfindelse af fysisk aktiv 

eller proces inden for et givent geografisk område. Patenter er indeholdt i TPG 

definitionen af en immateriel rettighed. 
 

Know-how 
 

Know-how og forretningshemmeligheder er viden, som kan udnyttes til fordel for et 

selskabs kommercielle aktivitet. Det er ofte viden, som holdes hemmelig og består af et 

selskabs erfaringer vedrørende en industri, en kommerciel aktivitet eller videnskabelig 

data. Know-how og forretningshemmeligheder er indeholdt i TPG definitionen af en 

immateriel rettighed, på trods af at det ikke fremgår af et selskabs balance. 
 

Varemærker 
 

Varemærker og brands er unikke navne, symboler, logoer mm. som er relateret til et 

specifikt produkt eller en specifik virksomhed. Disse er ofte juridisk beskyttet. 

Varemærker og brands er indeholdt i TPG definition af en immateriel rettighed. 
 

Kontrakter 

 

Kontraktlige rettigheder og licenser udstedt af kunder, leverandører eller offentlige 

institutioner, som giver ret til at udnytte specifikke ressourcer eller produkter. 

Kontraktlige rettigheder og licenser er indeholdt i TPG definitionen af en immateriel 

rettighed. 
 

 

Licenser 

 

Licenser og begrænsede rettigheder kan være begrænset til anvendelsesområder 

vedrørende brug og/eller geografisk område. Sådanne rettigheder er indeholdt i TPG 

definitionen af en immateriel rettighed. 
 

 

Goodwill 

 

Hvad begrebet goodwill og ongoing concern value indebærer er afhængig af, i hvilken 

sammenhæng der er tale om. Fælles for definitionerne er, at det er en generel 

forståelse, at goodwill ikke kan udskilles fra det selskab, den relaterer sig til. Goodwill 

og ongoing concern value er omfattet af definitionen af en immateriel rettighed, men 

værdiansættelsen i en TP analyse følger ikke nødvendigvis værdiansættelsen i øvrige 

sammenhænge. 
 

 

Gruppe- 

synergier 

 

Gruppesynergier kan opstå som følge af sammenlægningen af koncernselskaber. Disse 

synergier kan tage mange former, men da de ikke kan kontrolleres, falder de ikke inden 

for TPG definitionen af en immateriel rettighed. De er dog stadig relevante i TP 

sammenhæng, da de inkluderes i en sammenlignelighedsanalyse. 
 

 

Markeds-

karakteristika 

 

Specifikke karakteristika for et marked er ikke indeholdt i TPG definitionen af en 

immateriel rettighed, eftersom de ikke kan kontrolleres af et selskab. Disse forhold er 

dog stadig relevante i TP sammenhæng, da de inkluderes i en sammenligneligheds-

analyse. Eksempelvis er location savings et markeds-karakteristika, som skal fordeles 

blandt koncernselskaberne. 
 

 Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 6.18-31 
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4.2. Immaterielle rettigheder og transaktioner som involverer DEMPE funktioner 

I den præcise fastlæggelse af en koncerns kontrollerede transaktioner er det centralt at identificere, 

hvilke koncernselskaber, der udfører funktioner, anvender aktiver og kontrollerer risici i forbindelse 

med den analyserede transaktion. At et selskab kontrollerer en risiko vil sige, at det foretager 

beslutningstagerfunktioner relateret til risikoen samt har den finansielle kapacitet til at påtage sig 

risikoen. I TP analyser, hvor immaterielle rettigheder er involveret, er det vigtigt, at der tillige 

foretages en præcis fastlæggelse af den kontrollerede transaktion i relation til DEMPE funktioner.57 

Dette inkluderer, hvordan netop denne analyserede immaterielle rettighed bidrager med økonomisk 

værdi i hele værdikæden, samt hvordan funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE er fordelt 

blandt koncernselskaberne. DEMPE er et akronym for Development, Enhancement, Maintenance, 

Protection og Exploitation, som illustreret i figur 9 nedenfor. 

Figur 9 – DEMPE funktioner 

 

DEMPE er fremhævet som de vigtige funktioner, som knytter sig til immaterielle rettigheder. Fokus 

på disse funktioner blev indført i forbindelse med 2015 Final Reports. Hvor OECD med tidligere TPG 

retningslinjer har haft stort fokus på, hvilket koncernselskab, der var den juridiske ejer af en 

immateriel rettighed, har indførelsen af DEMPE funktionerne flyttet fokus mod hvilke 

koncernselskaber, der bidrager med værdi til en immateriel rettighed. Dette er gældende for samtlige 

led af værdikæden for en immateriel rettighed, da DEMPE funktionerne, som illustreret ovenfor, er 

lige fra ideudvikling, over vedligehold, til udnyttelse af en immateriel rettighed.  

Introduktionen af DEMPE funktioner er dermed en præcisering af, at det ikke kun er den juridiske 

ejer, som har bidraget til den økonomiske værdi af en immaterielt rettighed. I en situation mellem 

uafhængige selskaber vil der ydes kompensation for det bidrag, som ydes andet steds på vegne af den 

                                                        
57 TPG 2017, Art. 6.32 
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juridiske ejer, hvilket derfor også skal være tilfældet mellem koncernselskaber, hvis de skal være i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Denne tilgang er et udtryk for den generelle holdningsændring hos OECD, der med sine udbygninger 

til TPG siden 2010 versionen, har bevæget sig mere over i et fokus på de kontrollerede transaktioners 

substans, fremfor blot at fokusere på kontraktuelle og juridiske forhold. Dette forhold er vigtigt at 

være opmærksom på som koncern, eftersom koncerner med mange immaterielle rettigheder 

potentielt skal ændre deres resultatfordeling væsentligt i forhold til tidligere år. 

Der kan opstå situationer, hvor et selskab, som er juridisk ejer til en immateriel rettighed har 

udliciteret så mange DEMPE funktioner til koncernselskaber, at den juridiske ejer ikke længere har 

nogen andel i værditilvæksten ved gennemførsel af en TP analyse. Der kan dog omvendt også opstå 

en situation, hvor den juridiske ejer i forbindelse med DEMPE funktionerne udøver alle funktioner, 

har alle aktiver og påtager sig alle risici, og hvor der dermed ikke er nogle koncernselskaber, som 

skal kompenseres.58 Tidligere ville en residualprofit, efter alle andre koncernselskaber, som bidrager 

til den immaterielle rettighed, var blevet kompenseret, tilfalde den juridiske ejer af den immaterielle 

rettighed. Med de nye retningslinjer i kapitel 6, skal der foretages en præcis 

transaktionsafgrænsning, som kan danne grundlag for en fordeling af hele profitten forbundet med 

den immaterielle rettighed. Fordelingen skal foretages ud fra de enkelte koncernselskabers udførte 

funktioner, anvendte aktiver og kontrollerede risici.59 

4.2.1. Funktionsanalyse ved immaterielle rettigheder 

Ved analyse af immaterielle rettigheder er det særdeles vigtigt, at der på forhånd er foretaget en 

grundig funktionsanalyse af de involverede koncernselskaber. Dette skyldes, at der er behov for en 

omfattende forståelse af de involverede selskaber og deres forretning. Denne forståelse er 

grundlæggende for den efterfølgende analyse af de immaterielle rettigheder og dennes evne til at 

skabe værdi for samtlige led i værdikæden hos de involverede selskaber. 

Til at imødekomme udfordringerne forbundet med fordelingen af bidrag indeholder TPG 

retningslinjer for, hvorledes en analyse af ejerskabet af en given immateriel rettighed og 

kontrollerede transaktioner vedrørende DEMPE funktioner skal foretages. Her gør OECD brug af 6-

trinsanalysen fra TPG kapitel 1 sektion D, men hvor den suppleres med analyseelementer, som er 

specifikt rettet mod immaterielle rettigheder. 6-trinsanalysen til brug for kontrollerede 

transaktioner, som indeholder immaterielle rettigheder er illustreret i figur 10 nedenfor.  

                                                        
58 TPG 2017, Art. 6.71 
59 TPG 2017, Art. 6.133 
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Figur 10 – 6-trinsanalyse for kontrollerede transaktioner vedrørende immaterielle rettigheder 

 

Når 6-trinsanalysen udføres for kontrollerede transaktioner, som indeholder immaterielle 

rettigheder, er det centralt, at koncernen identificerer de økonomisk signifikante risici relateret til 

DEMPE funktioner, da disse er fremhævet som de vigtige funktioner i forbindelse med 

værdiskabelsen. Hertil kan nævnes en række konkrete eksempler på typer af risici, som er relevante 

at vurdere, når det er en kontrolleret transaktion vedrørende immaterielle rettigheder.60 Disse er 

angivet nedenfor: 

 Risici relateret til udviklingen af en immateriel rettighed, herunder at forskning og udvikling 

(F&U) eller marketingsatsninger ikke bærer frugt. 

 Risikoen for at et produkt forældes eller på anden måde bliver ubrugbart. 

 Risikoen for krænkelse af den immaterielle rettighed eller uforudsete omkostninger 

forbundet med at forhindre denne krænkelse. 

 Risikoen forbundet med produktansvar, der er knyttet til den immaterielle rettighed. 

 Risikoen forbundet med værdiansættelsen og udnyttelsen af den fremtidige indkomst, som 

den immaterielle rettighed forventes at generere. 

                                                        
60 TPG 2017, Art. 6.65 

1
•Identificér den specifikke immaterielle rettighed, som overdrages i forbindelse med
transaktionen, samt den specifikke risiko, der medfølger i relation til DEMPE funktionerne.

2

•Identificér samtlige kontraktuelle aspekter i relation til den specifikke immaterielle rettighed.
Fokus på især fastlæggelse af juridisk ejerskab i henhold til kontrakter, licensaftaler og øvrige
indicier for juridisk ejerskab samt fordeling af kontraktuelle rettigheder og risici blandt
koncernselskaberne.

3
•Identificér koncernselskaber, som udfører funktioner, anvender aktiver og kontrollerer risici i
relation til DEMPE funktionerne ved hjælp af en funktions- og risikoanalyse.

4

•Opnå bekræftelse på overensstemmelse mellem kontraktuelle forhold og den reelle adfærd
selskaberne imellem. Kontrollér yderligere, hvorvidt det selskab, som påtager sig risici, også har
kontrol over disse risici og den finansielle kapacitet til at påtage sig disse risici ifm. DEMPE
funktionerne.

5

•Afgræns den kontrollerede transaktion i forbindelse med DEMPE funktionerne i forhold til det
juridiske ejerskab, øvrige kontraktuelle forhold samt den reelle adfærd, som selskaberne
udviser.

6
•Såfremt muligt fastsættes en armslængdepris for transaktionen i overensstemmelse med de
enkelte selskabers bidrag af udførte funktioner, benyttelse af aktiver og påtagne risici.

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 6.34 
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I forbindelse med udarbejdelsen af de koncerninterne kontrakter, skal det fastslås, hvilket 

koncernselskab, der er den immaterielle rettigheds juridiske ejer. I TP sammenhæng vil den juridiske 

ejer være at betragte som den reelle ejer af en immateriel rettighed. Såfremt der ikke er en juridisk 

ejer, vil det være det koncernselskab, som baseret på forholdene foretager 

beslutningstagerfunktioner vedrørende udnyttelse af den immaterielle rettighed, og som har 

kapaciteten til at afholde andre fra at udnytte den.61 

Det er som ved alle andre kontrollerede transaktioner vigtigt, at koncernen udarbejder de 

koncerninterne aftaler, så de afspejler koncernselskabernes beslutningskompetencer og finansielle 

kapacitet til at påtage og kontrollere risici. Dette er dog særligt udfordrende, når transaktionerne 

indeholder immaterielle rettigheder. Eksempler på sådanne udfordringer er illustreret i figur 11 

nedenfor. 

Figur 11 – Udfordringer for en multinational koncern i forbindelse med immaterielle rettigheder 

 
 

Manglende sammenlignelighed mellem koncerninterne transaktioner og identificerede 

transaktioner mellem uafhængige selskaber i forbindelse med den immaterielle rettighed. 

 
 

Manglende sammenlignelighed mellem den immaterielle rettighed og immaterielle 

rettigheder i transaktioner mellem uafhængige selskaber. 

 
 

Ejerskabet og brugen af forskellige immaterielle rettigheder på tværs af koncernselskaber. 

 
 

Udfordringer forbundet med at isolere værdiskabelsen af en immateriel rettighed hos de 

enkelte koncernselskaber. 

 
 

Flere koncernselskaber vil givetvis udføre og påtage sig funktioner, aktiver og risici i 

forbindelse med DEMPE funktioner og integrationen mellem disse selskaber vil være tættere 

end ved uafhængige selskaber. 

 
 

De forskellige selskabers bidrag til værdiskabelsen af en immateriel rettighed, vil ikke 

nødvendigvis være i samme år som tilhørende værdiskabelse reelt vil realiseres. 

 

Når de kontrollerede transaktioner indeholder immaterielle rettigheder kan der være udfordringer 

forbundet med at allokere værdiskabelsen af den immaterielle rettighed til de enkelte 

koncernselskaber, da der kan forekomme en høj grad af integration mellem selskabernes funktioner, 

aktiver og risici relateret til DEMPE. Dette skyldes, at immaterielle rettigheder ofte er langt mindre 

begrænset end fysiske aktiver, hvad angår flytning og overdragelse mellem koncernselskaber. 

                                                        
61 TPG 2017, Art. 6.40 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG artikel 6.33. 
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Vi anbefaler, at koncernen løbende fører kontrol med, hvordan den immaterielle rettighed udvikler 

sig, og hvilke koncernselskaber, der faktiske udfører funktioner, anvender aktiver og kontrollerer 

risici forbundet med den immaterielle rettighed. Såfremt koncernen oplever, at der opstår 

uoverensstemmelser mellem det, der er angivet i de interne kontrakter og de faktiske forhold, 

anbefaler vi koncernen at opdatere kontrakterne, således at de afspejler de faktiske forhold igen. 

Derudover skal koncernen overveje, hvad der har givet anledning til ændringen i forholdene. 

Ændringerne kan skyldes en koncernintern omstrukturering, hvor funktioner, aktiver og risici er 

overdraget koncernselskaberne imellem. Dette vil ligeledes bevirke, at aflønningen af de enkelte 

koncernselskabers bidrag skal opdateres tilsvarende, hvilket eventuelt kan lede til, at der skal betales 

en kompensation. På denne måde mener vi, at koncernen kan leve op til armslængdeprincippet. Det 

må forventes, når der er usikkerhed forbundet med den kontraktuelle fordeling af funktioner, aktiver 

og risici, at uafhængige selskaber løbende opdaterer kontraktvilkårene, således at de afspejler de 

faktiske forhold, samt kræver en kompensation såfremt fremtidigt indkomstpotentiale flyttes. 

Når den kontraktuelle fordeling af funktioner, aktiver og risici er fastlagt, skal koncernselskabernes 

faktiske adfærd i relation til den immaterielle rettighed fastlægges. Herunder er det centralt at 

identificere, hvilke koncernselskaber der reelt udfører DEMPE-funktioner, bidrager med aktiver og 

faktisk påtager sig de signifikante risici forbundet med den immaterielle rettighed.  Ved analysen af 

fordelingen af aktiver bragtes ligeledes investeringer. Her det vigtigt at holde sig for øje, at der i 

armslængdetransaktioner ikke ydes den samme kompensation til koncernselskaber, der bidrager 

med investeringer uden dertilhørende kontrol og funktioner, som til koncernselskaber, der bidrager 

med investeringer såvel som udøver funktioner og kontrollerer risici. Sammenhængen mellem 

kontrollen over risikoen forbundet med investeringen og det forventede afkast er illustreret i figur 

12 nedenfor. 

Figur 12 – Aflønning af finansiel og operationel risiko 
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Kilde: Egen fremstilling. 
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I figuren fremgår det, at jo mere kontrol et selskab har over risikoen forbundet med finansieringen 

af den immaterielle rettighed, desto højere afkast vil det kræve som kompensation. Såfremt et 

koncernselskab finansierer bidragene til den immaterielle rettighed, men ikke har kompetencerne 

eller funktionerne til at udøve kontrol over risikoen forbundet med finansieringen, kan dette selskab 

kun kræve et afkast i form af en risikofri rente. Såfremt der eksempelvis ikke er ansat noget personale 

i selskabet, vil placeringen af kapitalen i dette selskab være irrationel. Der er dermed tale om en 

cashbox, som oftest ikke kan kræve nogen kompensation. 

Er der derimod kontrol over de finansielle risici forbundet med investeringen, vil det forventede 

afkast være højere. Afkastet vil i denne situation være risikojusteret, da det forventelige afkast vil 

være basisrenten tillagt en rentemarginal. Rentemarginalen er dermed en risikopræmie for 

kontrollen over investeringen. Denne situation er oftest tilfældet ved bankers investeringer. 

Hvis det investerende selskab har fuld kontrol over såvel finansiel som operationel risiko, vil det der 

være tale om et principalselskab, som forventer, at afkastet ligeledes inkluderer den residualprofit, 

der forventes modtaget fra aktiviteten. 

Når funktionsanalysen foretages, skal det derfor ses i sammenhæng med, hvad der ville foretages 

mellem uafhængige selskaber.62 Ved analyse af et selskabs investering skal det vurderes i hvor stort 

omfang, der er risiko for, at denne investering går tabt. Jo større risiko, der er for at et selskabs 

investering går tabt, desto mere vil dette selskab skulle kompenseres for sin investering, ligesom 

tilfældet ville være i en transaktion mellem uafhængige selskaber.63 Det er derfor både størrelsen på 

investeringen såvel som kontrollen over risikoen forbundet hermed, som er afgørende. 

Når koncernen fastlægger koncernselskabernes faktiske påtagelse af risici og kontrollen herover, er 

det vigtigt, at det koncernselskab, som har ret til kompensation for at påtage sig risiko, også er det 

ansvarlige selskab, såfremt denne risiko effektueres. Det vil sige, at det selv samme selskab også er 

ansvarlig for at foretage sig de nødvendige handlinger eller bære de omkostninger, som er forbundet 

hermed. Såfremt et andet selskab er ansvarlig for at udøve disse handlinger eller bære omkostninger, 

skal der foretages en TP korrektion, således at dette selskab kompenseres herfor, ligesom tilfældet 

ville være i en armslængdetransaktion.64 

Efter der er foretaget en funktionsanalyse, skal det i henhold til 6-trinsanalysen vurderes, hvorvidt 

der er overensstemmelse mellem den kontraktuelle fordelingen af funktioner, aktiver og risici, samt 

koncernselskabernes faktiske funktioner, aktiver og risici. Hertil skal koncernen være opmærksom 

                                                        
62 TPG 2017, Art. 6.59 
63 TPG 2017, Art. 6.60 
64 TPG 2017, Art. 6.68 
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på, at der kan være identificeret flere koncernselskaber, som bidrager med DEMPE funktioner i 

forbindelse med funktionsanalysen, og hvor disse koncernselskaber ikke er identificeret ved 

gennemgangen af de kontraktuelle forhold. I henhold til TPG’s fokus på substans over formalia, skal 

samtlige koncernselskaber, som bidrager til værdiskabelse, kompenseres. Dette gælder på trods af, 

at der ikke er indgået kontraktuelle aftaler herom.65 

4.3. Transaktioner ved overdragelse af immaterielle rettigheder 

Der er to typer af transaktioner, hvortil en analyse af immaterielle rettigheder er relevante i TP 

sammenhænge. De to typer er listet nedenfor og illustreret i figur 13. 

A. En transaktion hvor en immateriel rettighed overdrages mellem to selskaber. 

B. En transaktion hvor et selskab anvender et andet koncernselskabs immaterielle rettighed. 

Figur 13 – Typer af transaktioner som involverer immaterielle rettigheder 

 

I transaktionstype A overdrager den økonomiske og juridiske ejer af en immateriel rettighed 

funktioner, aktiver og risici forbundet med den immaterielle rettighed til et koncernselskab. 

Modtageren af den immaterielle rettighed skal betale en kompensation for at opnå et højere 

fremtidigt profitpotentiale. I transaktionstype B sælger den økonomiske og juridiske ejer løbende 

rettigheden til brugen af den immaterielle rettighed til et koncernselskab. 

                                                        
65 TPG 2017, Art. 6.73 

Kilde: Egen fremstilling. 
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Disse to situationer vil derfor være at betragte som to forskellige transaktioner involverende 

immaterielle rettigheder i TP sammenhæng.66 Som følge af nærværende afhandlings 

problemformulering, som omhandler overdragelse immaterielle rettigheder i forbindelse med 

omstruktureringer, vil kun transaktionstype A, som illustreret i figur 13 blive behandlet i dette 

kapitel. 

TP analysen skal fastslå, hvorledes der er begrænsninger forbundet med overdragelsen af den 

immaterielle rettighed. Det kunne eksempelvis være i en situation, hvor en overdraget rettighed er 

begrænset til et geografisk område, eller såfremt det ikke tillades, at denne immaterielle rettighed 

anvendes i forbindelse med udviklingen af nye immaterielle rettigheder. Disse eventuelle 

begrænsninger skal identificeres i forbindelse med analysen både ved gennemgang af kontraktuelle 

vilkår samt på baggrund af selskabernes reelle adfærd. Disse forhold vil ligeledes påvirke 

sammenlignelighedsanalysen, når der identificeres sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige selskaber.67 

4.3.1. Kombination af immaterielle rettigheder 

I situationer, hvor der overdrages en kombination af to eller flere immaterielle rettigheder, opstår 

der to udfordringer, som benævnt i TPG. Den ene udfordring opstår i forbindelse med vurderingen 

af de økonomiske konsekvenser ved samspillet mellem de immaterielle rettigheder, der overdrages. 

Værdien af disse immaterielle rettigheder er ikke nødvendigvis den samme uafhængigt af, om de 

anvendes sammen eller hver for sig.68 Denne udfordring opstår for koncerner, som udvikler 

farmaceutiske produkter. I den forbindelse vil der være immaterielle rettigheder forbundet med 

godkendelse til at bruge råvare, godkendelse til at sælge produktet og produktets brand. Disse er ikke 

meget værd uden samspillet imellem sig, da produktet ikke vil kunne sælges, såfremt den anvendte 

råvare ikke er godkendt. Den anden udfordring opstår i forbindelse med, om vurderingen af samtlige 

immaterielle rettigheder i forbindelse med en kontrolleret transaktion er identificeret og indeholdt i 

analysen. 

I nogle situationer er de immaterielle rettigheder så tæt forbundet, at det kan være en udfordring at 

skille disse fra hinanden. Dermed kan det være svært at overdrage den ene rettighed og undlade 

overdragelsen af den anden.69 Der kan ligeledes være situationer, hvor det i forbindelse med en 

analyse forsøges at adskille immaterielle rettigheder, som ikke ville adskilles i en transaktion mellem 

uafhængige selskaber. Sådanne forhold skal koncernen vurdere grundigt, inden det kan fastsættes, 

                                                        
66 TPG 2017, Art. 6.41 
67 TPG 2017, Art. 6.90 
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hvilken fremgangsmåde der er korrekt.70 Denne analyse skal koncernen foretage i forbindelse med 

den præcise transaktionsafgrænsning i 6-trinsanalysen. 

Immaterielle rettigheder kan ligeledes overdrages i en kombination med øvrige aktiver eller services. 

Hertil gælder de samme udfordringer vedrørende vurderingen af, hvorvidt det skal betragtes som en 

samlet transaktion, eller der skal opdeles i flere transaktioner, som værdiansættes særskilt. Igen er 

det afgørende, i hvor stort et omfang den immaterielle rettighed er forbundet med den øvrigt 

overførte service eller aktiv. Målet er i denne omgang også, at den kontrollerede transaktion skal 

foretages på armslængde, og vurderingen skal i denne ombæring også vurderes i forhold til, hvordan 

en sammenlignelig transaktion mellem uafhængige selskaber ville være foretaget. 

4.4. Fastlæggelsen af armslængdevilkår i situationer med immaterielle rettigheder 

Dette afsnit har til formål at behandle udfordringerne, som multinationale koncerner kan opleve, 

når de sammenligner kontrollerede transaktioner, som indeholder immaterielle rettigheder, med 

transaktioner mellem uafhængige selskaber. Sammenligningen med transaktioner mellem 

uafhængige selskaber foretager koncerner i det sidste punkt i 6-trinsanalysen. Retningslinjerne om 

sammenlignelighedsanalysen på et generelt niveau findes i TPG kapitel 1-3. TPG kapitel 6 supplerer 

disse retningslinjer i forhold til transaktioner, som involverer immaterielle rettigheder. 

Immaterielle rettigheder kan have meget specifikke karakteristika, som gør det svært at finde 

sammenlignelige transaktioner i forbindelse med prisfastsættelsen på transaktionstidspunktet.71 

Ved sammenlignelighedsanalysen, skal realistiske alternativer og muligheder for de involverede 

koncernselskaber tages til efterretning. I den forbindelse er det vigtigt, at der tages højde for alle de 

involverede selskaber, hvilket også er gældende, selvom det i sidste ende besluttes, at der benyttes 

en én-sidet TP metode.72 Det er centralt, at den kontrollerede transaktion er den bedste mulige 

løsning for alle involverede koncernselskaber. Der er ikke krav om, at koncernselskaberne skal 

foretage transaktioner fuldstændigt, som uafhængige selskaber ville have gjort i en sammenlignelig 

situation. Det er dog nødvendigt at sammenholde fordelingen af profit i en transaktion mellem 

uafhængige selskaber i vurderingen af, hvorvidt den kontrollerede transaktion er foretaget i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet.73 

Forhold, som en koncern særligt skal være opmærksom på i forbindelse med en 

sammenlignelighedsanalyse af transaktioner, som involverer overdragelsen af immaterielle 

rettigheder, er illustreret i figur 14 nedenfor. 

                                                        
70 TPG 2017, Art. 6.97 
71 TPG 2017, Art. 6.108 
72 TPG 2017, Art. 6.111-12 
73 TPG 2017, Art. 6.140 
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Figur 14 – Vigtige forhold til sammenlignelighedsanalyse af IP transaktioner 
 

Eksklusivitet 
 

I hvor høj grad en immateriel rettighed er juridisk beskyttet kan gøre stort udslag 

i sammenlignelighedsanalysen. Såfremt ejeren af den immaterielle rettigheder har 

ret til at afstå andre til at bruge den, vil denne ejer have mere indflydelse på 

markedet end øvrige markedsdeltagere uden denne eneret. 
 

Tidshorisont 
 

Omfanget og tidshorisonten over den juridiske beskyttelse er et vigtigt parameter 

i sammenlignelighedsanalysen. Hvor længe og i hvor stort omfang en given 

immateriel rettighed er beskyttet, vil i høj grad påvirke værdien og dermed 

vurderingen af to ellers sammenlignelige immaterielle rettigheder. 
 

Geografisk omfang 
 

En immateriel rettigheds geografiske omfang har stor indvirkning på værdien, da 

et globalt omfang eksempelvis vil være mere værd end et begrænset lokalt omfang. 

Dette vil derfor ligeledes påvirke udfaldet af en sammenlignelighedsanalyse. 
 

Levetid 
 

En immateriel rettigheds levetid vil i høj grad påvirke dens værdi. Levetiden kan 

påvirkes af flere ting, eksempelvis teknologisk udvikling, som kan medvirke til at 

en rettighed outdates. Det er derfor et vigtigt parameter i en sammenligneligheds-

analyse. 
 

Udviklingsstadie 
 

Hvor langt i udviklingsprocessen en immateriel rettighed befinder sig, er ligeledes 

et vigtigt parameter. Dette er for eksempel tilfældet ved farmaceutiske 

immaterielle rettigheder, som gennemlever flere tests gennem udviklingsfasen. 

Desto længere gennem sin udvikling rettigheden er, desto mere værdifuldt vil den 

alt andet lige være. Dermed skal der tages højde herfor ved 

sammenlignelighedsanalysen. 
 

Ret til 

videreudvikling 

 

Hvorvidt retten til videreudvikling på og forbedringer af en immateriel rettighed 

følger med, vil påvirke værdien ved en sammenlignelighedsanalyse. Dette skyldes, 

at der for en lang række immaterielle rettigheder er stor risiko for at blive outdated 

grundet substituerende produkters udvikling. Dermed er muligheden for 

videreudvikling og dermed forlængelsen af levetiden for den immaterielle 

rettighed en stor faktor for værdien. Ligeledes gælder muligheden for at 

videreudvikle nye produkter på baggrund af den nuværende rettighed. 
 

Forventning til 

fremtidig fordel 

 

Er der stor forskel mellem forventningerne til den immaterielle rettigheds 

fremtidige indtjening og ellers sammenlignelige rettigheder, må der stilles 

spørgsmålstegn ved brugen af disse i sammenlignelighedsanalysen. 

Forventningerne til fremtidige fordele vil påvirke den nutidige værdi af en 

immateriel rettighed og er derfor et vigtigt parameter i sammenligneligheds-

analysen. 

 Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 6.116-6.127 
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4.4.1. Sammenligning af risici 

Gennem sammenlignelighedsanalysen er det vigtigt at forholde sig til risikoen, der er forbundet med 

de forventede fremtidige fordele knyttet til den immaterielle rettighed. I den forbindelse gælder også 

fordelingen af omtalte risiko mellem de involverede selskaber. Her kan nævnes en række typer af 

risici, som bør inkluderes og overvejes i analysen.74 

 Risikoen forbundet med den fremtidige udvikling af den immaterielle rettighed, 

herunder risikoen for at den immaterielle rettighed ikke ender med kommerciel succes. 

Denne risiko vil eksempelvis være højere ved immaterielle rettigheder, som endnu ikke 

er færdigudviklet, da der i den forbindelse er en højere usikkerhed end ved rettigheder, 

som er færdigudviklet. 

 Risikoen knyttet til den direkte værdi af den immaterielle rettighed. Denne risiko vil 

eksempelvis indeholde sandsynligheden for, at et substituerende produkt vil udvikles og 

dermed overflødiggøre rettigheden på markedet. Dette vil nedsætte rettighedens værdi 

eller i værste fald helt fjerne den. 

 Risikoen for at den immaterielle rettigheds juridiske beskyttelse krænkes eller på anden 

vis udfordres. Herunder ligger både sandsynligheden for at øvrige markedsdeltagere med 

succes udfordrer beskyttelsen samt omkostninger forbundet med opretholdelsen af 

beskyttelsen mod krænkende selskaber. 

 Risikoen i forbindelse med eventuelt produktansvar og lignende forbundet med fremtidig 

anvendelse af den immaterielle rettighed. 

4.4.2. Justeringer vedrørende sammenlignelighedsanalysen 

De generelle TPG retningslinjer vedrørende sammenlignelighedsjusteringer er ligeledes gældende 

for transaktioner i forbindelse med immaterielle rettigheder. Det bemærkes dog i denne 

sammenhæng, at der ofte er forbundet en vis usikkerhed med sammenlignelighedsfaktorerne, når 

der er tale om immaterielle rettigheder. En mindre forskel mellem to ellers sammenlignelige 

rettigheder kan vise sig at have en stor indflydelse på værdien, hvorfor det kan være en udfordring 

at lave en korrekt sammenlignelighedsjustering, som tager alle forhold med i betragtningen. Jo 

større en justering, det vurderes, der er behov for, desto større usikkerhed er der forbundet med 

brugen af den sammenlignelige transaktion mellem uafhængige selskaber. Dermed opstår der 

usikkerhed om, hvorvidt denne transaktion er brugbar i TP analysen.75 
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4.4.3. Valg af TP metode ved overdragelse af immaterielle rettigheder 

Ved valg af TP metode i kontrollerede transaktioner med immaterielle rettigheder gælder 

retningslinjerne i TPG kapitel 2 på lige vilkår som ved øvrige transaktioner. Hvilken metode, der bør 

vælges til prisfastsættelse af en given kontrolleret transaktion er afhængig af forholdende i den 

specifikke transaktion. Såfremt sammenlignelighedsanalysen identificerer en sammenlignelig 

transaktion mellem uafhængige selskaber, er der intet til hinder for, at den anvendes til fastsættelse 

af en armslængdepris. Det er dog langt fra altid, at dette vil være tilfældet, eftersom immaterielle 

rettigheder ofte er meget unikke. Dermed vil CUP metoden ofte ikke anerkendes, eftersom denne i 

høj grad afhænger af sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige selskaber. 

Ved brug af de andre TP metoder vil man, såfremt muligt, først aflønne de enkelte koncernselskabers 

rutinefunktioner, hvorefter man ender med en residualprofit. Om residualprofitten udelukkende 

skal gå til principalen, eller om den skal fordeles med en TPSM, afhænger af, om der er flere 

koncernselskaber med unikke og værdifulde bidrag. Det vigtige er, at slutresultatet skal være en 

prisfastsættelse, der er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.76 

Desuden fraråder TPG anvendelsen af metoder, som værdiansætter immaterielle rettigheder 

udelukkende på baggrund af omkostningerne forbundet hermed, eksempelvis i forbindelse med 

udviklingen af den immaterielle rettighed.77 Dette skyldes, at der sjældent ses en korrelation mellem 

omkostningerne forbundet med udviklingen af en immateriel rettighed og dennes evne til at 

generere fremtidig profit. Dermed er omkostninger ofte ikke en god indikator på den reelle værdi. 

Derimod er den forventede fremtidige indkomst hidrørende fra den immaterielle rettighed en bedre 

indikator for værdien af heraf.  

4.4.4. Værdiansættelse ved brug af DCF modellen 

Til at fastsætte værdien af en immateriel rettighed ud fra den forventede fremtidige indkomst kan 

Discounted Cash Flows (DCF) modellen anvendes. DCF modellen tilbagediskonterer fremtidige 

pengestrømme og bruger dette som en retfærdiggørelse af den nuværende værdi af rettigheden. 

Denne model kan ligeledes anvendes i TP sammenhænge, som tilfældet også vil være for øvrige 

lignende modeller, herunder modeller som tilbagediskontere indkomsten alene. 

Anvendelsen af DCF modellen kræver en bred vifte af information. De finansielle projekteringer skal 

foretages på et oplyst og realistisk grundlag, herunder information vedrørende vækstrater, 

renteudvikling, den immaterielle rettigheds levetid, den fremtidige skatteeffekt og eventuel 
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terminalværdi.78 Udfordringen for en koncern, som skal foretage disse finansielle projektioner, 

består i prisfølsomheden af de enkelte faktorer. En mindre ændring i renteprocenten, levetiden, 

vækstraten eller lignende, vil have en enorm effekt på den fastsatte værdi.79 

Det samme gør sig gældende for øvrige antagelser. Effekten af fejl i antagelserne er potentielt meget 

store. Derfor er det nødvendigt, at koncernen dokumenterer de grundlæggende antagelser bag dens 

beregninger i modellen, samt er i stand til at argumentere for sine antagelser og valg af metode. 

En koncern kan med fordel udnytte, at disse antagelser ofte allerede beregnes som grundlag for 

kommerciel beslutningstagen. Det er derfor muligt at bruge de samme argumenter og antagelser, 

som koncernen bruger i andre forretningsmæssige sammenhænge. Dette kunne eksempelvis være 

den rente, som koncernen generelt anvender i sine vurderinger af potentielle investeringer, eller 

hvilken levetid koncernen vurderer den immaterielle rettighed har i andre sammenhænge.80 

På grund af den store indflydelse, som de enkelte antagelser har på den fastsatte værdi, inkluderer 

TPG en række eksempler på antagelser, og hvilke udfordringer der er forbundet hermed. Disse 

behandles i det følgende. 

4.4.4.1. Nøjagtigheden af de finansielle projektioner og vækstraten 

Hvor nøjagtige de finansielle projektioner er vil i høj grad påvirke værdiansættelsen gennem DCF 

modellen. Det er derfor vigtigt for en koncern, at den aktivt søger at sikre en så nøjagtig projektering 

som muligt. Ofte vil projektioner foretaget i forbindelse med øvrig forretningsplanlægning være 

mere sikre, end tilfældet er med analyser foretaget udelukkende til brug for TP analyse.81 Dette 

skyldes formentligt, at de ansatte, som foretager de forretningsmæssige beslutninger, ofte vil være 

tættere tilknyttet selskabets drift, end tilfældet er for ansatte, som har til ansvar at foretage TP 

beregninger. Det er derfor rimeligt at antage, at de øvrige forretningsmæssige beregninger med 

fordel kan danne grundlag for TP vurderingerne. 

Derudover er det en faktor, hvor langt ude i fremtiden de finansielle projektioner foretages. Jo 

længere ude i fremtiden projektionerne foretages, desto mere usikkerhed vil der være forbundet med 

resultatet.82 Vi anbefaler derfor koncerner nøje at overveje længden på sine finansielle projektioner. 

Det er en balancegang at vælge længden, da en for kort periode heller ikke vil være retvisende. 
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Som en antagelse til de finansielle projektioner er blandt andet den valgte vækstrate, som koncernen 

benytter. Det er usandsynligt, at vækstraten vil være konstant over en længere tidsperiode. En lineær 

vækstrate er derfor ikke et fornuftigt valg, medmindre den er veldokumenteret. Det vil derimod øge 

tiltroen til udviklingen, såfremt den er baseret på reel erfaring fra enten koncernen selv eller 

markedet generelt, ligesom tilfældet er med de øvrige finansielle projektioner.83 

4.4.4.2. Antagelser vedrørende diskonteringsrenten 

Et centralt element i en DCF model er fastsættelsen af diskonteringsrenten. Denne rente skal tage 

højde for tidsværdien af penge, samt usikkerheden forbundet med de forventede pengestrømme. 

Selv små justeringer i diskonteringsrenten har stor indflydelse på den beregnede nutidsværdi af de 

tilbagediskonterede pengestrømme.84 

Der er fra OECD’s side ikke fremsat en fast diskonteringsrente til brug for samtlige TP analyser. Dette 

skyldes, at den fastsatte rente skal afspejle den konkrete situation ved hver enkelt analyse. Ved 

situationer med meget unikke immaterielle rettigheder, som relaterer sig til et meget usikkert 

marked, vil dette derfor skulle afspejles i den valgte diskonteringsrente. Oplever en koncern, at der 

er stor usikkerhed i forbindelse med de fremtidige pengestrømme, vil der derfor skulle anvendes en 

høj diskonteringsrente relativt til en situation med mindre usikkerhed. 

Koncernerne skal dog være opmærksomme på, at der er risiko for at tage højde for den samme risiko 

dobbelt, såfremt dette afspejles både i de finansielle projektioner og diskonteringsrenten. Dermed 

vil der være justeret for den samme risiko to gange, og beregningerne vil derfor ikke være troværdige. 

4.4.4.3. Antagelser vedrørende levetiden og terminalværdi 

Hvor lang tid den immaterielle rettighed forventes at kunne anvendes og generere profit er selvsagt 

også en udslagsgivende faktor. Det spiller derfor en stor rolle, hvorvidt koncernen har taget højde 

for eksempelvis teknologisk udvikling og konkurrencen på det givne marked. 

Ligeledes skal det vurderes, hvorvidt den immaterielle rettighed vil vedblive med at generere profit 

efter sin levetid, eksempelvis gennem videreudviklede produkter. Er dette tilfældet anbefaler vi, at 

koncernen tager højde herfor ved at inkludere en terminalværdi i modellens sidste inkluderede 

periode.85 

4.4.5. Immaterielle rettigheder med stor usikkerhed knyttet til værdien 

For nogle immaterielle rettigheder vil der være så stor usikkerhed knyttet til fastsættelsen af værdien, 

at der skal foretages yderligere handlinger i forbindelse hermed. Det kan eksempelvis opstå ved stor 
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usikkerhed forbundet med sammenlignelighedsanalysen og dermed ingen mulighed for at anvende 

en velegnet transaktion mellem uafhængige selskaber. I sådanne tilfælde skal det stadig være målet 

for koncernen at fastsætte en værdi, der afspejler den transaktion, der ville være foretaget mellem 

uafhængige selskaber i henhold til armslængdeprincippet. 

Koncernselskaberne kan inkorporere en række mekanismer i den indgåede aftale, som kan bidrage 

til, at den kontrollerede transaktion foretages på armslængde på trods af den store usikkerhed.86 Alle 

disse nedenfor behandlede mekanismer er et udtryk for handlinger, som ligeledes foretages blandt 

uafhængige selskaber. Dette skyldes, at et uafhængigt selskab ikke vil indgå aftaler, som er forbundet 

med en enorm usikkerhed. Derfor inkorporerer uafhængige selskaber på normal basis mekanismer 

i deres aftaler for at mindske usikkerheden. 

Et tiltag kan være at gøre tidshorisonten, hvorpå den kontrollerede transaktion foretages, kortere, 

således at der ikke medregnes forventede fordele lang tid ude i fremtiden. Jo længere en tidshorisont 

et estimat strækker sig over, desto mere usikkert vil resultatet blive. Det vil dermed højne 

troværdigheden af prognoserne, såfremt koncernselskaberne kan indgå kortere aftaler. 

Et andet tiltag er at inkludere prisjusteringsklausuler i den indgåede aftale. Dermed kan man sætte 

nogle grænser for den forventede udvikling, således at såfremt udviklingen er signifikant anderledes, 

end prognosen foreslår, vil der blive korrigeret i prisen i form af en ekstra betaling eller reduktion. 

I stedet for at lave en aftale, som ændrer i prisen såfremt, der opstår uforudsete begivenheder, som 

ændrer markant på forventningerne, kan aftalen struktureres således, at prisen afhænger direkte 

heraf. Dette kunne være gennem en aftale, hvor betalingen er fastsat løbende i takt med, at 

resultaterne af aftalen fremkommer til forskel for en lump sum betaling i forbindelse med aftalen. 

En sådan betalingsstruktur kan både være i form af royalty betalinger på eksempelvis omsætningen, 

men også gennem fastsatte milestone betalinger, som indfries i takt med nogle på forhånd fastsatte 

delmål, som eksempelvis fastsatte udviklingsstadier. 

4.4.6. Hard-to-Value Intangibles 

Det kan være en udfordring at vurdere, hvilke fremtidige udviklinger og begivenheder som skal 

medtages i forbindelse med prissætning på en kontrolleret transaktion vedrørende immaterielle 

rettigheder. Ligeledes kan det være svært at vurdere, i hvilket omfang de efterfølgende begivenheder 

er medtaget i prissætningen og i manglende fald, om de burde have været forudset og inkluderet. 

TPG har som en konsekvens af de udfordringer, der kan være i forbindelse med immaterielle 

rettigheder, introduceret begrebet HTVI i forbindelse med 2015 Final Reports. Dette begreb dækker 
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over immaterielle rettigheder, hvor der ikke kan identificeres sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige selskaber, og hvor der samtidigt er stor usikkerhed på transaktionstidspunktet omkring 

den fremtidige udvikling af den immaterielle rettighed og de antagelser, som koncernen har foretaget 

i forbindelse med værdiansættelsen. Definitionen er illustreret i figur 15 nedenfor.87 

Figur 15 – Definition af begrebet Hard-to-Value Intangible 

 

Usikkerheden kan opstå som følge af flere forskellige forhold. Det kan være, at den immaterielle 

rettighed stadig er under udvikling på transaktionstidspunktet. Det kan også være fordi, de 

fremtidige forventede fordele først forventes at blive udnyttet flere år ude i fremtiden, eller at 

måderne, hvorpå disse fordele udnyttes, endnu er nye og ukendte. Det skal tillige bemærkes, at den 

immaterielle rettighed ikke nødvendigvis selv vil være en HTVI, men kan sagtens være tilknyttet 

udviklingen af en anden immateriel rettighed, som kan klassificeres som en HTVI. 

Der er stor usikkerhed forbundet med prisfastsættelsen af en HTVI, og de underliggende antagelser 

er baseret på intern viden om den pågældende koncern, dens forretning, dens produkter, de 

markeder den opererer på, den specifikke immaterielle rettighed der behandles mm. Da der ikke er 

tilgængelig markedsinformation, bliver det baseret på koncernens interne informationer. Dermed 

vil der være et asymmetrisk forhold i den viden omkring den kontrollerede transaktion, som 

henholdsvis koncernen og skattemyndigheden har til rådighed i forbindelse med TP analysen og 

vurderingen heraf. Skattemyndighederne er derfor utrolig afhængig af den information, de modtager 

fra koncernen. 

TPG har derfor ligeledes introduceret muligheden for, at skattemyndigheder kan vurdere, hvorvidt 

en kontrolleret transaktion er i overensstemmelse med armslængdeprincippet ud fra en ex-post 

betragtning. Målet med dette er at udligne en del af denne informationsasymmetri ved at give 

skattemyndighederne et værktøj til vurdering af de af koncernerne prisfastsatte transaktioner. Det 
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er dermed blevet et vigtigt værktøj for skattemyndighederne at kunne bruge ex-post information til 

at vurdere ex-anteantagelser og -prognoser, men samtidigt en udfordring for koncernerne, da det 

sætter store krav til, at de kan dokumentere, at deres antagelser afspejlede den faktiske viden på 

beslutningstidspunktet. 

Når skattemyndighederne ønsker at tage ex-post information med i betragtningen, er det i henhold 

til TPG nødvendigt, at der sammenholdes med den information, der var tilgængelig på 

transaktionstidspunktet. Det er ikke et krav, at koncernens analyse og prognoserne resulterende 

derfra viser sig at være en fuldstændig afspejling af begivenhederne. Det er dog et krav, at koncernen 

har taget sandsynligheden for de mulige udfald med i betragtningen.88 

Der kan i praksis opstå differencer mellem et selskabs forventninger og de efterfølgende faktiske 

realiseringer, som det ikke forventes, at koncernen inkluderer på ex-ante tidspunktet. Eksempelvis 

naturkatastrofer og politiske forhold. Hvad angår politiske forhold er de seneste amerikanske tiltag 

om at genetablere toldmure, på blandt andet stålvare, et godt eksempel. Det kan ikke med rimelighed 

forventes, at en koncern inkluderer forhold som disse. Derudover pålægger bevisbyrden SKAT, 

såfremt de vurderer, at forhold, som med rimelighed kunne forventes, ikke er inkluderet. 

En række undtagelser gør sig gældende, hvor skattemyndighederne ikke kan anvende ex-post 

betragtningen til vurderingen. Disse er oplistet nedenfor, og er blot én af disse opfyldt, kan 

skattemyndighederne ikke foretage ex-post vurderingen. 

 Koncernen har tilvejebragt begge nedenstående: 

1. Detaljeret information vedrørende den kontrollerede transaktion og de foretagne 

prognoser ved ex-ante vurderingerne på transaktionstidspunktet. Disse skal 

indeholde de pågældende risici og hvorledes de er medregnet i prognoserne, samt 

hvorledes det er sikret, at samtlige forventelige begivenheder er indregnet med den 

korrekte sandsynlighed. 

2. Detaljeret dokumentation for at en eventuel difference mellem prognoserne i ex-ante 

vurderingen og de reelle udfald i ex-post vurderingen skyldes enten begivenheder, 

som ikke med rette kunne forventes, eller skyldes at udfaldet ikke stemte overens med 

sandsynlighederne i analysen på trods af, at disse er korrekt vurderet. 

 Den kontrollerede transaktion er omfattet af en avanceret bi- eller multilateral TP aftale 

mellem de involverede skattemyndigheder. 
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 Den væsentlige difference mellem prognoserne i ex-ante vurderingen og de reelle udfald i ex-

post vurderingen resulterer i, at kompensationen kan reduceres eller forøges med mindre 

end 20% af den fastsatte kompensation ved transaktionstidspunktet. 

 Såfremt en periode på fem år er gået siden det år, hvor den kontrollerede transaktion første 

gang bidrog med indkomst til det modtagende selskab, og den væsentlige difference mellem 

prognoserne i ex-ante vurderingen og de reelle udfald i ex-post vurderingen i den periode 

ikke overstiger en grænse på 20% af prognosen foretaget ex-ante. 

Skattemyndighederne kan dermed ikke foretage en ex-post korrektion, såfremt koncernen kan 

dokumentere, at den har taget højde for samtlige forventelige begivenheder, og at de begivenheder, 

der er indtruffet ex-post ikke kunne være påregnelige. Dette mener vi skyldes, at uafhængige 

selskaber heller ikke ville have haft mulighed for at forudse disse begivenheder, og dermed kan det 

ikke forventes at koncernselskaber kan tage højde for disse begivenheder. 

Selvom koncernen ikke formår at opfylde dette, kan skattemyndighederne stadig ikke foretage 

korrektion på baggrund af ex-post vurderingen, såfremt afvigelsen mellem kompensationen på 

baggrund af ex-post vurderingen og den faktisk betalte kompensation ikke overstiger 20% af den 

faktisk betalte kompensation. Dette mener vi skyldes, at fokus rettes mod væsentlige afvigelser fra 

den betalte kompensation for ikke at bebyrde koncernerne overflødigt.  

Selvom afvigelsen mellem kompensationen på baggrund af ex-post vurderingen og den faktisk 

betalte kompensation overstiger 20%, kan skattemyndighederne ikke foretage ex-post korrektionen, 

såfremt der er gået 6 år fra transaktionstidspunktet og afvigelsen mellem den projekterede indkomst 

til det overtagende koncernselskab og den realiserede indkomst til det overtagende koncernselskab 

i denne periode ikke afviger med mere 20%. 

4.4.7. Public discussion draft Implementation Guidance on Hard-to-Value Intangibles 

Den 23. maj 2017 udgav OECD et DD med titlen Implementation Guidance on Hard-to-Value 

Intangibles (DD HTVI), som i det følgende afsnit behandles. DD HTVI er en vejledning om HTVI, 

som har til formål at sikre en fælles forståelse og praksis hos skattemyndighederne for, hvordan 

korrektioner foretages i sager med HTVI involveret. Gennem denne vejledning ønsker OECD at sikre 

en konsistent ageren og dermed reducere risikoen for dobbelt beskatning.89 

DD HTVI har et stort fokus på skatteasymmetrien i viden mellem skatteyder og –myndighed, hvorfor 

den i sit indhold har lagt meget vægt på vejledning i ex-post betragtningens anvendelse til at vurdere 
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ex-ante vurderingen. Den pointerer desuden vigtigheden i, at ex-post betragtningen tager 

sandsynlighederne for begivenheder efter transaktionsdagen med i vurderingen.  

Vejledningen anbefaler skattemyndighederne at have fokus på situationer, hvor der er store 

afvigelser mellem koncernernes ex-ante vurderinger og de efterfølgende ex-post betragtninger. Det 

forklares, at skattemyndighederne kan formode, at de finansielle projektioner foretaget af koncernen 

burde have været højere, når den faktiske indkomst er signifikant højere end den projekterede 

indkomst. Skattemyndighederne opfordres derfor til aktivt at undersøge situationer, hvortil der 

identificeres store afvigelser. 

DD HTVI kommenterer ligeledes på betalingsprofilen for de kontrollerede transaktioner. 

Skattemyndighederne må gerne foretage sin ex-post vurdering efter en anden betalingsstruktur, end 

den som koncernen har foretaget, såfremt det vurderes, at den er et udtryk for, hvorledes uafhængige 

selskaber ville gøre. Det betyder, at skattemyndighederne gerne må indregne betingede betalinger 

og betalingsklausuler, hvis det vurderes, at dette er normen i branchen blandt uafhængige selskaber. 

Vejledningen anbefaler ligeledes skattemyndighederne at udføre løbende kontrol af HTVI 

værdiansættelser. Det påpeges, at det er vigtigt at identificere kontrollerede HTVI transaktioner så 

tidligt som muligt, for at der tidligt i forløbet kan foretages vurderinger af, hvorvidt der er behov for 

korrektioner eller ej. Ved at inkorporere løbende kontroller øges sandsynligheden for, at 

skattemyndighederne identificerer situationer, hvortil der ikke er foretaget korrekte vurderinger. 

4.4.8. Interessenternes kommentarer til DD HTVI 

OECD har offentliggjort de modtagne kommentarer fra interessenter, som vil gennemgås i det 

følgende repræsenteret af BIAC og EY. Efterfølgende vil vi ligeledes selv komme med egne 

synspunkter til vejledningen. 

Kommentarer fra BIAC 

Overordnet mener BIAC, at dette er et meget indviklet område, hvorfor BIAC byder DD HTVI 

velkommen. Dog er de bekymret for, at vejledningen er for bred og eksemplerne for overfladiske. 

Dette kan resultere i, at koncernerne ikke er informeret grundigt nok i, hvorledes værdiansættelsen 

skal foretages. Det kan derfor være svært for koncerner at sikre sig i mod fremtidige korrektioner 

alene på baggrund af den nuværende vejledning. BIAC mener, at vejledningen bør være detaljeret 

nok til, at både skatteyder og –myndighed har fuld tiltro til, at foretagne korrektioner skyldes, at den 

kontrollerede transaktion ikke har været på armslængde frem for, at de skyldes begivenheder efter 
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transaktionen. De inkluderer derfor forslag til, hvordan denne usikkerhed kan begrænses i deres 

kommentarer, hvor de vigtigste pointer behandles nedenfor.90 

BIAC mener, at definitionen af, hvad der kendetegner en HTVI, er meget bred og argumenterer for 

at det vil øge informationsniveauet, såfremt der i DD HTVI inkluderes en liste med eksempler, som 

falder udenfor HTVI definitionen. Vi er enige i denne betragtning, da man i TPG retningslinjerne og 

vejledningen kun behandler situationer, som falder inden for definitionen. I TPG retningslinjernes 

definition af immaterielle rettigheder er der både inddraget situationer, som falder indenfor såvel 

som udenfor, hvilket vi mener bør afspejles i DD HTVI til fordel for koncernerne. 

BIAC mener, at eksemplerne i DD HTVI ikke er detaljerede nok til at bidrage koncernerne og 

skattemyndighederne med faktorer, som bør inddrages, når det skal vurderes, hvorvidt der foretages 

en passende vægtning af sandsynligheder for forudsigelige begivenheder relevant for 

værdiansættelsen. Ligeledes kritiseres det forhold, at alle eksemplerne er foretaget for en koncern, 

som opererer på det farmaceutiske marked. Dette er ikke repræsentativt, eftersom retningslinjerne 

på området påvirker alle industrier, som har immaterielle rettigheder. 

Samtlige eksempler i vejledningen behandler kun en enkelt faktor, som påvirker projektionerne 

foretaget af koncernen og samtlige resulterer i en korrektion som følge af ex-post betragtningen. 

BIAC argumenterer derfor for at inddrage en række eksempler, som udfordrer forståelsen i højere 

grad. Vi er enige i denne betragtning, da vi deler holdningen om at eksemplerne i DD HTVI er for 

simple og overfladiske. Vi mener, at eksemplerne behandler den mindst komplicerede del af 

retningslinjerne og helt udelader at kommentere på de elementer, som vi mener for alvor er en 

udfordring for koncernerne, når de skal leve op til kravene. 

BIAC argumenterer desuden for, at DD HTVI i højere grad bør omfatte flere TPG kapitler og 

samspillet imellem disse. I den forbindelse nævnes specifikt samspillet med retningslinjerne for 

TPSM. 

BIAC vurderer, at der korrekt er en asymmetri af viden, som DD HTVI såvel som retningslinjerne 

angiver, men at den forventede dokumentation ydet af koncernen bør være proportionel med 

koncernens størrelse. En bekymring er, at små og mellemstore koncerner rammes unødigt hårdt af 

disse krav, såfremt de kun har tilknyttet immaterielle rettigheder i et mindre omfang. 

BIAC vurderer, at skattemyndigheder bør introducere en fast forældelsesfrist, hvortil 

skattemyndigheder ikke længere kan foretage korrektioner. Denne frist skal tage højde for 

skattemyndighedernes behov for tid til at indhente dokumentation, men vil mindske usikkerheden 
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for koncernen. Dette mener vi er et godt forslag, da vi vurderer, at de nuværende retningslinjer og 

DD HTVI potentielt kan bidrage til stor usikkerhed hos koncernerne. Hvis der derudover kan 

foretages korrektioner længere tilbage i tid, vil det potentielt være en stor omkostning for 

koncernerne, såfremt de ikke formår at værdiansætte et HTVI korrekt. 

Kommentarer fra EY 

Overordnet set mener EY, at mange afsnit i kapitel 6, som burde have været inkluderet i DD HTVI, 

ikke er medtaget. EY inkluderer derfor en række forslag til emner, som med fordel kunne behandles 

i en korrigeret vejledning.91 De vigtigste pointer er behandlet nedenfor. 

EY mener, at der har været stort fokus på at udligne asymmetrien i viden, som dermed har pålagt en 

urimelig stor byrde på koncernerne, da det ikke er klart defineret, hvad der konkret ønskes, at 

koncernen inkluderer i sin dokumentation. De mener ikke, at det er rimeligt, at koncernerne kræves 

at definere samtlige mulige udfald i deres projektioner, men at det bør være nok at kunne 

dokumentere, at projektioner er anvendt til øvrige formål end skattemæssige, eksempelvis 

forretningsdispositioner. De mener yderligere, at en sådan byrde har et omfang, som resulterer i et 

de facto krav om at inkludere prisjusteringsklausuler. Da dette er den eneste løsning, hvorpå 

koncernselskaberne kan sikre, at der tages højde for uventede forhold. 

Ligesom BIAC vurderer EY, at eksemplerne bør udvides yderligere, så der inkluderes situationer, 

hvortil det ikke resulterer i en korrektion på baggrund af ex-post. De mener, at eksemplerne i deres 

nuværende tilstand, som de fremlægges i udkastet, signalerer, at koncerner er påkrævet at 

inkorporere samtlige mulige udfald i deres projektioner. Vi mener ikke, at der decideret signaleres, 

at samtlige udfald skal medtages, men vi kan godt forstå synspunktet, da de nuværende eksempler i 

DD HTVI ikke er konkrette nok i forhold til, hvilke udfald der skal medtages. Dermed er der risiko 

for fejlfortolkninger, hvorfor der bør uddybes yderligere på dette område. 

EY mener, at de nuværende retningslinjer fastsætter, at den generelle bevisbyrde ligger hos 

koncernerne. Når der dermed opstår en situation, hvor SKAT foretager en primær korrektion, kan 

det være utrolig svært for koncernen at overbevise den anden involverede skattemyndighed om at 

foretage den korresponderende korrektion. Dermed er der en overhængende risiko for, at en 

dobbeltbeskatningssituation forekommer, hvilket er til stor gene for koncernen. De mener, at det bør 

slås fast, at bevisbyrden er pålagt skattemyndighederne, såfremt de ønsker at foretage en korrektion. 

EY mener, at punkt 23 i DD HTVI bidrager med usikkerhed, da det angives, at selvom en undtagelse 

fraskriver muligheden for brugen af ex-post, kan der stadig være øvrige dele af TPG, som muliggør 
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en korrektion. EY mener dog ikke, at der bør være mulighed for at foretage korrektion som følge af 

forskellen mellem projektioner og faktisk resultat, når en undtagelse fraskriver muligheden. Der skal 

derfor være et specifik punkt i TPG, som giver skattemyndighederne hjemmel til at foretage 

korrektion, såfremt dette skal være en mulighed. 

EY mener, at den manglende vejledning i, hvordan vægtningen af sandsynlighederne for udfald skal 

foretages, resulterer i stor usikkerhed. Der er dermed grundlag for en række diskussioner og 

uenighed vedrørende dette. Vi deler denne holdning, da vi ligeledes mener, at DD HTVI bør 

indeholde konkrete eksempler på, hvordan en vægtning kunne foretages for at imødekomme tvivl 

fra koncernens side. 

EY vurderer, at en best practise med fordel kunne fremvises af skattemyndigheder for at 

imødekomme den byrde og usikkerhed, der på nuværende tidspunkt er i forbindelse med en række 

af forholdene vedrørende HTVI og ex-post vurderinger. Dette mener vi er et rigtig godt forslag, som 

med fordel kunne inkluderes. Vi mener, at der generelt er for mange usikkerheder for koncernerne, 

som ville kunne afhjælpes, såfremt TPG inkluderer konkrete cases, hvortil retningslinjerne anvendes 

i praksis og dermed afspejler nogle af de beslutninger, som koncernerne selv oplever. 

4.5. Delkonklusion 

Ved immaterielle rettigheder er det først og fremmest vigtigt, at multinationale koncerner er bevidste 

om, at TPG’s definition på en immateriel rettighed adskiller sig fra øvrige regnskabsmæssige og 

juridiske definitioner. En immateriel rettighed er i TP sammenhænge defineret som et aktiv, der ikke 

er fysisk eller finansielt, men som kan ejes eller kontrolleres, og som et uafhængigt selskab ville kræve 

kompensation for at overdrage. 

Koncernerne skal være opmærksomme på, at TPG kræver, at indkomsten fra en immateriel rettighed 

skal fordeles mellem de koncernselskaber, som bidrager med værdiskabende aktiviteter, og ikke som 

tidligere, hvor størstedelen blev allokeret til den juridiske ejer. Fordelingen skal foretages i forhold 

til hvilke koncernselskaber, som påtager sig risici i forhold til DEMPE funktionerne. 

I den forbindelse skal koncernerne foretage en grundig funktions- og risikoanalyse, som kan danne 

grundlag for fordelingen. Denne proces er udfordrende, og forkerte resultater kan potentielt føre til 

omfattende korrektioner i koncernens skattebetalinger. 

I forbindelse med funktionsanalysen er det vigtigt at identificere, hvilke koncernselskaber som 

udøver funktioner, anvender aktiver og påtager risici. I den forbindelse skal det ligeledes 

identificeres om disse bidrag foretages af et koncernselskab, som har kontrol over sine bidrag eller 

ej, da dette påvirker størrelsen på kompensationen for bidragene. 
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Koncerner skal i forbindelse med sammenlignelighedsanalysen være opmærksomme på, at 

immaterielle rettigheder ofte er meget unikke og forbundet med væsentlig usikkerhed, hvilket 

påvirker udvalget af sammenligelige transaktioner mellem uafhængige selskaber. Til 

værdiansættelse af en immateriel rettighed anbefales det som udgangspunkt at anvende en DCF 

model. Dog understreges vigtigheden af, at der foretages en grundig analyse, som kan danne 

fundament for antagelserne bag metoden. Dette skyldes, at selv små udslag i antagelserne kan have 

en markant påvirkning på den beregnede værdi af den immaterielle rettighed. 

Vigtigheden heraf underbygges yderligere i kraft af, at retningslinjerne giver skattemyndigheder 

mulighed for at vurdere koncernernes TP i et ex-post perspektiv. Denne mulighed er påtænkt at 

udligne asymmetri i viden mellem koncernerne og skattemyndighederne om den kontrollerede 

transaktion. Det er derfor et krav, at koncernerne indregner alle forventelige udfald i deres 

beregninger med en vægtning efter sandsynlighed. Disse projektioner skal dokumenteres grundigt, 

da dokumentationen danner grundlag for SKAT’s vurderinger. 

OECD’s udkast til vejledning om HTVI er påtænkt at bidrage til en sikring af fremgangsmåden blandt 

skattemyndighederne. Interessenterne mener dog, at DD HTVI er for overfladisk og simpel, samt at 

der ikke foretages konkret vejledning i de elementer i retningslinjerne, som for alvor kan føre til fejl 

hos koncernerne. Vi deler denne holdning og anbefaler derfor OECD at foretage yderligere 

udbygninger til vejledningen, som blandt andet indeholder en eller flere best practise case 

eksempler. 

Vi anbefaler koncernerne at være meget grundige i deres TP analyse vedrørende immaterielle 

rettigheder, da der grundet behovet for antagelser og mangel på sammenlignelige transaktioner er 

store udfordringer forbundet med at afspejle armslængdepriser. Risikoen for store korrektioner i 

koncernselskabernes skattemæssige indkomster bør være en markant motivationsfaktor herfor. 
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5. TPG 2017 kapitel 9 - Forretningsmæssige omstruktureringer 

BEPS projektet har ført til, at flere kapitler i TPG er blevet opdateret. Som følge af disse opdateringer, 

opstod et behov for, at TPG kapitel 9 om forretningsmæssige omstruktureringer (omstruktureringer) 

blev opdateret. En af grundene var, at henvisninger fra kapitel 9 til de resterende kapitler, herunder 

især kapitel 1 og 6, skulle opdateres, således at kapitel 9 blev konform med de resterende 

retningslinjer. Derudover blev delene Part I: Særlige hensyn til risici og Part IV: Anerkendelse af 

de faktiske foretagende transaktioner i TPG 2010 kapitel 9 flyttet til kapitel 1 i 2015 Final Reports, 

hvorfor der ikke var behov for at gentage disse i kapitel 9. Ved at rykke de to dele til TPG kapitel 1, 

vil afsnittene være gældende for samtlige TPG kapitler, fremfor kun ved omstruktureringer. Derfor 

udgav OECD den 4. juli 2016 dokumentet Conforming Amendments to Chapter IX of the Transfer 

Pricing Guidelines (DD Chapter 9), som var et udkast til et opdateret kapitel 9. Efter at have 

modtaget interessenternes kommentarer til DD Chapter 9, blev det opdaterede kapitel 9 en del af 

TPG 2017, som blev udgivet i juli 2017. 

Dette kapitel har til formål at analysere, hvilken indflydelse det nye TPG kapitel 9 om 

omstruktureringer har for et dansk moderselskab i en multinational koncern i forbindelse med 

overdragelse af immaterielle rettigheder. 

Efter at sektionerne om risici og anerkendelse er flyttet til TPG kapitel 1, er TPG 2017 kapitel 9 

opbygget som illustreret i figur C i bilag 2. Denne struktur vil ligeledes blive fulgt i behandlingen af 

vejledningen nedenfor. 

5.1. Anvendelsesområde 

Kapitel 9 indledes med en definition af en omstrukturering, som lyder, som følger:  

 

"In the context of this chapter, business restructuring refers to the cross-border 

reorganisation of the commercial or financial relations between associated enterprises, 

including the termination or substantial renegotiation of existing arrangements."92 

 

 

Definitionen rammer dermed samtlige grænseoverskridende reorganiseringer af kommercielle og 

finansielle relationer mellem koncernselskaber. 

Af en koncernintern omstrukturering følger det oftest, at profitpotentiale omfordeles mellem 

koncernselskaber, og det er hovedformålet med TPG 2017 kapitel 9 at diskutere, hvorledes 

armslængdeprincippet skal anvendes i forbindelse med denne ændring i resultatfordelingen. 

                                                        
92 TPG 2017, Art. 9.1 
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5.2. Anvendelse af armslængdeprincippet og TPG i omstruktureringer 

Sektion B i kapitel 9 indledes med, at OECD fastslår, at armslængdeprincippet og TPG ikke skal 

anvendes anderledes ved kontrollerede transaktioner i forbindelse med og efter omstruktureringer i 

forhold til transaktioner, som var struktureret på samme vis fra begyndelsen.93 Denne udmelding er 

væsentlig for anvendelsen af armslængdeprincippet i omstruktureringer. Vi mener, at det er vigtigt 

at koncerner forstår, at det stadig er vilkårene, på baggrund af hvilke en kontrolleret transaktion er 

indgået, der er genstand for TP analysen, selvom der er tale om en omstrukturering. Som det følger 

af definitionen på armslængdeprincippet, må disse vilkår ikke afvige væsentligt fra de vilkår, på 

baggrund af hvilke en sammenlignelig transaktion mellem uafhængige selskaber er indgået. 

5.2.1. Part I: Armslængde kompensation for selve omstruktureringen 

I introduktionen til part I angives det, at en omstrukturering kan udgøres af en grænseoverskridende 

overdragelse af noget af værdi, eller en afslutning eller en genforhandling af en eksisterende ordning 

på tværs af landegrænser.94 

Det faktum, at en koncern har valgt at omstrukturere på baggrund af fornuftige kommercielle 

beslutninger på koncernniveau, medfører ikke i sig selv, at omstruktureringen er foretaget på 

armslængde. Her er det vigtigt, at koncernerne følger separate entity approach, som kræver, at de 

vilkår, som omstruktureringen bygger på, skal være på armslængde set fra alle involverede 

koncernselskabers perspektiv. 

Når armslængdeprincippet anvendes på omstruktureringer, skal analysen tage udgangspunkt i den 

præcise transaktionsafgrænsning, hvor kommercielle og finansielle forhold mellem 

koncernselskaberne identificeres med særligt fokus på de udførte funktioner, anvendte aktiver og 

påtagede risici. Ud over funktionsanalysen skal koncernerne også tage højde for kontraktvilkårene, 

de økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. OECD nævner ikke den sidste 

sammenlignelighedsfaktor, som er realydelsens egenskaber. Vi vurderer dog, at koncernerne stadig 

skal tage højde for denne sammenlignelighedsfaktor, især hvis koncernselskaberne i forbindelse med 

omstruktureringen overdrager immaterielle rettigheder, hvorved der vil forekomme exitbeskatning. 

Det er afgørende for omstruktureringer, som involverer immaterielle rettigheder, at der sker en 

præcis fastlæggelse af hvilke rettigheder, der overdrages. Værdien af den immaterielle rettighed 

afhænger i høj grad af realydelsens egenskaber, og vil have stor indflydelse på størrelsen af 

exitbeskatningen. Eksempelvis vil varigheden af en immateriel rettighed være afgørende for værdien 

af denne. 

                                                        
93 TPG 2017, Art. 9.9 
94 TPG 2017, Art. 9.10 



 

Side 60 af 140 

Følgende forhold er relevante at analysere, når armslængdevilkårene skal fastsættes:95 

 En præcis transaktionsafgrænsning af omstruktureringen samt funktioner, aktiver og risici 

før og efter omstruktureringen. 

 Forretningsbegrundelserne for og de forventede fordele ved omstruktureringen, herunder 

synergieffekters rolle. 

 Andre realistisk tilgængelige muligheder for de involverede koncernselskaber. 

Omstruktureringer kan tage form i både simple og komplicerede opsætninger, men oftest vil 

sidstnævnte være tilfældet, hvor flere end to koncernselskaber er involverede, og hvor selskaberne 

før omstruktureringen hver især bidrager med de samme eller forskellige funktioner, aktiver og 

risici, som overdrages til ét eller flere koncernselskaber. For at afgøre hvorvidt kompensationen for 

selve omstruktureringen er foretaget på armslængde, er det nødvendigt at analysere funktioner, 

aktiver og risici både før og efter omstruktureringen, samt om de rettigheder og forpligtelser, som er 

tilknyttet de enkelte koncernselskaber, ændrer sig i forbindelse med omstruktureringen. I dette 

henseende er det vigtigt at fokusere på de faktiske forhold, såfremt disse afviger fra de 

kontraktuelle.96 

Risici er yderst vigtige i relation til omstruktureringer, eftersom risici oftest bliver omfordelt mellem 

koncernselskaber i forbindelse med en omstrukturering, og at dette vil have en indflydelse på 

resultatfordelingen mellem koncernselskaberne.97 Et eksempel på dette kan være et koncernselskab, 

som før en omstrukturering påtog sig signifikante risici og dermed også havde et højt 

profitpotentiale, men i forbindelse med en omstrukturering overdrager disse risici og det 

dertilhørende profitpotentiale til et koncernselskab mod en passende kompensation. 

Når koncerner skal vurdere, om en risiko er overdraget fra et koncernselskab til et andet, er det 

vigtigt, at de vurderer, hvem der har kontrollen over risikoen både før og efter omstruktureringen. 

For at et koncernselskab kan have kontrollen over en risiko, skal det have beslutningskompetencerne 

i forbindelse med risikoen samt den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen. 

Ved analysen af risici forbundet med omstruktureringer, er det som ved alle andre transaktioner 

væsentligt at vurdere, om en risiko er økonomisk signifikant. Dette skyldes, at det ikke kan forventes, 

at et uafhængigt selskab giver afkald på en økonomisk signifikant risiko, og dermed giver afkald på 

et økonomisk profitpotentiale, uden at selskabet tilstrækkeligt kompenseres for dette afkald. 

                                                        
95 TPG 2017, Art. 9.14 
96 TPG 2017, Art. 9.15-18 
97 TPG 2017, Art. 9.19 
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For at vurdere om en intern omstrukturering af foretaget på armslængde, anbefaler vi, at 

koncernerne analyserer, hvorfor det er valgt at foretage en omstrukturering i første omgang. Dette 

skyldes, at uafhængige selskaber kun vil indgå i transaktioner, hvis alle involverede selskaber har 

økonomisk fornuftige forretningsbegrundelser for at indgå i transaktionen. Mange 

virksomhedsrepræsentanter understreger faktorerne i nedenstående figur 16 som drivende faktorer 

for omstruktureringer.98  

Figur 16 – Drivende faktorer for beslutning om omstrukturering 

 

Vi vurderer, at alle fire drivende faktorer bunder i det konkurrencemæssige pres globalt set. Behovet 

for forøgelse af effektiviteten og omkostningsminimering, stordriftsfordele samt specialisering er 

alle forskellige måder for koncernerne at blive mere konkurrencedygtige på. Derfor mener vi, at den 

generelle drivende faktor for at foretage en omstrukturering er, at koncernerne vil være mere 

konkurrencedygtige. 

I nogle tilfælde er en koncernintern omstrukturering foretaget på baggrund af forventede 

synergieffekter. I disse tilfælde er det vigtigt, at koncernen dokumenterer de forventede 

synergieffekter sammen med forudsætningerne for forventningerne. Derudover mener vi, at det er 

ligeså vigtigt, at koncernen dokumenterer, hvilke koncernselskaber, der skal have fordelene, samt 

om fordelene endte ud med at blive større eller mindre end forventet. Det behøver dog ikke at være 

en forudsætning, at synergieffekterne medfører højere fortjeneste, da det også kan være tilfældet, at 

en omstrukturering foretages for at vedligeholde en markedsposition og dermed for at minimere et 

                                                        
98 TPG 2017, Art. 9.24 
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tab. Det væsentlige ved begrundelserne for at indgå i en omstrukturering er, at koncernselskaberne 

hver især forventer at være bedre stillet efter omstruktureringen, set i forhold til hvis ikke de indgik 

i omstruktureringen. I forbindelse med dette er det ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at når en 

omstrukturering udelukkende foretages for at opnå synergieffekter på koncernniveau, skal de 

selskaber i koncernen, som bidrager til synergieffekterne i forbindelse med og efter 

omstruktureringen, passende aflønnes for deres respektive funktioner, aktiver og risici.99  

Omstruktureringer, som foretages internt i multinationale koncerner, kan ofte udmunde i 

konstruktioner, som ikke finder sted mellem uafhængige selskaber, hvilket skyldes, at den 

multinationale koncern netop udnytter fordelen ved at være en multinational koncern. Dette 

medfører dog ikke per automatik, at omstruktureringen ikke skal anerkendes eller ikke er på 

armslængde. Det væsentlige for afgørelsen af, om omstruktureringen er på armslængde, er, om de 

aftalte vilkår og priser for de enkelte kontrollerede transaktioner, som omstrukturering udgøres af, 

ville være aftalt mellem uafhængige selskaber, såfremt de havde indgået i sammenlignelige 

transaktioner.100 

Et uafhængigt selskab, der giver afkald på et økonomisk profitpotentiale, vil kræve kompensation for 

dette. Dog er det værd at bemærke, at blot fordi et selskab forventer en lavere fortjeneste i fremtiden, 

medfører dette alene ikke retten til at modtage en kompensation. I forhold til omstruktureringer er 

det en forudsætning, at der overdrages noget af værdi, eller at en eksisterende ordning afsluttes eller 

genforhandles substantielt samt at overdragelsen, afslutningen eller den substantielle 

genforhandling ville blive kompenseret mellem uafhængige selskaber i en sammenlignelig 

situation.101 Denne forudsætning bygger i høj grad på definitionen af en omstrukturering nævnt i 

introduktionen til nærværende kapitel. 

Da en omstrukturering opstår ved overdragelsen af noget af værdi, vil dette oftest være ved 

overdragelse af materielle aktiver, immaterielle rettigheder og igangværende aktiviteter.102 Fysiske 

aktiver vil ikke blive behandlet, da disse ikke er indeholdt i problemformuleringen, og afhandlingen 

derfor er afgrænset fra dette.  

Når selskaber i en multinational koncern overdrager immaterielle rettigheder i forbindelse med en 

koncernintern omstrukturering, er det nødvendigt, at koncernen identificerer, hvilke væsentlige 

immaterielle rettigheder, der er blevet overdraget. Derudover er det centralt om uafhængige 

selskaber ville have krævet kompensation for overdragelsen, samt hvad armslængdeværdien af den 

                                                        
99 TPG 2017, Art. 9.24 
100 TPG 2017, Art. 9.35 
101 TPG 2017, Art. 9.39-40 
102 TPG 2017, Art. 9.48 
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immaterielle rettighed er.103 Dette er særligt vanskeligt, når den immaterielle rettighed er en HTVI, 

eftersom der er stor usikkerhed forbundet med værdien på transaktionstidspunktet. Da der er 

mulighed for at foretage ex-post korrektioner på HTVI, er der en risiko for, at kompensationen betalt 

i forbindelse med omstruktureringen bliver korrigeret i et senere år. 

I visse multinationale koncerner kan det være en fordel for koncernens globale forretningsmodel at 

centralisere ejerskabet og administrationen af lokalt ejede og administrerede immaterielle 

rettigheder i et IP-selskab. Selvom det for koncernen som helhed kan være en fornuftig 

forretningsmæssig beslutning at centralisere administrationen af immaterielle rettigheder, kræver 

armslængdeprincippet dog, at denne omstrukturering er på armslængde set fra både det 

overdragende og modtagende selskab i transaktionen.104 Derfor anbefaler vi, at en multinational 

koncern i sine interne aftaler og TP dokumentation tydeligt forklarer, hvorledes alle kontrollerede 

transaktioner er indgået på baggrund af rationelle forretningsmæssige begrundelser set fra samtlige 

involverede koncernselskabers perspektiv. Dette er også tilfældet i forbindelse med en 

omstrukturering. Det juridiske ejerskab af en immateriel rettighed vil ikke i sig selv give ret til 

aflønning. Derimod vil aflønningen gå til de koncernselskaber, som udfører funktioner, anvender 

aktiver og påtager samt kontrollerer risici relateret til DEMPE samt til de koncernselskaber, som 

finansierer bidragene til den immaterielle rettighed. Dermed vil en overdragelse af en immateriel 

rettighed i forbindelse med en omstrukturering først skulle kompenseres, når et økonomisk 

profitpotentiale forbundet med disse udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici 

overdrages. 

I en situation hvor et selskab overdrager en immateriel rettighed til et andet selskab i samme 

koncern, og hvor det overdragende selskab har til hensigt at udnytte rettigheden gennem en licens 

efter omstruktureringen, skal hele det kommercielle arrangement analyseres. Dette skyldes, at 

uafhængige selskaber oftest vil forhandle kompensationen for selve omstruktureringen, samtidigt 

med prisen for udnyttelsen af rettigheden efter omstruktureringen, eftersom disse forekommer i tæt 

sammenhæng.105 Dermed skal der også være en rationel sammenhæng mellem de to priser, for at 

disse kan anses for at være på armslængde. Desto højere kompensationen for selve 

omstruktureringen er, desto højere må prisen for den efterfølgende udnyttelse også forventes at 

være. Dette skyldes at, kompensationen for omstruktureringen afspejler det profitpotentiale, som 

gives afkald på, og prisen for den efterfølgende udnyttelse af rettigheden afspejler realiseringen af en 

del af profitpotentialet. 

                                                        
103 TPG 2017, Art. 9.55 
104 TPG 2017, Art. 9.57-59 
105 TPG 2017, Art. 9.61 
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Efterfølgende behandler OECD omstruktureringer i form af overdragelse af en igangværende 

aktivitet. Med overdragelse af en igangværende aktivitet menes overdragelse af aktiver med 

dertilhørende funktioner og risici, som udføres og kontrolleres af personale.106 Det kan for eksempel 

være en overdragelse af en hel virksomhedsgren i et selskab, såsom en F&U afdeling, hvori det må 

forventes, at der ligger immaterielle rettigheder, materielle aktiver, samt personale, som skal udføre 

funktioner og kontrollere risici forbundet med disse rettigheder og aktiver. Her kan det være 

nødvendigt at værdiansætte den igangværende aktivitet som helhed og ikke blot de enkelte aktiver 

separat, hvilket komplicerer værdiansættelsen.107 Det må forventes, at uafhængige selskaber 

ligeledes vil kræve en samlet betaling for den igangværende aktivitet. For eksempel kan den øgede 

kompleksitet skyldes, at personalet, som er tilknyttet den igangværende aktivitet, ikke i sig selv er et 

aktiv eller en rettighed ejet af koncernen. Derimod er det den know-how, som ligger hos personalet, 

der kan øge værdien af de resterende elementer i den igangværende aktivitet, herunder de 

immaterielle rettigheder.  

Såfremt den igangværende aktivitet er tabsgivende, kan det tænkes, at et uafhængigt selskab, som 

overdrager den igangværende aktivitet, er villig til at betale for at overdrage denne. Dette ville være 

tilfældet, hvis omkostningerne forbundet med at lukke forretningen ned er højere end den 

kompensation, som selskabet skal betale for at overdrage aktiviteten. Omvendt vil det også kræve, at 

det modtagende selskab kan drage fordel af at overtage den tabsgivende aktivitet. Dette kan være 

tilfældet, hvis den modtagende kompensation er tilstrækkelig høj, samt hvis selskabet opnår 

synergieffekter som følge af den igangværende aktivitet.108 Vi anbefaler dog koncernerne, at vurdere 

baggrunden for, at aktiviteten er tabsgivende. Såfremt den i en kortere periode tabsgivende, som 

følge af at koncernselskabets forretningsstrategi er at penetrere et marked, kunne det tænkes, at 

værdien af aktiviteten stadig er positiv, grundet forventninger til fremtidige indtægter.  

Afslutningsvis i part I behandler OECD kompensation ved ophør eller genforhandlinger af 

eksisterende kontrakter. Udover at omstruktureringer oftest ændrer på fordelingen af funktioner, 

aktiver og risici, hvilket ændrer på resultatfordelingen i mellem koncernselskaberne, kan 

omstruktureringer også medfører yderligere omkostninger for de involverede koncernselskaber. 

Hvorvidt et koncernselskab skal modtage erstatning, som følge af at en kontrakt bliver opsagt eller 

ændret væsentligt, kommer an på, om uafhængige selskaber i en sammenlignelig situation ville yde 

denne erstatning. Denne vurdering skal udføres på baggrund af kontraktens bestemmelser samt af 

casens faktiske forhold.109 Eksempelvis kan en kontrakt mellem to koncernselskaber, som lukkes ned 

                                                        
106 TPG 2017, Art. 9.68 
107 TPG 2017, Art. 9.69 
108 TPG 2017, Kapitel 9.E.3.2 
109 TPG 2017, Art. 9.82-83 
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før kontraktens udløb, lede til, at det koncernselskab, som afslutter kontrakten, skal  betale en 

erstatning til det andet koncernselskab, selvom der måske ikke er overdraget noget af værdi. Dette 

skyldes, at et uafhængigt selskab vil kræve en erstatning, såfremt kontrakten afsluttes før tid, og det 

uafhængige selskab lider et væsentligt tab som følge heraf. Erstatningen kan tage form af for 

eksempel en betalt kompensation, eller at det selskab, som afslutter kontrakten, afholder dele af 

omstruktureringsomkostningerne. 

5.2.2. Part II: Aflønning af kontrollerede transaktioner efter omstrukturering 

OECD fastslår endnu en gang, at armslængdeprincippet og TPG ikke skal anvendes anderledes ved 

kontrollerede transaktioner efter omstruktureringer i forhold til transaktioner, som var struktureret 

på samme vis fra begyndelsen.110 Dog fastlås det ligeledes, at brugen af en 

sammenlignelighedsanalyse ved omstruktureringer kan løfte sløret for faktuelle forskelle mellem 

situationer efter en omstrukturering og situationer, som var struktureret på samme vis fra 

begyndelsen.111  

Et eksempel på en sådan faktuel forskel er, når en full-fledged distributør omstruktureres, således at 

den skal udføre mindre værdifulde og mindre risikofyldte aktiviteter i forbindelse med immaterielle 

rettigheder. Distributøren skal først og fremmest kompenseres for at give afkald på en del af sit 

profitpotentiale. Såfremt distributøren med sin tidligere erfaring som full-fledged distributør stadig 

er i stand til at udføre værdifulde og risikofyldte aktiviteter, kan denne ikke i udgangspunktet 

sammenlignes med en uafhængig limited risk distributør, som har været struktureret således fra 

begyndelsen. Dette er illustreret i figur 17 nedenfor. 

Figur 17 – Omstrukturering af full-fledged distributør 

 

                                                        
110 TPG 2017, Art. 9.98 
111 TPG 2017, Art. 9.101 

Kilde: Egen fremstilling. 
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I figur 17 kan det ses, at en teoretisk full-fledged distributør bidrager med mange funktioner, aktiver 

og risici og dermed forventer et højt afkast, hvorimod den teoretiske limited risk distributør bidrager 

med få funktioner, aktiver og risici, og dermed forventer et lavt afkast. Distributør X var før 

omstruktureringen en full-fledged distributør, men vil efter omstruktureringen stadig være i stand 

til at bidrage med værdifulde og risikofyldte aktiviteter grundet sin tidligere erfaring, og forventer 

derfor et højere afkast end en teoretisk limited risk distributør. På baggrund af dette skal den have 

en lavere kompensation, end hvis den var blevet omdannet til en teoretisk limited risk distributør. 

Ved fastsættelsen af armslængdeprisen for de kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen, 

skal valget af den anvendte TP metode baseres på sammenlignelighedsanalysen, og herunder 

funktionsanalysen, da det er væsentligt hvilke funktioner, aktiver og risici, de enkelte selskaber 

bidrager med. Hvis der findes sammenlignelige situationer, skal disse anvendes. Men hvis 

selskabernes funktioner i forbindelse med immaterielle rettigheder er højt integrerede efter 

omstruktureringen, kan det være vanskeligt at finde sammenlignelige situationer. I disse tilfælde er 

det centralt, at uafhængige selskaber ville have indgået i transaktionen på de vilkår, der er fastsat.112 

Derfor anbefaler vi koncernerne, at de præcist fastlægger de enkelte koncernselskabers udførte 

funktioner, anvendte aktiver og kontrollerede risici i forbindelse med den  immaterielle rettighed, 

således at disse bidrag passende kan afspejles i aflønningen af de kontrollerede transaktioner.  

OECD nævner, at der kan være en stor sammenhæng mellem kompensationen for selve 

omstruktureringen og de kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen. De giver et eksempel 

i form af et principalselskab, som både fungerer som producent og distributør. I en omstrukturering 

overdrager det alle distributionsaktiviteterne til et koncernselskab, hvorefter principalen skal sælge 

de producerede produkter til distributøren. Distributøren betaler en lavere kompensation for 

modtagelsen af distributionsaktiviteterne mod at principalen efterfølgende kan sælge produkterne 

med en højere avance til distributøren. OECD mener, at denne situation stadig kan være på 

armslængde. 113 Under alle omstændigheder mener vi, at der skal inkorporeres et renteelement i den 

efterfølgende højere avance, som skal kompensere for tidsværdien af penge. Derudover vurderer vi, 

at arrangementet nærmere skal klassificeres som et lån. Vi forventer derfor, at skattemyndighederne 

vil indkomstjustere transaktionen således, at principalen får en kompensation svarende til, hvad et 

uafhængigt selskab havde betalt for at overtage distributionsaktiviteterne uden at indregne den 

højere avance på de producerede varer. Vi anbefaler derfor koncernerne, at de fastsætter 

kompensationen for både selve omstruktureringen og de efterfølgende kontrollerede transaktioner, 

så de hver især svarer til den kompensation, som uafhængige selskaber ville have betalt. 

                                                        
112 TPG 2017, s. 404-406 
113 TPG 2017, Art. 9.114-116 
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Ved analysen af om en kontrolleret transaktion efter en omstrukturering er på armslængde, kan det 

være nyttigt at sammenligne med situationen før omstruktureringen, især hvis den relevante 

transaktion før omstruktureringen fandt sted uafhængige selskaber imellem. OECD understreger 

dog, at hvis en transaktion også var kontrolleret før omstruktureringen, kan denne ikke bruges som 

sammenligningsgrundlag for armslængdetesten, eftersom MDBO artikel 9 angiver, at der skal 

sammenlignes med hvad uafhængige selskaber ville have aftalt i en sammenligelig situation. Dog kan 

den kontrollerede transaktion før omstruktureringen sammenlignes med for at opnå en bedre 

forståelse for den kontrollerede transaktion efter omstruktureringen. Dermed kan koncernen have 

et bedre udgangspunkt, når den kontrollerede transaktion skal sammenlignes med transaktioner 

mellem uafhængige selskaber i sammenlignelige situationer.114 

I visse tilfælde i forbindelse med en intern omstrukturering vil en koncern drage fordel af location 

savings, som følge af at koncernen overdrager funktioner, aktiver og risici til lande med lavere 

omkostninger. Figur 18 nedenfor illustrerer et eksempel med to koncernselskaber, hvor 

moderselskabet er beliggende i Danmark, som er kendetegnet ved højere omkostninger, og 

datterselskabet er beliggende i Vietnam, som er kendetegnet ved lavere omkostninger. Det danske 

moderselskab flytter funktioner, aktiver og risici i forbindelse med en immateriel rettighed til 

datterselskabet i Vietnam. 

Figur 18 – Overdragelse af DEMPE funktioner fra Danmark til Vietnam 

 

Her skal det vurderes, om besparelserne, som følger af location savings, skal tilfalde det danske 

moderselskab, datterselskabet beliggende i Vietnam, eller om de skal dele besparelserne i mellem 

sig. Til brug for denne vurdering, skal det analyseres, hvor mange funktioner, aktiver og risici i 

relation til DEMPE de hver især bidrager med, samt om det danske moderselskab bevarer kontrollen 

                                                        
114 TPG 2017, Art. 9.117-125 

Kilde: Egen fremstilling. 

Overdragelse af DEMPE 



 

Side 68 af 140 

over de flyttede DEMPE funktioner. Jo mere selskabet beliggende i Vietnam bidrager med og 

kontrollerer, desto højere avance kan dette tage for sine ydelser, og dermed vil der være færre 

omkostningsbesparelser, som tilfalder det danske moderselskab. Hvis datterselskabet i Vietnam 

derimod for eksempel blot udfører rutinemæssige produktionsfunktioner på kontrakt uden 

tilknyttede økonomisk signifikante risici, vil størstedelen af omkostningsbesparelserne tilfalde det 

danske moderselskab, da dette koncernselskab påtager de signifikante risici. Derudover skal det 

vurderes, hvor stor forhandlingsstyrke, de har i forhold til hinanden. Såfremt det danske 

moderselskab har adskillige realistisk tilgængelige muligheder udover at bruge koncernselskabet i 

Vietnam, eksempelvis fordi der er flere lande med location savings, kan det tyde på, at det danske 

moderselskab har en høj forhandlingsstyrke, og på armslængde ville kræve en større andel af location 

savings. 

5.3. Delkonklusion 

Når et dansk moderselskab i den multinational koncern står over for en intern omstrukturering, som 

indeholder overdragelse af immaterielle rettigheder, er det centralt, at det følger separate entity 

approach. Separate entity approach kræver, at de vilkår, som omstruktureringen foretages på 

baggrund af, skal være på armslængde set fra alle involverede koncernselskabers perspektiv. For at 

kunne vurdere dette, skal moderselskabet præcist fastlægge situationen før omstruktureringen, 

herunder hvert koncernselskabs udførte funktioner, anvendte aktiver og kontrollerede risici i 

relation til DEMPE funktionerne. 

Dernæst skal moderselskabet fastlægge hvilke funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE, der 

overdrages mellem koncernselskaberne i forbindelse med omstruktureringen. Når et selskab giver 

afkald på et økonomisk profitpotentiale forbundet med en immateriel rettighed, skal dette selskab 

modtage en passende kompensation. Jo større profitpotentiale et selskab giver afkald på, desto 

højere kompensation skal selskabet modtage. 

Når koncernen opnår location savings som følge af omstruktureringen, skal de opnåede location 

savings deles i mellem koncernselskaberne ud fra de funktioner, aktiver og risici, de hver især 

bidrager med til opnåelsen af location savings. Derudover skal der i denne fordeling tages højde for 

koncernselskabernes forhandlingsstyrke i forhold til hinanden på baggrund af deres realistisk 

tilgængelige alternativer. På trods af at der er en stor sammenhæng mellem kompensationen for 

selve omstruktureringen og aflønningen af de kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen, 

anbefaler vi, at koncerner fastsætter kompensationen for både selve omstruktureringen og de 

efterfølgende kontrollerede transaktioner, så de hver især svarer til den kompensation, som 

uafhængige selskaber ville have betalt.  
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6. TPG kapitel 2 - Transactional Profit Split Method 

OECD har løbende arbejdet med udbygningen af retningslinjerne for TPSM. I den forbindelse er 

flere DD og dertilhørende kommentarer fra interessenter blevet udgivet på området. En tidslinje 

over udgivelser af TPG og DD omhandlende TPSM er illustreret i figur 19 nedenfor. 

Figur 19 – Tidslinje for udgivelser om TPSM 

 

Som det fremgår af figur 19 er der udgivet to DD om TPSM med udbygninger til retningslinjerne 

imellem udgivelserne af TPG 2010 og TPG 2017. Dog er udbygningerne i Revised Guidance on Profit 

Splits fra juli 2016 (DD 2016) og Revised Guidance on Profit Splits fra juni 2017 (DD 2017) ikke 

blevet implementeret i TPG 2017, da arbejdet med TPSM stadig er i gang. Derfor er retningslinjerne 

for TPSM i TPG 2017 uændret fra retningslinjerne om TPSM i TPG 2010. 

Dette kapitel har til formål at behandle udbygningen i retningslinjerne for TPSM, herunder analysere 

hvilke nye elementer DD 2016 og DD 2017 indeholder, hvilke kommentarer interessenterne havde 

til udkastene, samt hvordan disse nye udkast vil påvirke et dansk moderselskab i en multinational 

koncern. 

Eftersom retningslinerne for TPSM er uændret fra TPG 2010 til TPG 2017, vil udviklingen i 

retningslinjerne blive analyseret med udgangspunkt i de gældende retningslinjerne i TPG 2017, på 

trods af at TPG 2017 udkom efter de to DD. 

Figur 20 nedenfor illustrerer udviklingen i de overordnede afsnit fra retningslinjerne for TPSM i TPG 

2017 til DD 2016 og videre til DD 2017. Detaljerede oversigter over strukturen i retningslinjerne kan 

ses i figur D1, D2 og D3 i bilag 2. 

Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur 20 – Udviklingen i retningslinjerne for TPSM 

 

Baggrunden for, at afsnittene C2. Styrker og svagheder og C3. Mest hensigtsmæssige metode fra 

DD 2016 er blevet samlet til ét afsnit i DD 2017, er, at begge afsnit indeholdt retningslinjer for, 

hvornår TPSM kan være hensigtsmæssig at anvende.  

Derudover kan opdelingen af afsnittet i DD 2016 med titlen C4. Vejledning i anvendelse i tre 

forskellige afsnit i DD 2017 forklares med, at vejledningen dermed kan fokusere på de forskellige 

stadier i fordelingen af profitten ved anvendelse af TPSM.  

Behandlingen af retningslinjerne samt udviklingen i denne vil følge strukturen i DD 2017, hvilken er 

illustreret i detaljeret form i figur D3 i bilag 2. I forbindelse med analysen af udviklingen i 

retningslinjerne vil de tre udgivelser blive sammenholdt i takt med, at retningslinjerne bliver 

behandlet. Derudover vil interessenternes kommentarer til DD 2016 blive anvendt for at forklare 

udviklingen i retningslinjerne fra DD 2016 til DD 2017. Dernæst analyseres interessenternes 

kommentarer til DD 2017 for at opnå forståelse for deres kritik af det seneste udkast til 

retningslinjerne. 

Kilde: Egen fremstilling. 
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6.1. Generelt om TPSM 

TPSM er en TP-metode, som fordeler en kontrolleret transaktions profit mellem de involverede 

koncernselskaber ud fra deres respektive bidrag til transaktionen. Først identificeres den samlede 

profit (eller tab) skabt i transaktionen, som skal fordeles selskaberne imellem, hvorefter denne profit 

fordeles på armslængde.115  

OECD indførte i DD 2017 termet den relevante profit frem for det tidligere anvendte term den 

samlede profit. Vi vurderer, at baggrunden for denne ændring er, at OECD ønsker at understrege, at 

den profit, som skal fordeles, skal være relevant for de analyserede kontrollerede transaktioner. 

6.2. Hvornår er TPSM den mest hensigtsmæssige metode 

OECD indførte i DD 2016 et nyt overordnet afsnit, som vejleder i, hvornår TPSM kan være den mest 

hensigtsmæssige metode, hvilket blev beholdt i DD 2017, om end vedledningen i afsnittet blev 

ændret i DD 2017. Ændringerne behandles i det følgende. 

I DD 2016 fremgik det, at en af de faktorer, der taler for at anvende TPSM, er når de involverede 

selskaber deler de samme økonomisk signifikante risici forbundet med den kontrollerede 

transaktion, eller hver især påtager sig økonomisk signifikante risici, som er tæt forbundet med 

hinanden. Det faktum, at der ikke findes sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige 

selskaber, berettiger ikke i sig selv til anvendelsen af TPSM. Det væsentlige er, at anvendelsen af 

TPSM er begrundet i den præcise fastlæggelse af den kontrollerede transaktion, herunder funktions- 

og risikoanalysen. Når de involverede selskaber deler de signifikante risici tilknyttet den 

kontrollerede transaktionen, følger det oftest, at deres funktioner er stærkt integrerede, og begge 

selskaber har værdifulde og unikke bidrag til transaktionen. Disse er dermed også indikatorer på, at 

TPSM kan være den mest hensigtsmæssige metode.116 

I DD 2017 er det tilføjet, at de angivne faktorer, der taler for at anvende TPSM, ikke er udtømmende. 

Derfor skal TPSM ikke vælges, blot fordi en af indikatorerne er opfyldt, og ligeledes skal den ikke 

fravælges, blot fordi ingen af indikatorerne er opfyldt. Hvorvidt en TP metode er hensigtsmæssig at 

bruge kommer an på omstændighederne for den givne kontrollerede transaktion.117 Vi anbefaler, at 

koncernerne er opmærksomme på dette, da SKAT ikke vil acceptere, at vejledningen bruges alene 

som en tjekliste. 

                                                        
115 TPG 2017, Art. 2.114 
116 DD 2016, Art. 16-19 
117 DD 2017, Art. 3-5 
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6.2.1. Styrker og svagheder ved TPSM 

OECD angiver forskellige fordele og ulemper ved TPSM118, hvilke kan ses opsummeret i figur 21 

nedenfor. 

Figur 21 – Styrker og svagheder ved TPSM 

 

 

I DD 2016 blev det tilføjet, at en svaghed ved TPSM er, at det kan kræve en del analysearbejde at 

adskille omkostninger og aktiver relateret til den samlede profit, som skal fordeles, såfremt 

koncernselskaberne har lignende aktiviteter uden for den analyserede situation.119 Denne 

segmentering er vanskelig at foretage, da det ikke nødvendigvis opdeles i selskabernes 

regnskabssystemer, hvilken aktivitet hver enkelt omkostning kan relateres til. 

Denne tilføjede svaghed blev dog erstattet med en ny svaghed i DD 2017, som angiver, at det kan 

være udfordrende at identificere de mest hensigtsmæssige fordelingsfaktorer, som den relevante 

profit skal fordeles ud fra. Derfor anbefaler vi, at koncernen nøje dokumenterer, hvorledes den har 

anvendt TPSM, samt hvordan den er kommet frem til den relevante profit og de anvendte 

fordelingsfaktorer, da disse er subjektivt betinget.120 

                                                        
118 TPG 2017, Kapitel 2.C.2 
119 DD 2016, Art. 15 
120 DD 2017, Art. 10 
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Hvorfor OECD har valgt at erstatte den ene svaghed med den anden, kan ikke forklares ud fra 

kommentarerne fra BIAC og EY. EY havde ingen kommentarer til dette afsnit, og BIAC uddybede 

netop den nu afskaffede svaghed med at sige, at det at udskille finansiel data for den pågældende 

kontrollerede transaktion vil involvere subjektive holdninger, hvilket kan lede til 

dobbeltbeskatning.121 

Det vurderes, at BIAC’s kommentar understreger, at det er en svaghed ved TPSM, men alligevel har 

OECD valgt at fjerne den. Baseret på svaghederne OECD angiver i vejledningen, vurderer vi, at de 

kan samles til en primær svaghed. Dette er, at TPSM oftest anvendes i situationer, hvor flere 

koncernselskaber har unikke og værdiskabende funktioner, herunder ejer immaterielle rettigheder, 

har finansiel kapacitet og bærer markedsrisici. I disse tilfælde kan det være svært at finde 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige selskaber, og fordelingen sker dermed på et 

subjektivt grundlag. 

6.2.2. Arten af den kontrollerede transaktion 

OECD har i tillæg til styrker og svagheder ved TPSM, tilføjet et afsnit om transaktionens art, i 

forbindelse med retningslinjerne for, hvornår TPSM kan være den mest hensigtsmæssige metode. 

Uanset hvilken TP metode, der anvendes, skal den kontrollerede transaktion først fastlægges, 

herunder ved brug af en funktionsanalyse, som analyserer begge eller alle koncernselskaber 

involveret i transaktionen.122 

I DD 2016 angav OECD fire faktorer, som er relevante at vurdere, når det skal bedømmes, om TPSM 

er den mest hensigtsmæssige metode. De fire faktorer er illustreret i figur 22 nedenfor. 

Figur 22 – Relevante faktorer ved bedømmelsen af hvorvidt TPSM er mest hensigtsmæssig 

 

                                                        
121 PC DD 2016, s. 59 
122 DD 2017, Art. 12 
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I DD 2017 valgte OECD i stedet at angive tre centrale indikatorer på, at TPSM kan være den mest 

hensigtsmæssige metode. Disse er illustreret i figur 23 nedenfor. 

Figur 23 – Indikatorer på at TPSM kan være den mest hensigtsmæssige metode 

 

Som det fremgår af figur 22 og figur 23, er indikatorerne Unikke og værdifulde bidrag samt Stærkt 

integrerede funktioner beholdt i DD 2017. Derudover har OECD tilføjet indikatoren Delt påtagelse 

af økonomisk signifikante risici, hvilket ikke fremgik som en af de relevante faktorer i DD 2016. 

Dermed er faktorerne Gruppesynergier og Værdikædeanalyser blevet afskaffet i retningslinjerne 

for TPSM.  

Retningslinjerne for gruppesynergier omtalte, at fordelen, som opstår i forbindelse med 

gruppesynergier, skal fordeles til koncernselskaberne proportionalt med deres bidrag til disse. 

Dermed skal man ved anvendelsen af en TPSM tage højde for fordelingen af de gruppesynergier, der 

eventuelt er opstået.123 Retningslinjerne kom ikke mere specifikt ind på, hvorledes 

gruppesynergierne skal fordeles, da det afhænger af forholdene i den konkrete situation. Vi vurderer, 

at afsnittet om gruppesynergier er blevet slettet, fordi det ikke i sig selv er en måde at vurdere, 

hvorvidt TPSM er den mest hensigtsmæssige metode, men mere et element, som skal indgå i splittet.  

OECD angav i DD 2016, at det kan være relevant at udføre en værdikædeanalyse, for at opnå 

forståelse for de relevante kontrollerede transaktioner. Man skal i forbindelse med 

værdikædeanalysen identificere, hvem der udfører funktioner, aktiver og risici, samt hvilke 

økonomiske omstændigheder, der giver mulighed for, at selskaberne kan have unikke og værdifulde 

bidrag til transaktionerne. Værdikædeanalysen kan dermed frembringe information om aspekterne 

illustreret i figur 24 nedenfor, hvilke kan hjælpe med at bedømme, om TPSM er den mest passende 

metode at anvende.124 

                                                        
123 DD 2016, Art. 23 
124 DD 2016, afsnit C.3.4 
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Figur 24 – Aspekter som bliver belyst i forbindelse med en værdikædeanalyse 
 

 
 

Centrale value drivers i forhold til den kontrollerede transaktion, herunder hvordan 

koncernselskaberne adskiller sig fra andre på markedet. 
 

 
 

Arten af de koncernselskabers bidrag i form af aktiver, funktioner og risici, til de centrale 

value drivers, herunder hvilke af disse bidrag, der er unikke og værdifulde. 
 

 
 

Hvilke selskaber der kan beskytte og bevare værdi gennem udførelse af funktioner i 

forbindelse med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af 

immaterielle rettigheder (DEMPE). 
 

 

 

Hvilke selskaber påtager sig økonomisk væsentlige risici eller udfører kontrolfunktioner 

vedrørende de økonomisk signifikante risici forbundet med værdiskabelse. 
  

Hvordan selskaberne opererer i kombination i værdikæden og deler funktioner og aktiver i 

parallel integration. 
 

 

Afskaffelsen af afsnittet om værdikædeanalyser i DD 2017, kan forklares med, at disse retningslinjer 

ifølge EY allerede eksisterer i TPG kapitel 1 sektion D omhandlende transaktionsafgrænsningen. 

Dermed bør værdikædeanalysen hellere blive omtalt som led i transaktionsafgrænsningen. 

Derudover kommenterede EY, at de frygter, at skattemyndighederne vil kræve en særskilt 

værdikædeanalyse for den enkelte TP analyse, såfremt det indgår i TPG.125 Vi vurderer, at såfremt 

koncernen præcist fastlægger den kontrollerede transaktion, hvilket indebærer en vurdering af, 

hvilke selskaber der bidrager med hvilke funktioner, aktiver og risici, så vil koncernen også leve op 

til vejledningen om værdikædeanalysen. Derfor bliver vejledningen om værdikædeanalysen 

overflødig i vejledningen om TPSM. 

De tre indikatorer på, at TPSM kan være den mest hensigtsmæssige metode, som blev illustreret i 

figur 23, vil blive behandlet i det følgende. 

Den første indikator på, at TPSM kan være den mest hensigtsmæssige metode, er, når de involverede 

selskabers bidrag til den pågældende kontrollerede transaktion er unikke og værdifulde. I DD 2016 

blev dette forklaret med, at der ikke findes sammenlignelige situationer hos uafhængige selskaber, 

og koncernselskabernes bidrag er centrale kilder ved fordeling af potentielle økonomiske fordele.126 

I DD 2017 er det tilføjet, at i de tilfælde, hvor transaktionen indeholder unikke og værdifulde 

immaterielle rettigheder, er det relevant at se på, om ejeren af den immaterielle rettighed også er det 

                                                        
125 PC DD 2016, s. 146 
126 DD 2016, Art. 22 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af DD 2016, afsnit C.3.4. 
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selskab, der påtager sig de økonomisk signifikante risici, som er forbundet med rettigheden.127 Ved 

vurderingen heraf vil det være relevant at identificere, hvem der udfører funktioner og kontrollerer 

risici forbundet med DEMPE, foretager beslutningsfunktioner samt bærer markedsrisikoen relateret 

til den immaterielle rettighed. 

Den anden indikator på, at TPSM er den mest hensigtsmæssige metode, er når der er tale om stærkt 

integrerede funktioner. I DD 2016 beskriver OECD stærkt integrerede funktioner med, at måden, 

hvorpå et involveret selskab udfører sine funktioner på og påtager sig risici, er relateret til, hvordan 

et andet involveret selskab udfører sine funktioner og påtager sig risici, og dermed kan disse 

selskaber ikke analyseres isoleret fra hinanden. I DD 2016 blev det yderligere forklaret, at hvor tæt 

relateret disse funktioner er kommer an på, om der er tale om parallel integration eller sekventiel 

integration. Parallel integration vil sige, at de udførte funktioner relaterer sig til det samme stadie i 

værdikæden, hvorimod sekventiel integration vil sige, at de udførte funktioner relaterer sig til 

forskellige stadier i værdikæden. Når der er tale om parallel integration, tyder det på, at funktionerne 

er stærkere integrerede end ved sekventiel integration, eftersom funktionerne må antages at være 

mere ensartede.128 

Vejledningen om stærkt integrerede funktioner har ikke ændret sig i DD 2017, bortset fra at 

diskussionen om parallel og sekventiel integration er blevet fjernet igen. BIAC kommenterede, at de 

var positive over for indførslen af diskussionen, da den hjælper med at forklare, hvornår TPSM er 

mest hensigtsmæssig, men at OECD bør gøre det klart, at det ikke skal være en selvfølge, at parallel 

integration leder til, at TPSM anvendes, og sekventiel integration leder til, at den ikke skal 

anvendes.129 EY var derimod udelukkende negative over for indførslen af diskussionen, eftersom 

uafhængige selskaber fordeler profit baseret på både parallel og sekventiel integration. Dermed vil 

diskussionen ifølge EY være irrelevant for, hvornår TPSM er mest hensigtsmæssig.130 EY’s 

kommentar kan være med til at forklare, hvorfor OECD har udeladt diskussionen i DD 2017. 

Den tredje indikator på, at TPSM er den mest hensigtsmæssige metode, er når de involverede 

koncernselskaber deler påtagelsen af økonomisk signifikante risici med hinanden.131 Dette skyldes, 

at det sandsynligvis ikke vil være muligt at vurdere et koncernselskabs bidrag og påtagede risici 

isoleret set fra de resterende involverede koncernselskaber, da de resterende selskabers andel af de 

økonomisk signifikante risici vil være relevante for analysen. Figur 25 illustrerer et tilfælde, hvor to 

koncernselskaber deler påtagelsen af den samme økonomisk signifikante risiko. 

                                                        
127 DD 2017 afsnit C.2.2.1 
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Side 77 af 140 

 6. TPG kapitel 2 - Transactional Profit Split Method 

Figur 25 – Selskabers påtagelse af den samme økonomisk signifikante risiko 

 

OECD fastlår, at selvom de involverede koncernselskaber ikke deler påtagelsen af nogen risici, kan 

den særskilte påtagelse af økonomisk signifikante risici, som er stærkt relaterede til hinanden, 

ligeledes være en indikator på, at TPSM er den mest hensigtsmæssige metode. Vurderingen skal dog 

bero på i hvor høj grad de særskilte risici har indflydelse på hinanden, samt hvor økonomisk 

signifikante disse er.132 Figur 26 illustrerer et tilfælde, hvor to koncernselskaber hver især påtager sig 

en økonomisk signifikant risiko, men hvor de to økonomisk signifikante risici er stærkt relaterede til 

hinanden.  

Figur 26 – Selskabers påtagelse af økonomisk signifikante risici der er stærkt relaterede 

 

Vi anbefaler, at et dansk moderselskab i en multinational koncerner lægger vægt på de tre indikatorer 

i forbindelse med vurderingen af, hvilken metode der skal anvendes. Dog skal moderselskabet være 

opmærksom på, at det ikke automatisk vælger TPSM, blot fordi én eller flere af indikatorerne er 

opfyldt. Dette er for at minimere risikoen for, at TPSM anvendes i situationer, hvor den ikke er 

hensigtsmæssig, eftersom den er baseret på et subjektivt grundlag. 

6.2.3. Tilgængelighed af pålidelig information 

Derudover har OECD i DD 2017 tilføjet, at manglende pålidelig information om transaktioner 

mellem uafhængige selskaber, kan være en indikator på, at TPSM er den mest hensigtsmæssige 

metode. Dette skyldes, at når pålidelig information om transaktioner mellem uafhængige selskaber 

                                                        
132 DD 2017 afsnit C.2.2.3 

Kilde: Egen fremstilling. 
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eksisterer, vil en af de andre TP metoder oftest være mere hensigtsmæssig af bruge, da disse netop 

prissætter kontrollerede transaktioner på baggrund af sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige selskaber. Dog skal manglende pålidelig information om transaktioner mellem 

uafhængige selskaber ikke automatisk lede til, at TPSM vælges. Dette skyldes, at det stadig kan være 

tilfældet, at en af de andre metoder vil være mere hensigtsmæssig at bruge, såfremt det er muligt at 

justere for manglende sammenlignelighed.133 

6.3. Generel vejledning i anvendelse af TPSM 

I TPG 2017 er der angivet nogle krav til anvendelsen af TPSM. Generelt om TPSM kan det siges, at 

bestemmelsen af den samlede profit, der skal fordeles, samt de overskudsfordelingsfaktorer, der 

anvendes, skal134 

 være i overensstemmelse med funktionsanalysen. 

 være i overensstemmelse med bestemmelse af den samlede profit og de 

overskudsfordelingsfaktorer, som ville være aftalt mellem uafhængige selskaber. 

 være i overensstemmelse med den valgte tilgang til fordeling af profitten. 

 kunne måles pålideligt. 

Derudover må det forventes, at135 

 forhold vedrørende den kontrollerede transaktion er aftalt før transaktionen indgås. 

 en koncern, som vælger at anvende TPSM, er i stand til at argumentere for valget samt 

implementeringen af metoden. 

 bestemmelsen af den samlede profit og de anvendte overskudsfordelingsfaktorer anvendes 

over hele den kontrollerede transaktions levetid. 

I DD 2016 har OECD slettet kravet om, at bestemmelsen af den relevante profit, der skal fordeles, 

samt de overskudsfordelingsfaktorer, der anvendes, skal være i overensstemmelse med den valgte 

tilgang til fordeling af profitten. Vi vurderer, at afskaffelsen af kravet skyldes, at der ikke vil være 

forskel på bestemmelsen af den relevante profit, der skal fordeles, samt de 

overskudsfordelingsfaktorer, der anvendes, uanset om man gør brug af bidragsmetoden eller 

residualmetoden. Dette skyldes, at den relevante profit i den analyserede transaktion er uafhængig 

af hvilken tilgang, der anvendes, og at overskudsfordelingsfaktorerne ikke anvendes i det første 

                                                        
133 DD 2017 afsnit C.2.3 
134 TPG 2017, Art. 2.122 
135 TPG 2017, Art. 2.123 
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stadie i residualanalysen, hvori de rutinemæssige bidrag aflønnes. Derimod anvendes de kun i det 

andet stadie af residualanalysen, hvilket er identisk med en bidragsanalyse. 

I DD 2017 er har OECD slettet yderligere et krav til anvendelsen af TPSM. Det drejer sig om kravet 

om, at bestemmelsen af den relevante profit, der skal fordeles, samt de overskudsfordelingsfaktorer, 

der anvendes, skal være i overensstemmelse med bestemmelse af den samlede profit og de 

overskudsfordelingsfaktorer, som ville være aftalt mellem uafhængige selskaber.136 Vi vurderer, at 

grunden, til at dette krav er slettet, er, at kravet allerede fremgår af det indledende afsnit C.1 Generelt. 

Dermed vil det blot være en gentagelse at have det med i afsnittet om vejledning i anvendelse. 

6.3.1. Tilgange til fordeling af overskud 

Vejledningen om TPSM foreslår to tilgange til at fordele profitten, som dog ikke er fælles 

udtømmende, hvorfor der kan være tilfælde, hvor alternative tilgange kan være mere 

hensigtsmæssige. De to foreslåede tilgange er bidragsanalysen og residualanalysen, som er illustreret 

i figur 27 nedenfor.137 

Figur 27 – Tilgange til fordeling af relevant profit 

 

Som illustreret i venstre side af figur 27 fordeler bidragsanalysen den relevante profit mellem 

koncernselskaber på baggrund af værdien af deres relative bidrag i form af funktioner, aktiver og 

risici i den pågældende kontrollerede transaktion. Såfremt det er muligt at finde data om, hvordan 

uafhængige selskaber har fordelt profitten i en sammenlignelig situation, kan dette med fordel 

anvendes. Uanset om den eksterne data er tilgængelig, er det vigtigt, at fordelingen i den 

kontrollerede transaktion i alt væsentlighed afspejler den fordeling, som uafhængige selskaber ville 

                                                        
136 TPG 2017, Art. 2.122 
137 TPG 2017, Art. 2.124 
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have foretaget i en sammenlignelig situation. Det kan dog være svært at bestemme den relative værdi 

af hvert selskabs bidrag til de kontrollerede transaktioner, og hvordan fordelingen skal foretages vil 

afhænge af omstændighederne for den enkelte sag.138 Retningslinjerne for hvordan selve fordelingen 

kan foretages, vil blive behandlet senere i dette kapitel. 

I DD 2016 havde OECD slettet udsagnet om, at det kan være svært at bestemme den relative værdi 

af hvert selskabs bidrag til de kontrollerede transaktioner, og hvordan fordelingen skal foretages vil 

afhænge af omstændighederne for den enkelte sag. Dette udsagn blev dog indført igen i DD 2017, 

hvilket vi vurderer skyldes, at det er en vigtig pointe, at fordelingen skal foretages på baggrund af 

sagens omstændigheder. Dermed skal koncerner være opmærksomme på, at de ikke bruger 

retningslinjerne som en tjekliste. 

Som illustreret i højre side af figur 27 ovenfor opdeler residualanalysen fordelingen af den relevante 

profit i to stadier. I det første stadie bliver den del af profitten, som vedrører selskabernes 

rutinemæssige bidrag til den kontrollerede transaktion, aflønnet. Dette kan med fordel gøres ved 

brug af en af de andre TP-metoder, for eksempel TNMM som illustreret i figur 27 ovenfor. De 

rutinemæssige bidrag kan karakteriseres ved hverken at være værdifulde eller unikke. I det andet 

stadie skal den residuale profit fordeles de unikke og værdiskabende koncernselskaber imellem. 

Eftersom residualen må vedrøre værdifulde og unikke bidrag fra de enkelte selskaber, skal denne del 

af profitten fordeles ved brug af bidragsanalysen som behandlet ovenfor.139 

En alternativ tilgang til anvendelsen af residualanalysen er, at aflønningen i det første stadie baseres 

på den laveste pris, som en uafhængig sælger må forventes at acceptere, samt den højest pris, som 

en uafhængig køber må forventes at ville betale. Forskelsbeløbet vil være det beløb, som uafhængige 

selskaber vil forhandle om, og netop dette beløb skal i analysens andet stadie fordeles selskaberne 

imellem.140 

I DD 2016 har OECD valgt at slette denne alternative tilgang til anvendelsen af residualanalysen, 

hvilket vi vurderer skyldes, at den laveste pris, som en uafhængig sælger må forventes at acceptere 

for hvert selskabs bidrag til transaktionen ikke har nogen relation til, hvordan uafhængige selskaber 

ville aflønne rutinemæssige bidrag. Derudover vil den laveste og højeste pris blive fastsat ud fra en 

subjektiv vurdering, hvilket kan lede til uoverensstemmelser og dermed 

dobbeltbeskatningssituationer. 

                                                        
138 TPG 2017, Kapitel 2.C.3.2.1 
139 TPG 2017, Art. 2.127 
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Side 81 af 140 

 6. TPG kapitel 2 - Transactional Profit Split Method 

I DD 2017 har OECD tilføjet, at de rutinemæssige funktioner, som skal aflønnes i det første stadie, 

karakteriseres ved, at det er rutinebidrag, som ikke er unikke eller værdifulde, ikke er stærkt 

integrerede med hinanden, og hvor selskaberne ikke deler påtagelsen af økonomisk signifikante 

risici.141 

I praksis vil koncerner sjældent komme ud for at skulle anvende bidragsanalysen på deres 

kontrollerede transaktioner, da det oftest vil forekomme, at minimum et involveret koncernselskab 

bidrager med rutinefunktioner, hvilket skal aflønnes før residualprofitten fordeles.  

6.4. Bestemmelse af den profit der skal fordeles 

Ved brug af TPSM skal den relevante profit først bestemmes, hvorefter den skal fordeles imellem de 

involverede koncernselskaber. For at bestemme størrelsen af den relevante profit, som skal fordeles, 

skal de kontrollerede transaktioner, som er relevante for TP analysen og dermed TPSM, identificeres, 

eftersom det kun er profit hidrørende fra disse, der skal indgå i den relevante profit. Såfremt der er 

flere end to involverede selskaber, er det vigtigt at identificere samtlige koncernselskaber, som er 

involveret i de transaktioner, som er genstand for analysen, eftersom det er samtlige disse 

koncernselskabers profit, hidrørende fra de relevante kontrollerede transaktioner, der skal 

inkluderes i den samlede profit.142 

Det er nødvendigt, at de enkelte koncernselskabers profit opgøres efter samme anvendte 

regnskabspraksis og korrigeres for evt. forskellige valutaer, samt at den valgte anvendte 

regnskabspraksis implementeres fra den kontrollerede transaktions indgåelse og hele vejen igennem 

dens levetid.143 Dette er blandt nogle af svaghederne ved brugen af TPSM. 

DD 2016 tilføjer til dette, at i de tilfælde, hvor ikke samtlige af hver involveret koncernselskabs 

aktiviteter, er genstand for TPSM analysen, skal den finansielle data allokeres således, at kun de 

bidrag, som det enkelte selskab har til de relevante kontrollerede transaktioner, medtages i 

analysen.144 Udfordringerne herved opstår især, når genstanden for TP analysen er en HTVI. Dette 

skyldes, at indtægterne i forbindelse med en HTVI oftest først tilfalder koncernen senere i HTVI’ens 

levetid, hvorfor data om dette ikke vil fremgå af koncernens systemer i begyndelsen. Derudover vil 

omkostninger afholdt til forskning og udvikling blive afholdt i begyndelsen, mens salget først 

påbegyndes senere. Derfor vil det være nødvendigt at opgøre den relevante profit på baggrund af 

prognoser, som øger usikkerheden og subjektiviteten forbundet med TPSM yderligere.  

                                                        
141 DD 2017, Art. 37 
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143 TPG 2017, Art. 2.131 
144 DD 2016, Art. 39 
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6.4.1. Transaktionsbaseret overskudsfordeling af faktiske eller forventede overskud 

Det er vigtigt at bemærke, at når koncernselskaber indgår i en kontrolleret transaktion med den 

hensigt, at vilkårene for transaktionen skal fastsættes ud fra en TPSM, kender de på det tidspunkt 

ikke til den faktiske profit for transaktionen. Derimod vil de, på samme vis som uafhængige 

selskaber, fastsætte vilkårene ud fra en forventet profit, baseret på den information de har til 

rådighed på tidspunktet for indgåelse i den kontrollerede transaktion. 

Derfor er det vigtigt, at skattemyndighederne, når de evaluerer vilkårene for den kontrollerede 

transaktion ved brug af TPSM, udelukkende tager udgangspunkt i information, som enten 

eksisterede eller var rimelig forudsigeligt på tidspunktet for transaktionens indgåelse. Dette gælder 

uanset, om koncernen anvender forventet eller faktisk profit ved brugen af TPSM. At bruge 

information, som ikke var tilgængeligt på tidspunktet for transaktionens indgåelse vil være i strid 

med armslængdeprincippet, da uafhængige selskaber ikke ville have adgang til denne information.145 

Dette hænger sammen med retningslinjerne for HTVI i TPG kapitel 6. Deri fremgår det, at 

skattemyndighederne ikke kan foretage en korrektion på baggrund af en ex-post vurdering, såfremt 

koncernen kan dokumentere, at begivenheder, som den ikke har taget højde for i forbindelse med 

fastlæggelsen af kompensationen for overdragelse af en HTVI, ikke med rette kunne forventes. 

Derudover skal koncernen have indregnet vægtede sandsynligheder for forventelige begivenheder.  

I DD 2016 fastslår OECD, at faktisk profit bør anvendes i de tilfælde, hvor selskabernes aktiviteter 

er stærkt integrerede med hinanden, eftersom når den faktiske profit anvendes, vil de økonomisk 

signifikante risici i høj grad blive delt mellem flere selskaber i den kontrollerede transaktion. Dette 

skyldes, at uafhængige selskaber må forventes at ville dele den faktiske profit, som hidrører fra 

aktiviteter, for hvilke de deler økonomiske signifikante risici, og hvortil de begge bidrager væsentligt.  

Omvendt må uafhængige selskaber forventes at ville holde sig til fordelingen baseret på den 

forventede profit, såfremt deres aktiviteter ikke er stærkt integrerede med hinanden og de 

økonomisk væsentlige risici, de hver især påtager sig, ikke er stærkt relaterede til hinanden.146 I DD 

2016 fokuserer OECD på vejledning i anvendelse af TPSM ved fordeling af faktisk profit frem for 

fordeling af forventet profit.147 Dette giver et indtryk af, at OECD foretrækker anvendelsen af faktisk 

profit frem for forventet profit. 

Man har i DD 2017 gjort det klart og tydeligt, at anvendelse af faktisk profit vil være mest 

hensigtsmæssig, såfremt selskaberne deler påtagelsen af økonomisk signifikante risici, eller hver 

især påtager sig økonomisk signifikante risici, som er tæt relaterede. Derimod vil anvendelsen af 
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forventet profit være mest hensigtsmæssigt at anvende i de tilfælde, hvor TPSM er valgt, fordi 

selskaberne hver især har unikke og værdifulde bidrag til de kontrollerede transaktioner, men ikke 

deler påtagelse af økonomisk signifikante risici.148 OECD har lyttet til EY, som kommenterede, at 

ordlyden i DD 2016 gav udtryk for, at brugen af faktisk profit ville medføre, at selskaberne deler 

økonomisk signifikante risici, hvorimod det bør være den delte påtagelse af risiko, der i stedet leder 

til anvendelsen af faktisk profit.149 Derudover er OECD gået væk fra at favorisere anvendelsen af 

faktisk profit, og i stedet lægge fokus på, at det er de faktiske forhold i den givne situation, der skal 

lede til, hvorvidt der bør anvendes faktisk eller forventet profit. 

BIAC kommenterede til DD HTVI, at såfremt den kontrollerede transaktion indeholder en HTVI, 

kan koncernen vælge at fordele profitten fra HTVI’en ved brug af TPSM. Blot fordi koncernen har 

valgt at fordele profitten fra HTVI’en på baggrund af den forventede profit, afskærer dette ikke i sig 

selv skattemyndighederne fra at foretage ex-post vurderingen af HTVI’en på baggrund af den 

faktiske profit og de begivenheder, som er opstået ex-post. 

6.4.2. Forskellige målemetoder af overskud 

Som hovedregel opgøres profitten, der skal fordeles, som koncernselskabernes samlede nettoavancer 

hidrørende fra den kontrollerede transaktion. Dog kan det i visse tilfælde være nødvendigt at fordele 

overskuddet på baggrund af den samlede bruttoavance for den enkelte transaktion for derefter at 

fratrække de enkelte koncernselskabers resterende omkostninger forbundet med transaktionerne. 

Dette kan være tilfældet, hvis det ikke er muligt direkte at spore de involverede selskabers afholdte 

driftsomkostninger til de enkelte transaktioner.150 

I DD 2016 er det angivet, at hvorvidt man skal opgøre profitten som brutto- eller nettoavancer 

afhænger af hvor stærkt integrerede selskabernes aktiviteter er med hinanden. Såfremt man i 

transaktionsafgrænsningen kommer frem til, at de involverede selskaber blot deler risici, som har 

indflydelse på omkostninger relateret til produktionen samt køb og salg af varer eller ydelser, kan 

dette være et tegn på, at bruttoavancerne skal anvendes. Men hvis transaktionsafgrænsningen 

derimod viser, at selskaberne ligeledes deler risici, som er forbundet med driftsomkostningerne, så 

kan det tyde på, at nettoavancerne skal anvendes.151 

I forhold til TPG 2017, er der dermed blevet sat et højere fokus på graden af integrering mellem 

selskabernes aktiviteter som en indikator på, hvilken avance der skal vælges. Derudover gik DD 2016 

væk fra, at udgangspunktet er, at nettoavancer skal anvendes. Dog blev dette udgangspunkt 
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genindført i DD 2017 forklaret med, at koncernen på denne måde sikrer sig, at både indtægter og 

omkostninger for koncernen, fordeles til de involverede selskaber på et ensartet grundlag.152 

6.5. Fordeling af overskud 

Vejledningen i TPG 2017 anførte, at koncerner ved fordelingen af den relevante profit kan gøre brug 

af fordelingsfaktorer. Eftersom armslængdeprincippet går ud på, at de kontrollerede transaktioner 

skal indgås på samme vilkår og priser, som sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige 

selskaber, skal de anvendte fordelingsfaktorer være baseret på objektiv data, hvilket vil sige, at der 

ikke kan sammenlignes med kontrollerede transaktioner. Derimod skal der sammenlignes med 

faktiske resultater i sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige selskaber.153 

OECD har i DD 2016 tilføjet, at det sjældent er muligt at finde pålidelig data om sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige selskaber, som kan bruges i TPSM. Det er dog mere sandsynligt, 

at man kan bruge ekstern data ved brug af en residualanalyse, hvor rutinefunktioner skal aflønnes.154 

DD 2017 tilføjer et udsagn, som gentager, at profitten skal fordeles på baggrund af selskabernes 

relative bidrag til de kontrollerede transaktioner, og som uafhængige selskaber ville have fordelt det 

i en sammenlignelig situation.155 Vi vurderer, at OECD dermed mere eksplicit anerkender svagheden 

ved TPSM, som netop er, at fordelingen af profit mellem unikke og værdiskabende selskaber ofte vil 

være baseret på et subjektivt grundlag uden sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige 

selskaber. Dette bekræfter vores anbefaling om, at koncernerne skal bruge kræfter på deres 

koncerninterne aftaler, TP dokumentation og resultatfordeling, således at de så vidt muligt afspejler, 

hvad uafhængige selskaber ville have gjort i en sammenlignelig situation. 

6.5.1. Overskudsfordelingsfaktorer 

Den anvendte fordelingsnøgle kan enten være i form af en procentvis fordeling af den samlede profit, 

eller den kan udgøres af en eller flere variabler. I sidstnævnte tilfælde, bliver fordelingsnøglen for 

eksempel beregnet ud fra, hvor værdifulde hvert koncernselskabs investerede aktiver er, eller hvor 

stor en del af de samlede marketingsomkostninger, hvert selskab har afholdt. Dersom der anvendes 

flere fordelingsnøgler, er det nødvendigt at bestemme hver fordelingsnøgles betydning for 

værdiskabelsen i den samlede fordeling af profitten. Oftest anvendes fordelingsnøgler, som enten er 

baseret på investerede aktiver eller afholdte omkostninger.156 
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I DD 2016 har OECD erstattet termet fordelingsnøgle med termet profitfordelingsfaktor og angivet, 

at de valgte profitfordelingsfaktorer skal afspejle de centrale value drivers for den pågældende 

kontrollerede transaktion.157 De centrale value drivers mente OECD skulle findes i 

værdikædeanalysen, som de inddragede i DD 2016. Men eftersom vejledningen om 

værdikædeanalyser er fjernet i DD 2017, er henvisningen til værdikædeanalyser erstattet med en 

henvisning til funktions- og risikoanalysen og en analyse af omstændighederne for 

transaktionerne.158 Dermed lægger OECD nu større vægt på de faktiske omstændigheder for 

situationen, samt at den kontrollerede transaktion bliver afgrænset præcist i forbindelse med TP 

analysen. 

Derudover tilføjer OECD i DD 2017, at selvom omkostninger ofte kan være uegnede til at måle 

værdien af en immateriel rettighed, kan de være en fornuftigt målestok for den relative værdi af de 

enkelte koncernselskabers bidrag til den immaterielle rettighed. Dette forudsætter dog, at arten af 

de respektive selskabers bidrag er forholdsvis ens.159 Vi vurderer, at det sjældent vil være tilfældet, 

at arten af selskabernes bidrag er tilstrækkeligt ens til, at omkostninger kan anvendes som målestok 

for den relative værdi af selskabernes bidrag i forbindelse med en immateriel rettighed. Derfor 

anbefaler vi koncerner at basere fordelingen på de enkelte funktioners værdiskabelse for den 

immaterielle rettighed samt væsentligheden af de risici, der er forbundet med dem. 

6.5.2. Afhængighed af data fra koncernens egne funktioner 

TPG 2017 angav, at såfremt ekstern data ikke alene kan understøtte fordelingen af profitten i en 

kontrolleret transaktion, er det nødvendigt at gøre brug af koncernens egne interne data. Såfremt 

koncernen gør brug af interne regnskabsdata, er det en forudsætning, at disse kan opgøres på 

transaktionsbasis, således at data, som er transaktionen uvedkommende, ikke forstyrrer analysen.  

Et eksempel på, hvor det vil være nødvendigt at gøre brug af koncernens interne data, er når 

koncernselskaberne bidrager med værdifulde og unikke immaterielle rettigheder. Her skal 

koncernen så vidt muligt forsøge at opgøre værdien af de relevante immaterielle rettigheder på et 

objektivt grundlag, baseret på koncernselskabernes interne data.160 

Eksempelvis vil det være en udfordring at opgøre de enkelte koncernselskabers værdiskabelse til en 

immateriel rettighed, såsom et varemærke. Koncernen har muligvis ikke nogen regnskabsmæssige 

data herfor, som kan segmenteres ud til værdiskabelsen af varemærket. Derfor foreslår vi, at 

koncernen opgør hvert koncernselskabs værdiskabelse til varemærket ud fra en præcis fastlæggelse 
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af, hvilke funktioner, aktiver og risici, der skaber mest værdi for varemærket, samt hvilke 

koncernselskaber der bidrager med disse. 

OECD foreslår en alternativ metode til at fordele profitten på, hvilket går ud på, at hvert 

koncernselskab involveret i de kontrollerede transaktioner skal have det samme afkast på deres 

investering i transaktionerne. Dog tager OECD forbehold for, at denne metode sandsynligvis ikke vil 

være hensigtsmæssig, eftersom den antager, at alle selskaberne har samme risikoprofil. Den tager 

dermed ikke højde for, at koncernselskaberne som oftest er forskellige og har forskellige funktioner, 

aktiver og risici, hvorfor de ikke skal have samme afkast.161 

I DD 2016 har OECD slettet den alternative metode, som gik ud på at give hvert involveret selskab 

det samme afkast på deres investering. Dette går hånd i hånd med, at OECD selv stillede 

spørgsmålstegn ved de underliggende forudsætninger for metoden. 

6.5.3. Eksempler på overskudsfordelingsfaktorer  

Uanset om der anvendes aktiv- eller omkostningsbaserede profitfordelingsfaktorer, er det centralt 

for den anvendte faktor, at der er en stærk sammenhæng mellem variablen, som den er baseret på, 

og den værdi, der skabes i den kontrollerede transaktion. 

Tilfælde, hvor TPSM oftest kan argumenteres for at være mest hensigtsmæssig, er, når flere 

involverede koncernselskaber bidrager med værdifulde og unikke immaterielle rettigheder, og hvor 

flere bærer den markedsmæssige risiko forbundet herved. Men eftersom det kan være vanskeligt at 

vurdere værdien af unikke immaterielle rettigheder, kan det ligeledes være vanskeligt at fordele 

profitten baseret på dette.162 

Vi vurderer derfor, at profitten skal fordeles ud fra hvilke funktioner, der er mest værdiskabende for 

den pågældende immaterielle rettighed, hvilke koncernselskaber, der udfører disse funktioner samt 

hvilke koncernselskaber, der kontrollerer de væsentlige risici forbundet med dem. 

En udfordring ved brug af fordelingsnøgler baseret på variabler kan være forskellen mellem 

tidspunktet for ændringer i variablerne og tidspunktet for deres respektive værdiskabelse. I den 

forbindelse kan det være svært at identificere relationen mellem ændringerne i variablerne og 

værdiskabelsen, som følger heraf, som illustreret i nedenstående figur 28. 
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Figur 28 – Usikkerhed om relationen mellem ændringer i variabler og fremtidig indtægt 

 

Dette kan for eksempel være, når et koncernselskab bidrager med af afholde udviklingsomkostninger 

i forbindelsen med HTVI, hvor udnyttelsen af den immaterielle rettighed og de dertilhørende 

indtægter først finder sted senere i den immaterielle rettigheds levetid. I dette tilfælde, vil det være 

vanskeligt at spore værdiskabelsen til de afholdte omkostninger.163 Her anbefaler vi koncerner, at 

fokusere på værdien af de udførte funktioner samt hvor stor risiko, der forbundet med dem, fremfor 

at fokusere på afholdte omkostningerne forbundet herved. 

I DD 2016 er det tilføjet, at i tilfælde, hvor omkostningsbaserede faktorer anvendes til at vurdere 

værdien af de respektive selskabers bidrag til immaterielle rettigheder, er det nødvendigt at vægte 

risikoen forbundet med hvert selskabs bidrag. Eksempelvis vil der være højere risiko forbundet med 

omkostninger afholdt i forbindelse med udviklingen af den immaterielle rettighed i begyndelsen af 

dens levetid, end der vil være ved omkostninger forbundet med mindre forbedringer længere henne 

i processen, efter det underliggende produkt eller ydelse er kommet på markedet. Dermed vil 

omkostninger til udviklingen skulle vægtes med en højere risiko end omkostningerne til de mindre 

forbedringer længere henne i processen. 

Dog vil det ikke være hensigtsmæssigt at bruge omkostningsbaserede faktorer ved fordeling af profit 

hidrørende fra værdifulde immaterielle rettigheder, med mindre disse faktorer er retvisende for 

værdiskabelsen, eller det er muligt pålideligt at risikovægte omkostningsfaktorerne.164 

Vi anbefaler, at koncernerne er påpasselige med anvendelsen af omkostningsbaserede faktorer i 

forbindelse med immaterielle rettigheder, og udelukkende anvender dem i de få tilfælde, hvor der er 

en høj korrelation mellem afholdte omkostninger og værditilførslen. 
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En anden udfordring er forskelle i niveauet af omkostninger som følge af location savings. Det 

faktum, at et selskab har lavere lønomkostninger, leder ikke i sig selv til, at dette selskabs bidrag er 

mindre værdifulde. Derimod skal man ifølge DD 2016 udskille den del, der vedrører location savings, 

og efterfølgende allokere location savings på baggrund af de enkelte koncernselskabers særskilte 

bidrag til disse location savings.165 

DD 2017 er gået væk fra, at location savings skal udskilles før de fordeles selskaberne imellem, hvilket 

skyldes, at profitten skal fordeles, som uafhængige selskaber ville have fordelt dem.166 Vi mener, at 

når koncerner fordeler den relevante profit på armslængde, skal fordelingen tage højde for 

koncernselskabernes påtagede risici, og de funktioner og aktiver de bidrager med til den 

kontrollerede transaktion som helhed, herunder location savings. Dermed vil location savings som 

en naturlig følge også blive fordelt koncernselskaberne imellem ud fra disse funktioner, aktiver og 

risici. 

6.6. Interessenternes kommentarer til DD 2017 

Den 4. oktober 2017 udgav OECD rapporten ”Comments Received on Public Discussion Draft - BEPS 

ACTION 10 - Revised Guidance on Profit Splits Part I”, hvilken indeholdt kommentarer fra adskillige 

interessenter på DD 2017, herunder kommentarer fra BIAC og EY, hvilke vil blive behandlet i det 

følgende. 

BIAC 

BIAC mener, at retningslinjerne for TPSM stadig har for stort fokus på styrkerne ved TPSM frem for 

svaghederne ved metoden. Risikoen forbundet hermed er, at TPSM kan blive udgangspunktet for 

valg af TP metode, også i de mange tilfælde hvor TPSM ikke er den mest hensigtsmæssige metode. 

Dermed bør retningslinjerne eksplicit understrege, at det kun er i begrænsede tilfælde, at TPSM bør 

anvendes.167 

BIAC understreger, at de er positive over for vejledningens udsagn om, at manglen på 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige selskaber ikke i sig selv skal hjemle anvendelsen 

af TPSM.168 Dette er i tråd med den ovenfornævnte kommentar, da begge tyder på, at BIAC er stærk 

fortaler for, at vejledningen eksplicit bør tage afstand fra, at TPSM som udgangspunkt anvendes, og 

den i stedet kun bør anvendes i særlige tilfælde.  

Derudover kritiserer BIAC retningslinjerne for at nævne, at påtagelsen af tæt relaterede risici kan 

være en indikator på, at TPSM bør anvendes. Vi er uenige i BIAC’s vurdering på dette område, 
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eftersom to tæt relaterede risici ikke kan adskilles og ses som to uafhængige risici, og dermed heller 

ikke kan vurderes uafhængigt af hinanden. Vi er dog enige med BIAC i, at TPSM ikke skal vælges 

udelukkende på baggrund af, at forskellige koncernselskaber påtager risici, som er tæt relaterede, da 

valget afhænger af omstændighederne for den enkelte sag.  

BIAC mener yderligere, at DD 2017 mangler vejledning om, hvordan TPSM skal anvendes på 

arrangementer, hvor profit tilfalder selskaberne løbende over en længere periode. Ifølge BIAC, må 

det forventes, at uafhængige selskaber ville indføre nogle grænseværdier for, hvornår en aftale bør 

genforhandles, for at beskytte alle selskaber involveret i aftalen.169 

Vi er enige med BIAC, og anbefaler derfor multinationale koncerner at indføre nogle mekanismer i 

deres interne aftaler. De samme mekanismer, som anvendes til at nedsætte usikkerheden ved 

immaterielle rettigheder, kan med fordel anvendes i forbindelse med en TPSM. For eksempel kan 

koncernen indføre prisjusterende klausuler eller milestone betalinger i sine interne aftaler. 

Prisjusterende klausuler vil eksempelvis være anvendelige såfremt betingelserne på markedet 

ændres. Milestone betalinger vil eksempelvis anvendes, såfremt et selskab har nået en milepæl i sine 

aktiviteter. Såfremt afvigelserne mellem den forventede profit og den faktiske profit når et niveau, 

som uafhængige selskaber ikke ville tolerere længere, skal koncernen opdatere sin interne aftaler og 

vurdere, hvorvidt afvigelserne skyldes forkerte antagelser, eller om uforudsete begivenheder er 

indtrådt. 

EY 

EY kritiserer DD 2017 for at antage, at en et-sidet TP metode kun er hensigtsmæssig, såfremt der 

ikke er nogen unikke eller værdifulde bidrag til de kontrollerede transaktioner.170 EY er dermed enig 

med BIAC i, at vejledningen i sin ordlyd er for positiv overfor anvendelsen af TPSM.  

EY er enig med BIAC i, at anvendelsesområdet for TPSM bliver for bredt i forbindelse med indførslen 

af indikatoren i form af påtagelsen af tæt relaterede risici, da TPSM dermed kan synes at være 

hensigtsmæssig i tilfælde, hvor andre TP metoder ville være mere passende. Dog vurderer vi stadig, 

at indførslen af denne indikator er relevant for retningslinjerne, da sådanne risici ikke kan vurderes 

uafhængigt af hinanden, som forklaret ovenfor. 

Overordnet for kommentarerne fra BIAC og EY, kan det siges, at begge er af den holdning af DD 2017 

i sin ordlyd er for positiv over for anvendelsen af TPSM. Risikoen herved er, at skattemyndigheder i 

forskellige lande bliver uenige om, hvorvidt TPSM skal anvendes. Et land vil måske argumentere for, 
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at der er tale om en principalstruktur, mens et andet land måske vil argumentere for, at der er tale 

om unikke bidrag fra flere koncernselskaber og dermed argumenterer for anvendelsen af en TPSM. 

Vi anbefaler, at et dansk moderselskab i en multinational koncern skal være opmærksom på, at hvis 

skattemyndighederne i forskellige lande bliver uenige om, hvorvidt og hvordan TPSM skal anvendes, 

kan koncernen ende i en dobbeltbeskatningssituation, som skal løses i en Mutual Agreement 

Procedure (MAP) eller Advance Pricing Agreement (APA). Denne løsningsmodel vil være præget af 

subjektive holdninger fra alle parter, hvilket netop er en af ulemperne forbundet med TPSM. 

6.7. Argumentet for udbygningen af retningslinjerne for TPSM 

I retningslinjerne for TPSM er der lagt et stort fokus på, i hvilke situationer TPSM kan være mest 

hensigtsmæssig at anvende, og i hvilke situationer dette ikke er tilfældet. Vi mener, at baggrunden 

for dette er, at OECD vil minimere risikoen for, at TPSM bliver valgt i situationer, hvor den ikke er 

passende. 

Der kan opstå situationer, hvor det i sammenlignelighedsanalysen ikke er muligt at identificere en 

velegnet sammenlignelig transaktion, men hvor det er muligt at foretage en pålidelig 

sammenlignelighedsjustering, som korrigerer for sammenlignelighedsforskellene. I disse tilfælde vil 

det være mere passende at vælge en anden metode, hvortil der sammenlignes med transaktioner 

mellem uafhængige selskaber og derefter justeres for forskelle i sammenlignelighed. 

Dette skyldes, at fordelingen af profitten ved brug af en TPSM i høj grad er baseret på koncernernes 

og skattemyndighedernes subjektive holdninger, hvilket netop er svagheden ved TPSM. Når 

fordelingen i høj grad foretages på et subjektivt grundlag, er der større risiko for, at koncernen ender 

i dobbeltbeskatningssituationer, som skal løses i en MAP eller APA. 

Det er netop formålet med TPG at undgå dobbeltbeskatningssituationer, hvilket kan forklare 

udbygningen i retningslinjerne for, hvornår TPSM er mest hensigtsmæssig. Dette kan ligeledes 

forklare, at OECD angiver, at det i sidste ende er omstændighederne for den pågældende situation, 

der bestemmer, hvilken TP metode der skal anvendes. 

Interessenterne mener dog stadig, at retningslinjerne for TPSM er for positivt ladet over for, hvornår 

metoden skal anvendes, og ikke tilstrækkeligt understreger, at metoden kun skal anvendes i 

begrænsede tilfælde. Dette kan tyde på, at OECD i fremtiden vil arbejde videre på retningslinjerne 

for TPSM for at minimere risikoen for, at koncerner ender i dobbeltbeskatningssituationer. 
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6.8. Delkonklusion 

Som det fremgår af afhandlingens kapitel 6 har udgivelserne af DD 2016 og DD 2017 medført en 

udvikling i vejledningen om TPSM set i forhold til den gældende vejledning i TPG 2017. Særligt har 

OECD igennem hele DD 2017 lagt fokus på tre forhold relateret til arten af den kontrollerede 

transaktion, som kan indikere, at TPSM kan være mest passende. 

De tre indikatorer lyder, som følger: 

 flere koncernselskaber har værdifulde og unikke bidrag til den kontrollerede transaktion. 

 flere koncernselskabers bidrag til den kontrollerede transaktion er stærkt integrerede. 

 flere koncernselskaber deler påtagelsen af økonomisk signifikante risici med hinanden. 

OECD slår dog fast i DD 2017, at valget ikke per automatik skal falde på TPSM blot fordi en eller flere 

af indikatorerne er opfyldt eller fordi der ikke findes sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige selskaber.  

Derudover har OECD i DD 2017 eksplicit angivet, at faktisk profit bør anvendes i de tilfælde, hvor 

koncernselskaberne påtager de samme økonomisk signifikante risici eller påtager separate 

økonomisk signifikante risici, som er tæt relaterede. Derimod bør forventet profit anvendes, hvor 

TPSM er valgt på baggrund af, at flere koncernselskaber har værdifulde og unikke bidrag til den 

kontrollerede transaktion, men hvor de risici, som de hver især påtager, ikke er tæt relateret til 

hinanden. Det er dog væsentligt, at koncerner vælger mellem forventet og faktisk profit på baggrund 

af omstændighederne i den pågældende situation. 

DD 2016 tilføjede vejledning om værdikædeanalyser, som kunne hjælpe til bedømmelsen af hvorvidt 

TPSM er mest hensigtsmæssig. Denne vejledning er fjernet fra retningslinjerne for TPSM igen, som 

følge af at interessenterne ikke mente, at den hørte til der. Dog kan koncerner have gavn af 

retningslinjerne for værdikædeanalyser i forbindelse med den præcise transaktionsafgrænsning. 

Overordnet set mener interessenterne, at vejledningen er for positiv over for valget af TPSM som den 

mest hensigtsmæssige metode, og de vurderer, at der kan være risiko for, at TPSM vælges i 

situationer, hvor en af de andre metoder er klart mere passende og pålidelig. Dette kan påvirke et 

dansk moderselskab i en multinational koncern ved, at der opstår en risiko for, at koncernen ender 

i dobbeltbeskatningssituationer, som skal løses i en MAP eller APA, hvilket er præget af subjektive 

holdninger fra alle parter.  
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7. Case - Overdragelse af immaterielle rettigheder som led i en omstrukturering 

Dette kapitel har til formål at analysere, hvordan et dansk moderselskab i en multinational koncern 

i praksis skal anvende den igennem afhandlingen tilegnede viden, om retningslinjerne i TPG kapitel 

1 sektion D, 2 part 3 sektion C, 6 og 9, når det har udsigt til en omstrukturering, som omfatter 

immaterielle rettigheder. Kapitlet fremstiller en fiktiv case, og anvender analyserne i afhandlingens 

kapitel 2 til 6. 

Strukturen for analysen i casen ser ud, som følger: 

 Koncernen før omstrukturering: Principalstruktur hvor moderselskabet påtager sig alle 

økonomisk signifikante risici, samt kontrollerer disse, og hvor datterselskaberne kan 

karakteriseres som selskaber med lav-risikoprofiler. Gennem en funktions- og risikoanalyse 

fastlægges de relevante økonomisk signifikante risici, og de enkelte selskabers risikoprofiler 

fastlægges. 

 Koncernintern omstrukturering: Koncernen omstruktureres i 2016, hvor immaterielle 

rettigheder flyttes fra moderselskabet til et af de udenlandske datterselskaber. 

 Koncernen efter omstrukturering: Det analyseres, hvordan omstruktureringen af koncernen 

har indflydelse på de koncerninterne transaktioner efter omstruktureringen, hvilken TP 

metode, der skal anvendes på de enkelte transaktioner, samt hvordan en eventuel 

kompensation til det danske moderselskab bør opgøres. 

7.1. Pear koncernen før omstrukturering 

Pear A/S er en dansk tech-virksomhed, som blev stiftet i 2010 af de to gode venner Steve Gates og 

Bill Jobs. Steve og Bill er begge født og opvokset i Viborg, hvorfor koncernen naturligvis har sit 

hovedsæde i hjembyen. Steve fungerer som selskabets administrerende direktør, mens Bill varetager 

rollen som selskabets udviklingsdirektør. Stifterne har hele deres liv været stærkt tiltrukket af den 

teknologiske udvikling og har begge en lang karriere inden for tech-branchen bag sig, da de stifter 

selskabet. 

Virksomheden har fra begyndelsen fokuseret på produktionen og salget af smartwatches, som hører 

under kategorien wearable technology. Et smartwatch er et digitalt armbåndsur, som tillader 

bæreren at udføre opgaver ved brug af teknologiske funktioner, som ligeledes ses i smartphones. 

Pear koncernen havde i 2015 en omsætning på 400 mio. kr. og 250 ansatte medarbejdere. Figur 29 

illustrerer en tidslinje fra stiftelsen i 2010 indtil 2018 med angivelse af de største begivenheder i 

koncernens historie. 
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Figur 29 – Tidslinje over vigtige begivenheder for Pear koncernen 

Allerede fra begyndelsen af årtusindskiftet interesserede Steve og Bill sig for wearable technology. 

De to venner havde derfor som hobby tilegnet sig en stor viden indenfor netop denne teknologi og 

havde i flere år talt om at starte egen virksomhed inden for dette område. Deres uddannelser fra DTU 

og adskillige år med karriere indenfor tech-branchen havde naturligvis også bidraget med en god 

forståelse om teknologien og markedet i sin helhed. 

Som nævnt stiftede de i 2010 moderselskabet Pear A/S. Pear A/S' primære fokus var forskning i og 

udvikling af smartwatches, hvorfor det havde hyret et eksternt produktionsselskab, som stod for 

produktionen af de udviklede produkter. Derudover havde de hyret et eksternt distributionsselskab, 

som stod for salget og distributionen af de på daværende tidspunkt lettere simple produkter. 

I 2011 stiftede Pear A/S et kinesisk datterselskab ved navn Pear Production CN (Produktion CN), 

som derfra skulle stå for produktionen af de udviklede smartwatches. Produktionen skulle dog nøje 

følge Pear A/S' strenge anvisninger, da de to jyske ledere havde en ambition om, at kvaliteten af 

produkterne skulle være absolut i top. Baggrunden for, at selskabet skulle stiftes i Kina, var de 

location savings, som koncernen kunne opnå ved at placere produktionen i et land med lavere 

lønomkostninger. 

I 2012 havde Pear A/S oplevet fordelen ved at stifte et koncernselskab til at varetage produktionen, 

da Pear A/S dermed havde mere kontrol over den. Derfor valgte Pear A/S, at stifte endnu et 

datterselskab, som skulle stå for salget og distributionen af produkterne. Datterselskabet var placeret 

i England og blev kaldt Pear Sale UK (Salg UK). 

Placeringen af selskabet i England skyldes, at England ofte ses som et knudepunkt for international 

transport. For at sikre at salget og distributionen foregik efter Steve og Bills vision for virksomheden, 

Kilde: Egen fremstilling. 
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hvilket blandt andet er at yde en service af høj kvalitet, skulle Salg UK udføre salgs- og 

distributionsfunktionerne ud fra Pear A/S' omhyggelige retningslinjer. 

I 2013 valgte koncernen at stifte endnu et datterselskab, denne gang beliggende i Silicon Valley i 

USA. Selskabet blev kaldt Pear R&D US (F&U US), og blev sat i verden for at bistå koncernen med 

F&U af den teknologiske del af koncernens smartwatches. Baggrunden for at stifte selskabet i netop 

Silicon Valley var den viden inden for teknologi, som kendetegner området. Når selskaber med viden 

inden for et bestemt område samler sig i et mindre område, er der mulighed for, at der forekommer 

en spillover effekt, hvor viden deles selskaberne imellem og fremmer innovationen171. 

Muligheden for at benytte en ekstern samarbejdspartner i Silicon Valley blev fravalgt, da man 

ønskede at bevare kontrollen og beskytte forretningshemmelighederne. Derfor valgte Pear A/S at 

stifte et datterselskab, men da både Steve og Bill havde meget stor personlig tilknytning til 

forskningen i og udviklingen af virksomhedens smartwatches, var de på daværende tidspunkt ikke 

klar til at overlade kontrollen over F&U funktionerne til selskabet i USA. Derfor skulle Pear A/S 

stadig varetage alle væsentlige beslutningstagerfunktioner relateret til udviklingen af teknologien. 

I 2014 fik Steve og Bill ideen til at udvikle et smartwatch med holografisk teknologi, som de opkaldte 

HoloWatch®. De igangsatte straks et forsknings- og udviklingsprogram, som F&U US skulle følge. 

F&U US ville stå for at udvikle teknologien og træffe mindre beslutninger i hverdagen. Dog var det 

centralt, at F&U US løbende rapporterede til Pear A/S, som fortsat ville varetage alle væsentlige 

beslutningstagerfunktioner i relation til udviklingen af teknologien. 

I 2016 havde Pear A/S fået et gennembrud med teknologien, men den fungerede endnu ikke med 

komponenter, som er små nok til at være i en urkasse. På dette tidspunkt indså Pear A/S ligeledes, 

at de ikke havde opnået den forventede spillover effekt ved at placere F&U US i Silicon Valley. Dette 

skyldtes, at F&U US ikke varetog de væsentlige beslutningstagerfunktioner, og dermed var 

incitamentet til at opnå viden inden for området lavere for F&U US. Derfor besluttede Pear A/S, at 

flytte ansvaret for udviklingen af teknologidelen af HoloWatch® over til F&U US. I 2016 foretog 

koncernen derfor en omstrukturering, hvor funktioner, aktiver og risici blev flyttet fra Pear A/S til 

F&U US. Denne omstrukturering vil blive nærmere analyseret senere i casen. 

I 2018 står koncernen efter flere års udvikling klar med et færdigudviklet produkt. Produktionen af 

produktet HoloWatch® påbegyndes og produktet lanceres på markedet senere samme år. Samtidigt 

indleder SKAT en vurdering af de begivenheder, som har indtrådt efter den koncerninterne 

omstrukturering. 

                                                        
171 Porter (1990) 
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Efter stiftelsen af de tre datterselskaber er Pear koncernen struktureret, som illustreret i figur 30 

nedenfor. 

Figur 30 – Organisationsdiagram over Pear koncernen 

 

I Pear koncernen indgår et dansk moderselskab Pear A/S og tre 100% ejede datterselskaber. 

7.1.1. Markedet og de økonomiske omstændigheder for salg af smartwatches 

I 2015, umiddelbart inden Pear koncernen foretog en omstrukturering, blev der solgt i alt 36,59 

millioner smartwatches på verdensplan172. Gennemsnitsprisen for et smartwatch var omtrent 1.700 

kr.173, hvilket gav en samlet markedsværdi på ca. 62 milliarder kr. 

I april 2015 introducerede Apple deres smartwatch, og blev selv samme år markedsleder med 65% 

markedsandel.174 Den næststørste spiller på markedet i 2015 var Samsung med en markedsandel på 

13%, hvilket efterlader resten af de konkurrerende virksomheder med 21,6% af markedet.  

Traditionelle urproducenter, såsom Fossil og Casio, har også indtrådt på markedet for smartwatches, 

men har ikke formået at tage markedsandele.175 Kombinationen af få store og mange små spillere på 

markedet medfører, at der kan være en risiko for, at mindre virksomheder ikke formår at tage 

markedsandele og på den måde vokse. Markedsandelene på smartwatch markedet er illustreret i 

figur 31 nedenfor. 

                                                        
172 Frost & Sullivan (2016) s. 13 
173 Frost & Sullivan (2015) s. 13 
174 Strategy Analytics 
175 Frost & Sullivan (2016) s. 17 

Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur 31 – Markedsandele for eksisterende smartwatches 

 

Pear koncernens markedsandele for deres eksisterende smartwatches er indeholdt under den 

udtrukne kategori øvrige i ovenstående figur 31. 

7.1.2. Produktet HoloWatch® 

Pear A/S kom i 2014 på ideen om at udvikle et smartwatch ved navn HoloWatch®.  

Realydelsen i HoloWatch® adskiller sig fra de resterende smartwatches på markedet ved, at den 

indeholder en egenudviklet holografisk teknologi, som medfører, at skærmen kan sende et hologram 

ud i fri luft. Et hologram består af lysstråler, der danner et 3D billede, som ser ens ud, uanset hvilken 

vinkel man ser billedet fra. Dermed kan skærmens indhold vises i fri luft. Som det fremgår af 

tidslinjen i figur 29 forløber produktets udviklingsperiode fra 2014 indtil 2018. Det forventes, at 

produktionen af produktet igangsættes i 2018, og produktet forventes introduceret på markedet 

senere samme år. HoloWatch® og hologramfunktionen ses illustreret i figur 32 nedenfor. 

Figur 32 – Produktet HoloWatch® 

 

Kilde: Egen fremstilling. 

Kilde: Egen fremstilling. 
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Målgruppen for HoloWatch® er personer mellem 18 og 40 år, som interesserer sig for den nyeste 

udvikling inden for teknologi. Heriblandt findes den generation, der voksede op med Star Wars 

filmene, da disse film oftest indeholdt scener, som inkluderede holografisk teknologi. Dette vurderes 

at have inspireret seerne til at opleve teknologien på egen hånd, eftersom der oftest refereres til Star 

Wars, når snakken falder på hologrammer. For at ramme denne unge og teknologiinteresserede 

målgruppe, har Pear A/S besluttet at HoloWatch® udelukkende skal sælges gennem Pear koncernens 

hjemmeside, da målgruppen er kendetegnet ved at "leve" på nettet. Ved at salget foregår på Pear 

koncernens egen hjemmeside, har Pear A/S ligeledes nemmere ved selv at kontrollere deres egen 

salgskanal. 

7.1.3. Forretningsstrategier for salget af HoloWatch® 

HoloWatch® skal sælges til en smallere målgruppe, end de målgrupper Pear A/S ellers er vant til at 

sælge til. Dette skyldes hovedsageligt den holografiske teknologi, som ikke vil interessere alle, der 

overvejer at købe et smartwatch. Omvendt er det også selve hologram teknologien, som Pear 

koncernen differentierer HoloWatch® på. Dette medfører, at selskabet, ud fra Porters generiske 

strategier, følger en focused differentiation strategi, hvor målgruppen er smallere og produktet er 

differentiereret på andet en prisen.176 Herunder vil en vigtig faktor være kvaliteten af hologrammet, 

da et hologram af lav kvalitet både vil iscenesætte produktet som et lavkvalitetsprodukt, og det vil 

svække hologrammets attraktivitet, da skærmen dermed vil være af højere kvalitet end 

hologrammet. Denne strategi indebærer, at HoloWatch® har en højere pris, end resten af Pears 

smartwatches. Markedet for smartwatches kan grundet den stigende konkurrence kategoriseres som 

et Red Ocean, hvilket vil sige, at havet (markedet) er fyldt med hajer (konkurrenter), og derfor er 

havet rødt177. Dog er markedet for smartwatches med hologramteknologi et Blue Ocean, da ingen 

konkurrenter endnu har introduceret teknologien for markedet. Når et produkt bliver lanceret på 

markedet med en Blue Ocean strategi, vil det naturligvis være til en højere pris, end når den følger 

en Red Ocean strategi. Pear A/S er opmærksomme på, at hvorvidt de kan følge en Red Ocean eller 

en Blue Ocean strategi med introduktionen af HoloWatch® kommer an på, om andre konkurrenter 

introducerer teknologien først. Derfor har Pear A/S taget højde for, at såfremt Apple eller Samsung 

kommer på markedet med teknologien først, vil HoloWatch® blive solgt til en lavere pris, og 

produktet vil stadig kunne overleve. 

7.1.4. Værdikæde 

I forbindelse med TP analysen af den forestående kontrollerede transaktion, er det essentielt at have 

en god forståelse for den immaterielle rettigheds værdiskabelse gennem de værdiskabende 

                                                        
176 Kotler, et al (2012) 
177 Kotler, et al (2012) 
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aktiviteter, der foretages gennem hele værdikæden. Denne forståelse underbygger opgaven i at 

identificere og forstå DEMPE funktionerne og deres fordeling. Pear koncernens værdikæde for 

HoloWatch® før omstruktureringen er illustreret i nedenstående figur 33. Figuren angiver ligeledes 

hvilke koncernselskaber, som kontrollerer unikke og værdiskabende bidrag i hvert led. 

Figur 33 – Værdikæde for HoloWatch® med kontrollerende selskaber før omstrukturering 

 

 

7.1.5. 6-trinsanalysen 

I forbindelse med den nært forestående omstrukturering skal de kontrollerede transaktioner før 

omstruktureringen afgrænses, til hvilket 6-trinsanalysen vi blive anvendt. Da produktion, salg og 

distribution ikke er påbegyndt i 2016, vil analysen af disse aktiviteter være baseret på koncernens 

forretningsmæssige erfaringer fra eksisterende produkter, og anvendes som fast proxy for 

aktiviteterne vedrørende HoloWatch® i den resterende analyse. 

Trin 1 

I henhold til det første trin i denne model identificeres de specifikke risici, der medfølger i relation 

til de DEMPE funktioner, som udføres i forbindelse med den immaterielle rettighed HoloWatch®. 

Identifikationen foretages ved separat gennemgang af de fem kategoriseringer af DEMPE 

funktioner. 

Development (D) 

I forbindelse med udviklingsfunktionerne, der udføres, er der en række væsentlige risici. Der er en 

risiko forbundet med, at man ikke kan udvikle teknologien bag uret tilstrækkeligt. Udviklingen af 

HoloWatch® er en meget krævende proces, og der allokeres mange ressourcer til dette. Der er derfor 

en stor risiko for, at der allokeres ressourcer på ideer og teknologier, som viser sig at være umulige 

at anvende. Der er derfor potentielt mange ressourcer spildt. Samtidigt er der risiko for at selve 

hologramteknologien ikke ender ud i et slutprodukt, som kan udnyttes kommercielt, hvilket i høj 

grad afhænger af kvaliteten af den holografiske teknologi. 

Der er yderligere en risiko forbundet med at den udførte strategi, som har til formål at segmentere 

og identificere målgruppen, ikke udføres tilstrækkeligt eller decideret fejlvurderer markedet. Der er 

dermed en risiko for, at der bruges en masse ressourcer på at analysere markedet, som dermed ikke 

resulterer i en øget indtjening. 

Produkt-
udvikling

Produktion
Salg og 

distribution
Administration Strategi

Kilde: Egen fremstilling. 

Pear A/S Pear A/S Pear A/S Pear A/S Pear A/S 
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Samtidigt er der risiko for at den udviklede produktstrategi ikke passer med forbrugernes behov. 

Hvis det efter introduktionen af produktet på markedet viser sig, at forbrugere foretrækker billige 

smartwatches med en mindre teknologiske muligheder, vil den anvendte differentieringsstrategi 

derfor ikke være passende. Størstedelen af udviklingsfunktionerne foretages i forbindelse med de 

værdiskabende aktiviteter i produktviklingen. Dog er der en række udviklingsfunktioner, som 

foretages i forbindelse med de værdiskabende aktiviteter i produktionen og strategi fastlæggelsen. 

Enhancement (E) 

I forbindelse med forbedringsfunktionerne, der udføres, er der en risiko for, at teknologien bliver 

outdated og ikke er relevant for forbrugerne længere. Den teknologiske udvikling går utrolig hurtigt 

på dette marked, derfor er det vigtigt for virksomheden hele tiden at videreudvikle produktet, således 

at det opfylder forbrugernes behov. Der er derfor også en risiko forbundet med at videreudvikle 

produktet i den korrekte retning i forhold til markedets efterspørgsel hvad angår teknologi og design. 

Forbedringsfunktionerne foretages i forbindelse med de værdiskabende aktiviteter i 

produktudviklingen, salget og distributionen samt strategiplanlægningen. 

Maintenance (M) 

I forbindelse med vedligeholdsfunktionerne, der udføres, er der risiko for at kvaliteten af 

produktionen ikke er høj nok. Der vil dermed forekomme ukurans på lageret, som resulterer i 

forbrug af ressourcer uden mulighed for at få dækket i tilsvarende indtjening. Der er derudover risiko 

for, at kunderne fravælger produktet som følge af manglende kvalitet. Vedligeholdelsesfunktionerne 

foretages i forbindelse med de værdiskabende aktiviteter i produktionen, salget og distributionen. 

Protection (P) 

I forbindelse med beskyttelsesfunktionerne, der udføres, er den største risiko forbundet med, at 

produktet ikke bliver beskyttet af et patent i tide. Dette er dog ikke en risiko længere, eftersom 

patentet blev erhvervet i år 2014. Risikoen er dermed, at konkurrerende virksomheder krænker 

patentet og dermed nedsætter koncernens indkomstpotentiale. Der kan potentielt være høje 

omkostninger forbundet med løbende beskyttelse af sådan en immateriel rettighed. Dette sker i form 

af både at identificere krænkende konkurrenter såvel som at sikre, at de bliver stoppet i en retssag. 

Beskyttelsesfunktionerne foretages alle sammen i forbindelse med de værdiskabende aktiviteter, der 

foretages i administrationen. 

Exploitation (E) 

I forbindelse med udnyttelsesfunktionerne, der udføres, er der en række væsentlige risici. Der er en 

risiko for, at konkurrerende produkter kommer på markedet med et smartwatch, som har lignende 

hologramteknologi, og dermed potentielt kan overtage store dele af Pear koncernens forventede 
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markedsandele. Denne risiko er altid stor i tech-branchen, som konstant er i en rivende udvikling og 

hele tiden udvikler nye substituerende teknologier. 

Ligeledes er der en risiko forbundet med, at man ikke formår at oplyse forbrugerne om produktets 

eksistens. Såfremt det sker, vil store dele af målgruppen intet kendskab have til produktet og vil 

dermed ikke købe det.  

Derudover er der risiko for, at forbrugerne ikke vil bruge hologramteknologien grundet bekymring 

for, om personlige oplysninger vil blive udnyttet via denne nye teknologi. Politiske tiltag som EU 

dataforordning bidrager med et større fokus hos forbrugere på, hvem man deler oplysninger med. 

Dermed kan en teknologi som denne, hvor der på produktet lagres en række oplysninger om blandt 

andet ejerens fysiske fremtoning, skabe en frygt om, at dette vil kunne udnyttes. 

Ydermere er der en lagerrisiko forbundet med de færdigproducerede produkter. Hvis det er tilfældet, 

at man ikke formår at udnytte den immaterielle rettighed, vil der forgæves være placeret en større 

pengebinding i et lager. Størstedelen af udnyttelsesfunktionerne foretages i forbindelse med de 

værdiskabende funktioner i forbindelse med salget og distributionen. De restende foretages i 

forbindelse med de værdiskabende aktiviteter i forbindelse med fastlæggelsen af strategien. 

Trin 2 og 3 

I det andet trin skal den kontraktuelle allokering af de økonomisk signifikante risici mellem 

selskaberne fastlægges, og i det tredje trin skal det fastlægges, hvilke selskaber der faktisk påtager 

sig de signifikante risici. Udgangspunktet for TP analysen er det juridiske ejerskab og den 

kontraktuelle allokering af signifikante risici, såfremt de ikke afviger væsentligt fra, hvem der faktisk 

kontrollere udførslen af funktioner og påtager sig signifikante risici. Trin 2 og 3 vil blive behandlet 

samlet for hver kontrakt. 

Der er udarbejdet en kontrakt mellem Pear A/S og Produktion CN, hvor det er aftalt, at Produktion 

CN er tilknyttet som en kontraktproducent, der skal producere smartwatches efter Pear A/S’ 

instruktioner. Der er ikke allokeret nogen væsentlige risici til Produktion CN i kontrakten. 

De faktiske forhold viser, at Pear A/S løbende instruerer Produktion CN i hvor mange enheder, der 

skal produceres, og hvornår dette skal ske. Derudover udfører Pear A/S løbende kontrol af 

forholdene på fabrikken, samt kvaliteten af produktionen, herunder kvaliteten af komponentlageret 

og færdigvarelageret. I de tilfælde, hvor der forekommer ukurans på lageret, tager Pear A/S tabet i 

form af en nedskrivning. Pear A/S foretager dermed alle væsentlige beslutningstagerfunktioner i 

forbindelse med produktionen og har også den finansielle kapacitet til at kontrollere risiciene. 
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Mellem Pear A/S og Salg UK er der ligeledes udarbejdet en kontrakt, i hvilken det er aftalt, at Salg 

UK skal stå for salget og distributionen af produkterne. Ejerskabet til færdigvarelageret er allokeret 

til Pear A/S, og Salg UK foretager derfor ordrebaserede bestillinger fra færdigvarelageret. Salg UK 

skal yderligere udarbejde kundekartoteker i forbindelse med deres relationsskabende aktiviteter. 

Ejerskabet til kundelisterne er allokeret til Salg UK. Alle andre væsentlige risici er allokeret til Pear 

A/S. 

De faktiske forhold viser, at Salg UK udelukkende køber et produkt fra Pear A/S, idet at de får en 

ordre fra en kunde, hvorfor lagerrisikoen udelukkende påtages af Pear A/S. Salg UK udfører 

relationsskabende aktiviteter, udarbejder kundekartoteker og træffer alle væsentlige beslutninger i 

forbindelse med udarbejdelsen af disse. Dog ligger kompetencerne til at beslutte, hvilken overordnet 

strategi produkterne skal følge, hos Pear A/S. Salg UK har beslutningskompetencerne samt den 

finansielle kapacitet til at udføre de relationsskabende aktiviteter og udarbejde kundekartotekerne. 

Pear A/S og F&U US har indgået en kontrakt, hvor det er aftalt, at F&U US skal bistå med forskning 

og udvikling af teknologien i HoloWatch®. Alle væsentlige risici forbundet med forskningen og 

udviklingen af teknologien i HoloWatch® er allokeret til Pear A/S. 

De faktiske forhold viser, at F&U US yder konsulenttimer til i F&U af teknologien i HoloWatch®, 

hvor beslutninger om igangsættelse og afslutning af forskningsprogrammer træffes af Pear A/S. Pear 

A/S udfører løbende kontrol med den udførte forskning og udvikling blandt andet gennem 

rapporteringer fra F&U US. Pear A/S har kompetencerne til at træffe alle væsentlige beslutninger i 

forbindelse med forskning og udviklingsfunktionerne og har ligeledes den finansielle kapacitet til at 

påtage sig risikoen for, at forskningen og udviklingen ikke leder til et kommercielt produkt. 

Trin 4, 5 og 6 

I det fjerde trin skal den kontraktuelle fordeling af funktioner og risici, og den faktiske fordeling af 

funktioner og risici sammenholdes. På baggrund af analysen i trin 1 til 3 kan det konstateres, at der 

ikke er væsentlige afvigelser mellem den kontraktuelle fordeling af de økonomisk signifikante risici 

mellem selskaberne samt hvilke selskaber, der faktisk udfører vigtige funktioner og påtager sig 

økonomisk signifikante risici. Derfor skal der ikke foretages nogen reallokeringer af risici, og den 

aftalte fordeling af risici kan udgøre sammenligningsgrundlaget for TP analysen. 

I det femte trin skal faktura flowet fastlægges på baggrund af analysen i trin 1 til 4. Eftersom der ikke 

skal foretages reallokering af risici kan faktura flowet før omstruktureringen illustreres på baggrund 

af kontraktvilkårene, som i figur 34 nedenfor. 
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Figur 34 – Faktura flow før omstrukturering for HoloWatch® og eksisterende produkter 

 

I det sjette trin skal de kontrollerede transaktioner prisfastsættes ved at sammenligne dem med 

transaktioner mellem uafhængige selskaber i en sammenlignelig situation. Sammenligningen med 

transaktioner mellem uafhængige selskaber skal udføres på baggrund af den præcist afgrænsede 

transaktion. Den præcise transaktionsafgrænsning er foretaget i det ovenstående ud fra OECD’s fem 

sammenlignelighedsfaktorer; kontraktvilkår, funktions- og risikoanalyse, realydelsens egenskaber, 

økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. 

7.1.6. Produktion CN 

Transaktionen mellem Produktion CN og Pear A/S er angivet som TP 1 i figur 34 ovenfor. Produktion 

CN udfører udelukkende rutinefunktioner og påtager sig ingen økonomisk signifikante risici. 

Dermed fungerer selskabet som en kontraktproducent for Pear A/S, hvor Pear A/S kompenserer 

Produktion CN for de udførte produktionsfunktioner. Produktion CN aflønnes med en TNMM Net 

Cost Plus baseret på samlede omkostninger tillagt en mark up, som koncernen har benchmarked til 

et interval mellem 3-9%, hvor en median på 5% anvendes. 

7.1.7. Salg UK 

Transaktionen mellem Salg UK og Pear A/S er angivet som TP 2 i figur 34 ovenfor, hvilket er prisen 

betalt fra Salg UK til Pear A/S for køb af produkter. Salg UK udfører rutinemæssige funktioner inden 

for salg, distribution og relationsskabende aktiviteter. Selskabet udfører og kontrollerer værdifulde 

funktioner i forbindelse med udarbejdelse af kundekartoteker, som kan klassificeres som 

immaterielle rettigheder. På trods af at Salg UK kan klassificeres som en limited risk distributør, skal 

selskabet kompenseres for sine værdifulde bidrag ud over sine rutinemæssige bidrag. Det har været 

Kilde: Egen fremstilling. 
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muligt at sammenligne Salg UK’s bidrag, herunder de værdifulde bidrag i form af udarbejdelse af 

kundekartoteker, med andre uafhængige salgs- og distributionsselskaber i branchen. Salg UK 

aflønnes derfor med en TNMM EBIT baseret på omsætningen med en nettoavance, som koncernen 

har benchmarked til et interval mellem 3-8%, hvor en median på 6% anvendes. 

7.1.8. F&U US 

Transaktionen mellem F&U US og Pear A/S er angivet som TP 3 i figur 34 ovenfor. F&U US udfører 

F&U funktioner i forbindelse med teknologien i HoloWatch® og de resterende smartwatches efter 

instruktioner fra Pear A/S. F&U US påtager sig ingen væsentlige risici, og træffer ingen væsentlige 

beslutninger i forbindelse F&U funktionerne. F&U US bidrager dermed med konsulenttimer på 

kontrakt. F&U US aflønnes med en TNMM Net Cost Plus baseret på samlede omkostninger med en 

mark up, som koncernen har benchmarked til et interval mellem 4-10%, hvor en median på 7% 

anvendes. 

7.1.9. Pear A/S 

Pear A/S er Pear koncernens moderselskab og agerer som principal. Pear A/S påtager sig alle 

væsentlige risici på nær risici relateret til udarbejdelse af kundekartoteker, som påtages af Salg UK. 

Pear A/S aflønnes derfor med residualprofitten, efter de tre datterselskaber er kompenseret for deres 

rutinemæssige bidrag. Residualprofitten, som tilfalder Pear A/S, udgør en 20% EBIT margin. 

7.2. Koncernintern omstrukturering i 2016 

Som nævnt blev F&U US stiftet og placeret i Silicon Valley med begrundelsen, at der lå meget viden 

inden for teknologiindustrien i dette område. Dog var Steve og Bill tilbageholdende med at overgive 

kontrollen og beslutningskompetencerne til F&U US, eftersom stifterne havde meget stor personlig 

tilknytning til forskningen i og udviklingen af virksomhedens smartwatches. Dog indså Pear A/S, at 

Pear koncernen ikke nød tilstrækkeligt godt af den viden, som lå lige netop i Silicon Valley, eftersom 

denne viden gik tabt i forbindelse med, at alle væsentlige beslutninger blev truffet fra Danmark. For 

at F&U US kunne tage mere stilling til og anvende den viden, som bliver frembragt i Silicon Valley, 

valgte koncernen i starten af 2016 at flytte funktioner, aktiver og risici forbundet med udviklingen af 

teknologien i HoloWatch® fra Pear A/S til F&U US.  

Eftersom Pear A/S dermed flytter noget af værdi til F&U US, skal TPG kapitel 9 om 

omstruktureringer anvendes. Som det fremgår af afhandlingens kapitel 5, skal situationen før 

omstruktureringen fastlægges, som foretaget ovenfor. Derefter fastlægges selve omstruktureringen 

efterfulgt af en analyse af situationen efter omstruktureringen. 
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7.2.1. Flyttede funktioner, aktiver og risici i forbindelse med omstruktureringen 

I forbindelse med omstruktureringen er det ifølge TPG kapitel 9 vigtigt, at Pear A/S nøje angiver 

hvilke funktioner, aktiver og risici, der overdrages til hvilke selskaber. Da der er tale om en type A 

transaktion, som illustreret i figur 13 på afhandlingens side 41, hvilket er en overdragelse af en 

immateriel rettighed, skal fokus lægges på, hvilke selskaber der får kontrol over hvilke DEMPE 

funktioner i forbindelse med omstruktureringen. 

Før omstruktureringen udførte F&U US F&U funktioner på kontrakt i forbindelse med HoloWatch®, 

mens beslutningstagerfunktionerne og de dertilhørende økonomisk signifikante risici blev 

kontrolleret af Pear A/S. Dermed lå både det juridiske og det økonomiske ejerskab af HoloWatch® 

hos Pear A/S, eftersom kontrollen over alle andre DEMPE funktioner og signifikante risici forbundet 

med den immaterielle rettighed ligeledes lå hos Pear A/S. I forbindelse med omstruktureringen 

overgår hele kontrollen over funktioner og risici relateret til udviklingen og forbedringen af den 

teknologiske del af HoloWatch® til F&U US, og de overtager dermed samtlige 

beslutningstagerfunktioner forbundet med udviklingen af teknologien. Dermed overgår kontrollen 

over både udvikling (D) og forbedring (E) til F&U US, eftersom de både skal udvikle på produktets 

teknologi samt stå for forbedringen af teknologien i den fremtidige videreudvikling. Det juridiske 

ejerskab, markedsføringsrisikoen samt finansieringsrisikoen bliver hos Pear A/S. Derudover bliver 

kontrollen over alle andre DEMPE funktioner og de dertilhørende risici hos Pear A/S, da det kun er 

kontrollen over udviklingen og forbedringen af teknologidelen, der overdrages F&U US. 

I forbindelse med at kontrollen over udviklingen og forbedringen af teknologien overgår til F&U US, 

flytter 10 medarbejdere fra Danmark med over til F&U US i Silicon Valley. Disse medarbejdere har 

tidligere stået for overordnet ledelse, opfølgning og instruktion af F&U US i de F&U funktioner, det 

skulle udføre, samt løbende truffet væsentlige beslutninger om det udførte arbejde. For at give de 10 

medarbejdere et incitament til at flytte til USA har de alle fået en lønforhøjelse, samtidigt med at 

deres flytteomkostninger bliver betalt. I forbindelse med flytningen af medarbejderne har F&U US 

nu kompetencer til at træffe beslutninger i relation til udvikling og forbedring af teknologien. 

Derudover er det besluttet, at Pear A/S yder et koncerntilskud til F&U US, således at F&U US har 

den finansielle kapacitet til at påtage sig risici forbundet med udviklingen og forbedringen af 

teknologien. 

Idet at F&U US overtager kontrollen over de nævnte F&U funktioner, overdrages den operationelle 

risiko forbundet med disse ligeledes til F&U US. Dermed kan det også forventes, at F&U US vil kræve 

et højere afkast i fremtiden, hvilket er illustreret nedenfor i figur 35. 
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Figur 35 – Forventet afkast som følge af fordelingen af funktioner, aktiver og risici 

 

 

Som det kan ses i figur 35 går F&U US fra at have en lavrisikoprofil til at påtage en højere risiko. 

Dermed vil F&U US kræve et højere afkast som kompensation for den højere risiko. Eftersom Pear 

A/S har overdraget signifikante risici til F&U US, er Pear A/S’ risiko faldet, og dermed vil selskabet 

i fremtiden kræve et lavere afkast som kompensation for den lavere risiko. Dog skal det bemærkes, 

at Pear A/S stadig påtager en høj risiko forbundet med de resterende DEMPE funktioner relateret til 

HoloWatch®. Figuren illustrerer derfor udelukkende, i hvilken retning risiko og forventet afkast 

ændrer sig for de to selskaber, og den illustrerer dermed ikke den eksakte placering af deres 

respektive risici og forventet afkast. Hvorledes en evt. kompensation for selve omstruktureringen 

skal opgøres vil blive behandlet i efterfølgende afsnit. Dette skyldes, at kompensationen for selve 

omstruktureringen og aflønningen af kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen i høj grad 

afhænger af hinanden. 

7.3. Pear koncernen efter omstrukturering  

Efter omstruktureringen af Pear koncernen ligger kontrollen over udviklingsfunktionerne og 

forbedringsfunktionerne forbundet med den teknologiske del af HoloWatch® hos F&U US, hvor 

disse funktioner ligeledes bliver udført. Derudover ligger kontrollen over alle andre funktioner og 

risici relateret til HoloWatch® hos Pear A/S, hvor funktionerne forbundet med produktionen bliver 

udført af Produktion CN, og funktioner forbundet med salg, distribution og relationsskabende 

aktiviteter bliver udført af Salg UK. 

7.3.1. Aflønning af kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen 

Faktura flowet selskaberne imellem efter omstruktureringen kan illustreres som i figur 36 nedenfor. 

Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur 36 – Faktura flow efter omstrukturering for HoloWatch® og eksisterende produkter 

 

Transaktionen mellem Pear A/S og Produktion CN er angivet som TP1 i figur 36. Eftersom 

forholdene vedrørende Produktion CN ikke har ændret sig i forbindelse med omstruktureringen, 

udfører dette datterselskab stadig rutinemæssige funktioner i forbindelse med produktionen uden 

at kontrollere væsentlige risici. Derfor aflønnes Produktion CN som hidtil med en TNMM Net Cost 

Plus baseret på omkostninger med en mark-up på 5%.  

Transaktionen mellem Pear A/S og Salg UK er angivet som TP2 i figur 36. Ligesom er tilfældet for 

Produktion CN, har forholdene vedrørende Salg UK ikke ændret sig i forbindelse med 

omstruktureringen. Derfor udfører Salg UK stadig rutinemæssige funktioner forbundet med salg, 

distribution og relationsskabende aktiviteter. Derfor aflønnes Salg UK med en TNMM EBIT baseret 

på omsætningen med en nettoavance på 6%. 

Transaktionen mellem Pear A/S og F&U US er angivet som TP3 i figur 36. Som figuren viser, går 

transaktionsflowet begge veje, hvilket skyldes, at transaktionen skal aflønnes med en TPSM. 

Baggrunden for valget af en TPSM er, at både Pear A/S og F&U US har unikke og værdifulde bidrag 

til transaktionen, og at begge selskaber påtager sig økonomisk signifikante risici, som er tæt relateret 

til hinanden. Begge af disse forhold er ifølge OECD indikatorer på, at TPSM kan være den mest 

hensigtsmæssige metode. Derudover har det ikke været muligt for koncernen pålideligt at kunne 

sammenligne den kontrollerede transaktion med transaktioner mellem uafhængige selskaber.  

Før omstruktureringen, var det kun Pear A/S, der havde unikke og værdifulde bidrag til 

HoloWatch®, eftersom koncernen tidligere var struktureret med en principalstruktur, hvor samtlige 

datterselskaber blot udførte rutinemæssige funktioner, mens hele den operationelle og finansielle 

Kilde: Egen fremstilling. 
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risiko blev kontrolleret af Pear A/S. Efter omstruktureringen har F&U US overtaget kontrollen over 

funktioner og risici relateret til udvikling og forbedring af teknologidelen af HoloWatch®, hvilket kan 

karakteriseres for at være værdifulde og unikke bidrag til den immaterielle rettighed. Dog har Pear 

A/S beholdt kontrollen over de resterende DEMPE funktioner relateret til HoloWatch®, hvorfor Pear 

A/S stadig bidrager unikt og værdifuldt til den immaterielle rettighed. Ud over at F&U US har 

værdifulde bidrag som følge af overdragelsen af kontrollen over funktioner og risici forbundet med 

udvikling og forbedring af teknologien, udfører selskabet stadig de samme rutinefunktioner relateret 

til teknologien, som før omstruktureringen. Disse rutinefunktioner kan stadig aflønnes med en 

TNMM Net Cost Plus baseret på omkostninger med en mark-up på 7%. 

De økonomisk signifikante risici forbundet med udviklingen og forbedringen af teknologien i 

HoloWatch® og de økonomisk signifikante risici forbundet med udviklingen og forbedringen af 

designet samt udnyttelsen af HoloWatch® er tæt relateret til hinanden. Dette skyldes, at hvis risikoen 

forbundet med udviklingen og forbedringen af teknologien materialiserer sig til den negative side, 

vil dette ligeledes have en indflydelse på, hvorvidt designet af produktet kan bruges, og om produktet 

kan sælges på markedet. Dermed er de to selskabers respektive økonomiske signifikante risici tæt 

forbundet med hinanden. 

Ved anvendelsen af TPSM skal den relevante profit forbundet med HoloWatch® opgøres. Pear 

koncernen har opgjort den relevante profit for HoloWatch® som helhed, ud fra en DCF model, som 

tilbagediskonterer de fremtidige forventede pengestrømme fra HoloWatch® som helhed. De 

forventede pengestrømme i de enkelte år er illustreret i figur 37 nedenfor, som indeholder 

pengestrømme i hele produktets levetid, fra idé, over produktudvikling og til udfasning, gennem 

årene 2014-2024. 

Figur 37 – Ex-ante projekterede pengestrømme i Pear koncernen fra HoloWatch® 
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Pear koncernen har valgt en kort tidshorisont i deres DCF model, hvilket skyldes, at den teknologiske 

udvikling i tech-branchen går meget hurtigt. Produkternes levetid i denne branche er ofte 

kendetegnet ved en kort levetid, da de forældes hurtigt. Den korte tidshorisont vil desuden mindske 

usikkerheden ved projektionerne, da usikkerheden med prognoserne for de enkelte år bliver større, 

desto længere ude i fremtiden de foretages. Pear koncernen har ligeledes valgt at inkludere en 

terminalværdi i år 2024, da de mener, at teknologien stadig har en værdi efter den valgte periode. 

Dette skyldes, at de forventer, at der er grundlag for at videreudvikle nye produkter på baggrund af 

teknologien, hvilket må tilegnes en værdi. 

Projekteringen er en svær proces, og Pear koncernen har derfor valgt at foretage de finansielle 

projektioner på baggrund af deres erfaringer fra deres øvrige og tidligere kollektioner af 

smartwatches, samt inkludere beregninger og antagelser fra øvrige forretningsmæssige beslutninger 

for på den måde at øge troværdigheden af projektionerne. 

Der er i denne situation tale om værdiansættelse af et såkaldt HTVI. Dette skyldes, at der er stor 

usikkerhed forbundet med prisfastsættelsen på transaktionstidspunktet, og der samtidigt ikke kan 

identificeres en velegnet sammenlignelig transaktion mellem uafhængige selskaber til reference. 

Dermed skal Pear koncernen i sine projektioner medregne hver antagelse med en fastsat vægtning 

ud fra en vurdering af, hvad sandsynligheden er for, at begivenhederne indtræder. 

Pear koncernen vurderer, at der på transaktionstidspunktet i 2016 stadig er to års produktudvikling 

tilbage på produktet, før det kan introduceres på markedet, og produktet kan udnyttes kommercielt. 

Det forventes, at Pear ved introduktionen på markedet i 2018 skal konkurrere med Apple om 

markedsandele, da det rygtes i branchen, at Apple er langt i udviklingen af et lignende substituerende 

produkt. Det forventes dog, at Pear inden for de første par år formår at etablere sig på markedet. Det 

forventes, at produktet vil opleve en tilbagegang i salget i 2023, da det antages, at produktet ikke 

længere vil være tidssvarende, og at substituerende teknologi vil have overtaget store dele af 

markedsandelene til den tid. Samtlige af de nævnte antagelser er af Pear koncernen vægtet efter 

bedste evne i beregningerne foretaget i forbindelse med DCF modellen. 

Eftersom den forventede profit er opgjort som fremtidige pengestrømme, hvilket tager højde for 

selskabernes driftsomkostninger relateret til HoloWatch®, er der tale om en opgørelse af profitten i 

nettoavancer frem for bruttoavancer. Derudover har Pear A/S valgt, at fordelingen af profitten skal 

baseres på den forventede profit frem for den faktiske profit. Dette skyldes, at Pear A/S’ og F&U US’ 

kontrollerede funktioner og risici ikke er stærkt integrerede med hinanden, som følge af at de ikke 

påtager de samme økonomisk signifikante risici, men blot påtager signifikante risici, som er tæt 

relaterede til hinanden. 
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I og med at Produktion CN, Salg UK samt F&U US alle bliver aflønnet med en TNMM for deres 

rutinemæssige funktioner, anvender Pear koncernen en residualanalyse ved brugen af TPSM. Den 

profit, som skal fordeles ved brug af bidragsanalysen, vil være residualprofitten, efter Produktion 

CN, Salg UK og F&U US er blevet aflønnet for deres rutinemæssige bidrag til HoloWatch®. Når 

residualprofitten er blevet splittet mellem Pear A/S og F&U US ud fra deres respektive bidrag, vil det 

være muligt for koncernen at komme frem til den pris, der skal betales de to selskaber imellem. 

Prisen vil fremkomme ved at lægge den nettoavance, som F&U US forventes at få, til de forventede 

samlede omkostninger afholdt af F&U US relateret til F&U US’ unikke og værdifulde bidrag. Pear 

koncernen har opgjort de forventede samlede omkostninger afholdt af hvert af selskaberne, som led 

i projekteringen af de fremtidige pengestrømme for HoloWatch® som helhed.  

Koncernens værdikæde for HoloWatch® og de selskaber, som kontrollerer funktioner, aktiver og 

risici efter omstruktureringen, er illustreret i figur 38. 

Figur 38 – Værdikæde for HoloWatch® med kontrollerende selskaber efter omstrukturering 

 

Figuren viser, at Pear A/S stadig kontrollerer værdiskabende bidrag i alle led af værdikæden efter 

omstruktureringen. Dog deler det kontrollen over de værdiskabende bidrag i produktudviklingen 

med F&U US efter omstruktureringen. 

Den residuale profit bliver fordelt mellem Pear A/S og F&U US ud fra deres respektive bidrag til 

DEMPE funktionerne. Fordelingen er foretaget i figur 39 og i figur 40 nedenfor. 

I figur 39 bliver de enkelte kategoriseringer af DEMPE funktioner vægtet ud fra deres relative 

værdiskabelse til HoloWatch® efter omstruktureringen. Denne vægtning foretages ved at fordele i 

alt 100 point ud til de enkelte kategoriseringer af DEMPE funktioner. Pear A/S har formået at 

gennembryde hologramteknologien, dog med anvendelse af større komponenter, end dem et 

smartwatch kan indeholde, og hvor teknologien stadig er ustabil. Dermed vurderes det, at der stadig 

skal udvikles og forbedres på teknologien for, at den kan fungerer stabilt i en urkasse. I og med at 

F&U US overtager kontrollen over udviklingen og forbedringen af teknologien, og dermed også det 

profitpotentiale, der hører til disse funktioner og risici, vil F&U US yde en højere kompensation for 

at overtage aktiviteterne, desto mere Pear A/S har udviklet på teknologien. Dette skyldes, at F&U US 

dermed vil opnå hele profitpotentialet forbundet med udvikling og forbedring af teknologien, uden 

at skulle afholde de omkostninger og påtage den risiko, som Pear A/S allerede har afholdt og påtaget. 
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Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur 39 – Vægtning af DEMPE funktioner ud fra de unikke og værdiskabende bidrag 

 

Det vurderes, at bidrag til udvikling (D) og forbedring (E) vægter højere på tidspunktet for 

omstrukturering, eftersom det er her risiciene for at fejle er størst, samt at der allerede er afholdt 

omkostninger og dermed påtaget risici forbundet med udviklingen (D). Eftersom der ikke er 

forbundet lige så høj risiko ved at vedligeholde (M) og beskytte (P) rettigheden er bidragene herved 

vægtet lavere. Der er også væsentlige risici forbundet med at udnytte (E) den immaterielle rettighed 

i salget af HoloWatch® på markedet, men disse funktioner udføres tættere på tidspunktet, hvor 

koncernen opnår indtægter for udnyttelsen af den immaterielle rettighed, hvorfor den ikke vægter 

lige så højt som udvikling (D) og forbedring (E).  

Dernæst fordeles de point, som hver kategorisering af DEMPE funktioner er blevet tildelt, ud på de 

enkelte værdiskabende aktiviteter i værdikæden. Denne fordeling baseres på de respektive 

økonomisk signifikante risicis tilhørsforhold til de enkelte værdiskabende aktiviteter i værdikæden. 

De enkelte processer i værdikæden bliver efterfølgende vægtet i forhold til deres respektive tildelte 

point ud af de i alt 100 tildelte point. 

I figur 40 nedenfor bliver de enkelte processer i værdikæden vægtet mellem Pear A/S og F&U US, ud 

fra de to selskabers respektive bidrag til processerne. Kun kontrollen over udvikling og forbedring af 

teknologien i HoloWatch® er overgået til F&U US, og derfor er størstedelen af processerne i 

værdikæden allokeret 100% til Pear A/S, på nær produktudviklingsprocessen. Pear A/S vil stadig stå 

for udvikling og forbedring af produktets design, hvorfor F&U US ikke kan tildeles 100% af denne 

proces. Udviklingen af teknologien vurderes dog at vægte mere end udviklingen af designet, da 

værdien af HoloWatch® i høj grad baseres på kvaliteten af hologrammet. Derfor vurderes det, at F&U 

US efter omstruktureringen kontrollerer 80% af den værdi, der bliver skabt i produktudviklingen. 

Efterfølgende bliver vægtningen af de enkelte processer ganget på hvert selskabs bidrag til den 

enkelte proces, hvilket ender ud i, at Pear A/S bliver tildelt 72% af residualprofitten, og F&U US 

bliver tildelt 28% af profitten. 

Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur 40 – Profit split i forhold til de unikke og værdiskabende bidrag 

 

7.3.2. Kompensation for selve omstruktureringen 

I forbindelse med at der er sket en overdragelse af kontrollen over funktioner og risici forbundet med 

udviklingen og forbedringen af teknologien i HoloWatch®, skal det vurderes, hvorvidt der skal ydes 

en kompensation fra F&U US til Pear A/S, og hvorledes denne skal opgøres. 

Da der er tale om en overdragelse af økonomisk signifikante risici, hvor der er tilknyttet et økonomisk 

profitpotentiale, vurderes det, at et uafhængigt selskab ville yde en kompensation for at overtage det. 

Det er centralt, at både Pear A/S og F&U US stilles bedre efter omstruktureringen, end de var stillet 

før omstruktureringen. Derfor er det en forudsætning for omstruktureringen, at det profitpotentiale, 

som Pear A/S giver afkald på er lavere end det profitpotentiale, som F&U US opnår i forbindelse med 

omstruktureringen. Dette kan illustreres i figur 41 nedenfor. 

Figur 41 – Ændringer i koncernselskabernes profitpotentiale 

 

Figuren viser, hvordan Pear A/S’ profitpotentiale falder, og F&U US’ profitpotentiale stiger i 

forbindelse med omstruktureringen. De stiplede linjer i figuren viser hvert selskabs fremtidige 

profitpotentiale. Punkt A illustrerer scenariet, hvor omstruktureringen ikke finder sted, hvilket vil 

Kilde: Egen fremstilling. 

Kilde: Egen fremstilling. 

Profit Pear A/S Profit F&U US 

Tid Tid 

A 

A 
B 

B 



 

Side 112 af 140 

sige, at funktioner, aktiver og risici forbundet med udviklingen og forbedringen af teknologien bliver 

hos Pear A/S. Punkt B illustrerer scenariet, hvor disse funktioner, aktiver og risici overdrages til F&U 

US, som er tilfældet i omstruktureringen. Det røde areal er et udtryk for den forventede fremtidige 

indkomst, som Pear A/S giver afkald på i forbindelse med omstruktureringen. En 

tilbagediskontering af denne indkomst, vil dermed være et udtryk for den minimale kompensation, 

som Pear A/S vil kræve for at give afkald på indkomsten. Modsatvis er en tilbagediskontering af den 

forventede fremtidige indkomst, som F&U US yderligere opnår, et udtryk for den maksimale 

kompensation, som F&U US vil betale for at modtage indkomsten. Disse pengestrømme er illustreret 

med det grønne areal. Det er dermed en forudsætning, at det grønne areal er større end det røde 

areal, for at omstruktureringen kan anerkendes. Dette er tilfældet ved denne omstrukturering. 

Hvis det havde været tilfældet, at Pear A/S giver afkald på et større profitpotentiale end F&U US 

opnår, kan Pear A/S ikke få en tilstrækkelig høj kompensation, uden at F&U US bliver dårligere stillet 

efter omstruktureringen. F&U US ville i det tilfælde have en realistisk tilgængelig mulighed, som 

stiller selskabet væsentligt bedre end selve omstruktureringen, hvilket ville være ikke at lade sig 

omstrukturere. 

Kompensationen fra F&U US til Pear A/S vil derfor ligge et sted mellem Pear A/S’ minimalt krævede 

kompensation og den maksimale kompensation, som F&U US er villig til at betale. Dette er illustreret 

i figur 42 nedenfor. 

Figur 42 – Prisfastsættelse af kompensationen som betales til Pear A/S 

 

Eftersom størrelsen på kompensationen afhænger af størrelsen på det profitpotentiale, der flyttes fra 

Pear A/S til F&U US, vil den dermed også afhænge af, hvor langt i udviklingsprocessen Pear A/S var 

nået, på det tidspunkt kontrollen blev overdraget til F&U US. Det vil være forventeligt, at de danske 

og de amerikanske skattemyndigheder vil være uenige i, hvor stor værdi Pear A/S havde bidraget 

Kilde: Egen fremstilling. 
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med i forbindelse med udviklingen af teknologien på tidspunktet for omstruktureringen. Denne 

konflikt mellem de danske og amerikanske skattemyndigheder kan illustreres i figur 43 nedenfor. 

Figur 43 – Skattemyndighedernes opfattelser af graden af færdigudvikling af HoloWatch® 

 

De danske skattemyndigheder vil argumentere for, at teknologien var højt udviklet, på det tidspunkt 

kontrollen gik over til F&U US, da kompensationen for det overførte profitpotentiale dermed vil være 

højere, og exitbeskatningen i Danmark derfor skal være højere. De amerikanske skattemyndigheder 

vil argumentere for det modsatte for derved at reducere den kompensation, som de skal give fradrag 

for. 

7.4. Ex-post vurdering 

Fordelingen af viden omkring den kontrollerede transaktion er asymmetrisk. Af samme grund har 

SKAT fundet anledning til at kontrollere, om Pear koncernens prissætningen var i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet, hvilket vil ske i et ex-post perspektiv. 

Pear A/S havde en klar forventning om, at Apple ville indtræde på markedet med et smartwatch med 

samme hologramteknologi, da dette var de florerende rygter i branchen. Selskabet havde derfor en 

forventning om, at Apple allerede havde lukreret på nyhedsværdien i denne teknologi, på det 

tidspunkt HoloWatch® kunne indtræde på markedet. De forventede derfor, at dette ville lægge en 

markant dæmper på produktets indtjeningsmuligheder. Disse forventninger er indregnet i 

selskabets projekteringer af fremtidige pengestrømme foretaget ex-ante på transaktionstidspunktet. 

Dette har dog vist sig ikke at være tilfældet, da Apple i mellemtiden har lanceret et nyt Apple Watch, 

som hverken har hologram- eller subsidierende teknologi. Apple har endvidere i sin nyeste 

børsmeddelelse informeret om, at virksomheden skrinlægger planerne om hologramteknologi med 

henvisning til udeblivende teknologisk fremgang i virksomhedens udviklingsdivision. 

Pear koncernen har i sine finansielle projektioner vægtet sandsynligheden for, at Apple ikke kunne 

udvikle et substituerende produkt, som ville indtage markedet, før Pear kunne have et færdigudviklet 

Kilde: Egen fremstilling. 
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produkt klar. Pear havde dog været meget konservative i sin vægtning, da de ikke turde håbe på, at 

de kunne være længere fremme i den teknologiske udvikling end den amerikanske mastodont. 

Nedenfor i figur 44 er selskabets finansielle prognose af de fremtidige pengestrømme fra 

HoloWatch® illustreret. I figuren er det ligeledes markeret via de stiplede søjler hvordan de 

finansielle prognoser vil ændres med den ex-post information, som ved introduktionen på markedet 

i 2018 nu er kendt. 

Figur 44 – Ex-post projekterede pengestrømme fra HoloWatch® 

 

Pear koncernen har ikke foretaget korrekte prognoser for fremtiden i sin værdiansættelse, og de har 

som resultat deraf været alt for konservative i prisfastsættelse af den kontrollerede transaktion. På 

baggrund af ex-post vurderingen konkluderes det dermed, at transaktionen har en markant større 

værdi end vurderet på transaktionstidspunktet, og SKAT har derfor rettet henvendelse til Pear A/S 

og oplyst, at de planlægger at foretage en skattemæssig korrektion af overdragelsen i 2016. 

SKAT ønsker at foretage korrektionen, da de i ex-post betragtningen vurderer, at transaktionen ikke 

er foretaget på armslængde. De har ved gennemgang af Pear koncernens TP dokumentation 

konstateret, at der er taget højde for samtlige forventelige begivenheder, og at begivenhederne er 

vægtet efter sandsynlighed. Det er dog vurderet, at sandsynligheden for, at Apple er veletableret på 

markedet for hologramteknologien ved introduktionen af HoloWatch® er sat for højt. 

Som illustreret i ovenstående figur 44 udgør de stiplede søjler, som er et udtryk for ex-post 

betragtningen, en markant tilføjelse til ex-ante værdiansættelsen på transaktionstidspunktet. Dette 

Kilde: Egen fremstilling. 
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resulterer i, at SKAT ønsker at foretage en korrektion, som øger kompensationen mellem de to 

koncernselskaber med mere end grænseværdien på 20 %. Den eneste forhindring for, at SKAT kan 

foretage en korrektion, er, hvis Pear koncernen kan påvise, at deres antagelser var baseret på den 

bedste viden ved omstruktureringen i 2016, hvilket Pear koncernen ikke kan. 

Dermed vil SKAT foretage en primær korrektion i form af en indkomstforhøjelse hos Pear A/S, og 

koncernen skal dermed søge hos de amerikanske skattemyndigheder om at få en korresponderende 

nedsættelse af F&U US’ indkomst. Det sker ved, at Pear koncernen beder de danske og amerikanske 

skattemyndigheder om at indgå i MAP forhandlinger for om muligt at blive enige. I 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA er det ikke et krav, at landene bliver 

enige, men at de arbejder på at blive enige og dermed undgå en dobbeltbeskatningssituation. 

7.5. Delkonklusion 

Afhandlingens fiktive case om Pear koncernen, behandler den praktiske anvendelse af TP forhold 

behandlet i analysen af TPG kapitel 1 sektion D, 2 part 3 sektion C, 6 og 9 for en koncern, som har 

udsigt til en forretningsmæssig omstrukturering involverende en immaterielle rettighed. 

I casen står Pear koncernen over for en omstrukturering, i forbindelse med overdragelsen af den 

immaterielle rettighed HoloWatch®. HoloWatch® er at betragte som en HTVI, eftersom der er stor 

usikkerhed forbundet med værdiansættelsen, og der ikke kan identificeres sammenlignelige 

transaktionerne mellem uafhængige selskaber. Før omstruktureringen var koncernen organiseret 

efter en principalstruktur, hvor moderselskabet Pear A/S kontrollerede de væsentlige funktioner og 

risici. 

Omstruktureringen blev fastlagt ved præcis identifikation af de funktioner, aktiver og risici relateret 

til DEMPE, som blev overdraget fra Pear A/S til det amerikanske datterselskab, F&U US. 

Efter omstruktureringen blev residualprofitten fordelt ud fra koncernselskabernes unikke og 

værdifulde bidrag ved brug af TPSM. Den af Pear koncernen fastsatte kompensation for selve 

omstruktureringen var for lille, grundet koncernens lave projektering af pengestrømme fra 

HoloWatch®. Dette ledte til, at SKAT foretog en indkomstkorrektion af kompensationen for 

omstruktureringen, på baggrund af en ex-post vurdering, da SKAT vurderede, at koncernen ikke 

havde indregnet en korrekt vægtning af sandsynligheden for det forventede udfald.  
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Afhandlingen afdækker, hvilke konsekvenser udviklingen i retningslinjerne for overdragelse af 

immaterielle rettigheder i forbindelse med omstruktureringer samt TPSM har for et dansk 

moderselskab i en multinational koncern. 

Siden BEPS projektets igangsættelse i 2013, er der sket videreudbygning på TP området. 

Dokumentationskravene er blevet mere omfattende i forbindelse med introduktionen af CbC 

rapportering, og koncernernes skatteforhold er blevet mere transparente i forlængelse af EU's tiltag 

om skatterådgiveres indberetningspligt og skattemyndigheders automatiske udveksling af 

skatteaftaler. Tiltagene fra OECD og EU, samt SKAT’s villighed til at købe informationer via ulovligt 

fremskaffet materiale, er indikationer på at fokusset på skatteområdet er intensiveret og stiller større 

krav til et dansk moderselskab i en multinationale koncern. 

Et dansk moderselskab i en multinational koncern skal være særligt opmærksom på, at fokus i TPG 

kapitel 1 sektion D om brugen af og udfordringerne ved armslængdeprincippet er rettet mod, hvilke 

selskaber der påtager risici. Det koncernselskab, som kontrollerer en økonomisk signifikant risiko, 

skal tildeles det dertilhørende økonomiske profitpotentiale. Koncernen skal gøre brug af de fem 

sammenlignelighedsfaktorer og under funktionsanalysen følge 6-trinsanalysen, igennem hvilken 

risici netop allokeres til koncernselskaberne. Derudover anbefaler vi, at koncernens interne aftaler 

afspejler koncernselskabernes beslutningskompetencer og finansielle kapacitet til at påtage risici. 

Er der tale om en koncernintern overdragelse af en immateriel rettighed, skal et dansk moderselskab 

i en multinational koncern være opmærksom på, at retningslinjerne i TPG kapitel 6 skal anvendes. 

Når en kontrolleret transaktion involverer immaterielle rettigheder, skal allokeringen foretages på 

baggrund af koncernselskabernes udførte DEMPE funktioner, anvendte aktiver, samt påtagede risici 

forbundet hermed. Når der for den immaterielle rettighed er stor usikkerhed forbundet med 

værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, og den samtidigt er kendetegnet ved at være unik, er 

der tale om en HTVI. Værdiansættelse af en HTVI kan foretages ved hjælp af en DCF model, hvilket 

er en udfordrende proces for en koncern. Antagelserne foretaget af koncernen i forbindelse med 

værdiansættelsen er meget udslagsgivende for den beregnede værdi. Det er i den forbindelse vigtigt, 

at koncernen løbende dokumenterer sine TP vurderinger. Dette skyldes, at skattemyndighederne har 

mulighed for at betragte koncernens vurderinger ex-post. Har koncernen i den forbindelse ikke 

foretaget beregningerne med en rimelig sandsynlighedsvægtning af forventelige begivenheder eller 

ikke kan dokumentere dette, vil det potentielt resultere i en indkomstkorrektion. 

Når et dansk moderselskab i en multinational koncern har udsigt til en koncernintern 

omstrukturering, hvor immaterielle rettigheder overdrages, skal det anvende retningslinjerne i TPG 
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kapitel 9. Det er centralt, at koncernen gør brug af separate entity approach, som kræver, at de vilkår, 

omstruktureringen foretages på baggrund af, skal være på armslængde set fra alle involverede 

koncernselskabers synspunkt. For at vurdere dette skal koncernen præcist fastlægge situationen før 

omstruktureringen, hvilke funktioner, aktiver og risici forbundet med immaterielle rettigheder, der 

overdrages i forbindelse med omstruktureringen, samt situationen efter omstruktureringen. 

Kompensationen for selve omstruktureringen er en afledt effekt af det overdragede økonomiske 

profitpotentiale. 

Retningslinjerne for det kommende TPG kapitel 2 part 3 sektion C om TPSM er under udviklingen 

som følge af udgivelserne af DD 2016 og DD 2017. De to DD satte fokus på, hvornår TPSM er den 

mest hensigtsmæssige metode, hvor der i DD 2017 blev angivet tre centrale faktorer, som indikerer, 

at TPSM kan være mest passende. Det indikerer, at TPSM kan være mest hensigtsmæssig, når flere 

koncernselskaber har værdifulde og unikke bidrag til den kontrollerede transaktion, når deres bidrag 

er stærkt integrerede med hinanden, og når de deler påtagelsen af økonomisk signifikante risici med 

hinanden. Dette vil ofte være tilfældet, når transaktionen involverer immaterielle rettigheder, 

herunder især HTVI. Dog understreger OECD, at TPSM ikke skal anvendes, blot fordi en eller flere 

af indikatorerne er opfyldt. 

Interessenterne mener dog, at vejledningen i DD 2017 stadig er for positiv over for anvendelsen af 

TPSM, hvilket øger risikoen for, at TPSM bliver valgt i situationer, hvor den ikke er hensigtsmæssig. 

Risikoen herved er, hvis skattemyndigheder i forskellige lande bliver uenige, om TPSM skal 

anvendes. Dette kan lede til dobbeltbeskatningssituationer for et dansk moderselskab i en 

multinational koncern, som skal løses i en MAP eller APA, hvilket er en løsningsmodel, der i høj grad 

er baseret på subjektivitet. 

Afhandlingens fiktive case om Pear koncernen, behandler den praktiske anvendelse af TP forhold 

behandlet i analysen af TPG kapitlerne 1 sektion D, 2 part 3 sektion C, 6 og 9. Pear koncernen stod 

over for en omstrukturering, i forbindelse med overdragelsen af den immaterielle rettighed 

HoloWatch®. I den forbindelse blev situationen før, under og efter omstruktureringen præcist 

fastlagt. Herunder blev det identificeret, at funktioner, aktiver og risici forbundet med udvikling af 

teknologien blev overdraget fra det danske moderselskab, Pear A/S, til det amerikanske 

datterselskab, F&U US. Efter omstruktureringen blev residualprofitten fordelt ud fra 

koncernselskabernes unikke og værdifulde bidrag ved brug af TPSM. Den betalte kompensation for 

selve omstruktureringen var for lille, grundet for lav projektering af pengestrømme fra HoloWatch®, 

hvilket ledte til, at SKAT foretog en ex-post korrektion af kompensationen for selve 

omstruktureringen. 

  



 

Side 118 af 140 

9. Perspektivering – Exitbeskatning ved overdragelse af DEMPE-funktioner 

En koncernintern omstrukturering, som ændrer væsentligt på fordelingen af funktioner, aktiver og 

risici, ændrer på resultatfordelingen, hvilket medfører, at en eller flere involverede koncernselskaber 

skal have armslængdekompensation for at give afkald på et økonomisk profitpotentiale. For 

omstruktureringer, som involverer overdragelse af immaterielle rettigheder, er det centralt at 

pointere, at det juridiske ejerskab af en immateriel rettighed ikke i sig selv giver adgang til en andel 

af indkomsten fra den immaterielle rettighed. Derimod vil en del af indkomsten fra den immaterielle 

rettighed tildeles de selskaber, der udfører funktioner, anvender aktiver og påtager samt kontrollerer 

risici i forbindelse med DEMPE-funktionerne relateret til den immaterielle rettighed. Med andre ord 

vil en omstrukturering, som involverer overdragelse af funktioner, aktiver og risici i forbindelse med 

DEMPE-funktioner, være en overdragelse af et økonomisk profitpotentiale, hvilket kræver en 

kompensation på armslængde. 

Kjærsgaard og Bundgaard fra CORIT Advisory P/S udgav i december 2017 en artikel med titlen 

Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner? Artiklen argumenterer for, at 

overdragelse af DEMPE-funktioner fra et koncernselskab beliggende i Danmark til et 

koncernselskab beliggende i udlandet ikke i udgangspunktet udløser afståelsesbeskatning ud fra den 

danske materielle skattelovgivning.178 Dette skyldes, at artiklen mener, at DEMPE-funktionerne ikke 

kan anses for at være aktiver, som indgår i anvendelsesområdet for Afskrivningslovens (AL) § 40, 

hvilken hjemler beskatning af immaterielle rettigheder. 

Såfremt dette er tilfældet, mener artiklen, at SKAT ikke kan hjemle beskatningen af flytning af 

DEMPE-funktionerne i AL § 40. ”Flytningen af DEMPE-funktioner vil i stedet være omfattet af 

statsskattelovens § 5, hvorfor en primær korrektion på baggrund af en flytning af DEMPE-funktioner 

vil være skattefri for overdrageren, såfremt overdragelsen ikke er foretaget i nærings- eller 

spekulationsøjemed.”179 

Vi mener, at dette argument bygger på en antagelsen om, at DEMPE funktioner kan klassificeres 

som formuegoder. Omkostninger afholdt i forbindelse med erhvervelsen eller oparbejdelsen af et 

formuegode, kan kategoriseres som etableringsomkostninger, som ikke er fradragsberettiget. Det 

må antages, at et selskab får fradrag for de omkostninger, det afholder i forbindelse med dets bidrag 

til DEMPE, hvorfor DEMPE ikke vil kunne klassificeres som formuegoder.  

Såfremt domstolene alligevel indtager det standpunkt, at DEMPE funktioner kan overdrages 

skattefrit som formuegoder, vil det skabe en skatteassymetri i form af dobbelt ikke-beskatning. 

                                                        
178 Kjærsgaard og Bundgaard (2017) 
179 Kjærsgaard og Bundgaard (2017) s. 4 
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Derudover vil det lede til BEPS situationer i Danmark, da koncerner dermed har mulighed for at 

flytte DEMPE-funktioner ud af Danmark skattefrit, samtidigt med at den fremtidige aflønning af 

DEMPE-funktionerne skal gå til det udenlandske selskab. Artiklen argumenterer derimod for, at hvis 

domstolene indtager det, der ifølge artiklen er SKAT’s standpunkt om, at DEMPE-funktioner i dansk 

materiel skattelovgivning skal anses som immaterielle rettigheder, vil dette medføre, at danske 

selskaber, som erhverver DEMPE-funktioner, kan afskrive på disse, som med andre erhvervede 

immaterielle rettigheder.180 

Vi mener, at artiklens antagelse om, at SKAT’s standpunkt er, at beskatning af DEMPE funktioner 

skal hjemles i AL § 40, er forkert. Dette skyldes, at vi mener, at hverken TPG eller SKAT anser 

DEMPE funktioner for at være immaterielle rettigheder. TPG anser DEMPE funktionerne for 

værdifulde bidrag til immaterielle rettigheder, hvor de selskaber, der bidrager med funktioner, 

aktiver og risici til DEMPE, skal aflønnes med en del af indkomsten fra den immaterielle rettighed. 

Dermed vil en flytning af funktioner, aktiver og risici relateret til DEMPE med kontrol medføre, at 

et økonomisk profitpotentiale overdrages fra et koncernselskab til et andet. Dette er ikke en flytning 

af en immateriel rettighed, men en flytning af en igangværende aktivitet forbundet med en 

immateriel rettighed. Det må forventes, at uafhængige selskaber kun vil overdrage et økonomisk 

profitpotentiale, såfremt de modtager en armslængdekompensation. 

SKAT må derfor anses for i første omgang at hjemle indkomstjusteringen hos det danske 

koncernselskab i Ligningslovens (LL) § 2. Dette skyldes, at LL § 2 giver SKAT mulighed for at 

indkomstjustere kontrollerede transaktioner ud fra armslængdeprincippet i MDBO Artikel 9. Da 

kompensationen for overdragelsen af et fremtidigt indkomstpotentiale kan anses for en 

fremskydning af et selskabs fremtidige indkomst, må beskatningen af kompensationen nødvendigvis 

hjemles i Statsskattelovens § 4, ligesom ville være tilfældet for den fremtidige indkomst. 

Når et selskab beliggende i Danmark giver afkald på væsentlige funktioner, aktiver og risici 

forbundet med DEMPE-funktioner med kontrol ved eksempelvis at overdrage dem til et 

koncernselskab i England, giver det dermed intuitivt god mening, at der skal udløses exitbeskatning 

i Danmark. Den indkomst, som skal exitbeskattes i Danmark, vil svare til det økonomiske 

profitpotentiale, som overdrages fra det danske koncernselskab til det engelske koncernselskab. På 

denne måde skabes der symmetri i beskatningen, eftersom det må antages, at selskabet i England 

kan få et fradrag svarende til den overdragede værdi. Efterfølgende kan England beskatte 

aflønningen af de funktioner, aktiver og risici relateret til de DEMPE funktioner med kontrol, som 

selskabet beliggende i England bidrager med.  

                                                        
180 Kjærsgaard og Bundgaard (2017), s. 4 
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Figur A – Oversigt over opbygning af TPG kapitel 1, sektion D 

 

 

 

Figur B – Oversigt over opbygning af TPG kapitel 6 
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Figur C – Oversigt over opbygning af TPG kapitel 9 
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Figur D1 - Oversigt over opbygningen af TPG 2017 kapitel 2 part 3 sektion C 

 Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur D2 - Oversigt over opbygningen af DD 2016 

 
Kilde: Egen fremstilling. 
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Figur D3 - Oversigt over opbygningen af DD 2017 

 Kilde: Egen fremstilling. 
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Bilag 3 - Oversigt over OECD medlemslandes implementering af CbCR 

Kilde:  http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-

country-reporting-implementation.htm  
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