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Executive summary 

The purpose of this thesis is to analyze the challenges taxpayers and tax authorities encounter in cash pool 

arrangements from a transfer pricing perspective. 

According to OECD, the use of cash pool arrangements is popular way among the multinational enterprises  

to achieve more efficient cross-border cash management by bringing together, either physically or notionally, 

the balances on a number of separate bank accounts.  

As a result of this cash pool arrangements have for many years brought to view many tax issues relating to 

compliance with the arm's length principle, including allocations of cash pooling benefits, the determination 

of lending/borrowing rates, the remuneration of the administrator of the cash pool arrangement and pricing of 

cross guarantees.  

The reason for the many tax issues that arise in connection with cash pools can be explained by the fact that 

OECD has not prepared specific guidelines for financial transactions in their Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Authorities ("OECD TPG"). This means that financial transactions are 

treated according to the current OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, in line with the guidance on other 

intra-group services. Another reason for this is might be that there is not much legal practice in Danish and 

international law that determines the arm length assessment of the different financial transactions in these cash 

pool arrangements  

As part of the BEPS initiative, the OECD has included in their Actions 8-10 a draft guidelines for the pricing 

of intra-group financial transactions in order to avoid the uncertainty that has existed so far. The draft may be 

a warning that multinational group companies' cash pooling policies will come under the attention of the tax 

authorities in a near future. 

As a result of the lack of guidance on the pricing of financial transactions in cash pool-arrangements, this thesis 

analyzed which components that influences the pricing of loan transactions on the free market. The findings 

of this analysis was successively used to determine the central factors of the comparability analysis for inter-

company transactions. These factors include loan currency, yield to maturity and most important credit ratings. 

Subsequently, an analysis of the allocation of the benefits that arise in cash pool arrangements on arm's length 

terms and the pricing of guarantees in cash cool arrangements was performed. This analysis concluded that the 

cash pool-administrator and the participants should receive a compensation according to the risk they take on, 

asset they use and functions they perform. The guarantees will   

Finally, this thesis recommended a safe harbour solution which included the use of a simplified credit model 

for the challenges relating to the pricing of loans transactions in cash pool arrangements. The safe harbor 

solution seeks to create legal certainty for multinational group companies while ensuring that the tax authorities 

will receive the required tax revenue on the cross-border transactions in cash pool arrangements in the future.  
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Kapitel 1 – Indledning  

1.1 Problemstilling 

De senere år har multinationale koncernselskaber haft en stor rolle i den globale økonomi, hvilket 

understreges ved, at multinationale koncernselskaber stod for næsten en tredjedel af verdens GDP i 

20182. Multinationale koncernselskaber har historisk styret deres likviditet på individuel basis, men i 

trit med den digitale transformation og en stigning i antallet af multinationale koncernselskaber er der 

opstået nye muligheder for effektiv likviditetsstyring på koncernniveau bl.a. i form af cash pool-ord-

ninger3. Cash pool-ordninger kan minimere likviditetsrisiko, minimere eksterne finansieringsomkost-

ninger i koncernen som helhed og maksimere afkastet på overskydende likviditet i koncernens sel-

skaber4. Antallet af cash pool-ordninger har derfor været stigende siden fremkomsten af disse i 

1990erne og særligt efter den finansielle krise5. Cash pool-ordninger har derfor også i en årrække 

været en høj prioritet og et særligt fokusområde for de danske skattemyndigheder, når det kom til 

fastlæggelsen af deres målrettede kontroller, da det er i skattemyndighedernes interesse, at der bliver 

betalt den korrekte skat på de mange internationale transaktioner i cash pool-ordninger6. Dette skyldes 

at de danske skattemyndigheder har ønsket at imødegå risikoen for, at koncernintern finansiering 

bliver benyttet af multinationale selskaber til at flytte indkomst ud af Danmark til en anden skatteju-

risdiktion. Ydermere ønsker både skattemyndighederne og skatteyderne at undgå situationer med 

henholdsvis dobbelt ikke-beskatning og dobbeltbeskatning af koncernintern finansiering med både 

lange låne positioner, garantier og cash pool-ordninger7. 

Cash pool-ordninger har gennem flere år affødt mange skatteretlige spørgsmål angående iagttagelsen 

af armslængdeprincippet, herunder særligt, allokeringer af fordele ved deltagelse i ordningen, fast-

sættelsen af ind- og udlånsrenter og aflønningen af den administrerende enhed i cash pool-ordningen8. 

Årsagen for de mange skatteretlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med cash pool-ordninger kan 

begrundes i, at OECD ikke har udarbejdet specifikke retningslinjer for finansielle transaktioner i deres 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Authorities (“OECD TPG”). Dette 

                                                
2 OECD, 2018, s. 7 
3 European Central Bank 2016, s. 5 
4 Bakker & Levey 2012, s. 39 
5 European Central Bank 2016, s. 5 
6 Kontrolaktiviteter 2016, s. 34 - Udarbejdet af Skatteudvalget 2015-2016. Rapporten har til formål, at bidrage til at opretholde dan-

skernes tillid til skattesystemet. Kontrollen skal imødegå risikoen for fejl og svig for at sikre skatteprovenuet og mindske skattegabet, 

dvs. forskellen mellem den betalte skat og det, som burde være betalt. 
7 SKAT 2017, s. 34 
8 Wittendorff, 2018, s. 495 
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medfører, at finansielle transaktioner behandles efter de nuværende OECD TPG 2017 på lige fod med 

vejledningen om andre centraliserede koncerninterne tjenesteydelser9.  En anden årsag dertil er, at 

der både i dansk national og international ret ikke findes meget retspraksis, der tager stilling til arms-

længdevurderingen af de forskellige i disse cash pool-ordninger.  

Som en del af BEPS-initiativet har OECD i deres Actions 8-10 fremsat et udkast til retningslinjer for 

prisfastsættelsen af koncerninterne finansielle transaktioner for at undgå den usikkerhed der har fore-

ligget indtil nu10. Udkastet kan være et varsel om, at multinationale koncernselskabers cash pooling 

politikker vil komme under skattemyndighedernes bevågenhed i fremtiden.   

 

På baggrund af ovenstående er formålet med denne afhandling at undersøge prisfastsættelsen af lå-

netransaktioner i cash pool-ordninger, allokeringen af de fordele, der opstår i cash pool-ordninger på 

armslængdevilkår og analysere prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelser i cash pool-ordninger. Efter-

følgende vil denne afhandling anbefale løsninger til behandlingen af cash pool-ordninger, som kan 

skabe retssikkerhed for multinationale koncernselskaber, samtidig med at sikre, at skattemyndighe-

derne får indkrævet den retsmæssige skat for transaktionerne i cash pool-ordninger. 

1.1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problembeskrivelse undersøges følgende: 

- Hvordan prisfastsættes transaktioner i cash pool-ordninger og hvilke udfordringer er forbun-

det med cash pool-ordninger i et transfer pricing perspektiv?   

- Hvorledes bør udfordringerne i cash pool-ordninger behandles? 

1.2 Synsvinkel 

Denne afhandling vil beskrive og besvare udfordringer der forekommer i cash pool-ordninger i et 

transfer pricing perspektiv. Dette gøres ud fra en teoretisk synvinkel og denne afhandling vil derfor 

have relevans for både skatteydere i form af multinationale koncernselskaber og skattemyndighe-

derne.  

                                                
9 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.14 og pkt. 7.39.  
10 OECD, 2018,  Public discussion draft - Financial transactions 
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1.3 Emneafgrænsning 

Grundlæggende kan transfer pricing opdeles i tre dimensioner: 1) allokeringsnormen, 2) håndhævelse 

og 3) konfliktløsning, hvorunder den første dimension omhandler de materielle regler for allokeringen 

af indkomst mellem koncernforbundne selskaber11. Denne afhandling har til formål at behandle ud-

fordringerne ved cash pool-ordninger i forhold til den materielle del, som omhandler anvendelsen af 

armslængdeprincippet. Den anden og tredje dimension af transfer pricing kan defineres, som de for-

melle regler vedrørende oplysnings-, og dokumentationspligt, bødestraf, bevisbyrde samt ansættel-

sesfrister. En dybdegående analyse af de formelle regler implementeret i dansk ret vil være uden for 

afhandlingens formål og område, men de vil kort blive introduceret i forbindelse med afhandlingens 

retspolitiske overvejelser. 

 

I nær tilknytning til de materielle regler om allokeringsnormen findes reglerne om tynd kapitalisering 

i dansk ret. Når skattemyndighederne foretager indkomstfikseringer på koncernselskabernes cash 

pool transaktioner kan der komme nogle afledte skatteretlige effekter i form af fradragsbegrænsning 

for rentebetalinger i koncernforhold. Disse afledte effekter vil ligeledes være uden for afhandlingens 

formål, og vil ikke blive behandlet. 

 

Afhandlingen vil endvidere undlade at behandle de særregler, og økonomiske teorier og overvejelser, 

der gør sig gældende for koncernselskaber, som beskæftiger sig med finansielle ydelser, som deres 

kerneforretning, da de ikke er en del af afhandlingens formål.  

1.4 Metode 

Transfer pricing udgør et af den internationale skatterets hovedproblemer og befinder sig i et inter-

disciplinært fagområde, da de juridiske udfald inden for fagdisciplinen transfer pricing vil være af-

hængige af økonomiske rationaler og teorier. Derfor vil der ikke være en klar afgrænsning mellem 

den juridiske og økonomiske analyse i denne afhandling. De økonomiske og juridiske analyser vil i 

stedet forekomme mere flydende og supplere hinanden løbende. Dette skyldes, at den anerkendte 

allokeringsnorm inden for transfer pricing ”armslængdeprincippet” fastsætter, at associerede selska-

                                                
11 Wittendorff, 2018, s. 34 
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ber skal foretage transaktioner på samme priser og vilkår, som uafhængige parter, altså på markeds-

vilkår. Hvorledes uafhængige parter agerer på markedet er i høj grad beskrevet i den økonomisk te-

ori.   

1.4.1 Juridisk metode 

1.4.1.1 Den retsdogmatiske analyse 

De juridiske problemstillinger i denne afhandling er blevet afdækket ved hjælp af en retsdogmatisk 

analyse. Den retsdogmatiske analyse er den samme metode, som andre jurister følger, og derfor vil 

alle nå til samme resultat grundet den samme forforståelse og fortolkningsstil. Dette sikrer dermed, 

at analysen kan anses som valid eller rigtig12. 

 

Ved anvendelse af en retsdogmatisk analyse og systematisering af de relevante retskilder kan gæl-

dende ret “de lege lata” udledes13. Gældende ret er således det gyldige resultat af den juridiske ana-

lyse, som det forventes en dommer vil komme frem til i den konkrete situation. 

Retskilder kan defineres som materialer, hvorpå der kan støttes ret, og de vil oftest være tekster. 

Retskilderne kan overordnet inddeles i følgende fire kategorier: 1) regulering, 2) retspraksis, 3) rets-

sædvaner og 4) forholdets natur. Ifølge den traditionelle danske retskildelære findes der ingen rang-

orden mellem de fire kategorier af retskilder. Dette betyder, at regulering ikke gives mere juridisk 

værdi end retspraksis, retssædvaner eller forholdets natur. Der findes dog en lex-superior rangorden 

inden for retskildekategorien regulering14. I Danmark er grundloven den øverste lov sammen med 

EU-traktaterne. Principperne lex specialis15 og lex posterior16 skal også anvendes i tilfælde, hvor to 

regler er i konflikt med hinanden. Der findes også et hierarki inden for retskildekategorien retspraksis. 

Som udgangspunkt er domme først og fremmest bindende for parterne og vil ikke have præjudikats-

værdi, så længe de kun omhandler parterne17. 

Hvis en dom derimod tager stilling til et fortolkningsproblem og indeholder en mere generel formu-

lering, vil den kunne tillægges større præjudikatsværdi18. 

                                                
12 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 29-30 
13 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 29 
14 Lex Superior indebærer, at en trinhøjere lov går forud for en trinlavere lov.  Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 33 
15 Lex specialis indebærer, at specielle regler normalt går forud for mere generelle regler. Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 49 
16 Lex posterior princippet indebærer, at en yngre retskilder normalt går forud for ældre. Tvarnø & Nielsen, 2017s. 48 
17 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 142 
18 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 162 
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En anden væsentligt faktor for en doms præjudikatsværdi er i hvilken instans de er afsagt. Det er 

normalt kun domme fra de øverste domstole, der tillægges præjudikatsværdi19. I Danmark er dette 

domme, som er afsagt af Højesteret.  

Landsskatteretten i Danmark fungerer, som en administrativ klagemyndighed, der afgør klager over 

afgørelser fra skatteforvaltningen20. Landsskatterettens afgørelser kan efterprøves af domstolene, 

men de vil være vejledende og bindende i forhold til skatteforvaltningsmyndighederne, da Landsskat-

teretten er en overordnet myndighed til skatteforvaltningsmyndighederne21. At Landsskatterettens af-

gørelser er vejledende i forhold til forvaltningsmyndighederne bygger på den forvaltningsretlige lig-

hedsgrundsætning, hvorefter forvaltningsmyndighederne skal træffe identiske afgørelser for borgere 

i sager, hvor der er identiske omstændigheder2223. Afhandlingen tillægger derfor domme afsagt i 

Landsskatteretten præjudikatsværdi til besvarelse af problemstillingerne uden at sidestille afgørelser 

fra Landsskatteretten med en afgørelse afsagt af domstolene.  

I afhandlingen vil den danske dom SKM.2014.53LSR, der er blevet afsagt af Landsskatteretten, blive 

inddraget i analyserne.  

Endvidere vil afhandlingen inddrage domme fra udenlandske domstole, herunder GE Capital Canada-

sagen24, Conoco Phillips 201025 og Chevron Australia 201526. Formålet er ikke at foretage en kom-

parativ analyse af dommene, da armslængdeprincippet i de forskellige lande typisk følger de samme 

retningslinjer. De tre nævnte udenlandske domme henviser til OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

og kan på denne baggrund fordelagtigt inddrages og bidrage til afhandlingens analyse. 

Det skal noteres, at nationale domstole er ikke forpligtet til at følge retspraksis fra andre lande.  

I nærværende afhandling vil særligt retskilderne regulering samt retspraksis være fremtrædende, 

hvorimod retskilderne retssædvane og forholdets natur, vil have en mindre fremtrædende rolle. Dette 

er ofte kendetegnende for skatteretten.  

1.4.1.2 Anvendelse af retskilder 

Anvendes den retsdogmatiske metode korrekt bliver retskilderne analyseret i den ovenfor nævnte 

rækkefølge: regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. 

                                                
19 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 142 
20 Pedersen s. 71 
21 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 163 
22 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 163 
23 Bønsing, 2013, s. 311 
24 General Electric Capital Canada inc. vs. the Queen, 2010, FCA344 
25 Utv 2010/199, ConocoPhilips mod Oljeskattekontoret 
26 Chevron Australia Holdings pty ltd v. commissioner of taxation, 2015 FCA1092 
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Afhandlingen juridiske analyse påbegyndes i retskildekategorien regulering. Afhandlingen har fokus 

på at belyse problemstillinger ved cash-pools i et transfer pricing perspektiv. Dette sker gennem ana-

lyser af den danske lovgivning, OECD’s transfer pricing retningslinjer, relevante domme, myndighe-

dernes opfattelse i den juridiske vejledning samt inddragelse af den juridiske litteratur. 

Den juridiske litteratur har principielt minimal retskildeværdi, og det sker kun sjældent, at der i danske 

domme henvises til den juridiske litteratur2728. Den juridiske litteratur vil dog bidrage til analyserne, 

da behandlingen af cash pool-ordninger i de fire kategorier af retskilder er begrænset. 

1.4.1.2.1 Transfer pricing 

Transfer pricing omhandler fastsættelsen af interne priser og vilkår for udvekslingen af varer, tjene-

steydelser og aktiver mellem multinationale koncernforbundne selskaber på tværs af landegrænser og 

udgør et af den internationale skatterets hovedproblemer29. Den skatteretlige regulering af transfer 

pricing har som følge af dette, udviklet sig hastigt gennem de seneste 30 år30. Resultatet af dette er, 

at myndighedernes fokus på området er steget, herunder særligt de seneste år31. 

 

Den skatteretlige regulering af transfer pricing kan opdeles i tre kategorier: 1) allokeringsnormen. 2) 

håndhævelsen og 3) konfliktløsningen32.  

De materielle regler om allokering af indkomst (allokeringsnormen) mellem koncernforbundne sel-

skaber har sit afsæt i armslængdeprincippet, der har været internationalt anerkendt, som allokerings-

norm i intern lovgivning såvel som dobbeltbeskatningsoverenskomster, siden OECD udsendte sin 

første rapport om emnet i 197933.  

 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

OECD er en international organisation, som har til formål at fremme politikker, der forbedrer økono-

miske og sociale vilkår for mennesker verden over. OECD faciliterer et forum, hvor regeringer kan 

samarbejde og søge løsninger til fælles problemstillinger, herunder skatteretlige problemstillinger34. 

Samarbejdet resulterer i praktiske løsninger og anbefalinger, som kan benyttes til at koordinere den 

                                                
27 Tvarnø og Nielsen, 2017, s. 167 
28 Et eksempel herpå er i U 1994.488, hvor retten udtalte ”Ved anvendelsen af patentlovens §3, stk. 3, nr. 2, bør det imidlertid også 

tillægges vægt, at bestemmelsens ordlyd er i overensstemmelse med det traditionelle retsteoretiske standpunkt.” 
29 Wittendorff, 2018,s. 26 
30 Wittendorff, 2018, s.26 
31https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2015/marts/fokus-paa-samarbejde-og-indsats-i-transfer-pricing-sager (besøgt den 26.03.2019) 
32 Wittendorff, 2018, s.34  
33 Wittendorff, 2018, s.34  
34 http://www.oecd.org/about/, besøgt d. 8. maj 2019 
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nationale og internationale politik på de fælles interesseområder35. OECD’s modeloverenskomst for 

dobbeltbeskatning er et eksempel på en sådan praktisk løsning.  

Modeloverenskomsten er ikke bindende for medlemslandene, men er derimod en anbefaling udarbej-

det på baggrund af de analyser og konklusioner medlemslandene er kommet frem til gennem deres 

samarbejde. Armslængdeprincippet er hjemlet i OECD’s modeloverenskomst artikel 9, og anvendes 

typisk også i en identisk form i de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster36. Dobbeltbeskatnings-

overenskomster (DBO) er folkeretlige aftaler mellem to eller flere stater, der fordeler beskatnings-

kompetencen efter overenskomstens bestemmelser37. Disse folkeretlige aftaler er udelukkende for-

pligtende for de stater, som har indgået aftalen. Efter indgåelsen af en DBO er det op til staterne selv 

afhængig af staternes forfatningsret, om de skal og hvordan de vil implementere overenskomsten i 

national ret. Det følger af Grundlovens §19, at Folketingets samtykke til traktater er nødvendigt, før 

en DBO kan anses for gyldig. Derfor tager Danmark ofte forbehold for Folketingets efterfølgende 

godkendelse ved underskrivelsen af en DBO med en eller flere andre stater38. 

I 1995 blev OECD’s modeloverenskomst suppleret af OECD Transfer Pricing Guidelines for Multi-

national Enterprises and Tax Administrations, som sidenhen har dannet grundlaget for fortolkningen 

samt anvendelsen af transfer pricing reglerne både i et internationalt og nationalt perspektiv. Således 

udgør Transfer Pricing Guidelines i dag en integreret del af kommentarerne til modeloverenskom-

stens artikel 9, og kan derfor tillægges retskildeværdi som et primært fortolkningsmiddel til artiklen39. 

 

OECD har i de senere år haft fokus på et Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) framework, hvor 

125 lande er gået sammen i et samarbejde om at lave skattestrategier, der skal forhindre udnyttelsen 

af huller i landenes skatteregler40. BEPS frameworket arbejder på et nyt kapitel til TPG for finansielle 

ydelser, som vil have stor betydning for transfer pricing problematikken vedrørende cash pool-ord-

ninger. OECD udgav i juli 2018 et Discussion draft41 til finansielle ydelser, som vil blive inddraget i 

denne afhandling. Discussion draftet er ikke indført i dansk ret, og er ikke et udtryk for OECD’s 

officielle holdning, men er derimod, som navnet antyder, et udkast forelagt OECD’s interessenter, 

der inviteres til at komme med forslag, analyser og kommentarer til dette42. 

                                                
35 https://uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/om-oecd, besøgt d. 8. maj 2019 
36 Wittendorff, 2018, s.40 
37 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 127 
38 Koerver, Tell og Dyppel 2015 s. 24 
39 jf. pkt. 1 i kommentarerne til artikel 9 I OECD’s modeloverenskomst (2017-versionen) 
40 http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm, besøgt d. 8 maj 2019. 
41 Base erosion and Profit Shifting (BEPS) Public Discussion Draft, BEPS Actions 8-10 Financial 
42 OECD, 2018, s. 2 
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Armslængdeprincippet i dansk ret: 

Armslængdeprincippet er selvstændigt hjemlet i dansk lov i ligningslovens (“LL”) § 2, stk. 1. Be-

stemmelsen blev første gang indført i 1998 ved Lov 1998-06-26 nr. 432 om ændring af ligningsloven, 

selskabsskatteloven og skattekontrolloven. Den hidtidige retsopfattelse havde været, at hjemlen for 

myndigheder til at korrigere transaktioner, der ikke fandtes at være på armslængde var at finde i 

Statsskattelovens § 4-6. Den 11. februar 1998 afsagde Højesteret imidlertid en dom43, U.1998.584, 

der satte spørgsmålstegn ved den hidtidige hjemmel. Dommen omhandlede adgangen for myndighe-

derne til at foretage en rentekorrektion på et uforrentet tilgodehavende mellem interesseforbundne 

parter, og der var efter dommens afsigelse behov for en selvstændig lovfæstelse af armslængdeprin-

cippet. Af lovforslaget fremgår det at, 

 

“OECD har udsendt retningslinjer om hvilke principper og fremgangsmåder, som internationalt 

kan anerkendes ved ligningen i transfer pricing sager. Disse retningslinjer er baseret på armslæng-

deprincippet. Samtlige OECD-lande ‐ herunder Danmark ‐ har tilsluttet sig disse retningslinjer. De 

nye danske regler indført ved lov nr. 131 af 25. februar 1998 om ændring af skattekontrolloven og 

skattestyrelsesloven er således også i overensstemmelse med OECD's retningslinjer” 44 

 

Der er i lovforslaget dermed en direkte henvisning til OECD’s retningslinjer, og disse må udgøre et 

fortolkningsbidrag til anvendelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 2.  

Dette fremgår endvidere af den juridiske vejledning, 

 

” Retningslinjer for tolkningen og anvendelsen af armslængdeprincippet i modeloverenskomstens 

artikel 9 og dermed også for armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1, gives i OECD's Transfer Pri-

cing Guidelines.”45 

 

OECD opdaterer løbende deres guidelines, og spørgsmålet følger herefter, om der skal anvendes en 

statisk eller dynamisk fortolkning. Ved en statisk fortolkning vil udgaven fra 2017 ikke tillægges 

samme betydning, som den daværende udgave fra 1998. Der er ikke taget direkte stilling til dette i 

                                                
43 Parter: Jørgen K. Bagenkop Gullestrup Nielsen mod Skatteministeriet   

Sagen drejer sig om spørgsmålet, om der skulle fastsættes en fikseret rente af et tilgodehavende, som skatteyderen havde opnået ved 

salg af en række udlejningsejendomme til anpartsselskaber, hvis anparter tilhørte  

et af skatteyderen ejet aktieselskab.  

Der fandtes i denne sag ikke hjemmel til beskatning af en fikseret rente af lån til egne selskaber.  
44 LFF 1998-06-02 nr. 101 Lovfæstelse af armslængde princippet og værn mod tynd kapitalisering 
45 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.D.11.2.1.1 

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L1998131?src=document


          

 14 

lovforarbejderne, og OECD’s ændringer kan derfor principielt ikke tillægges samme betydning, som 

lovmotiver ved fortolkningen af LL § 246. Sammenhængen mellem OECD’s retningslinjer og LL § 2 

er dog så nær, at det må forventes, at domstolene også vil tillægge OECD’s ændringer af retningslin-

jerne stor betydning i fortolkningen. Dette er under forudsætningen, at ændringerne holder sig inden 

for de overordnede rammer af armslængdeprincippet, og at der ikke sker en materiel afvigelse fra det 

hidtidige armslængdeprincip47. I så fald bør ændringerne ikke benyttes til fortolkningen af LL § 2. 

Denne holdning bekræftes af den juridiske vejledning, hvor der henvises til den seneste opdaterede 

version af TPG, 

 

”Den seneste version af OECD's "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations" er udgivet i 2017… 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 præ-

cisering og uddybning af armslængdeprincippet og den måde, hvorpå princippet anvendes i prak-

sis”48. 

 Skattemyndighederne benytter altså de seneste versioner af retningslinjerne i deres fortolkning af LL 

§ 2.Dette udgangspunkt er blevet anfægtet i dele af den juridiske litteratur, hvor der argumenteres for, 

at der er sket så store ændringer i den seneste version af OECD’s retningslinjer fra 2017, at der reelt 

er tale om ”nyt armslængdeprincip”49. Som følge af den materielle ændring i de seneste retningslinjer 

fra 2017 bør disse tillægges mindre værdi i fortolkningen af armslængdeprincippet.  

Indtil denne holdning bliver bekræftet af domstolene må der anvendes en dynamisk fortolkning af LL 

§ 2, således at retningslinjerne fra 2017 er anvendelige til fortolkningen. 

1.4.2 Økonomisk metode 

1.4.2.1 Økonomisk teori 

Denne afhandling vil analysere problemstillingerne ved prisfastsættelsen på koncerninterne finan-

sielle lånetransaktioner og sikkerhedsstillelser i cash pool-ordninger under iagttagelse af armslæng-

deprincippet. Det vil yderligere undersøges, hvordan aflønningen af den ledende enhed i cash pool 

strukturen prisfastsættes og hvorledes fordelene af cash pool strukturen skal allokeres til de delta-

gende enheder, begge under iagttagelse af armslængdeprincippet. Aflønningen af den ledende enhed 

                                                
46 Wittendorff, 2018, s. 71 
47 Wittendorff, 2018, s. 72 
48 Den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit C.D.11.2.1.1 
49 Wittendorff, 2018, s. 73 
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i cash poolen skal ske ud fra de associerede omkostninger med dennes position som leder af cash 

poolen, samt den risiko, som enheden påtager sig for mængden af kapital, den forvalter. Allokeringen 

af fordelene til de deltagende selskaber i cash pool strukturen, er afledt af følgende: i) den reducerede 

omkostning, enheden har opnået, som følge af at undgå ekstern finansiering samt, ii) den mere favo-

rable indlåns- og udlånsrente enheden har opnået, som følge af deltagelsen i cash poolen50.  

 

Da der foreligger et krav under opfyldelsen af armslængdeprincippet om, at priserne og vilkårene er 

indgået, som var de mellem uafhængige parter, vil teori om prisfastsættelse af finansielle lånetrans-

aktioner og fordelene ved placering i eksterne pengeinstitutter på det frie marked danne grundlaget 

for de økonomiske teorier anvendt i denne afhandling. Hvorefter prisfastsættelsen og vilkårene i kon-

cerner og på det frie marked vil være identisk51. 

Markedsrenten r består som udgangspunkt af to underliggende komponenter, den risikofrie rente 𝑟𝑓  

og en tilhørende risiko præmie 𝑟𝑝 . Komponenterne udgør dermed de samlede omkostninger for lån-

tager for den kapital, der via den finansielle transaktion bliver stillet til rådighed af långiver52.  

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝  

1.4.2.2 Økonomisk metode i et transfer pricing perspektiv 

Den økonomiske renteteori danner grundlaget for analysen af prisfastsættelsen af de finansielle trans-

aktioner, der forekommer i cash pool-ordninger, hvilket skal ske i overensstemmelse med armslæng-

deprincippet. 

De finansielle transaktioner skal derfor gennemgå en armslængdetest for at undersøge, hvorvidt de 

kan betragtes som værende i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Armslængdetesten består hovedsageligt af to dele, (i) identificeringen og afgrænsningen af den kon-

trollerede transaktion, og (ii) en sammenlignelighedsanalyse som skal sammenligne de forhold om 

økonomiske omstændigheder, der ligger til grund for den kontrollerede transaktion, men dem som er 

eksisterende ved en transaktions mellem uafhængige parter53. Sammenlignelighedsanalysen tager sit 

afsæt i de fem anerkendte sammenlignelighedsfaktorer opstillet i OECD’s retningslinjer. De fem fak-

torer er, vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten, en analyse af de funktioner de involverede 

parter udfører og den risiko de påtager sig i henhold til transaktionen, realydelsens egenskaber, de 

                                                
50 Bakker and Levey mfl., 2012, s. 45  
51 OECD (2017), Model Tax Convention on Income and Capital: Condensed version 2017, artikel 9, stk. 1.  
52 Brigham and Houston, 1998, s. 183 
53 OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.33 
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økonomiske omstændigheder, hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted og parternes 

forretningsstrategi54. 

Analysen i denne opgave vil derfor med afsæt i en kombination af teori om prisfastsættelse af finan-

sielle lånetransaktioner og armslængdetesten, herunder særligt de fem sammenlignelighedskriterier, 

undersøge, hvorledes prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner i cash pool-ordninger prisfast-

sættes på armslængdevilkår55. 

1.4.3 Retspolitiske overvejelser 

I denne afhandling vil der blive inddraget retspolitiske overvejelser i forhold til de udfordringer, der 

er blevet analyseret i afhandlingens øvrige kapitler. Retspolitikken beskæftiger sig modsat retsdog-

matikken ikke med gældende ret, men har til formål at analysere, hvordan retten bør være.  Retspoli-

tikken opdeles i henholdsvis de lege ferenda og de sentendia ferenda. Under betegnelsen, de lege 

ferenda, kommer den retspolitiske analyse med forslag til lovgiver, om hvorvidt en lov eller regel 

skal eller bør ændres, mens den retspolitiske analyse under de sentendia ferenda angiver over for 

domstolene, hvordan anvendelsen af love og regler bør være i forhold til afgørelser i konkrete sager56.  

Der vil i denne afhandling anvendes både de lege ferenda og de sentendia ferenda ved retspolitiske 

overvejelser. Afhandlingen forholder sig kritisk til den armslængdeanalyse, som var foretaget af 

landsskatteretten i forbindelse med en cash pool-sag57, og benytter her de sentendia ferenda til at 

angive, hvordan den korrekte anvendelse af reglerne burde være. Endvidere vil de lege ferenda være 

fremtræden i afhandlingens afsluttende kapitel 5, hvor der angives hvorvidt og hvorledes reglerne 

burde og kunne ændres for armslængdeanalysen af transaktioner i en cash-pool ordning. Dette gøres 

ved inddragelsen af økonomisk teori gennemgået tidligere i afhandlingens øvrige kapitler. 

 

 

                                                
54 OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.33 og den juridiske vejledning 2019-1 afsnit 11.3.1 
55 Sammenlignelighedsanalysen på finansielle lånetransaktioner og cash pool transaktioner, skal ud fra nuværende vejledning, foreta-

ges i overensstemmelse med principperne opstillet i kapitel 1 i OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines, se OECD guide-

lines. OECD Public Discussion draft BEPS Actions 8-10 Financial transactions 3 july - 7 september. Pkt. 48 og 110  
56 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30 
57SKM2014.53LSR 
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1.5 Struktur 

Formålet med afhandlingens første kapitel er at introducere den overordnede problemstilling, som 

afhandlingen vil analysere. Endvidere introduceres det metodiske grundlag for en tværfaglig analyse, 

synsvinklen og de emner afhandlingen afgrænses fra at behandle. 

 

I afhandlingens andet kapitel introduceres de forskellige typer af cash pool-ordninger og deres for-

skellige funktioner, da der skal ske en vigtig sondring mellem de forskellige typer af cash pool-ord-

ninger i afhandlingens efterfølgende kapitler. Herefter redegøres der for det selskabsretlige og skat-

teretlige grundlag for behandlingen af cash pool-ordninger i dansk ret. Endeligt vil hovedudfordrin-

gerne ved behandlingen af cash pool-ordninger introduceres, så de efterfølgende kapitlers genstand 

er introduceret. 

 

Afhandlingens tredje kapitel foretager først en analyse af de komponenter, der har indflydelse på 

fastsættelsen af renten på markedet. Herunder det teoretiske udgangspunkt for traditionelle kreditvur-

deringer, som i praksis benyttes til at vurdere kreditrisikoen for en uafhængig låntager. Det vil også 

analyseres, hvilken indflydelse koncerntilhørsforhold og aflæggelse af sikkerhedsstillelser har på kre-

ditvurderinger. 

 

Det fjerde kapitel i afhandlingen benytter resultaterne fra analyserne i afhandlingens kapitel 2 og 3 til 

at analysere og diskutere behandlingen af udfordringerne ved cash pool-ordningerne i transfer pricing 

perspektiv. 

 

Det femte kapitel i afhandlingen indeholder retspolitiske overvejelser og introducerer et konkret rets-

politisk forslag til den videre behandling af cash pool-ordninger. 

 

Afhandlingens sjette kapitel indeholder en samlet konklusion på afhandlingens problemformulering. 
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Kapitel 2 - Introduktion til cash pool-ordninger 

I dette kapitel vil definitionen af en cash pool-ordning og det økonomiske rationale for koncernsel-

skaber blive introduceret. Herefter vil kapitlet redegøre for de to overordnede typer af cash pool-

ordninger, og hvordan disse fungerer, da de to typers skattemæssige behandling i senere kapitler vil 

variere på nogle punkter på grund af deres forskellige funktioner. Slutteligt i kapitlet vil retsgrund-

laget for cash pool-ordningerne analyseres for at sætte rammerne for de videre analyser i senere ka-

pitler. 

2.1 Cash pool-ordninger 

En cash pool-ordning kan bredt defineres som et finansielt styringsredskab, hvor der sker en fysisk 

eller virtuel koncentrering af en eller flere selskabers bankkonti58. De deltagende selskaber i en cash 

pool-ordning vil oftest være koncernforbundne og cash pool-ordningen administreres af et af de del-

tagende selskaber, som bliver udnævnt til “Cash pool-administrator”. I en cash pool-ordning har de 

deltagende selskaber mulighed for at indskyde eller trække kapital fra cash pool-kontoen, og på denne 

måde kan en koncern udnytte overskudslikviditet i et koncernselskab til at finansiere et likviditetsbe-

hov i et andet selskab59. Cash pool-ordningerne kan både være med rent nationale selskaber delta-

gende såvel som internationale og kan omfatte pooling i flere valutaer. 

 

Foruden den ovennævnte likviditetsfordel medfører cash-pools en række andre fordele for koncernen 

og de deltagende selskaber hver især, herunder: 

- Administrationen af selskabernes likvider simplificeres ved at koncentrere de deltagende sel-

skabers likvider rutinemæssigt. Således skal der kun administreres én enkelt konto i stedet for 

flere konti60. 

- Ved at oprette en cash pool-ordning betales og modtages der kun renter på én enkel hoved-

konto hos cash pool-administratoren i stedet for på de forskellige konti. Der opnås herved en 

”netting benefit”. Endvidere med en større pulje af likvide midler tilgængelig kan selskaberne 

typisk cash pool-administratoren, forhandle bedre rentevilkår hos banken61. 

                                                
58 Hansen, 1997, s. 258 
59 Okholm, 2016, s. 1 
60 Ross m.fl., 2019, s. 835 
61 Ross m.fl., 2019, s. 835 
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- Med samlingen af de deltagende koncernselskabers likvide midler, kan en koncern samle alt 

finansiel ekspertise hos cash pool-lederen, som derefter kan udnytte denne ekspertise til at 

investere overskydende likvide midler eksternt og optimere koncernens afkast på disse62. 

- Endvidere vil cash pool-lederen kunne administrere valutarisici i koncernselskaberne effek-

tivt63.  

 

I dag kan cash pool-ordninger struktureres på forskellige måder, men ordningerne kan grundlæggende 

opdeles i to forskellige typer, (i) Fysiske cash pool-ordninger (Physical pooling eller zero-balancing) 

og Virtuelle cash pool-ordninger (Notional pooling), som i det følgende vil blive gennemgået. 

2.1.1 Fysiske cash pool-ordninger 

I en fysisk cash pool-ordning sker der overførsler af likviditet mellem de enkelte koncernselskabers 

konti og cash pool-administratorens hovedkonto, og det er den samlede beholdning på cash pool-

administratorens hovedkonto, som udgør grundlaget for bankens renteberegninger64.  

Hvis en deltagers konto er i underskud, overføres der likviditet fra cash pool lederens konto, således 

at deltagerens konto enten nulstilles (zero balancing) eller efterlades med en bestemt mængde likvi-

ditet (target-balancing)65. Modsætningsvis hvis en deltagers konto er i overskud indskydes den over-

skydende kapital hos cash pool-ordningen. 

Der skabes derved kontrollerede lån mellem deltagerne og cash pool-administrator, som tilskrives 

renter. Hvis behovet for likviditet er stort og alle deltagernes konti er i underskud, kan det være nød-

vendigt for cash pool-administratoren at foretage et lån i banken til at imødekomme likviditetsbeho-

vet. 

 

Fysisk cash pool-ordning eksempel: 

En koncern bestående af fire selskaber A, B, C og D har alle konti i den samme bank. Koncernsel-

skaberne aftaler med banken at oprette en fysisk cash pool og vælger selskab A’s konti, som hoved-

konto.  

Koncernen vælger, at alle fire selskabers likviditet overføres dagligt til selskab A’s konti, da Selskab 

A er blevet valgt til cash pool-administrator. På baggrund af den samlede likvide beholdning på cash 

                                                
62 PWC, 2017, s. 5 
63 PWC, 2017, s. 5 
64 Wittendorff 2018 s. 495, se også Chand, 2016 s. 38 
65 Wittendorff 2018 s. 495 
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pool-administratorens konto betales eller modtages der renter til og fra banken. Eksemplet er illustre-

ret nedenfor i figur 2:1. 

 

Figur 2:1 Fysisk cash pool-ordning: 

 

Cash pool-administratorens funktioner kan variere fra mere rutinepræget funktioner til mere værdi-

skabende funktioner, som for eksempel risikostyring, investeringer, stille kapital til rådighed for ord-

ningen og påtage af kreditrisiko over for deltagere med lån i ordningen. Deltagere med indlån i cash 

pool ordningen vil modsætningsvis påtage sig kreditrisiko overfor cash pool-administratoren6667. 

2.1.2 Virtuelle cash pool-ordninger 

I en virtuel cash pool-ordning sker der ikke en fysisk overførsel af kapital mellem deltagerne og cash-

pool-administratoren. Deltagerne og cash pool-administratorens indestående eller udestående sum-

meres på en fiktiv hovedkonto hos banken, og der beregnes herefter en samlet rente på deltagernes 

nettolikviditet6869. 

Hvis den fiktive hovedkonto er i overskud, vil banken tilskrive renter enten direkte til deltagerne eller 

til cash pool-administratoren, som herefter fordeler den tilskrevne rente70. Da der ikke sker en fysisk 

overførsel af kapital, påtager deltagerne sig som udgangspunkt ingen kreditrisiko. Banken vil derimod 

være den part, der påtager sig kreditrisikoen over for deltagere, som får dækket deres likviditetsbehov 

                                                
66 Chand, 2016, s. 39 
67 Wittendorff, 2018, s. 495 
68 Chand, 2016, s. 39 
69 Wittendorff, 2018, s. 495 
70 Wittendorff 2018, s. 495-496 
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i cash pool-ordningen, dvs. de deltagere som foretager lån i cash-pool ordningen71. Rentemarginalen 

oppebæres hos deltagerne uden, at banken modtager et tillæg for at påtage sig kreditrisikoen. Bankens 

vil som følge heraf normalt kræve, at kreditrisikoen sikres ved, at deltagerne aflægger en krydskaution 

for hinanden72.  

 

Virtuel cash pool-ordning eksempel: 

Koncernen bestående af selskab A, B, C og D beslutter sig i stedet for at lave en virtuel cash pool-

ordning uden fysiske overførsler. Selskab A bliver valgt som cash pool-administrator. Der sker såle-

des en fiktiv summering af indeståender på selskabernes konti på A’s hovedkonto, som modtager 

eller betaler renter til/fra banken på baggrund af den samlede sum. Eksemplet er illustreret nedenfor 

i figur 2:2. 

 

Figur 2:2 Virtuel cash pool-ordning 

 

                                                
71 Wittendorff 2018, s. 496 
72 Wittendorff 2018, s. 496 
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2.2 Cash pool-ordninger i dansk ret 

Cash pool-ordninger er i dansk ret omfattet af de selskabsretlige regler om økonomisk bistand i form 

af lån og sikkerhedsstillelse for kapitalejere, eftersom at de kortfristede placeringer i cash pool-ord-

ninger må være at betragte som henholdsvis lån fra poolen til de deltagende selskaber, og omvendt 

indskud af likviditet til poolen fra de deltagende selskaber7374.  

2.2.1 Cash pool-ordninger i dansk selskabsret 

Efter reglerne i Selskabsloven § 210 stk. 1, kan et kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler 

til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis betingelserne 

i stk. 2 er opfyldt75, hvorunder der er oplistet tre betingelser. De tre betingelser er følgende, (i) den 

ydede økonomiske bistand skal  kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på 

sædvanlige markedsvilkår, (ii) beslutningen om den økonomiske bistand skal træffes af generalfor-

samlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan, og størrelsen af den økonomiske bistand må ikke 

overgå det beløb, der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan, (iii) beslutningen 

om den økonomiske bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport76.  

 

Antallet af transaktioner i en cash pool-ordning kan på baggrund af det ovenstående regelsæt fremsat 

i Selskabslovens § 210 stk. 2, nr. 1-3 skabe en stor administrativ byrde for selskaberne, i form af at 

verificere lovligheden af de mange transaktioner, som forekommer i en cash pool-ordning, og derfor 

skal undtagelserne i lovens §§ 211 og 212 tages i betragtning.  

 

Undtagelsen i Selskabslovens § 211, stk. 1. kan dog komme i betragtning i det tilfælde, at de delta-

gende selskaber hører under definitionen af moderselskaber og dermed undtagelsen om modersel-

skabslån. En cash pool-ordning vil derfor godt kunne undtages efter selskabslovens § 211, i det til-

fælde, at koncernstrukturen er konstrueret, som en vertikal struktur af moderselskaber.  Hvis ikke 

cash pool-ordningen kan undtages efter denne bestemmelse, skal lovens § 212 derefter tages i be-

tragtning. 

 

                                                
73 jf. Selskabslovens §§ 210-214.  
74 Okholm, 2016, s.1  
75 Tilsvarende gælder dog også for kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, 

der har bestemmende indflydelse over selskabet. jf Selskabslovens § 210 stk. 1, 2. pkt.  
76 Jf. Selskabslovens § 210, stk. 2. 
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Selskabslovens § 212, stk. 1 hjemler, at uanset de opstillede betingelser i selskabslovens § 210, stk. 

2 vil et kapitalselskab lovligt kunne yde lån, stille midler til rådighed eller stille sikkerhed for samme 

personkreds som anført i selskabslovens § 210, stk. 1, hvis dette sker som led i en sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition. 

2.2.1.1 Sædvanlig forretningsmæssig disposition i cash pool-ordninger 

Hvorvidt den forretningsmæssige disposition kan anses for værende sædvanlig, skal ske ud fra en 

konkret vurdering, herunder særligt om transaktionen er tilsvarende indgået mellem selskabet og uaf-

hængige parter, og om transaktionen er sædvanlig inden for den branche selskabet befinder sig i. 

Foruden vurderingen af sædvanligheden af transaktionen skal vilkårene for denne transaktionen også 

være sædvanlige, eksempelvis betalingsbetingelserne, kreditvurderingen af selskaberne og vilkårene 

for en evt. sikkerhedsstillelse77. Hvorvidt vilkårene for transaktionen er sædvanlig, vurderes ud fra en 

vurdering af om tilsvarende vilkår gør sig gældende for en tilsvarende sædvanlig transaktion med 

tredjemand78.  

 

Den sædvanlige forretningsmæssige disposition i cash pool-ordninger er foruden de ovenstående 

principper, underlagt bestemte betingelser for, hvornår ordningen kan anses, som hørende ind under 

kravet om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, og dermed værende betragtet som lovlig ef-

ter Selskabslovens § 212. Betingelserne er fremsat af Erhvervsstyrelsen og bygger på styrelsens egen 

administrative praksis79. Styrelsen har i den forbindelse udtalt, at selskabernes deltagelse i cash pool-

ordningen vil være at betragte som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvis de følgende 

kumulative betingelser er opfyldt80:  

1. Cash pool-ordninger er almindelige inden for koncernen såvel som branchen koncernen ind-

går i. 

                                                
77 Sædvanligheden vurderes ud fra følgende seks kriterier: (i) Har selskabet en selvstændig forretningsmæssig interesse i, at der bli-

ver ydet lån eller garanti til det pågældende formål, eller har aktionæren og selskabet en fælles interesse deri?, (ii) Er vilkårene for 

dispositionen fastsat ud fra almindelige markedsvilkår, og ligger det fast, at dispositionen ikke krænker andre aktionærer eller selska-

bets kreditorer?, (iii) Er vilkårene fastsat efter sædvanlige forretningsmæssige principper, og er dispositionen et led i selskabets for-

retninger?, (iv) Må dispositionen forventes at indebære klare fordele for selskabet, eller er den nødvendig for at opretholde status 

quo?, (v) Ville selskabet også have foretaget dispositionerne, hvis det ikke havde været under disse aktionærers indflydelse?, (vi) 

Tages der fornødent hensyn til selskabets interesser i tilfælde af lånets misligholdelse, herunder en forsvarlig afvikling af selskabets 

mellemværende med aktionæren, og bliver lånet afviklet på sædvanlig måde, så selskabets risiko ikke forlænges unødvendigt? Ne-

ville og Werlauff, 2003. 
78 Lovbekendtgørelse 2015-09-04 nr. 1089 (konsolideret udgave), note 1052. Hvilket også må skulle ses i lyset af lovens § 210, stk. 2 

nr. 1, hvoraf det er et krav at den økonomiske bistand ydes på sædvanlige markedsvilkår.  
79 Erhvervsstyrelses udtalelse af 31. oktober 2012 om cash-pool-ordninger 
80 Betingelserne skal være opfyldt for hvert enkelt af de deltagende selskaber i cash pool-ordningen jf. Erhvervsstyrelses udtalelse af 

31. oktober 2012 om cash-pool-ordninger 
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2. Selskabets deltagelse i cash pool-ordningen indebærer fordele for selskabet, som overstiger 

den risiko, selskabet påføres ved at deltage i ordningen. 

3. Formålet med cash poolen er ikke at omgå aktionærlånsforbuddet, og der er ikke tale om en 

ensidig kontantstrøm til aktionæren. 

4. Deltagelsen i cash poolen kan i det konkrete tilfælde betragtes som en forsvarlig disposition. 

2.2.2 Cash pool-ordninger i dansk skatteret 

På det frie marked, når to uafhængige parter foretager en transaktion med hinanden, vil de priser og 

vilkår, som parterne aftaler være styret af markedets kræfter. Markedets kræfter kan beskrives, som 

de modsatrettede interesser, som de uafhængige parter har. Køber i en transaktion forsøger at købe 

til den lavest mulige pris, mens sælger forsøger at sælge til den højest mulige pris81.  

Disse modsatrettede interesser vil ikke eksistere mellem koncernforbundne selskaber, da der oftest 

eksisterer en fælles strategi i koncernen således, at parternes interesser bliver sammenfaldende82. 

Den pris, som bliver aftalt mellem to koncernforbundne selskaber beliggende i to forskellige lande, 

vil være bestemmende for den profit, der skal beskattes i de respektive lande. Betaler et dattersel-

skab i land X f.eks. en relativ høj pris for en vare, der købes af et moderselskab i land Y, vil datter-

selskabets profit fra transaktionen være relativt lav, og datterselskabets skattepligtige indkomst i 

land X vil følgelig være mindre. Uden regulering vil to koncernforbundne selskaber kunne be-

stemme priser og vilkår, der kan forårsage, at alt profit fra de to selskaber bliver flyttet fra et land til 

et andet land med en lavere selskabsskatteprocent.  

For at modvirke denne flytning af indkomst er fastsættelsen af priser og vilkår i transaktioner mel-

lem koncernforbundne selskaber nøje reguleret i dansk ret ved armslængdeprincippet. 

Som nævnt ovenfor foregår cash pool-ordninger mellem koncernforbundne selskaber, og transaktio-

nerne i cash pool-ordningerne skal derfor overholde armslængdeprincippet.  

2.2.2.1 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet er i dansk lovgivning indført som allokeringsnormen i den generelle korrek-

tionsadgang i Ligningslovens § 2 og er en ratificering af artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst, 

hvoraf begge skal fortolkes i overensstemmelse med OECD transfer pricing retningslinjer83.   

                                                
81 Den Juridiske Vejledning 2019-1, afsnit C.D.11.2.1.2 
82 Den Juridiske Vejledning 2019-1, afsnit C.D.11.2.1.2 
83 Wittendorff, 2018, s. 71 
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Grundet overenskomstens status som dobbeltbeskatningsoverenskomst, hjemler artikel 9 ikke en di-

rekte korrektionsadgang for de kontraherende stater uden national hjemmel, og indførelsen af Lig-

ningslovens § 2 var derfor nødvendig.  

 

LL § 2, stk. 1.84 

”Skattepligtige, 

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet 

af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede 

transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var af-

sluttet mellem uafhængige parter...” 

 

Ligningslovens § 2 kan overordnet deles op i tre komponenter: 

1. Hjemlen til korrektionsadgangen i dansk ret85 

2. Afgrænsningen af interesseforbundne parter86 

3. Armslængdeprincippets anerkendelse, som værende den eneste allokeringsnorm ved korrek-

tioner foretaget efter LL § 2.87  

 

Armslængdeprincippet udgør derfor på baggrund af de tre ovenstående komponenter den retsregel, 

der fastslår, at de interesseforbundne parter (som defineret i LL § 2, stk. 1. nr. 1-6) ved opgørelsen af 

deres indkomst, skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, 

som er identiske med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter.  Hvis de interessefor-

bundne parter derimod ikke har handlet i overensstemmelse med det princip, giver Ligningslovens § 

                                                
84 Bekendtgørelse om lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), lovbekendtgørelse nr. 1162 af 01/09/2016, med 

seneste ændring lov nr. 1729 af 27/12/2018 
85 Wittendorff, 2018, s. 68 
86 Wittendorff, 2018, s. 68 
87 Wittendorff, 2018, s. 42 
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2 adgang til, at der kan foretages en priskorrektion88, så opgørelsen af de interesseforbundne parters 

indkomst, derefter kan anses som værende foretaget på identiske vilkår, som mellem uafhængige 

parter. 

 

Det er centralt for den identiske behandling af interesseforbundne parter og uafhængige selskaber, at 

armslængdevurderingen foretages ud fra separatprincippet “seperate entity approach89” hvorefter 

selskaber skal anerkendes som selvstændige skattesubjekter. 

 

“...it is worth re-emphasising that the arm’s length principle treats the members of an MNE group as 

separate entities rather than as inseparable parts of a single unified business90” 

2.2.2.2 Separatprincippet (“Separate entity approach”) 

Separatprincippet er en vigtig komponent i anvendelsen af armslængdeprincippet, og er defineret i 

transfer pricing guidelines som følger91: 

“By seeking to adjust profits by reference to the conditions which would have obtained between in-

dependent enterprises in comparable transactions and comparable circumstances (i.e. in “compara-

ble uncontrolled transactions”), the arm’s length principle follows the approach of treating the mem-

bers of an MNE group as operating as separate entities rather than as inseparable parts of a single 

unified business. Because the separate entity approach treats the members of an MNE group as if 

they were independent entities, attention is focused on the nature of the transactions between those 

members and on whether the conditions thereof differ from the conditions that would be obtained in 

comparable uncontrolled transactions. “  

Separatprincippet behandler og beskatter selskaber i en multinational koncern, som var de uafhængige 

selskaber. Dette er på trods af, at selskaberne i en multinational koncern oftest fungerer som én øko-

nomisk enhed med en fælles målsætning, hvor der ikke er modsatrettede økonomiske interesser ved 

forhandling mellem selskaberne92. Separatprincippet bekræftes i dansk og udenlandsk retspraksis i 

                                                
88 Hvis der ikke er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet, skal reglerne om selvangivelsens (Nu kendt som “oplys-

ningsskemaet i lovgivningen) genoptagelse i Skatteforvaltningsloven §§ 26 og 27 anvendes.  
89 OECD, 2017, Modeloverenskomst, artikel 5, stk. 7 
90 OECD, 2017, transfer pricing guidelines pkt. 9.37 
91 OECD, 2017, transfer pricing guidelines, pkt. 1.6 
92 Wittendorff 2018, s. 27 
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henholdsvis SKM2014.53LSR93 og ConocoPhillips94, hvor det blev fastlagt, at der skal foretages en 

selvstændig vurdering af hvert af de deltagende koncernselskaber i cash pool-ordningen, hvorudfra 

det individuelle selskabs armslængderente kan fastlægges efter separatprincippet.  

Afgrænsningen af det enkelte selskab efter separatprincippet kan dog være en vanskelig affære, da 

der kan være situationer, hvor koncerntilhørsforhold har indflydelse på fastsættelsen af armslængde-

prisen.  

Anvendelsen af armslængdeprincippet og det underliggende separatprincip er derfor ikke ligetil, når 

det kommer til koncernstrukturer. I koncernstrukturer vil der være muligheder for at udnytte stor-

driftsfordele og synergier, skabt af de forskellige aktiviteter der forekommer i en integreret koncern, 

som problematiserer anvendelsen af principperne95. Det kan være meget vanskeligt at tildele bestemte 

enheder i koncernen, ejerskabet over en disse services/ydelser der er skabt som led i en synergieffekt 

eller andre afledte fordele ved deltagelsen i en integreret koncern.  

                                                
93 SKM.2014.53LSR. Sagens parter er et dansk datterselskab (“H1”) af den Canadiske Bombardier koncern (“H2”) mod de danske 

skattemyndigheder, (“SKAT”), vedrørende forrentningen af ind- og udlån mellem H1 og koncernens schweiziske cash pool admini-

strationsselskab(“H4”).  

H1 har indgivet en klage til SKAT vedrørende SKATs forhøjelse af H1’s skattepligtige indkomst i årene 2005-2009, på baggrund af 

en rentefiksering af H1’s koncerninterne placeringer i cash pool-ordningen. SKAT var ikke enige i, at forrentningen på de ind- og 

udlån der var foretaget mellem H1 og H4 kunne betragtes som værende på armslængdevilkår. SKAT var ydermere af den overbevis-

ning, at det kunne foretages modregning i disse ind- og udlån, hvorfor de var af den overbevisning, at der i stedet skulle anvendes en 

nettokreditrisiko-tilgang.  

Cash pool-ordningens (fysisk, zero balancing) ind- og udlån var baseret på daglige variable basisrenter, hvoraf indlån i EUR blev 

forrentet ved en basisrente på - 50 bps(-0,5% og udlån i EUR blev forrentet ved 115 bps (1,15%).  

H4 havde ikke været genstand for en kreditvurdering på “stand alone basis”, og i mangel af stand-alone vurderingen besluttede 

SKAT, at H4 skulle have den samme kreditvurdering som H2 koncernen Ba2/BB. SKAT var grundet denne kreditvurdering ikke 

enige i, at dette kunne betragtes som værende sammenligneligt med en ubetinget kreditværdig bank.  

H1 havde i perioden 2005-2009 næsten konsekvent foretaget indlån af overskudslikviditet i H4 i EUR til basisrenten på -50 bps(-

0,5%), og det var således kun to måneder H1 kunne betragtes som værende nettolåntager hos H4. H1 fik dog brug for de indskudte 

midler et halv år efter, og H1 tog dermed et lån i EUR i H4 til en forrentning på 115 bps (1,15%). H1 havde nu både indlån og udlån i 

H4, men med to forskellige forrentninger. SKAT mente ikke, at H4 havde en kreditrisiko på udlån, da den var afdækket af de store 

indlån og der kunne foretages modregning i tilfælde af konkurs hos H1. Af denne grund burde H4 ikke modtage en risikopræmie på 

udlånet.. SKAT fastsatte herefter forrentningen på indlån og udlånene til at være den samme. Forrentningen på nettopositionen i cash 

pool-ordningen blev derfor fastsat til 1,15%. 
94 Conoco Phillips, UTV 2010/199. Sagens parter var de to selskaber, ConocoPhillips Scandinavia AS (COPSAS) og Norske Cono-

coPhilllips A/S (NCOPAS) fra ConocoPhillips koncernen mod skattemyndighederne. Både COPSAS og NCOPAS havde i en år-

række deltaget i en cash pool-ordning i koncernen, hvori flere end 150 koncernselskaberne deltog. Cash pool-ordningens hovedkonto 

hos Bank of America(BOA) blev forrentent med LIBID -25 bp(basispoint, 1bp = 0,01%), hvis kontoen var positiv, mens der skulle 

betales en rente på LIBOR + 25bp, såfremt kontoen var negativ. Hovedkontoen skulle dog altid være positiv ifølge koncernens aftale 

med BOA. De deltagende selskabers indlån og udlånsrenter i ordningen var identiske og fastsat til LIBID - 25bp. COPSAS og NCO-

PAS havde begge betydelige indskud i ordningen. Skattemyndighederne ville alkoere koncernens fordel ved cash pool-ordningen 

mellem deltagerne i forhold til deres kapitalindskud. Skattemyndighederne mente, at den valgte forrentning gav en asymmetrisk for-

deling af cash pool fordelen og at rentesatserne i for høj grad tilgodeså de selskaber, som havde behov for likviditet og ikke gav en 

markedsmæssig kompensation for kreditrisikoen, som de indskydende selskaber påtog sig. På baggrund af dette fikserede skattemyn-

dighederne de to selskabers renteindtægter til LIBID + 25 bp. COPSAS og NCOPAS argumenterede for, at cash pool fordelen blev 

skabt af koncernens koordinering og derfor fuldt ud skulle allokeres til moderselskabet. Domstolen lagde til grund, at den asymmetri-

ske fordeling var sandsynliggjort og at et indskud i poolen indebar en højere risiko end et indskud i en bank. Domstolen udtalte end-

videre, at COPAS og NCOPAS udelukkende ville være indgået i cash pool-ordningen såfremt de modtog en større indlånsrente.  
95 OECD, 2017 pkt. 1.10 
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Den administrative byrde for selskaberne der skal dokumentere, at indkomstallokeringen er udført i 

henhold til armslængdeprincippet96, kan grundet det ovenstående anses som værende en meget beko-

stelig affære, og denne problemstilling vil derfor behandles senere i denne afhandling.  

2.3 Introduktion til udfordringer i cash pool-ordninger 

I Cash pool-ordninger opstår der flere typer af forskellige koncerninterne transaktioner, der skal be-

handles forskelligt ud fra deres særegne karakteristika og natur. Fælles for alle de koncerninterne 

transaktioner der forekommer i en cash pool-ordning er, at de alle skal prisfastsættes efter armslæng-

deprincippet. 

I cash pool-ordninger er der særligt fokus på tre problemstillinger, der er opstået gennem dansk og 

udenlandsk retspraksis og hyppigt giver anledningen til tvivl for både koncernen, som skatteyder og 

for skattemyndighederne, når det skal dokumenteres at disse er prisfastsat efter armslængdeprincip-

pet.  

Lånetransaktionerne i en fysisk cash pool-ordning var hovedproblematikken i SKM2014.53LSR, da 

der skulle fastsættes en armslængderente på indlån og udlån i ordningen. Skattemyndighederne endte 

med at foretage to korrektioner for et dansk deltager selskab i en cash ordning med sit søsterselskab, 

som administrator. Den første korrektion var en fiksering af renteindtægterne på indskud, som afdæk-

kede lån og den anden korrektion var en fiksering af renteindtægter på nettoplaceringen af likviditet. 

For så vidt angår den første korrektion udtalte landsskatteretten, at der skulle fastsættes en markeds-

mæssig forrentning af indlån, såvel som udlån i cash pool ordningen efter armslængdeprincippet. 

Interessant i sagen var, at landsskatteretten valgte at stadfæste det daværende SKAT’s skønsmæssige 

fastsættelse af indlånsrenten til at være det samme som udlånsrenten. Dette er på trods af, at der i 

markedet oftest kan observeres forskellige kreditrisici på indlån og udlån.  

Det vil derfor først analyseres i denne afhandling, hvorledes fastsættelsen af markedsrenten opstår på 

baggrund af økonomisk teori for at fastlægge hvilke komponenter der er relevante for sammenligne-

lighedsanalysen i transfer pricing henseende. Dernæst vil det analyseres, hvilke specifikke faktorer 

der er særligt relevante for prisfastsættelsen af lånetransaktioner i cash pool-ordninger. 

                                                
96 Fordelene af synergierne skal fordeles mellem de deltagende enheder i koncernen, og skal dermed indkomst-allokeres efter hvilke 

bidrag enhederne hver især har ydet, for at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet jf. OECD, 2017 pkt. 1.161-1.162.  
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I GE-capital-sagen97 var prisfastsættelsen af en kautionspræmie en af omdrejningspunkterne for tvi-

sten mellem GE-Capital og skattemyndighederne. I denne sag blev det fastlagt, at armslængdetesten 

skal foretages ud fra begge parters realistiske alternativer, således at både nytteværdien for debitor og 

omkostningerne for kautionisten indgår i vurderingen. Det blev dog ikke nærmere fastlagt, hvorledes 

kautionspræmien skulle prisfastsættes, og afhandlingen vil derfor med udgangspunkt i ovenstående 

belyse, hvorledes et armslængdeinterval for kautionspræmien kan fastlægges.  

Slutteligt skal der efter armslængdeprincippet ske en allokeringen af de fordele, der opstår ved an-

vendelsen af en cash pool-ordning. Dette blev fastlagt i den norske ConocoPhillips-sag98, hvorefter 

der skulle ske en allokering både mellem administratoren og deltagerne og de deltagende selskaber i 

mellem sig selv. Det vil derfor på denne baggrund analyseres, hvorledes fordelene skal fordeles mel-

lem henholdsvis det administrerende selskab og de deltagende selskaber.  

Problemstillingerne i disse domme udgør dermed de tre fokusområder for afhandlingens økonomi-

ske og juridiske analyser i de følgende kapitler. 

2.4 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at cash pool-ordninger et finansielt styringsredskab, hvor koncernforbundne 

selskaber samler deres likvide midler og derved opnår muligheder for bedre rentevilkår, effektiv sty-

ring af likviditet, styring af risici og mulighed for at udnytte finansiel ekspertise på tværs af de delta-

gende selskaber. Cash pool-ordninger kan overordnet deles ind i to forskellige typer, 1) fysiske cash 

pool-ordninger og 2) virtuelle cash pool-ordninger. I begge typer af ordninger vil der udnævnes en 

cash pool-administrator, som kan udføre flere forskellige funktioner på vegne af deltagerne.  

Cash pool-ordninger med dansk deltagende selskaber er underlagt reglerne i SEL §210-212, hvorefter 

ordningerne skal være en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ordningerne vil være det, hvis de 

opfylder tre kumulative betingelser fastsat af Erhvervsstyrelsen. Endvidere kan det konkluderes, at 

transaktioner i cash pool-ordninger er underlagt armslængdeprincippet i Ligningsloven § 2 stk. 1, 

hvorefter der i kontrollerede transaktioner, uanset deres art, skal anvende priser og vilkår der er i 

overensstemmelse med, hvad der ville være opnået mellem uafhængige parter. Efter armslængdeprin-

cippet skal de deltagende selskaber vurderes efter ”separate entity approach”, hvor man betragter et 

koncernselskab, som værende en selvstændig enhed.  

                                                
97 General Electric Capital Canada Inc v her majesty the queen, 2009 TCC 563. 
98 UTV 2010/199 ConocoPhillips mod Oljeskattekontoret 
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I transfer pricing sammenhæng opstår fire typer af overordnede udfordringer i forbindelse med cash 

pool-ordninger, i) fastlæggelse af armslængderenten på indlån og udlån i fysiske cash pool-ordninger, 

ii) allokering af fordelene ved cash pool-ordninger, iii) aflønning af cash pool-administratoren og iv) 

prisfastsættelse af kautioner stillet i cash pool-ordninger. 

Kapitel 3 – Prisfastsættelse af lånetransaktioner på 

det frie marked 

3.1 Introduktion til prisfastsættelse af lånetransaktioner 

For at prisfastsætte lånetransaktionerne i koncerninterne cash pool-ordninger er det centralt at fast-

lægge, hvordan lånetransaktioner prisfastsættese på det frie marked, da prisfastsættelsen i cash pool-

ordninger skal være, som uafhængige parter ville have aftalt. 

Når et behov for kapital opstår, dækker selskaber traditionelt behovet gennem egenkapital og/eller 

fremmedkapital. Når en investor stiller kapital til rådighed i form af egenkapital, forventes et afkast i 

form af udbytte eller kursstigninger. Tilsvarende når et selskab optager fremmedkapital forventer 

investor et afkast i form af renter. Renten kan defineres, som prisen for at låne fremmedkapital99. 

Markedsrenten r består som udgangspunkt af to overordnede komponenter, den risikofrie rente 𝑟𝑓  

og en tilhørende risiko præmie 𝑟𝑝 . Komponenterne udgør dermed de samlede omkostninger for lån-

tager 𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝 , for den kapital der via den finansielle transaktion bliver stillet til rådighed af 

långiver100. Disse to komponenter afhænger af en række variable, som i det følgende vil blive analy-

seret. 

3.1.1 Den reale risikofrie rente 

Den reale risikofrie rente kan defineres som det afkast der eksisterer på et risikofrit gældsinstrument, 

hvis inflation ikke er forventet og betegnes i denne afhandling som r*101.  

Den risikofrie rente anses ikke for at være statisk, men ændrer sig derimod over tid, som en effekt af 

skiftende økonomiske forhold i markedet102. I praksis er det besværligt at fastlægge den risikofrie 

rente præcist, hvorfor den nominelle risikofrie rente benyttes, som den ”risikofrie rente”. 

                                                
99 Brigham & Houston, 1998, s. 122 
100 Brigham & Houston, 1998, s. 183 
101 Brigham & Houston, 1998, s. 128 
102 Ross m.fl., 2019, s. 397, se også Brigham & Houston, 1998, s. 128 
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3.1.2 Den nominelle risikofrie rente 

Den nominelle risikofrie rente kan angives ved formlen: 𝑟𝑓 = 𝑟∗ + 𝐼𝑃 og består af to delkomponen-

ter i) den reale risikofrie rente r*, og ii) en risikopræmie for den forventede inflation (IP)103. Inflation 

eroderer værdien af afkastet for kreditor, da den reelle værdi af et givent nominelt pengebeløb er 

mindre værd i fremtiden. For at afdække den risiko, der opstår ved inflationen, vil en kreditor tillægge 

en præmie til den risikofrie rente. På denne måde vil inflation have en indflydelse på fastsættelsen af 

renter. Risikopræmien fastsættes ikke på baggrund af den historiske inflation, men en forventet frem-

tidig inflation104. 

Der findes for hver valuta kun én risikofri rente for hver given løbetid.  I praksis er ingen investeringer 

eller lån fuldstændig frie for risiko, men det er bredt anerkendt, at statsobligationer er det tætteste, 

som man kan komme på risikofrie investeringer105. Af denne grund bliver renten på statsobligationer 

oftest benyttet som en proxy for den nominelle risikofrie rente106. Ikke alle statsobligationer er an-

vendelige, som en proxy for den nominelle risikofrie rente, da visse statsobligationer kan være sær-

deles risikable. Derfor benyttes oftest statsobligationer udstedt af stater med store og veludviklede 

økonomier107.  

Et alternativ til renten på statsobligationer, som proxy for den risikofrie rente, er de såkaldte ”inter-

bank” renter (IBOR-renter).  

3.1.3 Risikopræmier 

3.1.3.1 Kreditrisikopræmie 

Kreditrisiko kan defineres som risikoen for, at debitor helt eller delvist misligholder sine forpligtelser 

over for kreditor108. Kreditor anerkender, at der eksisterer en sandsynlighed for, at debitor ikke betaler 

tilbage og vil derfor kræve en kompensation (kreditrisikopræmie) for at påtage sig kreditrisikoen. 

Præmien vil være positivt korreleret med kreditrisikoen. Jo større risiko for misligholdelse, jo større 

præmie kræves af investor for at påtage sig risikoen109. Kreditor vil ofte foretage en kreditvurdering 

af debitor for at vurdere kreditrisikoen, som behandles i afsnit 3.3 Kreditvurderinger. 

                                                
103 Brigham & Houston 1998, s. 128 
104 Brigham & Houston 1998, s. 129 
105 Ross m.fl., 2019 s. 397 
106 Petersen & Plensborg, 2012, s. 249, se også Ross m.fl., 2019, s. 397 
107 Brigham & Houston 1998, s. 129 
108 Andresen, 2013, s. 151 
109 Brigham & Houston 1998, s. 130 
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3.1.3.2 Likviditetsrisikopræmie 

Likvide aktiver defineres som aktiver, der ubesværet og relativt hurtigt kan konverteres til “cash” 

uden at tabe for meget af dens markedsværdi110. Investorer vil derfor foretrække likvide aktiver frem 

for illikvide aktiver, da disse er mere fleksible. For at påtage sig mere illikvide aktiver, vil investorer 

kræve en præmie for at dække den risiko for tab af markedsværdi, som foreligger ved denne type 

aktiver111.  

Et eksempel på et mere illikvidt aktiv er gældsinstrumenter eller lån, som er efterstillet i konkurs-

rangordenen. Grundet den lavere placering i konkursrangorden kan det være sværere at konvertere 

lånet til dens markedsværdi før lånets udløb. 

3.1.3.3 Løbetidspræmie 

Som en generel regel antages det, at renterisikoen på kreditfaciliteter fra statsobligationer til koncern-

interne lån i cash pools stiger i takt med løbetiden. Derfor vil der blive tillagt en løbetidsrisikopræmie 

i den rente, der betales. Løbetidsrisikopræmien medfører, at renten vil være større på kreditfaciliteter 

med lang løbetid end på kreditfaciliteter med kort løbetid, hvis alt andet holdes konstant112.  Løbe-

tidsrisikopræmien er besværlig at beregne, da denne kan variere over tid. Dog stiger præmien, når 

renterne er mere volatile og usikre, mens præmien falder, når renterne er mere stabile.  

En rentestruktur forklarer forholdet mellem renten på kortfristede og langfristede kreditfaciliteter og 

er et redskab, der kan hjælpe en eventuel låntager med at træffe en beslutning mellem langfristede 

eller kortfristede kreditfaciliteter. Rentestrukturen fortæller om de nominelle renter på obligationer af 

forskellig løbetid uden tilstedeværelsen af default risiko113. 

Rentestrukturen er illustreret ved en “Yield Curve” i figur 3:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 Brigham & Houston 1998, s. 132 
111 Ross mfl., 2019, s. 262 
112 Brigham & Houston 1998 s. 132 
113 Ross m.fl. 2019. s.258 
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Figur 3:1 Yield Curve 

 

Hvis de kortfristede renter er lavere end de langfristede renter vil Yield Curve have en positiv hæld-

ning og være opadgående. Omvendt hvis de kortfristede renter er højere end de langfristede renter vil 

kurven have en negativ hældning og være nedadgående114115. 

3.2 Kreditvurderinger 

3.2.1 Introduktion  

Kreditorer vil ved långivning kræve en risikoafhængig kompensation for sit udlån, da en højere kre-

ditrisiko altid vil kræve en større kompensation til kreditor. Det er derfor centralt at vurdere om den 

kreditfacilitet, der er afgivet fra kreditor til debitor, er afgivet til en debitor med en god eller dårlig 

kreditværdighed, om kreditfaciliteten har en kort eller lang løbetid116 samt størrelsen på lånet117.  

Kreditvurderinger eller kreditanalyser kan anvendes til at vurdere kreditrisikoen ved en debitor. Ana-

lyserne søger at vurdere debitors evne til at betale sine finansielle forpligtelser tilbage til sine kredi-

torer inden for den givne tidsramme118. De fleste selskaber der beskæftiger sig med låneaktiviteter fx. 

banker, investorer, forsikrings- og pensionsselskaber, foretager kreditvurderinger for at skelne mel-

lem deres debitorer og vurdere, hvorvidt de respektive debitorer har en sund økonomi eller har risiko 

for at gå konkurs. Kreditvurderinger foretages dog ikke af finansielle selskaber alene, men foretages 

                                                
114 Brigham & Houston, 1998, s. 135 
115 Ross m.fl. 2019, s. 259 
116 Det er som beskrevet i afsnittet om løbetidsrisiko, en anerkendt teoretisk antagelse at en længere løbetid på kreditfaciliteten fordre 

en højere løbetidsrisikopræmie  
117 Petersen & Plensborg, 2012, s. 272 
118 Petersen & Plensborg, 2012 s. 271 
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også af ikke-finansielle selskaber for at kende kreditkvaliteten af transaktionens modpart og dermed 

vurdere kreditrisikoen. Dette sker for eksempel når en kreditor ønsker at kende kreditvurderingen af 

en kautionist for at sikre sig, at den kan gøre en kaution gældende. 

 

Kreditvurderinger er dog ikke nogen eksakt videnskab og kreditvurderinger vil af natur altid bære 

præg af en høj grad af subjektivitet119. Der eksisterer dog mange modeller og vejledninger til, hvor-

ledes en kreditvurdering kan foretages i praksis, og selvom disse giver et subjektivt billede af kredit-

vurderingen betyder det ikke, at de ikke kan være brugbare til at fastlægge kreditrisikoen på lånefa-

cilitetens debitor og dermed beslutte en risikopræmie. 

3.2.2 De fundamentale komponenter af en kreditvurdering 

En kreditvurdering er en systematisk og omfattende analyse af et selskabs evne til fuldt ud at tilbage-

betale sine forpligtelser til sine kreditorer rettidigt. Kreditrisikoen kan også vurderes, som det forven-

tede tab en kreditor har til debitors gældsforpligtelse og formålet med en kreditvurdering bliver derfor 

at estimere det forventede tab (Expected loss (EL)) i tilfælde af debitors misligholdelse.  

 

Det forventede tab er givet ved funktionen: 

 𝐸𝐿 =  𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝑃𝐷 ∗ (1 − 𝑅)120 

Det kan udledes af funktionen, at det forventede tab er afhængig af tre variabler, som alle skal esti-

meres, (i) exposure at default (EAD), (ii) probability of default (PD) og (iii) recovery rate, (R)121. 

 

 

 

Exposure at default (EAD) 

Den første variabel i funktionen, exposure at default, kan defineres, som det maksimale potentielle 

tab en kreditor kan lide i tilfælde af misligholdelse fra debitor122. Exposure at default vil være af-

hængig af lånetypen, lånebeløbets størrelse, afbetalingsmønsteret på lånet og tidspunktet for mislig-

holdelsen123.  Hvis en bank har ydet et lån på 15 millioner kr. og samtidigt givet en kassekredit på 5 

millioner kr. til samme kunde, så er det ikke usandsynligt, at kunden vil trække på kassekreditten, 

                                                
119 Petersen & Plensborg, 2012, s. 271 
120 Ganguin & Bilardello, 2005, s. 289 
121 Ganguin & Bilardello, 2005, s. 289 
122 Petersen & Plenborg, 2012, s. 272 
123 Petersen & Plenborg, 2012, s. 273 
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såfremt kunden møder finansielle problemer. Bankens eksponering vil således overstige de 15 milli-

oner. Der laves herefter et estimat på, at kunden vil trække 50% af kassekreditten, og bankens ekspo-

nering i tilfælde af misligholdelse vil være 17,5 millioner kroner124. 

 

Recovery rate (R) 

Recovery rate er et udtryk for hvor stor en procentdel af krediteksponeringen, der ikke går tabt i 

tilfælde af debitors misligholdelse125. Recovery rate har en tæt sammenhæng med Loss Given De-

fault(LGD), der er et udtryk for den del krediteksponeringen i procent, der rent faktisk går tabt126. 

Sammenhængen kan skrives, som følgende: 

LGD = (1-R)          R = (1-LGD) 

Recovery raten er afhængig af en række underliggende variable, som vil påvirke størrelsen af estima-

tet. En af variablene er i situationer i forbindelse med långivning, hvor en långiver kræver, at der 

bliver stillet sikkerhed i nogle af låntagers aktiver for lånet. Dette sikrer, at långiver har forrang til 

disse aktiver frem for låntagerens andre kreditorer, og dermed større chance for at få sin kapital tilbage 

i tilfælde af låntagers misligholdelse127. Recovery rate for en kreditor med sikkerhedsstillelse vil så-

ledes være relativt større, mens Loss Given Default vil være relativt mindre. Udfordringen for kreditor 

vil være at vurdere kvaliteten, værdien og likviditeten af det aktiv, der bliver stillet som sikkerhed128. 

Andre typer sikkerhedsstillelser, som kautionserklæringer fra koncernselskaber vil også påvirke Re-

covery rate og Loss Given Default. Hvis der ikke er stillet sikkerhed for lånet, vil kreditor være nød-

saget til at afvente opgørelsen af debitors konkursbo og følge kreditorrækkefølgen129. 

Ud over sikkerhedsstillelser vil Recovery rate og Loss Given Default også være påvirket af konjunk-

tursvingninger130. Et realkreditlån i en recession vil have en relativt mindre Recovery rate end i en 

høj konjunktur, da huspriserne som regel falder i recessioner, og dermed værdien af sikkerhedsstil-

lelsen. Nedenfor er indsat et eksempel på en beregning af det forventede tab (EL). 

 

 

 

 

                                                
124 15.000.000 + (5.000.000*0,5) 
125 Andresen, 2013, s. 157 
126 Andresen, 2013, s. 157 
127 Andresen, 2013, s. 158 
128 Petersen & Plenborg, 2012, s. 285 
129 Der kan dog også ske misligholdelse fra debitors side uden at gå konkurs.  
130 Andresen, 2013, s. 157 
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Probability of default (PD) 

Variablen probability of default er et estimat af sandsynligheden for, at debitor misligholder sine 

forpligtelser131. Estimatet baseres på fire forskellige analyser: 1) En strategisk analyse af debitor, 2) 

En analyse af debitors regnskabskvalitet, 3) En analyse af debitors finansielle status baseret på finan-

sielle nøgletal og ratioer og 4) en simulation af debitors fremtidige pengestrømme132. 

- 1) Den strategiske analyse af debitor skal identificere og vurdere faktorer, der potentielt kan 

påvirke debitors fremtidige pengestrømme negativt og dermed forårsage misligholdelse på 

betalingsforpligtelser133. Analysen kan inddrage vurderinger af industrien, hvori debitor ope-

rerer, konkurrencen i industrien, det politiske klima, debitors kerneforretning, forretnings-

struktur og koncernforhold134. 

- 2) Analysen af debitors regnskabskvalitet har til formål at undersøge om de rapporterede regn-

skabstal er påvirket eller manipuleret til at få debitor til at fremstå finansielt sundere, end 

virkeligheden er. Dette gøres eksempelvis ved at undersøge den valgte GAAP135, målemeto-

der, røde flag, ændringer i regnskabsperiode, revisors udtalelser og om debitor har modtaget 

rettelser eller bøder fra myndighederne for fejlagtige regnskaber136. 

- 3) Analysen af debitors finansielle status kan inkludere følgende finansielle nøgletal: afkast-

ningsgrad, overskudsgrad, likviditetsgrad og finansiel gearing, der hver især fortæller noget 

om debitors finansielle status. Andre nøgletal kan også udvælges. 

- 4) Et af problemerne med de tre første analyser er, at de er baseret på historiske tal og data. 

Det kan derfor være nødvendigt at foretage en simulation af fremtidige cash flows. Der kan 

benyttes flere forskellige simulationsmodeller for cash flows, herunder mere simple modeller, 

som best-case/worst-case scenarier eller mere komplicerede modeller som Monte-Carlo si-

mulationer. Disse vil dog ikke blive yderligere behandlet i afhandlingen. 

Simplificeret vurdering af probability of default på baggrund af låntagers nøgletal  

De fire analyser nævnt ovenfor kan være svære at kvantificere i praksis og det vil være tidskræ-

vende at foretage alle analyserne. Kreditvurderingen kan i praksis, derfor være en meget kompleks 

proces. Edward Altman udviklede derfor i 1968 en statistisk model Altmans Z-score til fastlæggel-

sen af virksomheders sandsynlighed for misligholdelse (konkurs) indenfor 24 måneder137. Modellen 

                                                
131 Andresen, 2013, s. 155 
132 Petersen & Plenborg, 2012, s. 273 
133 Petersen & Plenborg, 2012, s. 275 
134 Petersen & Plenborg, 2012, s. 256-258 
135 Generally Accepted Accounting Principle 
136 Petersen & Plenborg, 2012, s. 276 
137 Andresen, 2013, s. 170 
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er baseret på en vægtning af låntagers finansielle nøgletal, og tager derfor ikke højde for de andre 

faktorer, som de fire analyser ovenfor. Modellen er udviklet på baggrund af data fra selskaber, som 

er gået konkurs og selskaber som eksistererede efter perioden på de 24 måneder138. 

Modellen beregner en Z-score på baggrund af fem finansielle ratioer(𝑥1−5)139 beregnet ud fra lånta-

gers regnskab med en forudbestemt vægtning, baseret på låntagers nøgletal. 

 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2 ∗ 𝑥1 + 1,4 ∗ 𝑥2 + 3,3 ∗ 𝑥3 + 0,6 ∗ 𝑥4 + 0,999 ∗ 𝑥5 

 

Altman fastlagde på baggrund af hans model: 

- at selskaber med en Z-score over 1,81 havde en høj sandsynlighed for misligholdelse, 

- at selskaber med en Z-score over 2,99 havde en lav sandsynlighed for misligholdelse, og 

- at selskaber med en Z-score i mellem 1,81-2,99 er en gråzone og det er nødvendigt at fore-

tage yderligere undersøgelser140. 

-  

Modellen er testet i praksis, og viste at have en nøjagtighed på 95% for forudsigelser inden for det 

seneste år141. Altmans model er fordelagtig, da den kan anvendes ud fra simple og målbare faktorer 

i låntagers regnskab. Derudover er den langt billigere end de dyre traditionelle kreditvurderinger, og 

kan derfor anvendes til at få en forsimplet kreditvurdering af låntager i stedet. En ulempe ved mo-

dellen er dog, at den udelukkende basere sig på historisk regnskabsdata, modsat de traditionelle kre-

ditvurderinger142. Der findes flere typer af forsimplede kreditvurderingsmodeller143, disse vil dog 

ikke behandles yderligere i denne afhandling.  

 

Eksempel på beregning af det forventede tab: 

En bank har udlånt 100 mio. kr. til et selskab. Selskabet har afbetalt 40 mio. kr. af gælden og bankens 

eksponering er derfor 60 mio. kr. Probability of default er blevet estimeret til 2% på baggrund af en 

grundig analyse af de ovenstående fire analyser af probability of default og grundet en sikkerheds-

stillelse vurderes recovery rate til 70%.  

                                                
138 Petersen & Plensborg, 2012 s. 293-293 
139 𝑥1 =

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟−𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
,  𝑥2 =

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓ø𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
, 𝑥3 =  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
,   

𝑥4 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑔𝑛𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑘𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡  𝑔æ𝑙𝑑
 , 𝑥5 =

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
  

140 Petersen & Plensborg, 2012 s. 293-294 
141 Petersen & Plensborg, 2012 s. 294 
142 Petersen & Plensborg, 2012 s. 296 
143 Eksempelvis Ohlsons model (1980)  
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Det er nu muligt at beregne det forventede tab: 

 

   𝐸𝐿 =  60.000.000 ∗ 0,02 ∗ (1 − 0,7) = 360.000 

3.2.3 Kreditvurderingsbureauer 

Som et alternativ til at foretage en selvstændig kreditanalyse, der både kan være omkostningsfuld i 

form af tid, økonomi og ressourcer, kan en potentiel långiver i dag benytte sig af kreditvurderinger 

fra eksterne professionelle kreditvurderingsbureauer, herunder særligt fra de tre store bureauer, Stan-

dard & Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings144. Kreditvurderingerne fra bureauerne er delt op i klassi-

ficeringer, der indikerer risikoen for misligholdelse fra selskaber med en specifik kreditvurdering. 

Kreditvurderingerne er langsigtede og ændres kun ved markante skift i konjunkturforløbene, da de er 

tilpasset til at dække over et helt konjunkturforløb145.  

De tre store kreditvurderingsbureauer dominerer markedet for kreditvurderinger, og dette har ført til 

en frygt for, at det snævre udbud af kreditvurderinger medfører, at der er for få andre kreditvurderin-

ger at verificere kreditvurderingen med.  

Kreditvurderingsbureauernes klassificeringerne af kreditvurderinger er vist i bilag 1, hvortil sammen-

hængen mellem de forskellige kreditvurderinger og rangeringen af dem er oplistet146.  

3.2.3.1 Kreditvurderinger i koncerner  

Der indgår særlige overvejelser i kreditvurderingen af koncernselskaber. Dette skyldes, at en koncern 

ikke har interesse i, at et strategisk vigtigt koncernselskab i finansielle problemer går konkurs, da 

dette kan påvirke de resterende selskaber negativt. Derfor vil koncernen afhængig af det nødlidende 

selskabs strategiske status yde finansiel støtte til dette. Denne sandsynlighed for at modtage finansiel 

støtte fra de andre koncernselskaber vil påvirke kreditvurderingen. 

Standard & Poor’s udgav bl.a. i november 2013 en opdateret metodik til at kreditvurdere selskaber, 

der indgår i koncerner147. Baggrunden for den opdaterede metodik for kreditvurdering var at øge 

gennemsigtigheden i kreditvurderingen af koncernselskaber og at fastlægge, hvordan finansiel støtte 

fra koncernen påvirker et koncernselskabs overordnede kreditværdighed148. Metodikkens endelige 

produkt er at tildele et koncernselskab en individuel “Issuer Credit Rating (ICR)” på baggrund af 

                                                
144 Andresen, 2013, s. 161 
145 Andresen, 2013, s. 161 
146 Bilaget er udarbejdet på baggrund af informationerne i Andresen, 2013 s. 162 og Moody’s – Rating symbols and definitions, 

2018, s. 6  
147 “Group Rating Methodology” 
148 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 3 
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selskabets stand alone kreditprofil (SACP)”, koncernens kreditprofil “GCP” og sandsynligheden for 

at modtage finansiel støtte fra et andet koncernselskab149. 

Metodikken er opdelt i fem forskellige trin: 

 

Trin I: Identifikation af koncernselskaberne: 

- Identifikation af koncernselskaberne indebærer en fastlæggelse af det ultimative modersel-

skab og alle de selskaber, som moderselskabet har direkte eller indirekte kontrol over150. Der 

foreligger direkte eller indirekte kontrol, hvis et selskab kan diktere et andets selskabs strategi 

og cash flow. Det er ikke et kriterie, at der foreligger ejerskab på over 50% af ejerandelene151. 

 

Trin II: Fastlæggelse af koncernens kreditprofil (GCP): 

- Koncernens kreditprofil er ikke en selvstændig kreditvurdering. Den fastlægger således ikke 

kreditværdigheden for en specifik forpligtelse. Koncernens kreditprofil vil derimod være et 

udtryk for Standard & Poor’s holdning til koncernens kreditværdighed, hvis koncernen havde 

været én enkelt selvstændig enhed152.  

- Hvis koncernen er kompleks bliver den at opdelt i undergrupper, og efterfølgende får hver 

undergruppe en GCP, der reflekterer gruppens kreditprofil153. 

 

Trin III: Vurdering af selskabets strategiske rolle i koncernen og betydningen for ICR: 

- Selskabets rolle fastlægges ved at analysere den strategiske betydning for koncernens organi-

sation og sammenhæng154. Selskabets strategiske betydning er en bestemmende faktor for 

sandsynligheden for at få finansiel støtte fra koncernen, såfremt selskabet kommer i likvidi-

tetsproblemer155.  

- Derudover bliver selskabernes strategiske rolle inddelt i fem overordnede kategorier efter en 

række forskellige faktorer, herunder bl.a. hvilke funktioner selskabet udfører, og hvor vigtige 

disse er for koncernens samlede strategi, hvor lang tid selskabet har været aktivt, og hvor tæt 

selskabet er forbundet med koncernens ry, navn, brand eller risk management156.  

                                                
149 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 73 
150 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 30 
151 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 31 
152 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 33 og pkt. 36 
153 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 34 
154 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 49 
155 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 50 
156 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 54 
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Trin IV: Udarbejdelse af en stand-alone kreditprofil (SACP): 

- Dette gøres på baggrund af en af Standard & Poor’s andre metodologier, som vælges af-

hængigt af virksomhedstypen. Disse må forventes at kigge på de samme komponenter, som 

for kreditvurderinger beskrevet ovenfor i afsnit 3.3.2 de fundamentale komponenter af en kre-

ditvurdering. 

 

Trin V: Sammenhold stand-alone kredit profilen og sandsynligheden for at få finansiel støtte til at 

kunne fastlægge en ICR for et koncernselskab ved at ”notche” kreditvurderingen fra GCP eller SACP: 

- Nedenstående tabel 3:1 summerer og illustrerer strategiske roller og samspillet mellem GCP, 

SACP og ICR157. 

 

Tabel 3:1 Tildeling af kreditvurderinger i koncerner 

Strategisk rolle Definition Sandsynlighed for at 

modtage finansiel 

støtte 

Kreditvurdering (ICR) 

Kerneenheder Selskabet er en del af 

kerneforretningen og 

er essentiel for kon-

cernens identitet og 

fremtidige strategi. 

Vurderes for høj under 

alle omstændigheder 

 

Kreditvurderingen for 

“Kerneenheder” vil være 

lig koncernens kreditpro-

fil158. 

Meget strategisk 

vigtig enhed 

Selskabet er vigtigt, 

men ikke essentielt for 

koncernens identitet 

og fremtidige strategi. 

Vurderes for høj under 

næsten alle omstæn-

digheder. 

 

 

Kreditvurderingen for et 

meget strategisk vigtigt 

selskab notches til maksi-

malt et trin lavere end kon-

cernens kreditprofil, med-

mindre SACP = GCP eller 

SACP > GCP159. 

Strategisk vigtig 

enhed 

Selskabet er mindre 

vigtig for koncernens 

Sandsynligheden for Kreditvurderingen for stra-

tegisk vigtige selskaber 

                                                
157 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 13 
158 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 74 
159 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 74 
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identitet og fremtidige 

strategi end “meget 

strategisk vigtige sel-

skaber. Selskabet har 

dog stadig stor strate-

gisk relevans for kon-

cernen. 

at modtage ekstra li-

kviditet, kapital eller 

at kunne overføre ri-

siko til andre koncern-

selskaber vurderes for 

høj. 

 

notches tre trin op fra 

stand-alone kreditprofilen, 

dog maksimalt et trin un-

der koncernens kreditpro-

fil160. 

Moderat strate-

gisk enhed 

Selskabet har en mo-

derat strategisk betyd-

ning for koncernens 

identitet og strategi. 

Sandsynligheden for 

at modtage ekstra li-

kviditet, kapital eller 

at kunne overføre ri-

siko til andre koncern-

selskaber vurderes 

ikke for høj. 

Kreditvurderingen for mo-

derat strategiske selskaber 

notches et trin op fra 

stand-alone kreditprofil161. 

Ikke strategisk 

enhed 

Selskabet har ingen 

strategisk betydning 

for koncernen. Disse 

selskaber har en stor 

sandsynlighed for at 

blive frasolgt. 

Vurderes for meget 

lav. 

 

 

Kreditvurderingen for ikke 

strategiske selskaber vil 

være lig stand-alone kre-

ditprofil162. 

 

Det kan udledes af metodikken, at et selskab kan blive kreditvurderet væsentligt anerledes alene, som 

en funktion af at være en del af en koncern. Koncernselskabets endelige kreditvurdering dannes ved 

at benytte en notching-tilgang på selskabets stand-alone kreditprofil. Notchingens størrelse afhænger 

af koncernselskabets strategiske rolle. 

Koncerntilhørsforhold er ikke den eneste faktor, som kan påvirke et selskabs kreditvurdering. En 

eksplicit sikkerhedsstillelse fra tredjemand vil ligeledes have en effekt på kreditvurderingen. 

                                                
160 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 74 
161 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 74 
162 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013,  pkt. 74 
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3.2.3.2 Kreditvurderinger ved sikkerhedsstillelser fra tredjemand 

I lånesituationer kan der forekomme sikkerhedsstillelser for debitors forpligtelser fra tredjemand til 

kreditor. Debitors interesse i dette er at øge sin kreditvurdering for at få forbedrede lånevilkår, mens 

kreditors interesse er at nedsætte sin kreditrisiko. En sikkerhedsstillelse vil give mening for debitor, 

hvis debitor har en kreditværdig enhed til rådighed, som er villig til at yde meningsfuld støtte til 

debitor. Dette sker ofte i forbindelse med oprettelsen af cash pool-ordninger i koncerner. Når der er 

stillet sikkerhed for et koncernselskabs gæld, vil det være sikkerhedsstilleren, som skal betale gælden, 

såfremt koncernselskabet ikke selv kan betale sin gæld. Hvis debitor opnår lånevilkår svarende til de 

vilkår, som stilleren af sikkerheden ville have opnået, kaldes det kredit-substitution. Ved kredit-sub-

stitution vil kreditvurderingen af gældforpligtelsen ikke være afhængig af debitors egen kreditvær-

dighed, men derimod af sikkerhedsstilleren kreditværdighed163.  

 

Kredit-substitution kan dog kun ske under nogle særlige omstændigheder ifølge Standard & Poor’s164.  

Ved vurderingen af om der kan ske kredit-substitution indgår en række forhold, herunder af særlig 

relevans for sikkerhedsstillelser i cash pool-ordninger: 

- Hvorvidt sikkerhedsstillelsen er stillet for det fulde beløb af gældsforpligtelsen eller blot er 

stillet for den til enhver tid resterende ubetalte gældsforpligtelse efter, at kreditor har udtømt 

sine muligheder for at få gældsforpligtelsen dækket hos den oprindelige debitor. Såfremt sik-

kerhedsstillelsen er stillet for det fulde beløb, vil dette være et forhold, som taler for kredit-

substitution165. 

- Hvorvidt yderen af sikkerhedsstillelsen har indvilget i at betale gældforpligtelsen til den for-

faldne dato166. Endnu et forhold, som vil tale for, at der sker kredit-substitution. 

- Hvorvidt yderen af sikkerhedsstillelsen har mulighed for at ugyldiggøre sikkerhedsstillelsen 

og dermed blive fri fra eller eliminere sin eventuelle betalingsforpligtelse167. Muligheden for 

dette taler imod, at der vil ske kredit-substitution. 

- Hvorvidt sikkerhedsstillelsen er ubetinget uanset værdien, ægtheden, gyldigheden eller kredi-

tors retskrav for gældsforpligtelsen. Herudover skal yderen af sikkerhedsstillelsen give afkald 

på alle andre omstændigheder, som normalt ville frigive yderen fra sin eventuelle betalings-

forpligtelse, og der skal ikke være mulighed for at modregne et krav yderen har på kreditor i 

                                                
163 Standard & Poor’s Ratings Services, 2013, pkt. 68, se også Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 7 og pkt. 11 
164 Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 13 
165 Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 13 
166 Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 13 
167 Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 13 
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den garanterede forpligtelse168. En ubetinget sikkerhedsstillelse og et afkald på modregning 

taler for, at der kan ske kredit-substitution. 

- Hvorvidt sikkerhedsstillelsen omfatter og godtgør betalinger, der allerede er blevet foretaget 

af debitor til kreditor, men efterfølgende er blevet tilbagekaldt, som følge af debitors konkurs 

eller insolvens169. Hvis sikkerhedsstillelsen opfylder dette punkt, taler det for kredit-substitu-

tion. 

 

Værdien af kredit-substitution for debitor vil være større, desto større en difference mellem debitors 

kreditvurdering og kreditvurderingen af garantistilleren.  

Der kan også forekomme situationer i cash pool-ordninger, hvor flere selskaber stiller sikkerhed for 

den samme gældsforpligtelse. Ifølge Standard & Poor’s metodologi for “Jointly Supported Financial 

Obligations” vil der i sådanne situationer kunne ske en yderligere opjustering af debitors kreditvur-

dering end hvad almindelig kredit substitution medfører170. Opjusteringen kan være fra nul til tre trin 

på Standard & Poor’s kreditvurderingsskala afhængig af graden af korrelation mellem sikkerhedsstil-

lerne171. Korrelationen mellem sikkerhedsstillerne vil variere alt efter, om de er i samme region og 

industri172. Korrelationen mellem koncernforbundne selskaber vil dog være så ekstremt høj, at den 

ekstra opjustering udebliver i det tilfælde, at to eller flere sikkerhedsstillere er koncernforbundne173. 

Der vil dog stadig kunne ske en opjustering af kreditvurderingen for debitor på baggrund af den før-

nævnte “almindelige” kredit-substitution. 

3.2.3.3 Alternative kreditvurderinger - Credit Default Swap som kreditvurderingsredskab 

Kreditvurderinger fra de traditionelle kreditvurderingsbureauer revideres typisk sjældent, dette skyl-

des at grunden for disse kreditvurderinger er, at de er tilpasset således, at de varer et helt konjunktur-

forløb, og ikke justeres med korte mellemrum174.  

Credit default swaps (CDS) kan alternativt anvendes til angivelsen af et givent selskabs kreditvurde-

ring, og er anerkendt i de finansielle kredse som et kreditvurderingsredskab175. 

                                                
168 Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 13 
169 Standard & Poor’s Ratings Services, 2018, pkt. 13 
170 Standard & Poor’s Ratings Services, 2016, pkt. 1 
171 Standard & Poor’s Ratings Services, 2016, pkt. 8 
172 Standard & Poor’s Ratings Services, 2016, pkt. 20 
173 Standard & Poor’s Ratings Services, 2016, pkt. 4 
174  Standard & Poor's (S&P), Moody's, og Fitch Ratings 
175 Andresen, 2013, s. 196 
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Credit default swaps er optaget til daglig handel på markedet, og de kan derfor anvendes til en mar-

kedsbaseret kreditvurdering på baggrund af deres CDS-spreads176. Dermed kan markedets opfattelse 

af selskabers kreditværdighed monitoreres her og nu, og løbende fra dag til dag.  

3.2.3.3.1 Definition af en Credit Default Swap 

En credit default swap er en aftale, der er indgået mellem to parter om at handle med kreditrisikoen 

på et referenceaktiv, der er udstedt af en tredjepart (referenceenheden).177 

Referenceaktivet er som oftest en obligation eller et lån, forskellen er dog, at man ved et lån vil binde 

likviditet i lånets løbetid samtidigt med, at man løber en kreditrisiko for lånet. Ved en credit default 

swap er det alene kreditrisikoen, der bliver handlet mellem parterne. Credit default swappen er illu-

streret i nedenstående figur 3:1. 

 

Figur 3:2 Credit default swap 

 

Køberens motivation for at købe credit default swappen er, at vedkommende ønsker at fjerne den 

kreditrisiko, der er forbundet med referenceenhedens konkurs og dermed misligholdelse af referen-

ceaktivet. Sælgerens motivation for at indgå kontrakten er dog modsat, at han modtager en præmie 

fra køber (CDS-spreadet), frem til udløb af kontrakten eller i tilfælde af en kreditbegivenhed178.  

CDS-spreadet er dermed den pris, som køber skal betale til sælger for at kompensere for den kredit-

risiko, som sælger påtager sig. Kreditrisikoen afhænger af sandsynligheden for, at referencen (tredje-

part) går konkurs eller på anden måde misligholder sine forpligtelser, og CDS-spreadet er derfor i høj 

grad repræsentativ for markedets opfattelse af sandsynligheden for, at netop dette sker.  

Afviklingen af credit default swappen kan ske ved henholdsvis fysisk afvikling eller kontant afvikling. 

                                                
176 Jensen, 2008, s.104 
177 Jensen, 2008, s. 89  
178 Andresen, 2013, s. 193-194 
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Ved fysisk afvikling skal der ske en udveksling, hvor køberen af beskyttelsen leverer referenceaktivet 

til sælgeren, mod at sælger betaler den pålydende værdi af aktivet. Betalingen af præmien vil samti-

digt også ophøre. 

Kontant afvikling sker ved, at sælgeren af beskyttelsen betaler differencen mellem referenceaktivets 

nominelle værdi og markedsværdien på samme aktiv efter indtrædelsen af kreditbegivenheden179.  

3.2.3.3.2 CDS-Spread som mål for kreditrisiko i cash pool-ordninger 

Anvendelsen af CDS-spreads kan som omtalt i afsnittet ovenfor være fordelagtigt til at bestemme 

markedets fastlæggelse af selskabers kreditværdighed her og nu, og ikke på baggrund af de traditio-

nelle kreditvurderinger der dækker over længere perioder og med mindre følsomhed over for faktorer 

som f.eks. konjunktursvingninger. 

Kreditvurderingen med udgangspunkt i CDS-spreaded fungerer på den måde, at der eksisterer en tæt 

sammenhæng mellem CDS-spreadet på referenceaktivet (eks. en obligation) og renten på denne ob-

ligation. Hvis der tages udgangspunkt i en udstedelse af en virksomhedsobligation, som købes af en 

køber, der ikke ønsker at påtage sig kreditrisikoen, og derfor vælger at afdække kreditrisikoen ved at 

købe en credit default swap med obligationsudstederen som reference.   

I den situation vil køberen af obligationen modtage forskellen mellem referencens lånerente og CDS-

spreadet, som betales til sælgeren af beskyttelsen uden at have påtaget sig kreditrisiko på referen-

cen180. Køberen har dermed opnået en risikofri rente, der skulle stemme overens med den han ville 

have opnået, hvis køberen alternativt havde købt et risikofrit aktiv181. 

Det betyder dermed, at renten på referenceenhedens obligation(𝑟𝑟𝑒𝑓) skal være lig summen af den 

risikofrie rente og CDS-spreaded(𝑟𝐶𝐷𝑆)182.  

 

𝑟𝑟𝑒𝑓 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐶𝐷𝑆 

 

Credit Default Swappen fungere dermed også, som en indikator for låneomkostninger, da det heraf 

kan udledes, at jo højere CDS-spreaded er, jo højere bliver låneomkostningerne også. 

                                                
179 Jensen, 2008, s. 98 
180 Jensen, 2008, s. 106 
181 Der tages udgangspunkt i den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation i Danmark jf. Fagligt notat om den statsautorise-

rede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, FSR, 2002 
182 Der er dog en række faktorer, som bevirker, at denne sammenhæng ikke helt holder i praksis. Det kan eksempelvis være skattefor-

hold eller forskelle på, hvor likvide Credit Default Swap-kontrakten og referencens gældsudstedelserne er. I mange tilfælde er Credit 

Deafult Swap-kontrakter mere likvide end referenceaktivet, hvilket dog betyder, at CDS-spreaded er et renere mål for kreditrisiko. -  

Jensen, 2008, s. 106 
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3.3 Delkonklusion 

Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at markedsrenten r på en lånetransaktion består af to 

overordnede komponenter, i) den nominelle risikofrie rente (rf ) og ii) en tilhørende risikopræmie (rp). 

Den nominelle risikofrie rente er afhængig af skiftende økonomiske forhold på markedet, valuta og 

løbetid. Risikopræmien stiger i takt med risikoen ved transaktionen og udgøres af en likviditetspræ-

mie, løbetidspræmie og en kreditrisiko præmie. Størrelsen af kreditrisikopræmien og kreditrisikoen 

er positivt korreleret og kreditrisikoen kan anskues ved hjælp af en kreditvurdering, som er en analyse 

af det forventede tab ved det konkrete udlån. Det forventede består af tre delkomponenter i) exposure 

at default, ii) recovery rate, og iii) probability of default 

Den første komponent, exposure at default, fastlægger kreditors eksponering ved debitors mislighol-

delse og afhænger af lånets størrelse, afbetalingsmønster samt lånetypen og recovery rate er et udtryk 

for hvor stor en procentdel af eksponeringen, der ikke går tabt i tilfælde af debitors misligholdelse, 

hvilket afhænger af sikkerhedsstillelser. Probability of default er et estimat af sandsynligheden for 

debitors misligholdelse og fastlægges ud fra fire selvstændige analyse af debitors forretning og finan-

sielle status. En kreditvurdering er omkostningsfuld i tid, penge og ressourcer og vil derfor i praksis 

fastlægges af professionelle kreditvurderingsburaeuer, men en kreditor kan også anvende en simpli-

ficeret kreditvurderingsmetode på baggrund af låntagers nøgletal. Det kan endvidere konkluderes, at 

debitors kreditvurdering afhænger af koncerntilhørsforhold, hvor der foretages en ”notching” af 

stand-alone kreditvurderingen på baggrund af det konkrete selskabs strategiske rolle i koncernen. 

Slutteligt konkluderes, at credit default swaps kan anvendes, som alternative kreditvurderinger. 

Kapitel 4 – Analyse af Cash pool-ordninger i Transfer 

Pricing perspektiv 

Dette kapitel analyserer de fire overordnede udfordringer i cash pool-ordninger, der blev introduceret 

i afsnit 2.3 Introduktion til udfordringer i cash pool-ordninger, i) rentefastsættelse af lånetransaktio-

ner i fysiske cash pool-ordninger, ii) allokering af cash pool-fordele, iii) aflønning af administrator 

og iv) prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelser i cash pool-ordninger.  

Det foregående kapitel 3 analyserede, hvilke faktorer, der havde indflydelse på dannelsen af mar-

kedsrenten og vil danne grundlaget for dette kapitels analyser og konklusioner. 
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4.1 Rentefastsættelse efter armslængdeprincippet 

De nuværende OECD Transfer Pricing Guidelines indeholder ingen specifik vejledning til, hvordan 

renter i kontrollerede transaktioner skal fastsættes. Dette betyder, at rentefastsættelsen på lånetrans-

aktioner i fysiske cash pool-ordninger må ske efter de generelle retningslinjer i OECD’s transfer pri-

cing retningslinjer. I en virtuel cash-pool sker ind-og udlånene hos banken og bliver ikke debiteret 

eller krediteret cash pool lederens konto, derfor vil der ikke foreligge kontrollerede lånetransaktioner.  

4.2 Armslængdeanalysen 

Formålet med armslængdeanalysen er at prisfastsætte de interne rente i den kontrollerede transaktion 

med, hvad uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder ville have fastsat renten til. 

Med andre ord om de interne renter er i overensstemmelse med armslængdeprincippet183. 

Armslængdeanalysen er ifølge OECD’s transfer pricing guidelines en to-delt analyse:  

 

Første del - Afgrænsning af den kontrollerede transaktion: 

- Det sker ved at identificere de relevante kommercielle og finansielle relationer, der opstår 

mellem associerede foretagender og herefter identificere vilkår og relevante økonomiske om-

stændigheder for de kommercielle og finansielle relationer184.  

I det første led defineres, hvad der er nødvendigt for at kunne sammenligne med en transaktion 

mellem to uafhængige parter. Uden denne fastlæggelse af den konkrete transaktion vil analy-

sens genstand være ubekendt. Det kan være svært for skattemyndighederne såvel som skatte-

yderne i forbindelse med cash pool-ordninger at udføre denne del af analysen. Dette skyldes 

cash pool-ordningers ofte komplekse strukturer med et stort antal deltagende selskaber og 

mange små hyppige transaktioner. 

 

Anden del - Sammenligning af den afgrænsede transaktions vilkår og økonomiske omstændigheder 

med en sammenlignelig reference transaktion og dennes vilkår og økonomiske omstændigheder185: 

- I armslængdeanalysens anden del skal den afgrænsede transaktion sammenlignes med en sam-

menlignelig reference transaktion. Der er i OECD’s transfer pricing guidelines blevet katego-

riseret fem forskellige sammenlignelighedsfaktorer, der kan benyttes i begge led af den todelte 

                                                
183 OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017, pkt. 2.1 
184 OECD 2017, OECD’s Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.33 
185 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.33 
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armslængdeanalyse; (1) Kontraktvilkårene for transaktionen, (2)  funktioner, risici og aktiver, 

som er blevet udført, påtaget og anvendt af parterne i den kontrollerede transaktionen (Funk-

tionsanalyse), (3) realydelsens egenskaber, (4) økonomiske omstændigheder for transaktionen 

og markedet hvori parterne opererer og (5) de forretningsstrategier, som parterne i den kon-

trollerede transaktion følger186. Sammenlignelighedsfaktorerne afgrænser den kontrollerede, 

og udgør samtidig kriterierne for, at en referencetransaktion anses for at være sammenlignelig. 

 

Derfor analyseres de fem sammenlignelighedsfaktorer for cash pool-ordninger i de følgende afsnit. 

4.2.1 Sammenlignelighedsfaktorer for lånetransaktioner i fysiske cash pool-

ordninger 

4.2.1.1 Kontraktvilkår: 

Transaktioner kan være formaliseret i en skriftlig kontrakt, og de nedskrevne kontraktvilkår kan 

danne udgangspunktet for afgrænsningen af transaktionen, da de ofte gengiver parternes intentioner 

for transaktionen på tidspunktet for indgåelsen, herunder en beskrivelse af fordelingen af parternes 

ansvar, forpligtelser, rettigheder og risici187. 

Det er dog ikke alle transaktioner, som bliver formaliseret i skriftlige kontrakter. Dette kan f.eks. være 

tilfældet i transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor de har stort kendskab til hinanden, 

og derfor ikke har behov for at formulere transaktionen på skrift. I denne situation skal parternes 

faktiske handlemåde fastlægges for at sikre en korrekt afgrænsning af transaktionen. I tilfælde hvor 

parternes faktiske handlemåde væsentligt afviger fra den skriftlige kontrakt vil de funktioner, som de 

faktisk udfører, de aktiver, som de faktisk benytter og de risici, som de faktisk påtager sig være afgø-

rende for afgrænsningen af transaktionen188.  

 

I cash pool-ordninger kan cash pool-aftalen eller koncernens politik for anvendelsen af ordningen 

anvendes, som et grundlag for at isolere sammenlignelige situationer blandt uafhængige parter.  

 

I SKM2014.53LSR fremgik det af aftalen, at ordningen fungerede, som en daglig zero-balancing cash 

pool-ordning, og at placeringer på over én million euro kunne placeres i cash pool-ordningen, hvis 

                                                
186 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.36 
187 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.42 
188 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.45 og pkt. 1.46 



          

 49 

koncernselskabet forventer længerevarende over- eller underskud i ordningen. Det fremgik endvi-

dere, hvilken forrentning det deltagende selskab fik på indlån og udlån, samt hvilke funktioner cash 

pool-administratoren skulle udføre. På baggrund af parternes faktiske handlemåde tilsidesatte SKAT 

de kontraktuelle vilkår for indlån og udlån i ordningen. 

Af kontrakten fremgik det også, at der ikke var stillet sikkerhed for cash pool-ordningen og aftale-

mellemværender. 

Kontraktvilkårene i denne sag tjener herved til, at der kommer en nærmere afgrænsning af transakti-

onen og dermed rentefastsættelsen. Det fremgik endvidere af sagens oplysninger, at de relevante kon-

traktvilkår var lånets størrelse, løbetid og rationalet bag fastlæggelsen af ind- og udlånsrenten i cash 

pool-ordningen189.  

Koncernselskabet havde ikke forventninger om over- eller underskud og havde derfor ikke benyttet 

sig af de længerevarende placeringer, men havde derimod foretaget for store indlån i cash pool-ord-

ningen. Disse indlån afdækkede deltagerenes udlån i cash pool-ordningen. Denne adfærd med læn-

gerevarende indlån var med til karakterisere indlåns transaktionerne og dertil bidrage til sammenlig-

nelighedsanalysen, ved at fastlægge parternes reelle intentioner ved aftalen, og dennes betydning for 

rentefastsættelsen190.  

Andre kontraktvilkår som er regulerende for lånetypen, eksempelvis om lånets prioritetsstilling i kon-

kursrækkefølgen er også særdeles relevant at vurdere i cash pool-ordninger191. Disse behandles sær-

skilt under afsnittet relaterende til risikoanalysen i afsnit 4.2.1.2.2 risici. 

4.2.1.2 Funktionsanalyse 

I transaktioner mellem to uafhængige parter vil prisen normalt afhænge af de funktioner, som de 

udfører, de aktiver, som de bidrager med og de risici, som de påtager sig. Det er ikke nødvendigvis 

antallet af de udførte funktioner, der er prisbestemmende, men deres økonomiske signifikans192. 

OECD’s retningslinjer til funktionsanalysen fokuserer hovedsageligt på fremgangsmåden til at fast-

lægge risici, men det betyder ikke, at risici er vigtigere end funktioner og aktiver. Derimod er det et 

udtryk for, at risici i transaktionen kan være vanskeligere at identificere og kræver en mere omhyg-

gelig analyse end funktioner og aktiver193. 

                                                
189 Jf. SKM2014.53 LSR 
190 Jf. Princippet I OECD’s Transfer Pricing Guidelines 2017 pkt. 1.43 
191 Hansen mfl. 2015, s. 4-5 
192 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.51 
193 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.59 
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Risici vil også være særlig relevant for armslængevurderingen af transaktioner i cash pool-ordninger, 

da risici er en central prisbestemmende faktor for markedsrenten. 

4.2.1.2.1 Funktioner 

Der kan være adskillige forskellige funktioner udført af parterne i en kontrolleret transaktion og de 

har som nævnt ovenfor stor betydning for sammenligneligheden af transaktioner og dermed prissæt-

ningen. I forlængelse heraf er det nødvendigt af få afdækket omfanget, karakteren og værdien af 

parternes funktioner194.  

Det er nødvendigt for fastlæggelsen af både indlån og udlånsrenten i fysiske cash pool-ordninger at 

fastlægge cash pool-administratorens funktioner, risici og aktiver.  Fungerer administrationsselskabet 

som intern bank i koncernen, skal selskabet som udgangspunkt opnå sin aflønning på samme vis som 

en normal bank ville, hvilket er ved en difference på indlån og udlånsrenten. Hvis cash pool-admini-

stratoren derimod kun yder mindre serviceydelser og administrerer ordningen, skal der aflønnes for 

disse services. 

I SKM2014.53LSR godkendte SKAT at indregne denne aflønning af cash pool-administrationssel-

skabet i renten, og blev i denne sag fastsat til 25 basispoint på baggrund af de funktioner og de ansatte 

administrationsselskabet havde anvendt. 

Funktionerne i rentefastsættelsen i cash pool-ordninger er derfor relevante at vurdere i tilfælde hvor 

ordningen indregner aflønningen af services fra cash pool-administrationsselskabet i rentebetalin-

gerne, som det var tilfældet i SKM2014.53LSR. 

 

4.2.1.2.2 Risici 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines definerer risici som værende de usikkerheder, der eksisterer 

ved, at et selskab når sine målsætninger. OECD TPG anerkender, at der eksisterer risiko i enhver del 

af et selskabs operationer195. Risiko er en yderst relevant faktor for prisfastsættelsen på armslængde-

vilkår af koncerninterne transaktioner. Dette blev også konkluderet i det økonomiske kapitel 3, hvor 

det fremgik at markedsrenten bestod af en risikomarginal og, at risikoaverse investorer ved en for-

øgelse i de forventede risici også skal kompenseres med en tilsvarende forøgelse i de forventede 

afkast196.   

                                                
194 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.51 
195 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.71 
196 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.56 
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OECD TPG foreskriver en proces til at foretage en analyse af risici i kontrollerede transaktioner, som 

følger197: 

1) Identificer de økonomisk signifikante risici. 

2) Bestem, hvordan de identificerede økonomiske signifikante er allokeret mellem parterne i den 

kontrollerede transaktion ifølge kontraktvilkårene. 

3) Fastlæg gennem en analyse af de udførte funktioner, hvordan parterne i den kontrollerede 

transaktion forholder sig til de økonomisk signifikante risici. Hvilke parter udfører kontrol-

funktioner for risiciene og hvilke parter påtager sig konsekvensen af risici, der realiseres. Her-

udover er det relevant at fastlægge, hvem der har den finansielle kapacitet til at påtage sig de 

identificerede risici. 

4) I dette step skal der ske en fortolkning af resultaterne fra de forudgående punkter. Dette inde-

bærer en vurdering af om parternes allokering i kontraktvilkårene stemmer overens med par-

ternes faktiske handlemåde. Det skal endvidere vurderes om parten, som rent faktisk påtager 

sig risiciene, er den part der kontrollerer risiciene og har den finansielle kapacitet til at påtage 

sig disse.  

5) Hvis analysen ovenfor viser uoverensstemmelser mellem parten, der har påtaget sig de iden-

tificerede risici, og parten der kontrollerer og har den finansielle kapacitet til at påtage sig 

disse risici, skal der ske en re-allokering af risici til den part, som kontrollerer og har den 

finansielle kapacitet til at påtage sig risici198. 

6) Prisfastsættelse af transaktionen med iagttagelse af den ovenstående re-allokering af risici. 

 

OECD sætter i deres proces ikke bare vægt på den kontraktuelle allokering af risici mellem parterne, 

men også hvem der udfører kontrolfunktioner i forbindelse med risici, samt hvem der har finansiel 

kapacitet til at bære risiciene. Kontrolfunktioner består af at have evnen til at foretage beslutninger 

om at påtage eller afvise nye risici-bærende muligheder, samt evnen til at foretage beslutninger om, 

hvordan der skal reageres på risici199. 

Den finansielle kapacitet til at påtage sig risici er defineret, som at have rådigheden over eller adgan-

gen til at skaffe midler til at påtage sig risici og at kunne betale for risikominimering, samt være i 

stand til at bære konsekvensen af realiserede risici200. 

                                                
197 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.60 
198 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.98 
199 OECD 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.65 
200 OECD 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.64 
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Det blev i afsnit 3.1.3.1 Kreditrisikopræmie analyseret, hvordan kreditrisikoen en uafhængig kreditor 

vil have kompensation for den kreditrisiko vedkommende påtager sig. Fastlæggelsen af kreditrisikoen 

er derfor særligt relevant i cash pool-ordninger, da fastlæggelsen af de deltagende selskabers kredit-

risiko, danner grundlaget for selskabernes kredittillæg. Dette er helt centralt for argumentationen om, 

at alle de daglige lånetransaktioner der foretages koncerninternt i cash poolen er sket på armslængde-

vilkår. 

I det tilfælde at kreditrisikoen på et ellers sammenligneligt lån mellem uafhængige parter, har den 

eksakt samme størrelse som i det kontrolleret lån mellem koncernforbundne parter, der skal kreditri-

sikopræmien være identisk for at være foretaget på armslængdevilkår. Det kan dermed udledes at 

kreditrisikopræmien for selskaber i cash pool-ordninger skal opfylde nedenstående kriterie: 

 

𝑠𝑈𝑎𝑓ℎæ𝑛𝑔𝑖𝑔  =  𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑡 

 

Kreditrisikoen i Cash pool-ordninger er dog ikke simpel at fastlægge, da selve deltagelsen i et likvi-

ditets styringsredskab, som cash pools, kan føre til hyppige, men også kortvarige re-allokeringer af 

kreditrisici i koncernen.  

 

For indlån i fysiske cash pool-ordninger er det relevant at fastlægge deltagerens kreditrisiko ved sætte 

pengene hos cash pool-administratoren.  

Omvendt vil det for udlån fra cash pool-administratoren vurderes kredtirisikoen ved at låne til et 

deltagerselskab.  

I en virtuel cash pool-ordning foreligger der en anden fordeling af kreditrisikoen, idet at der reelt ikke 

foretages lånetransaktioner mellem administrator-selskabet og deltagerne. Ved virtuelle cash pool-

ordninger samler en ekstern bank koncernens nettolikviditet og påtager sig en kreditrisiko over for de 

deltagende selskaber med negativ balance, hvortil der sker udlån. Den eksterne bank modtager grun-

det cash pool-ordningens opsætning, ikke noget kreditrisikotillæg på udlånene til de deltagende sel-

skaber, idet rentemarginalen oppebæres af de deltagende selskaber201.  Den eksterne bank vil derfor 

under normale omstændigheder kræve, at de deltagende selskaber aflægger krydskautioner for deres 

respektive gæld for at mindske kreditrisikoen, der relaterer sig til bankens udlån, hvortil der ikke er 

er tillagt noget kreditrisikotillæg.  

                                                
201 Wittendorff, 2018, s. 496 
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I dansk retspraksis er kreditrisikoen ved lånetransaktionerne i cash pool-ordninger fastlagt og vurderet 

ud fra koncernselskabernes kreditvurdering, og denne danner derfor det primære grundlag for risiko-

analysen for den kontrollerede lånetransaktion. Der er flere udfordringer ved valget af kreditvurde-

ringsmetode, som vil blive analyseret nedenfor.  

 

Kreditvurdering af den testede part på stand-alone basis til fastlæggelsen  

Kreditvurderingen er udgangspunktet for fastlæggelsen af armslængderentemarginalen, da den har til 

opgave at fastlægge den kreditrisiko, og dermed også den sandsynlighed, der er for låntagers mislig-

holdelse (PD). Kreditvurderingen af låntager i cash pool-ordninger skal derfor som udgangspunkt 

være sammenlignelig med kreditvurderingen af låntager i referencetransaktionen.  

Separatprincippet indebærer, at kreditvurderingen som udgangspunkt skal foretages på stand-alone-

basis, således at den enkelte juridiske enhed, kreditvurderes separat fra koncernen for, at låntagers 

kreditvurdering og dermed sandsynlighed for misligholdelse er så sammenlignelig med en uafhængig 

part som muligt.  

Selskabernes kreditvurdering i cash pool-ordningen kan fastlægges på baggrund af en offentlig til-

gængelig traditionel rating, det er dog oftest kun tilgængelig på koncernniveau, så alternative metoder 

må i stedet anvendes for at leve op til separatprincippet202. I SKM.2014.53LSR benyttede SKAT 

koncernens kreditvurdering til fastlægge kreditrisikoen ved deltagerselskabets nettoplaceringer i cash 

pool-ordningen. Dette skyldes primært, at der ikke var en selvstændig offentlig kreditvurdering til-

gængelig på cash pool-administratoren, og koncernens kreditvurdering blev derfor benyttet i mangel 

af bedre oplysninger i selskabets transfer pricing dokumentation. SKAT argumenterede dog også for, 

at cash pool-administratorens kreditværdighed afspejlede selskabets låntageres kreditværdighed og 

dermed var på linje med koncernens kreditværdighed, da cash pool-administratorens aktiver primært 

bestod af udlån til koncernselskaber. Denne fremgangsmåde kan ikke anvendes i alle situationer, da 

det ikke afspejler den faktiske kreditrisiko forbundet med transaktionen.  

 

Tilpasning af kreditvurderingen for implicit og eksplicit støtte 

Forventningen om at en koncern vil yde finansiel støtte til et nødlidende koncernselskab kan defneres 

som implicit støtte. Implicit støtte blev i afsnit 3.2.3.1 kreditvurderinger i koncerner påvist at have 

                                                
202 Dette var også tilfældet i SKM2014.53LSR   
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indflydelse på et koncernselskabs kreditvurdering og påvirker derved rentefastsættelsen. Derfor ana-

lyseres det i næste afsnit om, der skal benyttes en kreditvurdering tillagt den implicitte støtte. 

Det følger af separatprincippet i OECD’s TPG pkt. 1.6, at selskaber skal behandles og beskattes, som 

var de uafhængige selskaber. Det kan som udgangspunkt give en forståelse af, at der ved armslæng-

devurderingen af renter i cash pool-ordninger skal ses bort fra betydningen af implicit støtte og fast-

sættes renter på baggrund af en stand-alone kreditvurdering. 

OECD har dog anerkendt, at der i multinationale koncerner kan opstå synergieffekter, som følge af 

deres interaktioner203. Synergieffekter kan opstå som en passiv konsekvens af koncerntilhørsforholdet 

eller en bevidst fælles handlemåde. 

Den passive konsekvens defineres som følgende: 

 

“In this context, 

the term incidental refers to benefits arising solely by virtue of group 

affiliation and in the absence of deliberate concerted actions or transactions 

leading to that benefit.”204 

 

OECD anerkender herefter i et eksempel, at synergieffekter kan have en væsentlig indflydelse på 

kontrollerede transaktioner, og derfor skal indgå, som en sammenlignelighedsfaktor205. 

Eksemplet følger, at et datterselskab med en selvstændig kreditvurdering på Baa får opjusteret sin 

kreditvurdering til A på baggrund af den implicitte støtte fra sit moderselskab, der har en kreditvur-

dering på AAA.  Uafhængige lånere er derfor villige til at låne til datterselskabet med renter fastsat 

på baggrund af kreditvurdering på A206. Se figur 4:1 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
203 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.157 
204 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.158 
205 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.157 og pkt. 6.3 
206 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.164 
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Figur 4:1 implicit støtte 

 

 

 

Datterselskabet kan nu låne fra et søsterselskaber, der har sammenlignelige karakteristika, som den 

uafhængig långiver på samme vilkår, betingelser og til en tilsvarende rente, fordi uafhængige långi-

vere er villige til at tage højde for implicit støtte og låne til datterselskabet på baggrund af en kredit-

vurdering på A207.  De forbedrede rentevilkår er opstået som en konsekvens af det passive tilhørsfor-

hold og har derfor indflydelse på prisdannelsen af transaktionen. 

 

“ Under these circumstances the interest rate charged on the loan by T to S is an arm’s length in-

terest rate because (i) it is the same rate charged to S by an independent lender in a comparable 

transaction; and (ii) no payment or comparability adjustment is required for the group synergy ben-

efit that gives rise to the ability of S to borrow from independent enterprises at an interest rate 

lower than it could were it not a member of the group because the synergistic benefit of being able 

to borrow arises from S’s group membership alone and not from any deliberate concerted action of 

members of the MNE group” 208 

 

Armslængderenten på et lån i en cash pool-ordning skal derfor efter OECD’s opfattelse inkludere 

implicit støtte, da implicit støtte påvirker den rente, som selskabet kan opnå hos en uafhængig låner.  

                                                
207 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.165 
208 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.16 
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Udenlandsk retspraksis er endvidere enig i denne opfattelse af implicit støtte. Dette fremgår af bl.a. 

af den canadiske GE Capital-sag, hvor implicit støtte blev inddraget, som en relevant økonomisk 

faktor, og dermed skulle påvirke prisen for en kontrolleret transaktion209. 

Dette udgangspunkt er blevet kritiseret i litteraturen for ikke at være i overensstemmelse med arms-

længdeprincippet210. For det første skyldes kritikken, at armslængdeprincippet er karakteriseret, ved 

at anerkende den kontrollerede transaktion, sådan som den faktisk er udformet, og at referencetrans-

aktionen skal være et perfekt spejlbillede af den kontrollerede transaktion for så vidt angår alle pris-

relevante faktorer. Det medfører, at der skal ses bort fra implicit støtte ved armslængdetesten af en 

kontrolleret transaktion, da implicit support ikke eksisterer i en kontrolleret transaktion, hvor der er 

et sammenfald mellem den hypotetiske kautionist, der tilfører den implicitte støtte og kreditor.  

Dette illustreres i figur 4:2 nedenfor, hvoraf det ses at moderselskabet forventning om finansiel støtte 

til datterselskabet, er en forventning om selv at yde støtten211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
209 General Electric Capital Canada Inc. vs The Queen, 2010, FCA 344, Sagen vedrørte nogle garantiprovisioner betalt af General 

Electric Capital Canada Inc (GECCA) til dets moderselskab General Electric Capital US(GECUS). GECUS havde i årene 1988 - 

1995 stillet eksplicitte garantier for dets datterselskabs gæld uden at blive kompenseret for garantistillelsen. Fra 1996 ændrede dette 

sig dog, da GECUS fra 1996 og fremover skulle modtage 1% af hovedstolen i provision for garantien. Moderselskabet GECUS 

havde en kreditvurdering på AAA. Skattemyndighederne havde nægtet datterselskabet fradrag for betalingen af garantiprovisionen, 

da de argumenterede for, at armslængde prisen for garantiprovisionen var 0. Dette skyldes, at datterselskabet allerede havde opnået 

en kreditvurdering lig deres moderselskab grundet den implicitte støtte og garantistillelsen var som følge heraf værdiløs. Dattersel-

skabet GECCA argumenterede for, at der ved armslængdevurderingen skal betragte enhederne, som separate og selvstændige og der-

med se bort fra den implicitte støtte. Underretten anerkendte, at der ved armslængdevurderingen skulle tages højde for implicit støtte. 

Appelretten stadfæstede dommen og udtalte bl.a. “In the present case, it is common ground that in the context of the yield method, 

implicit support is a factor which an arm’s length person would find relevant in pricing the guarantee. It follows that it had to be con-

sidered. The suggestion that implicit support should be ignored would require the Court to turn a blind eye on a relevant fact and de-

prive the transfer pricing provisions of their intended effect.”. Implicit støtte er dermed en økonomisk relevant faktor ved armslæng-

devurderingen. Retten var dog enig med et ekspert vidne om, at den implicitte støtte kun ville betinge en opjustering af datterselska-

bets egen kreditvurdering til et sted mellem BB+ og BBB- og ikke AAA. Garantistillelsen gav derfor en værdi svarende til en opju-

stering fra BB+/BB- til AAA. Retten benyttede herefter Yield Approach til beregning af fordelen ved garantien, som blev fastsat til 

183 basispoint eller 1,83%. 
210 Se Wittendorff, 2018, s. 511 
211 I en kontrolleret transaktioner mellem søsterselskaber, kan der heller ikke nødvendigvis sættes lid til den implicit støtte, der vil 

være til rådighed for en uafhængig tredjemand, idet moderselskabet ikke har samme incitament, når kreditor er et datterselskab jf.  

Wittendorff, 2018, s. 512  
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Figur 4:2 Sammenfald mellem kreditor og hypotetisk kautionist 

 

 

Når der ikke findes implicit støtte i den kontrollerede transaktion, er det derfor i strid med sammen-

lignelighedskravet, hvis der sammenlignes med uafhængige transaktioner, hvori den implicitte støtte 

findes212.  

 

For det andet kritiseres det, at der ved en hensyntagen til implicit støtte er foretaget en ensidig arms-

længdetest på baggrund af et realistisk alternativ for debitor, hvilket ifølge OECD er i strid med arms-

længdeprincippet, da der i anvendelsen af realistiske alternativer, som kriterium for armslængdete-

sten, ikke tages højde for begge parters synsvinkel213.  

 

På baggrund af ovenstående to kritikpunkter konkluderes det, at den juridiske litteratur ikke er enig 

med OECD og international restpraksis, i om implicit støtte skal indgå, som en økonomisk relevant 

faktor for rentefastsættelsen. Spørgsmålet om implicit støttes indflydelse på rentefastsættelsen er 

endnu ikke taget op i dansk retspraksis, og det må derfor endeligt konkluderes, at vejledningen i 

OECD’s retningslinjer og international retspraksis skal følges for nuværende.    

 

 

                                                
212 Wittendorff, 2018, s. 511  
213 OECD, 2017,  Transfer Pricing Guidelines, pkt. 6.111  
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Eksplicit støtte: 

Eksplicit støtte kendetegnes ved, at der aktivt bliver stillet en eksplicit sikkerhedsstillelse for debitors 

forpligtelse og ikke kun et passivt tilhørsforhold. Eksplicitte sikkerhedsstillelser kan medføre, at der 

over for låntager sker kreditsubstitution med det sikkerhedsstillende selskabs kreditvurdering se afsnit 

3.2.3.2 Kreditvurderinger ved sikkerhedsstillelser fra tredjemand. Det låntagende selskab kan derved 

opnå betydeligt bedre lånevilkår hos långiver, da kreditrisikoen forbundet med lånet nu er lavere, 

givet effekten af kreditsubstitutionen. De eksplicitte sikkerhedsstillelser påvirker dermed renten, fordi 

kreditrisikoen på det låntagende selskab vil mindskes, som konsekvens af den lavere kreditrisiko, der 

er forbundet med sikkerhedsstillelsen.   

 

Tilpasning af kreditvurdering i relation til sikringen af låne instrumentets  

Lånetransaktioner i en cash pool-ordninger kan være indgået på forskellige vilkår, og det kan have 

en markant betydning for den tilknyttede kreditrisiko, der er forbundet med lånet214. Det er i den 

forbindelse vigtigt at analysere, om debitor har andre lån til andre kreditorer, som er sikret og hvor-

dan det er sikret, da det påvirker kreditors chance for opfyldelse ved debitors misligholdelse. Sikrin-

gen vil påvirke prioritetsrækkefølgen i tilfælde af konkurs og dermed kreditrisikoen ved lånet til de-

bitor215. Det er derfor centralt at vurdere om lånetransaktionen har karakter af efterstillede krav216, 

ikke-sikrede simple krav217, eller foranstillede krav218.  

Kreditvurderingen kan som følge heraf justeres, således at debitors kreditvurdering eventuelt kan 

notches ned alt efter, hvor stor indflydelse det har på kreditrisikoen for långiver219.  

 

I forhold til cash pool-ordninger, hvor der ikke er stillet sikkerhed i form af kautioner eller andet, vil 

de fleste lån antageligt være at betragte som ikke-sikrede lån eller efterstillede lån. De koncernin-

terne lån vil, som oftest være efterstillet de mere sikrede koncerneksterne lån220. Denne antagelse 

                                                
214 Espersen, 2009, s. 2 
215 Dette sås eksempelvis i den svenske MEIF-sag. Her anerkendte underretten Sverige, at selskabets banklån og aktionærlån ikke var 

sammenlignelige, på baggrund af at banklånene havde en fortrinsstilling i prioritetsrækkefølgen. Det skyldes at banken bland andet 

havde pantsikkerhed i deres lån. Jf. Wittendorff, 2018, s. 478 
216 De efterstillede krav er obligationslån indgået med aftale om, at lånet bliver efterstillet almindelige kreditorer, i tilfælde af mislig-

holdelse/konkurs fra debitors side jf. Sydbank, Virksomhedsobligationer ved konkurs, s. 4 
217 Denne form for virksomhedsobligationer udgør ofte hovedparten af alle virksomhedsobligationsudstedelser. Det er en obligation, 

der ikke er lånsikret i form af pant eller ejerrettigheder - Sydbank, 2009, s. 4 
218 Denne klasse indeholder lånsikringstyper, som er foranstillet via pant. Dette kunne eksempelvis være realkreditobligationer, der er 

sikret ved pant i fast ejendom. Sydbank, 2009, s. 3 
219 Hansen mfl., 2015. s. 5 
220 Hansen mfl., 2015 s. 3 



          

 59 

bekræftes også i SKM2014.53LSR, hvor udlånene hovedsageligt bestod af ikke-sikrede lån fra cash 

pool-ordningen til koncernselskaberne221. 

Sikring vil normalt fremgå af aftalevilkår, og det er en yderst relevant økonomisk sammenlignelig-

hedsfaktor. Hvis der er tale om ikke-sikrede lån i cash pool-ordninger skal de sammenlignelige lå-

netransaktioner, derfor være af samme lånetype, medmindre det kan bevises, at der er muligt at fo-

retage pålidelige justeringer under anvendelsen af den eksterne CUP222.  

 

Alternative kreditvurderingsmetoder til fastlæggelsen af risikoen  

En syntetisk kreditvurdering foretaget i et kreditvurderingsværktøj kan anvendes som et alternativ 

til at kreditvurdere de deltagende cash pool-selskaber i ordningen i fraværet af en offentlig tilgæn-

gelige kreditvurdering på stand-alone-basis223. Den syntetiske kreditvurdering baseres i disse til-

fælde af den statistiske sandsynlighed for at låntager misligholder sin forpligtelser (PD) på bag-

grund af nøgletal og sektorspecifikke prognoser224.  

Det ses i dansk225- såvel som norsk226 ret, at skattemyndighederne har anvendt en langsigtet kredit-

vurdering227 i cash pool-ordninger på trods af, at lånetransaktionerne i cash pool-ordningerne i 

begge tilfælde kunne betragtes som værende kortsigtede228. Det må generelt set være hovedantagel-

sen at lånetransaktionen i cash pool-ordningerne er meget kortsigtede, grundet cash pool-ordninger-

nes natur, som eksempelvis en daglig zero-balancing struktur eller lignende.  

Sammenlignelighedsgrundlaget for lånetransaktioners karakteristika i cash pool-ordninger må, der-

for som udgangspunkt være kreditvurderinger på kortere sigt, da en uafhængig part må antages, at 

ville anvende en kortsigtet kreditvurdering for et kortsigtet låneforhold, fordi det må være mere ret-

visende for kreditrisikoen for den korte løbetid på lånetransaktionen.  

En kortsigtet kreditvurdering kunne derfor med fordel anvendes i cash pool-ordninger229, da den om 

ikke andet må anses for at være mere retvisende for den korte låneperiode.  

 

 

 

                                                
221 Jf. SKM2014.53LSR 
222 OECD, 2017,Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.16-2.17 
223 Eksempelvis RickCalc+ udbudt af Moodys  
224 Wittendorff, 2018, s. 486 og Hansen mfl., 2015, s.5 
225 Jf. SKM2014.53LSR  
226 Jf. Conoco Phillips, UTV 2010/199 
227 Typisk 5 år, jf. Hansen mfl., 2015, s.6 
228 En uge til 12 måneder jf. SKM2014.53LSR 
229 Hansen mfl., 2015, s. 6 
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Credit default swaps som alternativ til traditionelle kreditvurderinger 

Det blev i afsnit 3.2.3.3 alternative kreditvurderinger- Credit Default Swap som kreditvurderingsred-

skab konkluderet, at credit default swaps kan benyttes, som et mål for kreditrisikoen på ethvert given 

tidspunkt, da spreaded opdateres dagligt. Det kan derfor overvejes, om credit default swaps bør an-

vendes for låne transaktioner i cash pool-ordninger, da de ofte har meget kort løbetid, potentielt helt 

ned til en dag. Der er brug for at vurdere kreditrisikoen lige netop i dag. De traditionelle kreditvurde-

ringer revideres kun med store tidsmellemrum, og det kan være misvisende over for vurderingen af 

risikoen på de hyppige korte lånepositioner, der forekommer i cash pool-ordningen230. Anvendelsen 

af credit default swap kan derfor være mere fordelagtigt, da det er en indikator for markedets kredit-

risikovurdering her og nu.  

Argumentation for brugen af credit default swaps kan illustreres med udgangspunkt i sagen 

SKM.2014.53LSR.. I sagen anvendte SKAT en kreditvurdering svarende til koncernens kreditvurde-

ring på Ba2 på både cash pool-lederen og deltagerselskabet. SKAT foretog en databaseundersøgelse 

efter lån givet til selskaber, der var kreditvurderet Ba1+ Ba2+ Ba3, (+1/-1 niveau i forhold til Bom-

bardier-koncernens rating) og fastsatte herefter rentemarginalen til 115 bps på nettolånene for alle år, 

hvortil der var foretaget indkomstforhøjelser231.  

SKAT udtalte i sagen, at kreditvurderingen er bestemmende for risikomarginalen for nettoudlånspo-

sitionen i cash pool-ordningen. For at validere SKAT’s fremgangsmåde blev en databaseundersøgelse 

foretaget i forbindelse med afhandlingens analyse i Bloomberg på Bombardier Inc. Afhandlingens 

databaseundersøgelse bekræfter, at SKAT’s undersøgelse foretaget på baggrund af kreditvurderinger 

med hhv. Ba2 (+1/-1) var retvisende i perioden 2005-2009 ved anvendelse af traditionelle kreditvur-

deringer232. Dette skyldes at Bombardier Inc. i denne periode har haft en kreditvurdering, der har 

svunget præcist inden for dette interval, Ba1+, Ba2+ og Ba3233.  

Løbetiden på lånene i cash pool-ordningen var karakteriseret ved at være korte. SKAT havde derfor 

valgt en løbetid på 1-12 måneder i deres databaseundersøgelse og udtalte i den anledning:  

 

                                                
230 Halvårligt/helårligt jf. Standard & Poor’s Rating Services, 2019, s.3  
231 Indkomstårene 2005-2009 jf. SKM 2014.53LSR  
232 Se bilag 2 - Den offentlige kreditvurdering foretaget af Standard & Poor’s, af det ultimative moderselskab Bombardier inc., som 

det eneste selskab i koncernen, der har været kreditvurderet på daværende tidspunkt, og derfor antageligt også må værende det sel-

skab SKATs fastlæggelse af koncernens kreditvurdering bygger på.  Bemærk ydermere også, at kreditvurderingernes notation varie-

rer fra kreditvurderingsbureau til kreditvurderingsbureau. Se venligst bilag 1 for konverteringstabel.    
233 Bombardier inc. opererede som ultimativt moderselskab og indehaver af kreditvurderingen på Ba2/BB på daværende tidspunkt 
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“Der findes ikke databaseoplysninger for specifikt én dags transaktioner svarende til cash-pools. I 

eksterne cash-pools er marginalerne sædvanligvis fastsat på niveau med marginalerne i fx revolver-

ende faciliteter eller kassekreditter. Disse faciliteter løber normalt i et år ad gangen…. Endvidere 

har H1 A/S aftalte placeringer løbetider på 1 uge - 12 måneder… ” 234235 

 

De korte løbetider har medført, at der er blevet foretaget mange små transaktioner i løbet af den fem 

årige periode. Det bemærkes, at kreditvurderingerne af Bombardier Inc. er blevet opdateret fem gange 

i løbet af denne femårige periode. Kreditvurderingerne har således gennemsnitligt været gældende et 

år ad gangen, men det er usikkert om et lån optaget et halvt år inde i perioden har samme kreditrisiko, 

som et lån et halvt år inde i perioden. Der kan argumenteres for, at en ”gammel” kreditvurdering ikke 

er armslængde for disse lån.  

 

Hvis der i stedet for ovenstående fremgangsmåde, alternativt var taget udgangspunkt i risikoprofilen 

for koncernen dannet på baggrund af credit default swaps på de enkelte tidspunkter for de separate 

ind-og udlån, kan det bruges som argumentation for en mere retvisende kreditvurdering. 

Credit default swap-spreaded er prisen en køber skal betale ved indgåelsen af kontrakten for at kom-

pensere sælgers kreditrisiko. Credit default swaps er derudover optaget til handel på markedet, og er 

derfor repræsentativ for markedets vurdering af kreditrisikoen for et givent selskab236.  

 

En analyse foretaget på Credit Default swaps237 udstedt på det ultimative moderselskab Bombardier 

Inc. senior gæld viser, at der i perioden dækkende fra 31 dec. 2004 - 31 dec. 2009238, er en forskel i 

CDS-spreadet på 776,62 bps mellem henholdsvis maksimum (899,74 bps) og minimum (123,325) 

for den pågældende periode239. Markedet vurderede dermed, at der er et spænd på 776,62 bps 

(7,7662%) for perioden i præmiebetalingen for at sikre sig mod misligholdelse fra Bombardier Inc.   

De hyppige og korte kreditfaciliteter, der er forekommet i cash pool-ordningen har derfor i perioden, 

på baggrund af en kreditvurdering med Credit Default Swaps på tidspunktet for indgåelsen af den 

respektive kreditfacilitet, skulle tillægges vidt forskellige kreditrisikotillæg. Dette betyder samtidigt, 

                                                
234 H1 er det deltagende selskab i cash pool-ordningen. 
235 Jf. SKM2014.53LSR 
236 “Since CDS contracts are intended to provide protection against default, we believe these spreads can offer inferences about the 

market’s view of credit risk.” Standard & Poor’s, 2013, s.2 
237 Der er taget udgangspunkt i en 5-årig CDS-kontrakt da dette anbefales af Standard and Poor’s til kreditvurderings formål jf. 

Standard & poor’s, 2013, s. 2 
238 Udtrækket dækker dermed ikke nødvendigvis selskabs regnskabsår 2005-2009, men fungerer som en rimelig indikator for den 

pågældende periode.  
239 Se CDS-kurve I bilag 3 
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at Bombardier ikke nødvendigvis skulle følge SKAT’s tilgang med at tillægge hele nettokreditposi-

tionen et kreditrisikotillæg på 115 bps (1,15%), for at leve op til den frie markedsmetode og dermed 

armslængdeprincippet, hvis ovenstående argumentation havde været anvendt. 

 

Standard & Poor’s har i 2012 udarbejdet en tabel for, hvorledes CDS-spreaded kan konverteres til en 

traditionel kreditvurdering, hvilket kan ses nedenfor i tabel 4:1240. 

 

Tabel 4:1 Konverteringstabel 

 

 

Den traditionelle kreditvurdering fastsættes herefter ud fra gennemsnittet af CDS-spreaded inden for 

den givne industri. Bombardier koncernen tilhører segmentet GICS 20241. Bombardier og koncernens 

kreditvurdering på Ba2 er i tabel 4:1 repræsenteret ved BB242. 

Af tabel 4:2 kan det udledes det, at Bombardier koncernens kreditvurdering ville have svunget bety-

deligt mere end BB +1/-1, da CDS-spreadets maksimale værdi på 899,74 bps svarer til et B- niveau, 

                                                
240 Kilde: Standard & Poor’s Ratings Services,, 2013, s. 4 
241 Bombardier tilhører markedssegmentet 2030 som dækker over Transportation og dermed hører under GICS 20, Standard & 

Poor’s, 2018, s. 6. og https://www.bombardier.com/en/about-us.html besøgt 11/5 2019  
242 Se hertil bilag 1 for konvertering af kreditvurderinger fra de forskellige kreditvurderingsbureauer..  
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og CDS-spreadets minimale værdi på 123,325 bps svarer til et BBB niveau. Altså et udsving i perio-

den på BB(Ba2) +3/-4, hvilket er et markant større spænd, end det spænd anført af SKAT på BB(Ba2) 

+1/-1243.  

Hvis Bombardier inc. i stedet kunne dokumenteret, at udlånene foretaget på tidspunkt X, var knyttet 

op på risikopræmien på CDS-spreadet for debitorselskabet på tidspunktet for udstedelsen af kreditfa-

ciliteten, ville armslængevurderingen muligvis have været mere kompliceret for SKAT at anfægte. 

Denne fremgangsmåde stemmer også overens med princippet om, at armslængdevurderingen skal 

ske ex ante på baggrund af omstændighederne, der ligger til grund for transaktionstidspunktet244, og 

vurderingen dermed sker på tidspunktet for hvert enkelt lån og ikke på baggrund af en ikke-opdateret 

kreditvurdering dækkende over en længere tidsperiode.  

 

Det er vigtigt at bemærke, at gennemsnittet af CDS-spreaded for perioden beregnes til 340,6742 bps 

og medianen for samme periode beregnes til 282,592 bps, jf. tabel 4:2 nedenfor. Gennemsnittet og 

medianen af CDS-spreaded vil derfor have resulteret i en kreditvurdering på BB+ ifølge Standard and 

Poor’s tabel ovenfor, og dermed være inden for spændet i SKATs databaseundersøgelse på BB(Ba2) 

+1/-1.  

Derfor kunne en hypotese være, at SKAT’s skøn på baggrund af databaseundersøgelsen stemmer 

overens med analysen af CDS-spreaded i dette henseende.  

At benytte et gennemsnit afhjælper dog ikke problemstillingen vedrørende foretagelsen af kreditvur-

deringen på det specifikke tidspunkt for transaktionen, da der som påvist ovenfor med CDS-spreadet 

er stor forskel på kreditrisikoen i perioden, og dermed vil tidspunktet for indgåelsen af de korte kre-

ditfaciliteter i cash pool-ordningen være afgørende.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
243 Det skal i den forbindelse nævnes at tabellen repræsentere den sektorspecifikke situation i 2012, og derfor ikke nødvendigvis er 

repræsentativ for perioden 2005-2009. Resultatet er derfor kun præcist og eksakt retvisende undtager antagelse af at fordelingen har 

været relativt tilsvarende i perioden 2005-2009 - Tabellen er dog den eneste offentliggjorte vedr. Standard and Poor’s kreditvurde-

ringværktøj med Credit Default Swaps, og anvendes derfor i denne afhandling til demonstration.  
244 Wittendorff, 2018, s.145 
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Tabel 4:2 Interquartile range på CDS-spread245 

Interquartile range246 

Maximum 899,744 bps 

Øvre kvartil  430 bps 

Median  282,592 bps  

Nedre kvartil  212,396 bps 

Minimum 123,325 bps 

Gennemsnit 340,6742 bps 

 

Credit default swaps kan på baggrund af ovenstående benyttes til at give en hyppigere opdateret og 

potentielt mere retvisende kreditvurdering end de traditionelle kreditvurderinger til benyttelse for 

hver enkelt lånetransaktion i cash pool-ordningen i den femårige tidsperiode. 

 

Det er dog ikke helt uproblematisk at anvende credit default swaps til kreditvurderinger. Der er flere 

faktorer, som skal overvejes grundigt, før det kan konkluderes om kreditvurderingen bliver tilstræk-

kelig retvisende. 

Det kræver først og fremmest, at der er et likvidt marked for den individuelle credit default swap. 

Hvis der er ikke er et likvidt marked, bliver det svært at vurdere, hvor stor en del af spreaded, der 

afspejler kreditrisikoen for det underliggende referenceaktiv, og hvad der repræsenterer en likvidi-

tetsrisikopræmie. En likviditetspræmie skal indregnes i prisen alt efter, hvor svær den er at sælge på 

markedet, og jo mindre likvidt credit default swappen er, des højere er likviditetspræmien. Hvis li-

kviditetspræmien er betydelig, bliver det svært at udlede en retvisende kreditvurdering af reference-

selskabet247. Derudover skal det også tages in mente, at credit default swaps også kan købes med 

                                                
245 Tabellen er udarbejdet på baggrund af data i bilag 2.  
246 SKAT anvender i de fleste tranfer pricing sager Interquartile range til at fastlægge armslængdeintervallet. Dette gøres særligt når 

sammenlignelighedsgrundlaget i forhold til de fem sammenlignelighedsfaktorer ikke er fuldt ud belyst eller ikke kan justeres for 

eventuelle konstaterede forskelle, kan det være relevant at anvende statistisk metode til behandling af de fundne af data, idet den sta-

tistiske metode kan være med til at eliminere indvirkningen af en sådan eventuel usikkerhed i datagrundlaget. jf. Den juridiske vej-

ledning, 2019-1, afsnit C.D.11.5.9 
247 Jensen, 2008, s. 102 og 105 
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henblik på spekulation for at opnå en gevinst på kontrakten, og det kan derfor forvrænge markedets 

opfattelse af den rene kreditrisiko for referenceenheden248. 

Alle koncernselskaberne i en cash pool-ordning har ikke nødvendigvis udstedt credit default swaps 

på deres virksomhedsobligationer, og ligesom med traditionelle kreditvurderinger, løser det derfor 

ikke problemstillingen om en kreditvurdering, der er foretaget på stand-alone basis i cash pool-ord-

ninger. SKAT’s fremgangsmåde har dog indtil nu i praksis været at anvende koncernens kreditvur-

dering for de andre koncernselskaber i cash pool-ordningen, til trods for stand-alone kravet249.  

4.2.1.2.3 Aktiver 

Funktionsanalysen skal slutteligt inkludere en analyse af de anvendte aktiver. Aktiver har stor indfly-

delse på sammenligneligheden af transaktioner og skal derfor analyseres grundigt, herunder hvilken 

type af aktiver er anvendt, aktivernes alder, markedsværdi og andre karakteristika250. 

4.2.1.3 Realydelsens egenskaber: 

Hvis der eksisterer forskelle i de specifikke egenskaber for realydelser, vil dette ofte resultere i, at 

ydelserne bliver tildelt en forskelligartet værdi på det åbne marked. Derfor er en analyse af realydel-

sens egenskaber nødvendig for afgrænsningen af den kontrollerede transaktion og sammenligningen 

med den ukontrollerede reference transaktion, særligt under bestemte prisfastsættelsesmetoder251. 

 

Lånetransaktioners karakteristika er yderst vigtige at fastlægge, da det kan have en betydelig indfly-

delse for sammenligneligheden af transaktionerne, hvor selv små afvigelser kan skabe en enorm for-

skel for den relaterede risiko. OECD opstiller i transfer pricing retningslinjerne følgende forslag til 

vurdering af ydelsers karakteristika:  

 

”…in the case of transfers of tangible property, the physical features of the property, its quality and   

reliability, and the availability and volume of supply; in the case of the provision of services, the 

nature and extent of the services…”252 

 

Ovenstående formulering forekommer ikke direkte anvendelig på karakteristika for lånetransaktio-

ner i cash pool-ordninger. Udgangspunktet for fastlæggelsen af de karakteristika, der ligges til 

                                                
248 Jensen, 2008, s. 105 
249 Se eksempelvis SKM 2014.53LSR  
250 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.54 
251 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 1.107 
252 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.107 
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grund for sammenlignelighedsanalysen må derfor bero på økonomisk teori om disse karakteristikas 

betydning for renten. Karakteristika der ifølge økonomisk teori har betydning for renten på låne-

transaktioner i cash pool-ordninger, foruden dem der indgår i risikoanalysen, er følgende lånets lø-

betid og lånets valuta, som vil blive uddybet i næste afsnit. 

 

Lånets løbetid i cash pool-ordninger  

Det blev konkluderet i afsnit 3.1.3.3 Løbetidspræmie, at risikoen forbundet med en lånetransaktion 

forøges jo længere løbetiden er, hvilket defineres som løbetidsrisikopræmien. Effekten er derfor, at 

løbetidsrisikopræmien er større på kreditfaciliteter med lang løbetid, og mindre på kreditfaciliteter 

med kort løbetid. Løbetiden på lånetransaktioner i cash pool-ordninger er som udgangspunkt meget 

korte, da det kan være lånetransaktioner helt ned til en enkelt dags varighed. I SKM2014.53 LSR253 

sås det eksempelvis at låntransaktionerne havde et løbetidsinterval på mellem én uge og 12 måne-

der. Løbetidsrisikopræmien må være relativ lav i cash pool-ordninger, eftersom løbetiden generelt 

set kan betragtes som meget kort. Påvirkningen af rentefastsættelsen må derfor ikke antages at være 

betydelig i relation til løbetidsrisikoen, men sammenligningen med en referencetransaktion må for-

udsættes at skulle have samme korte løbetid. 

 

Lånets valuta i cash pool-ordninger  

Valutaen på lånetransaktionen skal være sammenlignelig for ikke at undlade indregningen af en gi-

ven valutarisiko i den sammenlignelige situation, som det også er tilfældet ved fastlæggelsen af den 

risikofrie rente se afsnit 3.1.2 Den nominelle risikofrie rente. Lån i forskellige valutaer kan sam-

menlignes, hvis det er muligt at foretage pålidelige justeringer for valutarisikoen, der er forbundet 

med udsvingene i valutaerne over for hinanden. Et lån i danske kroner kan antageligt sammenlignes 

med lån i euro, da den danske krone er bundet på euroen, hvorfor kun mindre justeringer kan være 

nødvendige.  

Cash pool-ordningen kan indeholde flere forskellige valutaer, og dermed kan cash pool-administra-

toren bære en valutarisiko i forbindelse med ind- og udlån derfra, det kan sænke valutarisikoen fra 

deltagernes synspunkt. Hvis cash pool-administrators påtager sig valutarisiko, skal det honoreres af 

de deltagende selskaber, i tilfælde af de, at de opnår en fordel af dette254. 

                                                
253 I denne sag havde et koncernselskab indlån i ordningen på aftale placeringer med en løbetid mellem en uge og 12 måneder. SKAT 

mente ikke det var muligt at finde oplysninger på lånetransaktioner på lån med én dags løbetid, og lagde derfor den løbetid til grund 

for deres sammenlignelighedsanalyse. SKAT fastsætter dog intervallet til 1-12 måneder.  
254 Bakker og Levey, 2012, s. 43 
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SKAT vurderede dog i sammenlignelighedsanalysen i SKM2014.53LSR, at transaktionerne i cash 

pool-ordningen denomineret i henholdsvis EUR og DKK var sammenlignelige med lånetransaktio-

ner foretaget i USD og CAD. SKAT argumenterede for, at rentemarginalen ikke i nævneværdig 

grad er følsomme over for referencevalutaen, og de derfor kun ønsker at fremsøge rentemarginalen, 

der skal ligges til grund255.  

Konklusionen må derfor være, at lånetransaktionernes denominering i en bestemt valuta er tillagt en 

meget lille betydning for rentefastlæggelsen og i forbindelse med valget af referencetransaktion i 

dansk retspraksis. Til trods for at valutarisiko en betydelig faktor i rentefastsættelsen.  

4.2.1.4 Økonomiske omstændigheder 

Armslængdepriser og vilkår kan variere meget afhængig af de økonomiske omstændigheder, som den 

kontrollerede transaktion har fundet sted under selv for den samme vare eller service256. Det er derfor 

vigtigt for at finde sammenlignelige referencetransaktioner at få afdækket de økonomiske omstæn-

digheder, der er af betydning for den kontrollerede transaktion.  Første skridt i afdækningen af de 

økonomiske omstændigheder er at identificere det relevante marked, hvor transaktioner finder sted257. 

OECD TPG pkt. 1.110 giver flere eksempler på økonomiske omstændigheder, som kunne være rele-

vante i identifikationen af det relevante marked, herunder det geografiske marked, markedets størrelse 

og konkurrencesituationen på markedet. 

 

De vilkår og priser, som fastsættes for cash pool-ordninger og andre finansielle instrumenter er meget 

afhængige af de økonomiske omstændigheder, der omslutter transaktionerne. Makroøkonomiske 

trends, såsom centralbankens lånerenter, interbank renter eller finansielle kriser kan give store ud-

sving i priser på finansielle instrumenter258. Timingen af transaktionen er derfor af stor betydning for 

armslængdeanalysen. 

4.2.1.5 Forretningsstrategi 

Der kan ligge forskellige forretningsstrategier til grund for foretagelsen af transaktioner i uaf-

hængige transaktioner, såvel som i kontrollerede transaktioner. Det afgørende for om forretnings-

strategien for transaktionen har et økonomisk rationale, og eventuelle tab skal derfor opvejes af for-

ventet profit efterfølgende ved valget af denne strategi, tilsvarende for hvad en uafhængig part ville 

                                                
255 SKM2014.54LSR 
256 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 1.110 
257 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 1.110 
258 OECD, 2018, discussion draft pkt. 31. 
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have forventet259. 

Cash pool-ordninger oprettes med det formål at få en profit i forbindelse med netting af de fælles 

renter, og en dermed også en reducering af omkostningerne til rentebetalingerne. Forretningsstrate-

gien for cash pool-ordninger kan være svære at sammenligne med uafhængige ordninger, da uaf-

hængige ikke vil indgå den type aftaler på uafhængige vilkår og samtidigt have et økonomisk ratio-

nale bag denne beslutning. Det samme argument blev fremsat af selskabet i SKM2014.53LSR, der 

ytrede, at cash pool-ordningens funktionsmekanisme ikke kan sammenlignes med den, der gælder 

for låneaftaler, og mellem en uafhængig depositar og en bank. Selskabet argumenterede for, at pla-

ceringer i koncernens cash pool-ordning var foretaget på armslængdevilkår, da forrentningen var 

bedre, og der dermed forelå et økonomisk rationale bag beslutningen260. SKAT anerkendte dog ikke 

selskabets argument og omkvalificerede på den baggrund indlån til udlån, og krævede at forrentnin-

gen skete efter samme kriterier som de andre udlånsposter.  

Det kan derfor være vanskeligt at inkludere cash pool-ordningens forretningsstrategi i sammenlig-

neligheds analysen og dennes betydning for rentefastsættelsen, da SKAT tilsyneladende ikke har 

taget højde for cash pool-ordningens formål i afgørelsen.  

4.2.2 Sammenligning med referencetransaktion 

I analysens 2. del skal der ske en sammenligning af den kontrollerede transaktion med en uafhængig 

reference transaktion for derved at fastsætte priser og vilkår for den kontrollerede transaktion efter, 

hvad der vil være aftalt, såfremt parterne var uafhængige af hinanden under sammenlignelige om-

stændigheder. 

Den uafhængige referencetransaktion kan være en intern referencetransaktion, hvor selskabet selv har 

indgået en transaktion med en uafhængig part eller en ekstern referencetransaktion, som er indgået 

mellem to uafhængige parter, hvor selskabet ikke selv er en af dem261. Mangel på informationer om 

transaktioner, der faktisk er foregået, har forårsaget en stigning i hypotetiske armslængdetest. I en 

hypotetisk armslængdetest benyttes priser og vilkår, som uafhængige parter formodes, at vil have 

aftalt uden, at transaktionen faktisk har foregået262. 

                                                
259 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.118 
260 SKM2014.53 LSR 
261 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 3.24 
262 Wittendorff, 2017, s. 36 
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Til at fastsætte prisen på den kontrollerede transaktion anbefaler OECD’s transfer pricing guidelines 

to forskellige kategorier af metoder til at prisfastsættelsen benævnt de “traditionelle metoder” og 

“profitmetoderne”.  

De traditionelle metoder består af i) den frie markedsprismetode(CUP)263, ii) videresalgsprismeto-

den264 og iii) kostplusmetoden265.  Profitmetoderne består af i) den transaktionsbaserede nettoavan-

cemetode266 og ii) den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode267. Ingen af metoderne kan an-

vendes i alle situationer, og der er ikke et krav for at bevise, at en metode ikke er anvendelig i den 

pågældende situationen268. Der foreligger heller ikke et krav om at benytte mere end én af meto-

derne269.  Selskaber har derimod mulighed for selv at træffe valget om, hvilken én af metoderne de 

ønsker at benytte. Der skal dog tages højde for metodernes respektive styrker og svagheder, herunder 

metodernes anvendelighed i lyset af den kontrollerede transaktions karakter, graden af sammenligne-

lighed mellem den kontrollerede transaktion og uafhængige transaktioner samt tilgængeligheden af 

informationer om uafhængige transaktioner270. Endvidere har selskaber mulighed for at benytte alter-

native metoder til de fem OECD anbefaler, så længe det ikke sker på bekostning af en af de fem 

anbefalede metoder, såfremt de er mere passende under sagens omstændigheder og fakta. Hvis der 

benyttes alternative metoder skal det begrundes, hvorfor de anbefalede metoder ikke var hensigts-

mæssige i den pågældende situation, ligeledes skal det begrundes, hvorfor anvendelsen af den alter-

native metode var hensigtsmæssig i stedet271. 

 

CUP-metoden er den mest anvendelige metode for prisfastsættelsen af lånetransaktioner272, dette er 

også bekræftet ved anvendelsen af en ekstern-CUP som prisfastsættelsesmetode i SKM2014.53LSR. 

                                                
263 Den frie markedsprismetode sammenligner prisen i en kontrolleret transaktion med prisen i en ukontrolleret sammenlignelig trans-

aktion jf. OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.14 
264 Videresalgsprismetoden sammenligner bruttomarginen i en kontrolleret transaktion med bruttomarginen anvendt i en sammenlig-

nelig ukontrolleret transaktion jf. OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.27 
265 Kostplusmetoden sammenligner den kostplusmargin pålagt af den selskab, der sælger aktivet eller yder servicen i en kontrolleret 

transaktion, med en kostplusmargin pålagt i en sammenlignelig ukontrolleret transaktion jf. OECD, 2017, Transfer Pricing Guide-

lines, pkt. 2.45. Prisen, der fremkommer efter at have tillagt bruttomarginen til omkostningerne i den oprindelige kontrollerede trans-

aktion vil være armslængdeprisen. 
266 Den transaktionsbaserede nettoavancemetode sammenligner nettoresultat ved hjælp af nøgletal (Profit Level Indikators) fra den 

kontrollerede transaktion med nøgletal fra en ukontrolleret sammenlignelig transaktion jf. OECD’s Transfer Pricing Guidelines, 

2017, pkt. 2.64. Valget af nøgletal foretages ud fra den testede parts funktion 
267 Den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode identificerer nettoresultatet ved transaktionen og fastlægger fordelingen til 

parterne i transaktionen baseret på deres relative bidrag til transaktionen jf. OECD’s Transfer Pricing Guidelines, 2017, pkt. 2.114 
268 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 2.2 
269 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 2.12 
270 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 2.2 
271 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,  pkt. 2.9 
272 Den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit C.D.11.10.2.1 
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Fremgangsmåden for prisfastsættelse af lånetransaktioner i cash pool-ordninger, vil derfor gennem-

gås nedenfor med udgangspunkt i denne prisfastsættelsesmetode.  

4.2.2.1 Anvendelsen af en intern eller ekstern referencetransaktion 

Det blev i afsnit 3.1 prisfastsættelse af lånetransaktioner på det frie marked konkluderet, at fastlæg-

gelsen af markedsrenten overordnet kan opdeles i to elementer, (i) den risikofrie rente273 og (ii) ren-

temarginalen274. 

Det er således nødvendigt at fastlægge den risikofrie rente275 og rentemarginalen på sammenlignelige 

transaktioner udvalgt på baggrund af sammenlignelighedsfaktorerne, hvad end de er interne eller eks-

terne. Fastlæggelsen af rentemarginalen i relation til interne og eksterne transaktioner vil blive ana-

lyseret særskilt nedenfor, efterfulgt af en analyse af den risikofrie rente for interne og eksterne trans-

aktioner for at kunne fastsætte den endelige armslængderente. 

4.2.2.1.1 Anvendelsen af en intern referencetransaktion til fastlæggelsen af rentemarginalen 

Det interne sammenlignelighedsgrundlag vurderes ud fra om der eksisterer en intern sammenlignelig 

lånetransaktion (intern CUP) med en ekstern bank eller anden part, der kan anvendes som reference-

transaktion for sammenlignelighedsanalysen til den kontrollerede transaktion276. Det eksterne låne-

forhold skal derefter vurderes, om der kan foretages pålidelige justeringer for eventuelle forskelle for 

vilkår og betingelser, der indgår i det koncerninterne forhold.  

I både den norske ConocoPhillips sag og SKM2014.53LSR blev det anført, at indlån i en cash pool-

ordning ikke var sammenlignelige med et indlån i en ekstern bank, da kreditvurderingen af cash pool-

lederen ikke var sammenlignelig med en ekstern bank. 

“I tillegg må det justeres for at innskudd i poolen innebærer noe høyere risiko enn tilsvarende innskud 

i en bank” 277 og “H2 koncernens kreditværdighed på BA2/BB er ikke på linje med en ubetinget 

kreditværdig banks kreditværdighed  og H1 A/S argument om, at selskabets placeringer hos H4 kan 

sammenlignes med placeringer i en bank, må derfor afvises”278 

Der kan derfor ikke benyttes en intern referencetransaktion, hvor et koncernselskab har deponeret 

sine midler i en ekstern bank, medmindre kreditvurderingen af banken og cash pool-administrator er 

identiske. 

                                                
273 Betegnes undertiden også for basisrenten i litteraturen, definitionen virker ikke til at være konsekvent.  
274 Den juridske vejledning, 2019-1, afsnit CD. 11.10.2 samt Hansen mfl.. 2015.  
275 Da denne også kan have betydning for sammenlignelighedsanalysen jf. Chevron Australia Holdings Pty Ltd v. commisioner of 

taxation, 2015 FCA 1092 
276 Hansen mfl., s. 4, 2015 
277 jf. UTV2010/199 - ConocoPhillips, domstolens samlede vurdering  
278 Anført af skattemyndighederne i SKM2014.53.LSR 
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Det kan endvidere være besværligt at foretage pålidelige justeringer for, at koncernekstern gæld som 

oftest er senior279 til den koncerninterne gæld280, hvortil subordinationen af den koncerninterne gæld 

vil have en anden forrentning, i forhold til den mere senior koncerneksterne gæld. Lånets placering i 

prioritetsrækkefølgen har en betydning for fastsættelsen af armslængderenten, da kreditrisikoen for-

øges jo mere subordineret lånet bliver, og dermed jo længere ned af prioritetsrækkefølgen lånet be-

væger sig281.  Det vil derfor være nødvendigt for koncernen at foretage justeringen for både priori-

tetsrækkefølgen af det interne sammenlignelighedsgrundlag, samt for den forretningsmæssig dispo-

sition ved lån i cash pool-ordninger og deres karakteristika.  

Det vil derfor ikke være muligt at foretage pålidelige justeringer, da disse med alt sandsynlighed ville 

betragtes som værende for vidtrækkende for anvendelsen af den interne CUP282. 

Det kan hermed konkluderes, at de kontrollerede lånetransaktioner, der foretages i fysiske cash pool-

ordninger er komplicerede at sammenligne med interne reference transaktioner, da et selskab højst 

sandsynligt ikke vil indgå i en cash pool-ordning med et uafhængigt selskab. 

4.2.1.1.2 Anvendelsen af en ekstern referencetransaktion til fastlæggelsen af rentemarginalen 

I situationer hvor det ikke er muligt at finde et intern sammenlignelighedsgrundlag (intern CUP) eller 

at foretage pålidelige justeringer, er det næste skridt at søge efter eksterne sammenlignelige transak-

tioner (ekstern CUP). Den eksterne CUP er differentierer sig ved, at referencetransaktionen er fore-

taget mellem to uafhængige parter, og ikke mellem koncernselskabet og en uafhængig part. 

Søgningen efter en ekstern CUP vil ofte tage form af en benchmark-analyse. Dette var således tilfæl-

det i SKM2014.53LSR, hvor SKAT benyttede et benchmarking studie foretaget på lånetransaktions-

niveau til fastlæggelsen af en armslængde-rentemarginal i cash pool-ordningen.  

 

Formålet med at udføre benchmark-analyse er at finde sammenlignelige transaktioner med ud-

gangspunkt i de fem sammenlignelighedsfaktorer283.  

                                                
279 Udtrykket Senior anvendes her som et begreb for lånet placering i prioriteringsrækkefølgen, i forhold til hvordan man er sikret i 

forhold til andre kreditorer. Tilsvarende anvendes Subordination/subordineret for lån der er efterstillet de mere Senior lån. Jf. Syd-

bank, 2009, s. 3-4 
280 Hansen mfl., s.4, 2015  
281 Jo mere Senior lånet er, jo større er sandsynligheden for at få sit lån fyldestgjort, og jo lavere er kreditrisikoen forbundet dermed. 
282 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.17-2.18 
283 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.36 
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SKAT anvender i deres benchmark-analyse i SKM2014.53LSR kreditvurderingen, som mål og ar-

gumentation for selskabets risiko i cash pool-ordninger, og søgte efter sammenlignelige lånetrans-

aktioner/låneaftaler i en database284 på baggrund af selskabets risiko og lånetransaktions produktka-

rakteristika, som de primære sammenlignelighedsfaktorer285.  

Ulempen ved anvendelsen af disse låneaftaler, som sammenlignelighedsgrundlag er, at låneaftalerne 

ofte er baseret på længere lån end dem der forekommer i cash pool-ordninger. Lånetransaktionens 

karakteristika og forretningsstrategi, vil nok antageligt vis heller ikke være sammenlignelige med 

disse. Derudover indeholder den database, som SKAT anvendte primært lånetransaktioner foretaget 

af amerikanske børsnoterede selskaber286, hvortil at det derfor bliver nødvendigt at justere renten for 

det amerikanske rentemiljø og valuta287. Hvis lånetransaktionerne i cash pool-ordningen eksempel-

vis bliver foretaget i Danmark, og en amerikansk aftale ligges til grund, så skal renten justeres efter 

den danske krone og det danske rentemiljø. Dette kan gøres ved at justere den risiko frie rente 

(IBOR)  til at være sammenlignelig med den der ville være anvendt i Danmark, hvilket kan gøres 

ved anvendelsen af eksempelvis valuta- eller renteswaps fra USD til DKK288.SKAT valgte dog ikke 

at tillægge valutaen eller forskellen på rentemiljøerne betydning i SKM2014.53LSR.  

4.2.1.1.3 Fastlæggelsen af den risikofrie rente på armslængdevilkår 

Den risikofrie rente blev i afsnit 3.1.1 Den reale risikofrie rente defineret, som den nominelle rente 

på et risikofrit gældsinstrument og i praksis benyttes oftest statsobligationer, men det er ikke uvæ-

sentligt, hvilken risikofri rente, der bliver benyttet i sammenlignelighedsanalysen. Tre faktorer vil 

have indflydelse på valget af den risikofrie rente. 

1. Løbetiden på lånet  

2. Valutaen lånet er optaget i  

3. Tidspunktet for optagelsen af lånet 

Overvejelser for de tre komponenter vil derfor i det følgende analyseres, for kunne fastsætte den 

risikofrie rente på lån i cash pool-ordninger.   

 

 

                                                
284 LoanConnector fra ThomasReuters, hvorfra der udsøges specifikke låneaftaler.  
285 SKM 2014.53LSR s.  
286 Hansen mfl., 2015, s. 7  
287 Hansen mfl., 2015, s. 7 
288 Hansen mfl., 2015, s. 7-8 
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4.2.1.1.3.1 Overvejelser for den risikofrie rente og dens komponenter i cash pool-ordninger.   

Løbetid 

Løbetiden på lånene i cash pool-ordningen og den tilhørende forrentning skal stemme overens med 

de vilkår og forudsætninger en uafhængig debitor vil opnå på det frie marked, når det vurderes hvilken 

risikofri rente, der skal anvendes. Lånetransaktionerne i cash pool-ordninger udgøres som oftest af 

udlån til dækning af kortfristede289 likviditetsbehov hos selskaberne i ordningen eller indlån i ordnin-

gen290.  

Den sammenlignelige referencetransaktion skal derfor søge at have en identisk løbetid med dem, som 

forekommer i cash pool-ordninger, der grundet ovenstående argumentation må fastsættes til at være 

meget kort. Løbetiden i SKM2014.53LSR må grundet spændet på én uge til 12 måneder skulle fast-

lægges til en IBOR-forrentning med en løbetid mellem en uge til 12 måneder, set fra et ex-post syns-

punkt291. En tre måneders IBOR eller seks måneders IBOR vil muligvis have været en passende proxy 

for armslængdevurderingen af løbetiden, i denne sag292. Armslængdevurderingen og dermed sam-

menlighedsanalysen af løbetiden skal foretages ex ante på baggrund af omstændighederne, der ligger 

til grund ved transaktionstidspunktet293. Derfor kan gennemsnitlige overnight rente retfærdiggøres, 

som værende retvisende294. Den præcise fastlæggelse af løbetiden på den risikofrie rente, der fungerer 

som base for forrentningen på ud- og indlån i cash pool-ordningen, kan være kompliceret at fastlægge 

ved indgåelsen cash pool-aftalen. Foreskriver aftalen en daglig zero-balancing ordning, kan den gen-

nemsnitlige overnight rente nemmere retfærdiggøres i en armslængdevurdering af den risikofrie 

rente.  

Det kan dog med sikkerhed konkluderes, at der skal anvendes en kort løbetid og at SKAT accepterede 

at anvende den gennemsnitlige overnight rente, på trods af transaktionerne har en løbetid mellem én 

uge og 12 måneder295296.  

 

 

                                                
289 SKM 2014.53LSR, anfører at SKAT ikke fandt det muligt at finde dataoplysninger for specifikt én dags transaktioner svarende til 

dem i en cash pool-ordning for rentemarginalen. Dog anførte de at der i denne konkrete sag, var påvist placeringer med løbetid på 

mellem én uge og 12 måneder. Den risikofrie rente er i sagens tilfælde fastlagt til “den gennemsnitlige overnight rente”. 
290 Hansen mfl. , 2015 
291 IBOR anvendes som mål for den risikofrie rente, og skal justeres efterfølgende i forhold til lånet løbetid og valuta, Den juridiske 

vejledning 2019-1, afsnit C.D.11.10.2.2.1 
292 Hansen mfl., 2015 
293 Wittendorff, 2018, s 145.  
294 SKM 2014.53LSR 
295 Det er ikke alle IBORs der fastsættes ned til en overnight rente, eksempelvis går CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate), 

som er defineret som den rentesats, hvortil et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner for en periode af 1 uge, 2 uger, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12, kun ned til én uge jf. Finansrådet, 2012 
296 SKM 2014.53LSR 
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Lånets valuta 

Den sammenlignelige risikofrie rente skal ud over løbetiden også afspejle en sammenlignelig valuta 

på lånetransaktionen. Det skal derfor med udgangspunkt i den valuta, som lånetransaktionen er den-

omineret i, fastsættes hvilken tilhørende løbetid og IBOR, der skal anvendes. Er et lån i cash pool-

ordningen foretaget i eksempelvis danske kroner, skal der derfor anvendes en CIBOR med en given 

kort løbetid297, for ikke at påføre unødvendig valutarisiko298, i forhold til hvad uafhængige vil af-

tale299.  

LIBOR er denomineret i forskellige valutaer og er bredt anerkendt, som reference til den risikofri 

rente for korte løbetider300. Princippet om sammenlignelighed for de forskellige valutaer, vil dog 

også tilsvarende gøre sig gældende for LIBOR.    

 

Tidspunkt for optagelse af lånet 

Tidspunktet for optagelsen af referencetransaktionen skal for at være sammenligneligt, være foretaget 

på tilnærmelsesvist samme tidspunkt, som den kontrollerede transaktion. Det skyldes, at der konstant 

forekommer udsving i den risikofrie rente. Hvis der derfor tages udgangspunkt i renten for en anden 

dato end datoen for den kontrollerede transaktion, vil denne rente ikke være sammenlignelig som 

udgangspunkt. 

4.3 Delkonklusion på rentefastsættelse i fysiske cash pool-ordninger 

Baseret på ovenstående analyse kan det konkluderes, at rentefastsættelsen i fysiske cash pool-ordnin-

ger skal overholde armslængdeprincippet og behandles efter de almindelige retningslinjer i OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines. Dette indebærer at foretage den todelte armslængdeanalyse, i) afgræns-

ning af den relevante transaktion og ii) sammenligning af den afgrænsede transaktions med en sam-

menlignelig reference transaktion.  

Afgrænsningen af transaktionen sker med at identificere de relevante finansielle og kommercielle 

relationer.  Dette sker med udgangspunkt i de fem sammenlignelighedsfaktorer, hvoraf særligt risici 

kan fremhæves, som den mest relevante faktor for rentefastsættelsen i cash pool indlån og udlån. 

                                                
297 Hansen mfl., 2015. 
298 Se hertil også Chevron Australia Holdings Pty Ltd v. commisioner of taxation, 2015 FCA 1092, hvor det blev påvist, at uaf-

hængige ville have valgt en rente i AUD-LIBOR, grundet valutarisikoen, til trods for, at renten i USD-LIBOR var væsentligt lavere.   
299 Der kan være et incitament til at anvende en IBOR-rente med en anden tilknyttet valuta, hvis det er formålet at spekulerer i udvik-

lingen i det indbyrdes forhold mellem disse to valutaer. Det antages derfor kun at være sammenligneligt i situationer, hvor der ved 

optagelsen af lånet i en given valuta og en IBOR-rente tilknyttet i en anden valuta, er et ønske at spekulere i valutakurserne over for 

hinanden.  
300  American dollars (USD) LIBOR, Euros (EUR) LIBOR, British Sterling Pound (GBP) LIBOR, Japanese Yen (JPY) LIBOR and 

Swiss Franc (CHF) LIBOR jf. The International Exchange - https://www.theice.com/iba/libor - Besøgt d.06/05-2019.  
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Dette skyldes, at rentemarginalen i høj grad vil afhænge af den kreditrisiko långiver påtager sig, og 

det er derfor essentielt at have en kreditvurdering for hvert af de låntagende selskaber. De deltagende 

selskaber i fysiske cash pool-ordninger, har dog sjældent en kreditvurdering på stand alone-basis, og 

det er derfor en stor udfordring at fastlægge den reelle kreditrisiko, der er forbundet med hvert enkelt 

lånetransaktion i ordningen. Implicit og eksplicit støtte komplicerer yderligere vurderingen af kredit-

risikoen, da begge er relevante økonomiske faktorer, som har indflydelse på rentefastsættelsen. Credit 

default swaps kan anvendes som et alternativt og mere retvisende kreditvurderingsredskab, men an-

vendelsen af disse afhjælper ikke problematikken med de manglende stand alone-kreditvurderinger.  

 

For at bestemme den endelige armslængderente, skal rentemarginalen suppleres af en risikofri rente, 

som vurderes på baggrund af valuta, løbetid og tidspunkt for optagelsen af lånet.  

 

Det kan slutteligt konkluderes, at alle sammenlignelighedsfaktorer har betydning for den endelige 

rentefastsættelse, og de skal derfor alle inkluderes i søgningen efter sammenlignelige interne og eks-

terne referencetransaktioner.  

4.4 Cash pool fordele 

Fordelene ved cash pool-ordninger kan betegnes, som synergieffekter. Synergieffekter er oftest 

unikke for associerede selskaber og kan derfor væsentligt påvirke sammenligneligheden af transakti-

oner i en armslængdevurdering og det kan være nødvendigt at foretage sammenlignelighedsjusterin-

ger301.  

 

“In some circumstances, MNE groups and the associated enterprises that comprise 

such groups may benefit from interactions or synergies amongst group 

members that would not generally be available to similarly situated 

independent enterprises”302 

 

Synergieffekter kan være positive såvel som negative og kan opstå enten ved et aktivt samarbejde 

mellem de associerede selskabers eller alene ved et passivt koncerntilhørsforhold303. 

                                                
301 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.157 
302 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.157 
303 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.157-1.158 
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Synergieffekterne i en cash pool-ordning opstår på baggrund af et aktivt samarbejde mellem delta-

gerne og cash pool-administratoren. Ifølge OECD’s transfer pricing retningslinjer opstår der tre ud-

fordringer ved synergieffekter, der opstår ved et aktivt samarbejde, Når en synergieffekt opstår ved 

et aktivt samarbejde opstår der ifølge OECD herefter tre udfordringer for selskaberne. (1) En fastlæg-

gelse synergi effektens præcise indhold (2) en kvantificering af synergieffekten og (3) hvorledes sy-

nergieffekten skal fordeles mellem koncernselskaberne304. 

4.4.1 Fastlæggelse af synergieffekterne præcise indhold 

Med udgangspunkt i den fysiske cash-pool i figur 2:1 fra afsnit 2.1.1 fysiske cash pool-ordninger kan 

netting-benefitten illustreres.  

Før indgåelse af cash pool-ordningen har selskab B og C hver et positivt indestående hos deres bank 

på 10 millioner kr. Selskab D har derimod en negativ bankbalance på 20 millioner kr. Banken har 

tilbudt selskaberne rentesatser på 5% på positive balancer og 10% på negative balancer. 

Før oprettelsen af cash pool-ordningen har selskaberne følgende udgifter og indtægter illustreret i 

tabel 4:3. 

 

Tabel 4:3 Renteudgifter før oprettelse af cash pool-ordning 

Før cash pool-ordning Selskab B Selskab C Selskab D 

Cash 10.000.000 10.000.000 -20.000.000 

Rentesats (%) 5 5 10 

Renteindtægt/udgift 500.000 500.000 -2.000.000 

 

Koncernen vil således samlet have nettorenteudgifter for 1.000.000 kr. hvis de agerer selvstændigt305. 

Hvis selskaberne derimod indgår i den nævnte cash pool-ordning kan de opnå en koordinationsge-

vinst, da cash pool-ordningens hovedkonto modtager eller betaler renter på selskabernes samlede in-

destående i cash pool-ordningen. Dette er illustreret i tabel 4:4 

 

 

                                                
304 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines,, pkt. 1.161 
305 Renteindtægter: 500.000 + 500.000, Renteudgifter: 2.000.000, Netto: 2.000.000 - 1.000.000 = 1.000.000 
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Tabel 4:4 Netting benefit af cash pool-ordning 

 Selskab B Selskab C Selskab D I Cash Pool 

(Total) 

Cash 10.000.000 10.000.000 -20.000.000 0 

Rentesats (%) 5 5 10 5 % positiv 

10% negativ 

Renteind-

tægt/udgift 

500.000 500.000 -2.000.000 0 

 

Ved at oprette cash pool-ordningen er koncernen gået fra at have renteudgifter for 1.000.000 kr. til 

ikke at have renteudgifter overhovedet.  Fordelen ved at oprette en cash pool-ordning i situationen 

beskrevet ovenfor vil være rentebesparelsen på 1.000.000 kr. for koncernen. Fordelen kan også be-

regnes ved spreadet mellem indlån og udlånsrenten multipliceret med den totale negative balance, 

hvilket svarer til det spread den eksterne bank ville have opnået, såfremt der ikke blev nettet306.  I det 

ovenstående eksempel er fastlæggelsen og beregningen af synergieffekten forholdsvis problemfri, 

men grundet cash pool-ordningers mange variationer og stor grad af kompleksitet kan det være en 

analyse af cash pool fordelene være besværlig. Det skyldes, at der i en cash pool-ordning det hyppigt 

vil skifte mellem overskudslikviditet og behov for likviditet for selskaberne i ordningen. Der kan 

ligeledes være brugt forskellige valutaer i ordningen, og der kan være situationer, hvor cash pool-

lederen investerer overskudslikviditet eksternt eller låner eksternt for at dække likviditetsbehovet i 

cash pool-ordningen. Fastlæggelsen kræver derfor en grundig analyse af de faktiske forhold og om-

stændigheder. 

4.4.2 Allokering af cash pool fordelene 

Efter at have fastlagt cash pool fordelenes karakter og størrelse skal de allokeres mellem de delta-

gende selskaber 

“If important group synergies exist and can be attributed to 

deliberate concerted group actions, the benefits of such synergies should 

generally be shared by members of the group in proportion to their 

                                                
306 Spread: 10%-5% = 5%, Negative balance: 20.000.000, cash pool fordel: 20.000.000*5% = 1.000.000 
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contribution to the creation of the synergy.”307 

 

Ifølge OECD’s transfer pricing guidelines skal synergieffekterne allokeres til selskaberne i forhold 

til deres bidrag til skabelsen af synergieffekten. Allokeringen af fordelene i en fysisk cash pool-ord-

ning vil ske automatisk gennem forrentningen på indlån og udlån i ordningen. Det er derfor vigtigt at 

fastlæggelsen af forrentningen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvorefter der skal 

tages højde for deltagernes og cash pool-lederens bidrag til skabelsen af fordelene. 

Allokering af fordelene gennem de fastsatte renter i en cash pool-ordning kan illustreres ved neden-

stående eksempler: 

 

Eksempel A) Fordelene allokeres til deltagerne med nettolånepositioner i cash pool-ordningen 

Til illustration benyttes eksemplet ovenfor med den modifikation, at forrentningen af udlån i cash 

pool-ordningen forrentes med 5% ligesom indlånene. 

Tabel 4:5 Forrentning eksempel A 

 Ekstern forrentning uden 

cash pool-ordningen 

Intern forrentning i cash 

pool-ordningen 

Indlånsrente 5% 5% 

Udlånsrente 10% 5% 

 

Fastsættelse af den samme indlån og udlånsrente for alle deltagerne vil dog kun være i overensstem-

melse med armslængdeprincippet i det omfang deltagerne har samme kreditprofil. 

Cash-pool fordelen vil herefter allokeres på følgende måde: 

Tabel 4:6 Allokering eksempel A 

 Selskab B Selskab C Selskab D 

Balance 10.000.000 10.000.000 -20.000.000 

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) 

500.000 500.000 -2.000.000 

                                                
307 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.162 
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Renteindtægter eller ud-

gifter(-) efter cash pool 

500.000 500.000 -1.000.000 

Forskel 0 0 1.000.000 

 

Hele fordelen allokeres dermed til selskab D, som har nettolån i ordningen.  

Dette var bl.a. tilfældet I Conoco Phillips 2010308, hvor der blev benyttet en standardrente på LIBID 

minus 25 basispoint for både ind- og udlån. LIBID minus 25 basispoint var tæt på den almindelige 

indskudsrente i en bank. 

Deltagerne i cash pool-ordningen sparede derved forskellen mellem indlånsrenten og udlånsrenten. 

Den norske domstol konkluderede, at det var sandsynliggjort, at den fastsatte forrentning gav en 

asymmetrisk allokering til de selskaber, som havde nettolånepositioner i ordningen og ikke til de to 

selskaberne med nettoindskud i ordningen. Det blev lagt til grund, at de to selskaber ved indtræden i 

ordningen var finansielt stærke og havde en større indskudsevne end mange af de andre selskaber.  

Domstolen vurderede, at det vigtigste bidrag til fordelene kom fra kapital, og at det er selskaber med 

nettoindskud, som muliggør fordelen for nettolånere. Der blev slutteligt godkendt et skøn foretaget 

af skattemyndighederne, hvor forrentningen på indlån og udlån i ordningen blev fastsat til LIBID plus 

25 basispoint. 

 

Eksempel B) Fordelene allokeres til deltagerne med nettoindlån i cash pool-ordningen 

Under denne allokering vil forrentningen af indlån blive fastsat til 10% ligesom forrentningen på 

udlån ved eksterne faciliteter. 

Tabel 4:7 Forrentning eksempel B 

 Ekstern forrentning uden 

cash pool-ordningen 

Intern forrentning i cash 

pool-ordningen 

Indlånsrente 5% 10% 

Udlånsrente 10% 10% 

 

 

                                                
308 Se domsreferat i fodnote 94 under afsnit 2.2.2.2 Separatprincippet(”Seprate entity approach”) 
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Tabel 4:8 Allokering eksempel B 

 Selskab B Selskab C Selskab D 

Balance 10.000.000 10.000.000 -20.000.000 

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) 

500.000 500.000 -2.000.000 

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) efter cash pool 

1.000.000 1.000.000 -2.000.000 

Forskel 500.000 500.000 0 

 

Hele fordelen bliver allokeret til selskab B og selskab C, da disse har nettoindlån. 

 

Eksempel C) Fordelene allokeres til cash pool-lederen 

Under denne allokering fastsættes forrentningen i cash pool-ordningen i overensstemmelse med den 

eksterne forrentning. Cash pool-lederen vil således modtage hele rente spreadet mellem indlån og 

udlån ligesom en ekstern bank ville. 

Tabel 4:9 Forrentning eksempel C 

 Ekstern forrentning uden 

cash pool-ordningen 

Intern forrentning i cash 

pool-ordningen 

Indlånsrente 5% 5% 

Udlånsrente 10% 10% 

 

 

 

 

 

 

 



          

 81 

Tabel 4:10 Allokering eksempel C 

 Selskab B Selskab C Selskab D Cash pool-le-

der 

Balance 10.000.000 10.000.000 -20.000.000  

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) 

500.000 500.000 -2.000.000  

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) efter cash pool 

500.000 500.000 -2.000.000  

Forskel 0 0 0 1.000.000 

 

Denne form for allokering giver hele cash pool-fordelen til cash pool-administratoren, hvilket kun 

kan retfærdiggøres, hvis det fastlægges efter armslængdeprincippet, at administratoren skal modtage 

hele rente spreadet som aflønning309. 

 

Eksempel D) Forbedrede rentevilkår for alle parter 

Tabel 4:11 Forrentning eksempel D 

 Ekstern forrentning uden 

cash pool-ordningen 

Intern forrentning i cash 

pool-ordningen 

Indlånsrente 5% 8% 

Udlånsrente 10% 8% 

 

 

 

 

 

 

                                                
309 Se nærmere om aflønning af administratoren i afsnit 4.5 nedenfor 
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Tabel 4:12 Allokering eksempel D 

 Selskab B Selskab C Selskab D Cash pool-le-

der 

Balance 10.000.000 10.000.000 -20.000.000  

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) 

500.000 500.000 -2.000.000  

Renteindtægter eller ud-

gifter(-) efter cash pool 

800.000 800.000 -1.600.000  

Forskel 300.000 300.000 400.000 0 

 

Under denne allokering bliver netting-benefitten fordelt mellem koncernselskaberne. 

4.4.3 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at cash pool-fordelene behandles som synergief-

fekter, som opstår via et aktivt samarbejde mellem cash pool-deltagerne og cash pool-administrato-

ren. Det kan yderligere konkluderes, at der opstår tre udfordringer i forbindelse med behandlingen af 

fordelene. (i) En fastlæggelse af synergieffektens præcise indhold, (ii) en kvantificering af synergief-

fekten, og (iii) en allokering af denne. Allokeringen skal ske på baggrund af den enkeltes deltagers 

bidrag til skabelsen af synergieffekten.  

4.5 Aflønning af Cash pool-administratoren 

Ved oprettelse af cash pool-ordninger med banken vil der blive udnævnt en cash pool-administrator. 

Cash pool-administratorens rolle og vedkommendes tilhørende funktioner, aktiver og risici kan vari-

ere i et bredt spektrum alt efter cash pool-ordningens type og cash pool deltagernes behov. Spektret 

kan strækker sig fra to yderpunkter. I den ene ende af spektret har cash pool-lederen en ren admini-

strativ rolle og i den anden ende agerer cash pool-lederen intern-bank310. Administration af cash pool-

ordninger kan bl.a. omfatte følgende funktioner311: 

 

                                                
310 Okholm, 2016, s. 7 
311 Okholm, 2016. s. 8 
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- Administration af eksterne bankforbindelser og aftalerne med cash pool-deltagerne 

- Kontrol og administration af rente- og valutarisici 

- Dataindsamling 

- Likviditetsstyring 

- Investering af overskudslikviditet ekstern for at opnå afkast 

- Agere bank på inter-bank markedet 

- Compliance 

Som intern-bank vil cash pool-administratoren have kvalificerede ansatte, udføre de samme funktio-

ner og påtage sig de samme risici, som en ekstern bank vil312. Dette kan eksempelvis være tilfældet i 

en fysisk cash pool-ordning, hvor der eksisterer lån mellem deltagerne og cash pool-administratoren, 

hvorved cash pool-administratoren påtager sig en kreditrisiko313. I den fysiske cash pool-ordning vil 

cash pool-administratoren sjældent blive aflønnet separat for den serviceydelse den udfører, men af-

lønningen vil derimod komme i form af et spread mellem renten på indskud og udlånene i ordningen, 

ligesom for en ekstern banks vedkommende. Dette var udgangspunktet I SKM2014.53LSR, hvor cash 

pool-administratoren oppebar et spread på renten svarende til 1,65% eller 165 basispoint. SKAT vur-

derede, at aflønningen for de finansielle ydelser administratoren ydede skulle fastsættes, som en li-

kviditetshåndterings-marginal. Marginalen blev fastsat til 25 bps på bruttoplaceringer og lån i cash 

poolen. Marginalen blev senere anerkendt af Landsskatteretten under hensyn til, at cash pool-admi-

nistratoren blev faktureret særskilt for visse finansielle ydelser, deltagerne selv varetog beregning af 

egen likviditet, og at administratorens ansatte servicerede en række selskaber. 

 

Ideelt skal transaktioner efter armslængde princippet vurderes separat for at ankomme til den korrekte 

armslængdepris. OECD anerkender, at der kan være situationer, hvor to eller flere transaktioner er så 

forbundet, at de ikke kan blive vurderet på separat-basis, men må vurderes samlet314. Dette konklu-

deres at være tilfældet med aflønningen af cash pool-administratoren i fysiske cash pool-ordninger, 

hvor aflønningen kan ske gennem et rentespread på indlån/udlån. 

 

I en virtuel cash pool-ordning vil der ikke være lånetransaktioner mellem cash pool-deltagerne og 

cash pool-administratoren. Administratoren bærer som udgangspunkt ikke kreditrisiko, medmindre 

                                                
312 Bakker & Levy, 2012, s. 43 
313 Wittendorff 2018, s. 500 
314 OECD, 2017, Transfer pricing guidelines, pkt. 3.9 
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denne har afgivet sikkerhedsstillelser for deltagerne. Hvis funktionsanalysen fastlægger, at admini-

stratoren kun udfører begrænsede og mere rutineprægede funktioner og heller ikke påtager sig væ-

sentlige risici, så kan denne betegnes, som en service-yder, hvorefter aflønningen vil være begræn-

set315. En kostplus aflønning kan i denne situation være passende og i overensstemmelse med arms-

længdeprincippet. Overordnet kan det konkluderes, at cash pool-administratoren skal aflønnes på 

armslængdevilkår for de funktioner administratoren udfører, de aktiver, der benyttes og de risici ad-

ministratoren påtager sig på vegne af de øvrige deltagende koncernforbundne selskaber316.  

4.6 Armslængdevurdering af sikkerhedsstillelser i Cash pool ordnin-

ger 

I forbindelse med cash pool-ordninger kan der på vegne af de deltagende selskaber og/eller cash pool-

administratoren være afgivet sikkerhedsstillelser. Sikkerhedsstillelser kan blive stillet eksplicit, men 

kan også foreligge implicit. Hvis et moderselskab stiller sikkerhed for et datterselskabs forpligtelser 

i en cash pool-ordning foreligger der en downstream sikkerhedsstillelse. Omvendt vil der foreligge 

en upstream sikkerhedsstillelse, hvis et datterselskab garanterer for sit moderselskabs forpligtelser i 

en cash pool-ordning. Endvidere kan der blive stillet sikkerhed fra flere forskellige selskaber i cash 

pool-ordningen for den samme gældsforpligtelse, ligesom selskaber kan stille sikkerhed for hinan-

dens gældsforpligtelser ved krydskautioner317.  

OECD udtrykker i deres retningslinjer, at der ikke vil foreligge en serviceydelse ved implicitte sik-

kerhedsstillelser. 

 

“an associated enterprise should not be considered to receive an intra-group service when it ob-

tains incidental benefits attributable solely to its being part of a larger concern, and not to any spe-

cific activity being performed. For example, no service would be received where an 

associated enterprise by reason of its affiliation alone has a credit-rating higher than it would if it 

were unaffiliated”318 

 

                                                
315 OECD, discussion draft, pkt. 111. 
316 Bakker & Levy, 2012, s. 43, Wittendorff, 2018, s. 500, Chand, 2016, s. 45 
317 Wittendorff, 2018, s. 501-502 
318 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.13 



          

 85 

Der skal derfor ikke foretages en betaling mellem koncernselskaber for den forbedrede kreditvurde-

ring implicit støtte kan medføre (Se afsnit 3.2.3.1 Kreditvurderinger i koncerner). Det samme syns-

punkt fremgår af den canadiske GE Capital sag, hvor der ikke blev betalt en provision for den impli-

citte støtte. Hvis den forbedrede kreditvurderingen derimod er resultatet af en eksplicit sikkerheds-

stillelse fra et koncernselskab, kan de underliggende omstændigheder medføre, at der foreligger en 

serviceydelse. Dette skal vurderes på baggrund af sagens konkrete forhold og behandles efter ret-

ningslinjerne for serviceydelser i OECD’s TPG319. De følgende afsnit vil derfor fokusere på ekspli-

citte sikkerhedsstillelser.  

4.6.1 Eksplicitte sikkerhedsstillelser 

En eksplicit sikkerhedsstillelse kendetegnes ved, at der aktivt bliver stillet sikkerhed for debitors for-

pligtelser. Sikkerhedsstillelsen kan afgives i flere forskellige retlige former, til flere forskellige formål 

og optræde i forskellige relationer. De mest almindeligt forekommende typer for sikkerhedsstillelser 

er støtteerklæringer og kautionserklæringer, som begge kan forekomme i forbindelse med en cash 

pool-ordning320. Tabel 4:13 nedenunder forklarer yderligere de to typer af sikkerhedsstillelser. 

 

Tabel 4:13 Typer af eksplicitte sikkerhedsstillelser 

Støtteerklæringer 

 

En støtteerklæring kan defineres som en udta-

lelse eller erklæring afgivet af en juridisk eller 

fysisk person, som tilsigter at skabe tillid i for-

bindelse med lån- eller kreditgivning til en an-

den321. 

 

En støtteerklæring kan udtrykkes som både en 

indispostiv erklæring og dispositiv erklæring.  

Støtteerklæringens præcise retsvirkning vil 

Kautionserklæringer 

 

En kautionserklæring kan defineres som “et 

løfte, der indeholder en indeståelse fra løftegi-

veren til løftemodtageren om, at løftegiveren 

helt eller delvis vil skadesløsholde løftemodta-

geren, i det omfang én eller flere debitorer viser 

sig at mangle evne til at fyldestgøre en real- el-

ler penge forpligtelse over for den pågældende 

løftemodtager”323.  

 

                                                
319 OECD, Transfer Pricing Guidelines 2017, pkt. 7.13 
320 Wittendorff, 2018, s. 501 
321 Lynge Andersen & Werlauff, 2014, s. 439-440 
323 Lynge Andersen & Werlauff, 2014, s. 367 
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skulle fastlægges ud fra erklæringens konkrete 

indhold322. 

Et kautionserklæring skaber en ret for modtage-

ren, men ikke en pligt til at gøre den gældende. 

 

I eksplicitte sikkerhedsstillelser vil der som udgangspunkt indgå tre parter: 

- Kreditor, som søger at få afdækket risikoen ved udlånet. Oftest en bank. 

- Debitor, et koncernselskab som optager et lån og forpligter sig til at betale renter og hovedstol 

tilbage 

- Yderen af sikkerhedsstillelsen, et koncernforbundet selskab til debitor 

Situationen er illustreret i figur 4:3 nedenunder. 

 

Figur 4:3 Trepartsforhold i eksplicitte sikkerhedsstillelser  

 

4.6.1.1 Samkaution 

Hvis flere koncernselskaber har kautioneret og forpligtet sig ud fra den forudsætning, at de andre 

koncernselskaber (kautionister) hæfter, eller vil komme til at hæfte for den kautionssikrede gæld er 

der tale om samkaution324. Disse koncernselskaber vil som samkautionister i cash pool-ordningen 

umiddelbart hæfte solidarisk for gælden over for kreditor jf. GBL § 61 jf. og GBL §2, stk. 1325. Der 

kan identificeres en medkaution når, (i) flere koncernselskaber kautionerer for det samme gældsfor-

hold uden at være bekendt med de andres koncernselskabers kaution og (ii) uden at være bekendt 

                                                
322 Lynge Andersen & Werlauff, 2014, s. 439-440, se også Wittendorff, 2017, s. 502 
324 Thomsen, 2011, s. 222 
325 Lovbekendtgørelse nr. 333 af 31/03/2014, med seneste ændring ved lov nr. 523 af 6. juni 2007.  
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med hinanden eller hinandens hæftelse, eller (iii) uden at deres kautionsløfter er afgivet under forud-

sætning af, at den kautionssikrede gæld er sikret ved et andet selskabs kaution326.  

Sondringen imellem samkautionister og medkautionister vil ikke have en betydning, da de begge 

hæfter solidarisk over for kreditor og regresretten mellem dem reguleres ens327. 

I de tilfælde, hvor samkautionisterne hæfter på lige vilkår, har kreditor valgfrihed mellem hvem af 

samkautionisterne der skal indfri den kautionssikrede gæld. 

 

Samkaution er illustreret nedenfor i figur 4:4  

Figur 4:4 Samkaution 

 

 

   

Dette skyldes, at på trods af kreditors ret til frit at vælge hvilken kautionist der skal indfri den kauti-

onssikrede gæld, har den valgte kautionist som udgangspunkt regresret mod sine med- og samkauti-

onister jf. GBL § 61 og GBL § 2, stk. 2328.  Denne regresfordelingsregel sikrer, at kautionister, som 

udgangspunkt kun bebyrdes med 1/3 af deres fælles forpligtelse. 

 

 

 

                                                
326 Thomsen, 2011, s. 222 
327 jf. U 1994.876 H 
328 Thomsen, 2011, s. 224 
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4.6.1.2 Krydskautioner 

Ved krydskautioner i en cash pool-ordning opstår en situation, hvor alle selskaber stiller sikkerhed 

for hinandens gældsforpligtelser til banken i forbindelse med ordningen. Alle selskaber kan potenti-

elt være debitorer med gældsforpligtelser, som de resterende deltagere i cash pool-ordningen kauti-

onerer for. Konceptet ved krydskautioner er illustreret i figur 4:5 nedenfor. 

 

Figur 4:5 Illustration af krydskaution 

.  

 

 

4.6.2 Armslængdeanalyse af eksplicitte sikkerhedsstillelser 

Sikkerhedsstillelser skal analyseres efter retningslinjerne fremsat i OECD’s særskilte kapitel for ser-

viceydelser i transfer pricing guidelines329.  

I en transfer pricing analyse af serviceydelser forekommer to hovedproblemstillinger jf. OECD TPG 

pkt. 7.5, hvorvidt der rent faktisk er leveret en service mellem associerede parter og herefter en fast-

læggelse af armslængde prisen for den leverede service. 

 

 

 

 

 

                                                
329 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.13 
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4.6.2.1 Foreligger der en serviceydelse eller ej? 

For at karakteriseres som en serviceydelse skal sikkerhedsstillelsen vurderes med udgangspunkt i en 

aktivitetstest og en nyttetest330.  

- Aktivitetstesten: Det kræves en udførelse af en specifik aktivitet eller handling af et koncern-

selskab på vegne af et andet koncernselskab, før der vil foreligge en serviceydelse i TPG’s 

forstand.331 

- Nyttetesten: Den udførte aktivitet skal tilføre modtageren økonomisk eller kommerciel værdi 

og dermed forbedre eller vedligeholde modtagerens forretningsmæssige position.  Der vil 

være tilført økonomisk eller kommerciel værdi, hvis en uafhængig modtager af servicen i en 

sammenlignelig situation ville have været villigt til at betale for at få udført aktiviteten eller 

selv ville have udført aktiviteten332.   

Visse serviceydelser er undtaget fra at skulle gennemgå den ovennævnte aktivitet-og nyttetest. Her-

under kan nævnes ”Shareholder activities”, som er en betegnelse for aktiviteter et koncernselskab 

udfører på vegne af et andet koncernselskab udelukkende på baggrund af dets ejerskab i dette mod-

tagende koncernselskab333. Endvidere er ”duplikerede services” og ”incidental benefits” som hoved-

regel undtaget fra armslængdevurderingen334. 

4.6.2.1.1 Eksplicitte sikkerhedsstillelser 

Eksplicitte sikkerhedsstillelser skal for at leve op til nyttetesten tilføre modtageren økonomisk eller 

kommerciel værdi. En støtteerklæring er normalt ikke juridisk bindende i dansk ret, og en eventuel 

nytteværdi herfra må tilskrives koncernforholdet uden at der foreligger en tjenesteydelse335. 

Det er OECD’s opfattelse, at en eksplicit sikkerhedsstillelse, som tillader et selskab at optage lån på 

rentevilkår tilsvarende en kreditvurdering, der er bedre end selskabets stand-alone kreditvurderingen 

tillagt implicit støtte, vil have tilført selskabet økonomisk og/eller kommerciel værdi336. Den økono-

miske værdi kan henføres til en “bevidst samordnet handling337” og låntageren vil således skulle 

                                                
330 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.5-7.6 
331OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.5 
332 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.6 
333OECD, 2017,Transfer Pricing guidelines, pkt. 7.9 
334 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.11 og 7.12 
335 Wittendorff, 2018, s. 502 
336 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.167  - Det skal dog tilføjes i denne forbindelse, at OECD fremfører, at denne 

fremgangsmåde ikke skal betragtes som en omfattende vejledning for sikkerhedsstillelser i forbindelse med finansielle transaktioner. 

OECD henviser derefter til, at de afventer færdiggørelsen af BEPS action 8-10 - Discussion draft on financial transactions jf. fodnote 

5 pkt. 1.167, OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines..   Vejledningen må dog anses som være bedste alternativ for nuværende, 

eftersom ovennævnte udkast, endnu ikke er færdiggjort.  
337 Forfatterens oversættelse af “Deliberate concerted action” OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 1.167 
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kompensere yderen af den eksplicitte sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med armslængdeprin-

cippet. 

Der kan imidlertid være situationer, hvor en eksplicit sikkerhedsstillelse ikke har medført bedre vil-

kår, da låntageren allerede kan opnå de samme lånevilkår på baggrund af dets egen kreditvurdering 

tillagt implicit støtte. I et sådan tilfælde vil der ikke være tilført økonomisk/og eller kommerciel værdi 

og den eksplicitte sikkerhedsstillelse vil ikke bestå nyttetesten. Konsekvensen er, at disse eksplicitte 

sikkerhedsstillelser ikke karakteriseres, som serviceydelser, der skal underlægges en armslængdevur-

dering. Dette var skattemyndighedernes argumentation i GE Capital sagen338. 

4.6.2.1.2 Eksplicitte sikkerhedsstillelser ved samkaution 

I tilfælde af, at der er stillet samkaution for den samme kreditfacilitet, skal der ligesom ved én enkelt 

eksplicit sikkerhedsstillelse, vurderes hvorvidt de eksplicitte sikkerhedsstillelser opfylder aktivitets-

testen og nyttetesten. Aktivitetstesten anses for opfyldt, da flere selskaber foretager en aktiv handling, 

og hver især stiller en kaution for et andet koncernselskabs forpligtelser. 

Afgivelsen af én enkelt kaution kan medføre kredit-substitution og en forbedret kreditvurdering af 

debitor, hvilket resulterer i lavere renteomkostninger. Én enkelt kaution vil i det tilfælde uden tvivl 

bestå nyttetesten, da den tilfører økonomisk værdi for debitor, men der skal også ske en fastlæggelse 

af nytten for de andre stillede kautioner. 

Til illustration af problemstillingen benyttes følgende eksempel med tre koncernselskaber B, C og D.  

1. Antag, at selskab B har en stand-alone kreditvurdering tillagt implicit support på BBB. 

2. Antag også, at selskaberne C og D begge har kreditvurderinger på AA.  

3. Selskab C aflægger en kaution for B til banken, hvilket medfører, at B’s kreditvurdering kan 

sidestilles med C’s.  

4. Selskab B kan nu optage lån i banken med renter baseret på en kreditvurdering på AAA. 

Kautionen fra B består dermed nytte-og aktivitetstesten, hvorefter der vil foreligge en service-

ydelse relevant for en armslængdevurdering.  

5. Herefter aflægger Selskab D en kaution hos banken på B’s gæld ligesom C gjorde. De bliver 

herefter samkautionister.   

En kreditvurdering på AAA er det højeste, der kan opnås hos Standard & Poor’s og der er allerede 

sket kredit-substitution som følge af kautionen fra selskab C. Som udgangspunkt vil kautionen fra 

                                                
338 jf. GE Capital sagen paragraf 168 
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selskab D, derfor ikke have et økonomisk rationale for selskab B, da den ingen effekt har på kredit-

vurderingen, da der ikke sker en yderligere opjustering. Dette skyldes, at begge ydere af sikkerheds-

stillelsen er ekstremt højt korreleret og kan opjustere en kreditvurdering videre (se afsnit 3.2.3.2 kre-

ditvurderinger sikkerhedsstillelser fra tredjemand). 

 

En uafhængig part er ikke villig til at betale for en kaution yderligere, hvis den ikke har en effekt på 

kreditvurderingen. Oftest vil sikkerhedsstillelserne i en cash pool-ordning blive afgivet til banken på 

samme tidspunkt, hvorfor der ikke vil være en tidsmæssig forskydning. Det er derfor problematisk at 

vurdere, hvilken af sikkerhedsstillelserne, som har haft indflydelse på debitors kreditvurdering og 

tilført ham økonomisk og/eller kommerciel værdi. I en sådan situation kan det være hensigtsmæssigt 

at lave en samlet armslængdevurdering af sikkerhedsstillelserne og herefter benytte en allokerings-

nøgle339 til at fordele den samlede nytte mellem yderne af sikkerhedsstillelsen340.  

4.6.2.1.3 Eksplicitte sikkerhedsstillelser ved krydskaution 

Krydskautioner må også vurderes at være transaktioner så nært beslægtet, at der skal foretages en 

samlet armslængdevurdering341. Dette udgøres med udgangspunkt i hvert enkelt selskabs stand-alone 

kreditvurdering og derefter vurderes krydskautionernes effekt på denne.   

Der vil i det følgende blive benyttet et eksempel på en serie af krydskautioner aflagt i en cash pool-

ordning og er illustreret i figur 4:6 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
339 En allokeringsnøgle er en proxy for ressourcetrækket. 
340OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 3.9  
341 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 3.9 
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Figur 4:6 Krydskautioner i cash pool-ordninger 

 

Det fremgår figur 4:6 fremgår det, at der bliver stillet fire samkautioner. 

Samkaution 1: B, C og D stiller alle sikkerhed for A’s gældsforpligtelser over for banken. 

Samkaution 2: A, C og D stiller alle sikkerhed for B’s gældsforpligtelser over for banken 

Samkaution 3: A, B og D stiller alle sikkerhed for C’s gældsforpligtelser over for banken. 

Samkaution 4: A, B og C stiller alle sikkerhed for D’s gældsforpligtelser over for banken. 

Selskabs A’s kreditvurdering bliver påvirket af samkaution 1, men det er ikke ligetil at benytte kre-

ditvurderingen fra selskab B, C og D. Disse er nemlig påvirket af de sikkerhedsstillelser, som de hver 

især har stillet og de sikkerhedsstillelser, som de hver især har modtaget. Den store fælles afhængig-

hed af de fire selskaberne betyder, at det kan være mere retvisende at konsolidere de fire selskaber og 

foretage en samlet kreditvurdering, som herefter kan benyttes. Hvis koncernen kun består af de fire 

ovennævnte selskaber, og alle fire selskaber deltager i cash pool-ordningen, vil koncernens kredit-

vurdering være direkte anvendelig for alle selskaberne.  

Det blev konkluderet i afsnit 3.2.3.1 Kreditvurderinger i koncerner, at et koncernselskab med status, 

som en del af kerneforretningen bliver notched op til koncernens kreditvurdering.  

Det kan derfor vise sig, at aflæggelsen af krydskautionerne ingen effekt har på disse koncernselska-

bers kreditvurdering og dermed ikke består nyttetesten. 
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Antag, at en koncern består af de fire selskaber fra figur 4:6, selskab A, B, C og D og koncernen er 

kreditvurderet til AA samt at der er blevet foretaget følgende kreditvurderinger af selskaberne. 

Tabel 4:14 Kreditvurderinger før aflæggelse af krydskautioner 

 Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D 

Stand-alone 

Kreditvurdering 

AA- BB+ AA BB+ 

Strategisk status Kerneforret-

ning 

Ikke strategisk Ikke strategisk Moderat strate-

gisk 

ICR, som følge 

af notching til-

gangen 

AA BB+ AA BBB- 

  

Selskaberne er alle deltagere i en virtuel cash pool-ordning og har i den forbindelse aflagt krydskau-

tioner overfor hinanden til banken. Dette betyder, at alle selskaberne i koncernen vil blive tildelt 

koncernens kreditvurdering. 

Tabel 4:15 Kreditvurderinger efter aflæggelse af krydskautioner 

 Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D 

Kreditvurdering 

efter krydskau-

tioner 

AA AA AA AA 

 

Selskab A og C 

Krydskautionerne har ingen effekt over for Selskab A, da det allerede har koncernens kreditvurdering, 

som følge af notching tilgangen fra afsnit 3.2.3.1 Kreditvurderinger i koncerner. Der vil derfor ikke 

være tilført økonomisk eller kommerciel værdi til selskab A. Der vil i en sådan situation ikke skulle 

betales en provision for de kautioner, der er stillet for selskab A’s forpligtelser i cash pool-ordningen. 

Det samme må konkluderes for selskab C, der ikke var strategisk vigtigt og ikke havde en stand-alone 

kreditvurdering på niveau med koncernen. Selskab C er derfor uberørt af både den implicitte støtte 

og krydskautionerne.  
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Selskab B 

Krydskautionerne medfører, at selskab B’s kreditvurdering opjusteres fra BB+ til AA. Selskab B var 

ikke strategisk vigtigt og implicit støtte vil derfor ikke notche kreditvurderingen op, men det vil kryds-

kautionerne gøre. Der er tilført økonomisk og/eller kommerciel værdi til Selskab B og nyttetesten 

anses for at være bestået for selskab B, hvorefter krydskautionerne på selskabs B’s vegne må under-

lægges en armslængde vurdering. 

 

Selskab D 

For selskab D’s vedkommende vil krydskautionerne medføre, at deres kreditvurderingen bliver op-

justeret til AA fra en kreditvurdering på BBB-. Der er derfor tilført økonomisk og/eller kommerciel 

værdi til selskab D, hvorfor nyttetesten er bestået. Krydskautionerne for selskab D må ligeledes un-

derlægges en armslængde vurdering. 

 

4.6.2.2 Overvejelser ved kautioner 

Kompensationen for aflæggelse af de enkelte samkautioner skal fastlægges på tidspunktet for kauti-

onens afsigelse og må overordnet skulle reflektere de funktioner de udfører, de risici de påtager sig 

og de aktiver de benytter342.  

Kautionsformer, der typisk observeres i cash pool-ordninger er alskyldskautioner. Ved en 

alskyldskaution forstås en kaution, hvor det kautionerende selskab i cash pool-ordningen hæfter for 

alt hvad den originale debitor, ligegyldigt hvilket skyldforhold eller fordring det knytter sig til. Det 

vil dermed sige, at kautionens genstand er ubestemt343.Dette skyldes, at det kautionerende selskab 

hæfter for det modtagende selskabs til enhver tid gældende negative kreditforhold. 

Hvis vilkårene for kautionerne er ens for sam- og medkautionister, må udgangspunktet være at afløn-

ningen for kautionen skal fordeles ligeligt mellem kautionisterne i cash pool-ordningen for at opfylde 

armslængdeprincippet. Hvis der eksempelvis er tre kautionister, der hæfter på de eksakt samme vilkår 

for den eksakt samme fordring, må fordelingen af risikoen ved kautionen være ⅓ til hver part, og 

hver part må derfor skulle aflønnes med ⅓ af den totale værdi af krydskautionerne. 

Det vil kun gøre sig gældende i tilfælde, hvor af alle de tre kautionister i cash pool-ordningen på 

tidspunktet for garantistillelsen er kreditværdige til at kunne kautionerer for 1/3 af gældsforpligtelsen. 

                                                
342 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.31 
343 Thomsen, 2011, s. 113 
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Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det kautionerende selskab, som kreditor vælger, blive disproporti-

onalt bebyrdet for alle kautionisternes samlede forpligtelse, da der ikke kan opnås fuld genopretning 

ved regres mod de andre kautionister. Begrundelsen for dette er, at hvis en eller flere af de kautioner-

ende selskaber kan karakteriseres som insolvente, så må de resterende solvente kautionerende selska-

ber i cash pool-ordningen dele tabet i mellem sig344.  

Det udvalgte kautionerende selskab ville i dette tilfælde have påtaget sig en for høj kreditrisiko, set i 

forhold til den andel af aflønningen selskabet modtog eller skulle have modtaget på det frie markedet. 

Aflønningen ville derfor med alt sandsynlighed ikke kunne dokumenteres at være foretaget på arms-

længdevilkår.  

 

Hvis kun to ud af tre kautionister er kreditværdige på tidspunktet for garantistillelserne til at kunne 

dække et regreskrav på ¼ af den kautionssikrede gæld hver, så må de også kun skulle aflønnes med 

¼ andel hver især. Den tredje kautionist skal derved aflønnes ved ½ andel, da han kun kan gøre regres 

for ¼ andel hos hver af de to andre kautionerende selskaber. Regresansvarets fordeling kan afviges 

ved aftale345, mellem de samkautionerende parter, hvilket betyder, at aflønningen for kautionen blot 

skal fordeles efter aftalens risikoallokering ud fra regresansvaret kontraktuelle fordeling.  

 

De kautionerende selskaber i cash pool-ordningen kan derved retfærdiggøre, at de skal aflønnes med 

den andel der afspejles af deres kreditværdig, og risikoen for ikke at kunne gøre regres hos de andre 

kautionerende selskaber, i det tilfælde at flere selskaber samkautionerer for den samme kautionssik-

rede gæld. 

 

Slutteligt kan det konkluderes, at der skal foretages en analyse af krydskautionernes effekt for hvert 

af de deltagene selskaber, og hvis de underliggende omstændigheder viser, at nyttetesten er opfyldt 

skal disse værdiansættes og gennemgå en armslængdetest. Dette kræver tilstedeværelsen af stand-

alone kreditvurderinger, hvilket ikke altid vil være tilstede. Vurderingen må også antages at være 

yderst besværlig i situationer, hvor der indgår et betydeligt antal selskaber i cash pool-ordningen. Ved 

aflæggelsen af flere krydskautioner, vil muligheden for at gøre regreskrav gældende mod de andre 

kautionister reducere hver enkelt kautionists kreditrisiko på kautionen.   

                                                
344 Thomsen, 2011, s. 227 
345 Thomsen, 2011, s. 227 
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Efter at have fastlagt om der foreligger en kontrolleret serviceydelse vil det næste skridt være at pris-

fastsætte betalingen for denne.  

 

4.6.3 Prisfastsættelsen – valg af metode 

OECD foreskriver, at fastlæggelsen af en armslængde kompensation skal inddrage både det modta-

gende selskabs og det ydende selskabs perspektiv. Dette inkluderer overvejelser om værdien for mod-

tageren og hvor meget en sammenlignelig uafhængig part ville være villig til at betale for sådan en 

ydelse under sammenlignelige omstændigheder.  Det vil også være relevant at overveje det ydende 

selskabs omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen346. OECD anbefaler at benytte de fem 

anbefalede prismetoder: Den frie markedsprismetode (CUP), videresalgsprismetoden, kostplumeto-

den, den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM) og den transaktionsbaserede avancefor-

delingsmetode. Det følgende afsnit vil analysere anvendeligheden af de fem ovennævnte metoder til 

prisfastsættelsen af krydskautioner. 

4.6.3.1 Den frie markedsprismetode (CUP) 

Den frie markedsprismetode kan være anvendelig, som prisfastsættelsesmetode for sikkerhedsstillel-

ser i cash pool-ordninger i de tilfælde, hvor der kan findes sammenlignelige referencetransaktioner. 

Priser og vilkår for eksterne sikkerhedsstillelser, er næppe ofte offentligt tilgængelige, og det vil der-

for være svært for koncerner at anvende den frie markedsprismetode til fastlæggelsen af armslæng-

deprisen. Referencetransaktionen skal særligt opfylde være sammenlignelig særligt med hensyn til 

faktorer som lånets løbetid, den valuta som lånet er optaget i, stillingen i prioritetsrækkefølgen og 

kreditværdigheden af låntager347. Det kan også være svært at foretage justeringer for, at der foreligger 

flere kautioner i den kontrollerede transaktion, da der højest sandsynligt ikke vil ske krydskautioner 

mellem uafhængige parter. 

Credit default swaps kan dog være en måde, at anvende den frie markedsprismetode, i dette tilfælde 

som en ekstern CUP som prisfastsættelsesmetode, ved at sammenligne koncerninterne sikkerheds-

stillelse med tredjeparts sikkerhedsstillelse for sammenlignelige låneforhold på det frie marked348.  

Dette skyldes, at en Credit Default Swap og en sikkerhedsstillelse for et lån eller en obligation, over-

ordnet kan betragtes som værende meget ens. En credit default swap er en aftale mellem køber og 

                                                
346 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 7.29 
347 Den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit C.D.11.10.2.1 
348 Chand and Averyanova, 2019  
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sælger, hvor køberen får kompensation af sælgeren, af den indbyggede garanti, i tilfælde af udstede-

ren af referenceaktivets misligholdelse.  

Credit Default Swaps kan derfor anvendes som en god indikator for den frie markedsprismetodes 

anvendelse på garantistillelser i cash pool-ordninger, da risikopræmien, som nævnt ovenfor, repræ-

sentere markedets prisfastsættelse af aflønningen for at påtage sig referenceaktivets risiko, på et gi-

vent tidspunkt.  

Hvorvidt prisen for en koncernintern garanti er foretaget i overensstemmelse med armslængdeprin-

cippet, må derfor kunne fastlægges på baggrund af markedets prisfastsættelse af præmien på Credit 

Default Swappen, og dermed prisen på risikoen for indgåelsen af eksakt samme låneforhold for de 

uafhængige debitorer.  

 

Præmien på credit default swaps, som reference transaktion i sammenlignelighedsanalysen må derfor 

anses som et stærkt argument for, at transaktionen er foretaget på armslængdevilkår. Dette skyldes at 

prisfastsættelsen er sket på det frie marked og mellem uafhængige parter på baggrund af, hvordan de 

vurderer kreditværdigheden af referenceenheden på tidspunktet for indgåelsen af credit default swap-

kontrakten.  

Det kan dog være svært at sammenligne interne sikkerhedsstillelser med finansielle kontrakter som 

eksempelvis en credit default swap, da de indeholder et element af likviditetsrisiko og særligt et stort 

element af spekulation fra investorens side, hvilket kan medfører at prisfastsættelsen forvrænges be-

tydeligt, sammenlignet med en normal sikkerhedsstillelse.  

 

Credit default swaps lever derfor nok ikke op til de strenge krav for sammenlignelighed, for anven-

delsen af CUP metoden349, og tilsvarende må det antages at pålidelige justeringer350 ikke kan foreta-

ges for faktorer som spekulation og likviditetsrisiko351. 

Vurderingen af hvorvidt prisfastsættelsen af en sikkerhedsstillelse ved anvendelse af Credit Default 

Swaps som ekstern CUP, i koncerner og deraf i cash pool-ordninger og om disse opfylder armslæng-

deprincippet, er dog stadig uafklaret, grundet mangel på retspraksis på området.  

 

                                                
349 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.16 
350 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.17-2.19 
351 CUP-metoden forudsætter, at der er stor sammenlignelighed mellem de to transaktioner, fordi selv en mindre forskel mellem to 

produkter kan skabe en præference for den ene transaktion frem for den anden, hvilket vil afspejles i prisen. 
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4.6.3.2 Videresalgsprismetoden og kostplusmetoden 

Disse metoder anvender bruttoavancen på sammenlignelige transaktioner ved fastlæggelsen af prisen 

på den kontrollerede transaktion352. 

Kostplusmetoden sammenligner det avancetillæg (mark-up), der vil blive pålagt af det selskab, der 

sælger aktivet eller yder servicen i en kontrolleret transaktion, med en mark-up pålagt i en sammen-

lignelig ukontrolleret referencetransaktion353. Prisen, der fremkommer efter at have tillagt bruttomar-

ginen til omkostningerne i den oprindelige kontrollerede transaktion vil efter denne metode være at 

betragte som armslængdeprisen354. En sikkerhedsstillelse har ikke nogle direkte omkostninger ved 

aflæggelsen, kun en eventuel omkostning i fremtiden. Derfor vil kostplusmetoden ikke direkte an-

vendelig. 

Videresalgsprismetoden tager udgangspunkt i den pris et produkt bliver videresolgt til en uafhængig 

part og reducerer herefter denne pris med en bruttomargin for at finde prisen på den kontrollede trans-

aktion.  Videresalgsprismetoden vil typisk anvendes af salgs og distributionsvarer, der køber og sæl-

ger varer og hvor virksomheden ikke bidrager med værdifulde immaterielle aktiver. Metoden anses 

derfor ikke at være relevant til prisfastsættelse af sikkerhedsstillelser. 

4.6.3.3 Den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM)  

TNMM (Transactional Transaction Net Margin Method) tager sit afsæt i nettoresultatet for en kon-

trolleret transaktion og sammenlignes med nettoresultatet for en uafhængig transaktion. Sammenlig-

neligningen af nettoresultatet foretages på baggrund en Profil level Indicator (PLI)355 der anses som 

den mest passende for den kontrollerede transaktions sammenlignelighed med en uafhængig transak-

tion356.   

Metoden tager udgangspunkt i anvendelsen af nettoavance-marginen, og da nettoavancen ikke er di-

rekte under indflydelse af sikkerhedsstillelsen ved tidspunktet for afgivelsen, vil prisfastsættelsesme-

toden, derfor ikke være retvisende og opfylde kravet om Best method rule357. 

 

                                                
352 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt.  2.27 og pkt. 2.45 
353 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.45 
354 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines, pkt. 2.45 - 2.61 
355 Dette kan også defineres som det nøgletal der anvendes som beregningsgrundlag i metoden. Det anvendes som udgangspunkt til at 

fastsætte nettoresultatet i forhold til omsætning(salg), aktiver eller omkostninger. jf. Wittendorff, 2018, 560 
356 OECD, 2017 2.64 - 2.113 
357 Den metode der må anses som at være den mest retvisende skal anvendes efter dette princip som fremsat af OECD, 2017, pkt 2.2. 

Desuden er denne fremgangsmetode også fastsat i international retspraksis i henholdsvis Tyskland og Canada. jf.Wittendorff. 2018, 

s. 520 
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4.6.3.4 Profit split 

Profitsplit anvendes ofte, når begge parter bidrager med unikke og værdifulde funktioner, aktiver og 

risici. Når der afgives en sikkerhedsstillelse på vegne af en debitor, bidrager debitor ikke selv til 

værdiskabelsen i transaktionen. Det vil udelukkende være stilleren af garantien, som forpligter sig 

til at stille kapital til rådighed og påtage sig en kreditrisiko. Metoden kan derfor ikke anses for at 

være anvendelig for sikkerhedsstillelser. 

4.6.3.5 Anvendelsen af alternative prisfastsættelsesmetoder for sikkerhedsstillelser 

Hvis det ikke er muligt at anvende en af OECD’s fem anbefalede metoder til prisfastsættelsen af 

koncerninterne transaktioner, må alternative metoder der ikke fremgår af OECD’s transfer pricing 

retningslinjer benyttes358. Det kræver dog en nøje redegørelse for, hvorledes den alternative metode, 

kan anses for værende i overensstemmelse med armslængdeprincippet, samt en forklaring på hvorfor 

de fem OECD anerkendte metoder er mindre anvendelige end den anvendte alternative metode til 

prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelsen359. En såkaldt tommelfingerregel er derfor ikke tilstrækkelig, 

da anvendelsen af metoden stadig skal foretages i overensstemmelse med principperne i OECD TPG 

kapitel 1-3360. Hvis det ikke er muligt at fastlægge en retvisende prisfastsætte ved anvendelsen af én 

metode, er det tilladt at anvende to prisfastsættelsesmetoder i fællesskab hvis der på baggrund af disse 

kan fastlægges en armslængdepris der er tilfredsstillende for transaktionens parter361.  

4.6.3.5.1 Yield Approach til prissætning af krydskautioner i cash pool-ordninger. 

Yield approach kan anvendes til at beregne armslængdeprisen for en given sikkerhedsstillelse ved at 

fastlægge et rente-spread på baggrund af forskellen mellem den rente, selskabet i cash pool-ordningen 

skulle have betalt ud fra en stand-alone kreditvurdering og den rente selskabet ville kunne få i kraft 

af en sikkerhedsstillelse362.  

Foruden effekten af sikkerhedsstillelsen, er det efter afsigelsen af GE Capital sagen363, blevet afgø-

rende at anerkende værdien af implicit støtte, også i forbindelse med prisfastsættelsen af sikkerheds-

stillelser. Årsagen til dette, er at den rentefordel der skal opgøres som forskellen mellem stand-alone 

kreditvurderingen og selskabets kreditvurdering med sikkerhedsstillelsen, beregnes efter der er taget 

højde for effekten af implicit støtte. Hvis renten fastsat efter debitors egen kreditvurdering tillagt 

                                                
358 OECD, 2017,Transfer Pricing Guidelines pkt 2.9 
359 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt 2.9 
360 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines  pkt 2.12 
361 OECD,2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 2.12 
362 Vikram Chand og Vera Averyanova , 2019 
363  General Electric Capital Canada Inc. vs The Queen, 2010, FCA 344,  
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implicit støtte er 2% og renten efter sikkerhedsstillelsen er 1%, så vil nytteværdien af sikkerhedsstil-

lelsen efter Yield approach prisfastsættes til 1%. 

Yield approach som fremgangsmetode i cash pool-ordninger angiver dog ikke nødvendigvis arms-

længdeprisen for kompensationen for sikkerhedsstillelsen, men angiver i stedet det maksimale lånta-

ger er villig til at betale for sikkerhedsstillelsen364. Parternes realistiske alternative skal overvejes i 

forbindelse med fastsættelse af armslængdeprisen365. En transaktion der bliver foretaget mellem uaf-

hængige parter, vil derfor altid allokere fordelen i rente-spreaded mellem sig på baggrund af faktorer, 

som eksempelvis deres forhandlingsstyrke og risikoen for det sikkerhedsstillende selskab366. Yder-

mere, skal armslængde-prisfastsættelsen også begrundes i, at et selskab i cash pool-ordningen må 

antages at vælge den koncerninterne sikkerhedsstillelse, fordi det anses som værende det mest øko-

nomisk attraktive, blandt alternative eksterne sikkerhedsstillelser367.  

4.6.3.5.2 Black & Scholes til prissætning af krydskautioner i cash pool-ordninger 

Prisfastsættelsesmodeller der bygger på den teoretiske prisfastsættelse af optioner kan være anvende-

lige til at prisfastsætte koncerninterne sikkerhedsstillelser, som forekommer i cash pool-ordninger. 

Modellerne kan anvendes, da en sikkerhedsstillelse for en kreditfacilitet kan anses som værende en 

rettighed for långiveren til at sælge lånet videre til det sikkerhedsstillende selskab, til den nominelle 

værdi i det tilfælde, at det låntagende selskab misligholder sine forpligtelser368. 

Black & Scholes-modellen søger at prisfastsætte af optioner og kan være anvendelig i transfer pricing 

forhold, hvor det underliggende aktiv er en obligation369. Modellen er kostbaseret og resultatet af 

modellen vil reflektere den minimale værdi, som yderen af sikkerhedsstillelsen vil være villig til at 

acceptere. 

4.6.3.5.3 Valuation of expected loss  

Denne metode prisfastsætter en sikkerhedsstillelse ved at sætte en forrentning på yderens forventede 

tab. Det forventede tab kan beregnes på baggrund af formlen, der blev angivet i afsnit Metoden fast-

                                                
364  Vikram Chand og Vera Averyanova, 2019 
365 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.38 
366 Vikram Chand og Vera Averyanova, 2019 
367 Dette anses som værende en grundantagelse for vurderingen af om armslængdeprincippet er opfyldt jf.  Wittendorff, 2018, s 145. 

og OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 1.38. Det må derfor uden tvivl også gøre sig gældende ved sikkerhedsstillelse i 

cash pool-ordninger.   
368 Bakker & Levey, 2012, s. 37 
369 Bakker & Levey, 2012, s. 37 
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sætter ligesom Black-Scholes modellen den minimale værdi yderen af sikkerhedsstillelsen vil accep-

tere. Armslængdevurderingen skal ved brug af denne metode ligeledes overveje parternes realistiske 

alternativer370. 

4.6.3.5.4 Capital support/cost of capital method  

Prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelsen sker ved at anskue den hypotetiske mængde egenkapital, der 

ville være påkrævet for at opnå den samme kreditvurdering, som det sikkerhedsstillende selskab i 

cash pool-ordningen. Betalingen for sikkerhedsstillelsen fastlægges herefter ud fra, hvad en hypote-

tisk indskyder af egenkapital vil kræve i afkast på deres kapitalindskud i selskabet371.  

 

Prisfastsættelsen vil derfor kunne beregnes på baggrund af nedenstående formel: 

 

𝐴𝑓𝑙ø𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒 = 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑠𝑘𝑢𝑑 ∗ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 372 

 

Fastlæggelsen af det hypotetiske kapitalindskud, som er påkrævet for at hæve debitors kreditvurde-

ring til det sikkerhedsstillendes kreditvurdering, er en kompliceret og usikker metode. Kreditvurde-

ringer beregnes som udgangspunkt på baggrund af mange faktorer, såsom gearing, profitabilitet, sel-

skabets størrelse, gældsdækning (En måling af et selskabs egenskab til at generere profit til at afdække 

dets gældsforpligtigelser) og selskabets samlede likviditet, for bare at nævne nogle blandt flere373.   

Det vil derfor ikke være en ligetil at vurdere effekten af et hypotetiske kapitalindskud på kreditvur-

deringen,  

Debitor-selskabet og det sikkerhedsstillende selskab i cash pool-ordningen skal yderligere også først 

kreditvurderes på stand-alone basis, da forudsætningen for at beregne størrelsen af det hypotetiske 

kapitalindskud, som er nødvendigt for at hæve debitors kreditvurdering til sikkerhedsstillerens kre-

ditvurdering, er at det vides hvilken kreditvurdering der skal hæves fra.  Kreditvurderingen af debitor-

selskabet vil i dette tilfælde også skulle tage højde for implicit support374, forinden prisfastsættelsen 

af sikkerhedsstillelsen på baggrund af den hypotetiske kapitalindskud sker. 

                                                
370 Vikram Chand & Vera Averyanova, 2019. 
371 Bakker & Levey, 2012, s. 37 
372 Egenkapitalsafkastet skal ses i overensstemmelse med den regnskabsmæssige definition af Return on equity (ROE) 
373 Hansen mfl., 2015 
374 General Electric Capital Canada Inc. vs The Queen, 2010, FCA 344,  
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4.6.4 Konklusion på prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelserne  

Anvendelsen af de tradionelle metoder vil afhænge af omstændighederne i den konkrete sag. De al-

ternative metoder kan i stedet benyttes i fælleskab til fastlægge minimumværdien, defineret som om-

kostningerne for kautionisten og maksimums værdien, der udgør nytteværdien for debitor. Arms-

længdeprisen vil befinde sig inden for dette spænd. Efter at den samlede betaling for krydskautionerne 

er fastlagt, skal disse allokeres ved hjælp af en allokeringsnøgle til de selskaber, der har aflagt kauti-

onerne, da de alle bidrager til værdien af krydskautionerne. 

Kapitel 5 - Safe Harbour for lånetransaktioner  

5.1 Indledning 

Mange landes skattemyndighederne foretager i dag transfer pricing kontroller af deres skattepligtige 

multinationale selskaber. Formålet med disse kontroller er at sikre, at den handel der foregår over 

landegrænser ikke er prisfastsat “forkert”. Det skyldes, at en forkert prisfastsættelse kan resultere i, 

at et eller flere af de involverede lande i den grænseoverskridende transaktion får en mindre andel af 

koncernens skattepligtige indkomst, og dermed også et mindre skatteprovenu375. Skattemyndighe-

derne forsøger derfor at sørge for, at prisfastsættelsen lever op til armslængdeprincippet i OECD 

MTC art. 9 og OECD TPG for at undgå dette. 

Dette gøres ved at udtage virksomhederne til kontrol, hvortil det eftertestes om virksomhedernes 

transfer pricing dokumentation er i overensstemmende med armslængdeprincippet.  Hvis dokumen-

tationen ikke anses for at være konform med armslængdeprincippet, har skattemyndighederne mulig-

hed for at ændre priserne og vilkårene for den grænseoverskridende transaktion mellem koncernen-

selskaberne376.  

Omkostningerne forbundet med dokumentation af alle kontrollerede transaktioner i en cash pool-

ordning, kan dog for skatteyderne såvel som skatteadministrationerne være meget byrdefuld. Doku-

mentationskravet er efter dansk lovgivning omfattende, da armslængdevurderingen til tider kræver, 

at der skal foretages indsamlinger og analyser på store mængder af data, og det kan både være en 

bekostelig og besværlig affære 377 378  

                                                
375 SKAT’s Transfer pricing-redegørelse 2017 - Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 273 Offentligt 
376 Den juridiske vejledning 2019-1 afsnit CD.11.13.1 
377 OECD, 2017, pkt. 4.106 
378 SKM2018.584.BR foreskriver følgende overvejelser om omkostningerne for selskaberne: 

“Bødeniveauet forestilles fastlagt ud fra følgende princip: At der ved manglende eller mangelfuld opfyldelse af dokumentationsplig-



          

 103 

 

Skattepligtige selskaber i Danmark der opfylder kravene i Skattekontrollovens §§ 38 og 40, skal jf. 

Skattekontrollovens § 39 dokumentere, at de anvender priser og vilkår for kontrollerede transaktioner, 

som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mel-

lem uafhængige parter, jf. Ligningsloven § 2. De nærmere krav til dokumentationens indhold er fast-

lagt i Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner379 og 

overholder de selskaber, der er underlagt dokumentationspligten, ikke kravene, kan det resultere i 

voldsomme sanktioner i form af bødestraf efter reglen i Skattekontrollovens §84 stk.1 nr. 5380.  

 

Det kan, som det nævnes ovenfor være meget byrdefuldt for selskaberne at opfylde dokumentations-

forpligtelsen og dokumentere, at alle transaktioner er fastsat på armslængdevilkår, især i cash pool-

ordninger, der er kendetegnet ved mange hyppige transaktioner381. Derfor har OECD inkorporeret 

safe harbour konceptet til de tilfælde, hvor dokumentationsbyrden er disproportional med selskabets 

størrelse, de funktioner selskabet yder og de risici der er til stede i forbindelse med den kontrollerede 

transaktion382.  

5.2 Definition af safe harbours  

Safe harbours er en regler, der finder anvendelse for en bestemt type af transaktioner, eller potentielt 

en bestemt type af skatteydere, der bliver lettet for den bevisbyrde der ellers normalt relaterer sig til 

at dokumentere at transaktionen er foretaget på armslængdevilkår383. Safe harbours skal dermed op-

fattes som et bestemt område af lovgivningen, hvor den normale dokumentationspligt for armslæng-

devurdering på koncerninterne transaktioner er undtaget.  

                                                
ten skal betales en minimumsbøde (250.000 kr.) svarende til to gange de sparede omkostninger ved ikke i første omgang at have ud-

arbejdet dokumentationen eller den fulde dokumentation. Rettes der op herpå den manglende dokumentation udarbejdes og i den 

fornødne kvalitet nedsættes bøden til det halve, dvs. en gang de sparede omkostninger (125.000) Hvis der yderligere bliver tale om 

en forhøjelse af indkomsten, som følge af, at armslængdeprincippet ikke er opfyldt, forhøjes minimumsbøden med et beløb svarende 

til 10 pct. af indkomstforhøjelsen.” 
379 BEK nr 1297 af 31/10/2018 - Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 
380 Bøden udgør et grundbeløb på 250.000 kr. pr. indkomst år og bøden (grundbeløbet) nedsættes til det halve, 125.000 kr. pr. ind-

komstår, hvis den manglende dokumentation efterfølgende udarbejdes i den fornødne kvalitet jf. Den juridiske vejledning kapitel 

C.D.11.13.1.3.3.,Se hertil særligt SKM2018.584BR, hvor selskabet blev idømt en samlet bøde på 625.000 kr., da dokumentations-

pligten ikke var efterlevet for en årrække på fem år, hvor den dog derefter blev indleveret og bøde dermed nedsat til 125.000 for 

hvert af de fem indkomstår.  

Bøden kan derudover ultimativt  forhøjes med 10 pct. af indkomstforhøjelsen, hvis der sker en forhøjelse af indkomsten som følge af, 

at armslængdeprincippet ikke er opfyldt. 

Bøden gælder desuden for hver enkelt enhed der ikke har opfyldt dokumentationforpligtelsen, i så fald den var underlagt denne efter 

reglerne i Skattekontrolloven.  
381 OECD, 2017, pkt. 4.102 
382 OECD, 2017, pkt. 4.106 
383 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 4.102 
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Vanskeligheder og omkostninger der kan opstå ved dokumentation af, at transaktioner er foretaget på 

armslængdevilkår, kan undgås ved at fastlægge omstændigheder, hvorunder de skattepligtige selska-

ber kan vælge at følge en forsimplet fremgangsmåde til prisfastsættelsen af denne transaktionstype384 

Dette kræver, ikke desto mindre, at afgrænsningen af disse transaktionerne er defineret klart og tyde-

ligt, og at skattemyndighederne i jurisdiktionen udtrykkeligt accepterer en sådan forsimplet frem-

gangsmåde385.  

Safe harbours søger derved386, (i) At gøre det mere enkelt, at dokumentere overholdelsen af arms-

længdeprincippet, og sænke de omkostninger der relaterer sig dertil, (ii) at skattemyndighederne og 

skatteyderne er enige om prisfastsættelsesmetoden for transaktionstypen som udgangspunkt, (iii) og 

at skattemyndighederne kan allokere deres administrative ressourcer fra lav-risiko transaktioner til 

høj-risiko transaktioner. 

 

Et eksempel på en safe harbour regel er at indføre en forsimplet prisfastsættelsesmetode for bestemte 

transaktionstyper, som det eksempelvis ses i OECD’s Transfer Pricing Guidelines kapitel 7, om low 

value adding intra-group services.  

Prisfastsættelsen for denne type af services kræver ikke noget benchmark-studie eller lignende doku-

mentation for at dokumentere, at prisen er fastsat på armslængdevilkår. Der er i stedet fastsat en fast 

mark-up på 5% på omkostningsbasen387, der altid kan anvendes i de tilfælde, hvor at transaktionsty-

pen opfylder kravene i pkt. 7.45 i OECD TPG. 

 

De finansielle transaktioner der forekommer i cash pool-ordninger vil dog ikke kunne defineres som 

low value-adding services, da disse falder uden for definitionen i OECD TPG pkt. 7.45, og desuden 

er direkte undtaget under fælles betegnelsen financial transactions388.  

5.3 Safe harbours for transaktioner i cash pool-ordninger 

Hyppigheden og mængden af lånetransaktioner der forekommer i fysiske cash pool-ordninger389 be-

sværliggør ikke desto mindre dokumentationen af armslængde vurderingen, og den administrative 

                                                
384 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 4.101 
385 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 4.101 
386 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 4.105 
387 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt. 7.61 
388 OECD, 2017, Transfer Pricing Guidelines pkt 7.47  
389 SU 2015, 61 - Hansen mfl. Prisfastsættelse af koncerninterne finansielle transaktioner i praksis, 2015 
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byrde for skatteydere og skatteadministration bliver i den forbindelse forøget. Ydermere besværlig-

gøres armslængdevurderingen også af, at kreditvurderingerne skal foretages på stand alone basis ved 

dokumentation af lånetransaktioner på armslængdevilkår, da deltagende selskaber i cash pool-ord-

ningen sjældent har en selvstændig kreditvurdering.  

 

Skatteyderen vil derpå skulle kunne dokumentere kreditvurderingen af sine enkelte koncernselskaber, 

for at kunne sikre sig mod eventuelle justeringer fra SKAT’s side ved deltagelsen i en cash pool-

ordning.  Kreditvurderinger er dog langt fra billige390, og omkostningerne forbundet med at foretage 

stand-alone kreditvurderinger i cash pool-ordninger og koncerner med mange deltagere, må derfor 

anses som værende meget bebyrdende for skatteyderne.  

 

Indførelsen af en safe harbour-løsning for fysiske cash pool-ordninger og de tilhørende låne transak-

tioner, kunne derfor overvejes for at mindske dokumentationsbyrden og administrationsbyrden for 

henholdsvis skatteyder og skatteadministration.  

5.4 Eksisterende safe harbours for finansielle services  

I dette afsnit analyseres enkelte eksisterende safe harbours for finansielle services med det formål at 

fastlægge, hvorledes en simplificeret tilgang til prisfastsættelsen af lånetransaktioner i fysiske cash 

pool-ordninger bør udformes, på baggrund af allerede eksisterende safe harbour regler for finansielle 

services.  

5.4.1 Normalrenten i dansk ret  

Før indførelsen af LL § 2 brugte skattemyndighederne en normalrente, svarende til nationalbankens 

diskonto + 4 pct. som et anerkendt mål for armslængderenten391. Normalrenten blev dog aldrig af-

skaffet, og både Landsretterne og Højesteret har bekræftet, at en rentefiksering kan ske på baggrund 

af normalrenten392. Kriterieret for at anvende normalrenten, som værende retvisende for rentefastsæt-

telsen er, at det ikke har været muligt at foretage en individuel rentefastsættelse393.  

                                                
390 S&P Global Ratings U.S. Ratings Fees Disclosure 2019, s. 2. Alternativt kan anvendelsen af et kreditvurderingsværktøj (Som 

eksempelvis Moodys’ Risc Calc), som på nuværende tidspunkt er den mest anvendte tilgang til at fastlægge kreditvurderingen. Li-

censen til disse kreditvurderingsværktøjer er dog også meget dyre, og omkostningen for skatteyderen vil derfor stadig være betydelig.  
391 Wittendorff, 2018, s. 488 
392 Wittendorff, 2018, s. 488 
393 Wittendorff, 2018, s. 489 
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5.4.2 OECD’s rapport om eksisterende safe harbours 

OECD fremlagde i 2012 en rapport der redegjorde for hvilke typer af safe harbours, der eksisterede i 

de adspurgte lande i undersøgelsen, og hvorledes denne simplificerede fastlæggelse af armslængde-

prisen fungerede394. Undersøgelsen viste, at 33 af de 41 adspurgte lande havde indført en eller flere 

former for safe harbour-regler til at foretage en forsimplet prisfastsættelse395 

Ud af de i alt 33 lande med safe harbour-regler var der seks lande der havde indført safe harbour-

regler for rentefastsættelsen på lånetransaktioner396, og ud af disse spænder typen af safe harbour 

regler vidt. Der forekommer ingen safe harbour-regler i undersøgelsen, der er direkte anvendelige for 

cash pool-ordninger. Men da fastlæggelsen af renten i fysiske cash pool-ordninger, som udgangs-

punkt sker på samme måde, som ved normale finansielle tranaktioner, vil de være relevante at under-

søge i relation til cash pool-ordninger.  

Der vil derfor nedenfor gives to eksempler på eksisterende safe harbour-regler for lånetransaktioner, 

der er relevante for afhandlingens problemstilling. 

 

Eksempel 1 – Regel for rentefastsættelsen på baggrund af gennemsnitlig kreditvurdering: 

New Zealands safe harbour-regel har fastlagt CUP, som den mest anvendelige prisfastsættelsesme-

tode, men hvis sammenlignelige transaktioner ikke kan findes, så skal der tillægges 300 basispoint til 

basisrenten for, at transaktionen kan anses som værende armslængde397. Reglen finder dog kun an-

vendelse for lånetransaktioner med en hovedstol på en værdi under 2 mio. NZD. Baggrunden for 

reglen er, at de fleste koncerner i New Zealand er kreditvurderet til BBB (Ba2), og risikotillægget er 

derfor er fastsat derefter. Reglen blev indført i lovgivningen i 2008 og er ikke blevet revideret fra 

2008 til 2012398.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
394 OECD, 2012. s. 6 
395 OECD, 2012. s. 7 
396 OECD, 2012. s. 12-14 (“Austria, Japan, New Zealand, Slovenia, South Africa and the United States”) 
397 OECD, 2012. s. 109 
398 OECD, 2012. s. 109 



          

 107 

Eksempel 2 – Regel for rentefastsættelsen, desuagtet andre faktorer: 

Sydafrikas safe harbour-regel for kontrollerede lån regulerer alle typer af kontrollerede lån, uanset 

størrelsen på lånets hovedstol399. Her fastsættes en rente på de kontrollerede transaktioner til 2% ren-

temarginal tillagt den sydafrikanske Prime interest rate for lån denomineret i sydafrikanske rand. For 

lån der er denomineret i fremmed valuta bliver den i stedet fastlagt til LIBOR + 2%400.  

 

Fælles for alle safe harbour-reglerne i alle seks lande med regler for finansielle transaktioner var at 

de alle var valgfrie at anvende, hvis den kontrollerede transaktion faldt inden for reglens anvendel-

sesområde401.  

5.5 Overvejelser vedrørende indførelsen af safe harbour-løsninger 

for cash pool-ordninger   

Nedenstående analyse søger at fastlægge, om det er muligt at opsætte et forslag til en safe harbour-

regel, der er anvendelig for lånetransaktioner i fysiske cash pool-ordninger.  

5.5.1 Safe harbour-regel for cash pool ordninger  

Som nævnt tidligere i denne afhandling, kan dokumentationen af de koncerninterne transaktioner 

være en meget bekostelig og ikke mindst kompliceret affære i fysiske cash pool-ordninger. En safe 

harbour-regel, skal derfor kunne afhjælpe og lempe dokumentationsbyrden cash pool-ordninger.  

 

En af de centrale udfordringer i forbindelse med prisfastsættelsen af lånetransaktionerne i fysiske 

cash pool-ordninger er, at det er kompliceret at foretage en kreditvurdering på stand alone-basis af de 

deltagende selskaber i cash pool-ordningen. Det kan derfor overvejes, hvorvidt en ”one size fits all” 

tilgang for kreditvurderingen af selskaberne i cash pool-ordningen, kan anvendes som en safe har-

bour-regel402. Muligheden for indførelsen af en simplificeret tilgang til kreditvurderinger for selska-

ber i cash pool-ordningen, og en tilhørende normal rente, som anvendt i begge ovenstående eksempler 

og dansk ret, vil derfor analyseres nærmere nedenfor.  

                                                
399 OECD, 2012, s. 133 
400 OECD, 2012. s. 133 
401 OECD, 2012. s. 20 
402 Hansen mfll, 2015, s.6 
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5.5.2 Safe harbour-regel for fastlæggelsen af normalrenten i fysiske cash pool-ordnin-

ger 

I fysiske cash pool-ordninger er den hyppigste transaktionstype ind- og udlån mellem alle de delta-

gende selskaber i cash pool-ordningen og cash pool-lederen. Prisfastsættelsen af disse lånetransakti-

oner på baggrund af alle selskabernes stand alone-kreditvurdering, må derfor antages at være den 

mest byrdefulde. 

 

Et forslag til en safe harbour-regel til rentefastsættelsen på lånetransaktioner i fysiske cash pool-ord-

ninger, kunne derfor baseres på anvendelsen af en normal rente, der altid ville kunne anvendes, i 

tilfælde af at selskabet kan dokumentere en kreditvurdering foretaget på baggrund af en forsimplet 

kreditvurderingsmetode, der var mindre omkostningsfuld og simpel at foretage.  

 

En eventuel safe harbour regel for rentefastsættelsen i fysiske cash pool-ordninger bør derfor være 

toleddet og bestå af følgende led: 

1. Forudsætningen for retten til anvendelsen af normalrenten, på baggrund af en forsimplet kre-

ditvurderingsmetode, der er retligt anerkendt. 

2. Fastsættelsen af normalrenten der er anerkendt af skatteyder såvel som skattemyndighed som 

en forsimplet prisfastsættelse af låntransaktionen.  

 

Det vil i de nedenstående afsnit derfor analyseres hvorledes en sådan regel bør udformes, og hvilke 

fordele og ulemper indførelsen af den medfører.  

5.5.3 Forsimplet kreditvurdering  

Formål: 

Den forsimplede kreditvurdering fungerer, som det første led i safe harbour-reglen ved at opsætte 

forudsætningerne for retten til at anvende normalrenten, som forsimplet prisfastsættelsesmetode for 

lånetransaktionerne i fysiske cash pool-ordninger. Foruden dette, vil en simplificeret tilgang til stand 

alone-kreditvurderinger sikre en mere konsistent behandling af de omfattede selskaber i ordningen. 

Dette skyldes, at den forsimplede tilgang til kreditvurdering på stand alone-basis er accepteret af både 

skatteyder og skattemyndighed. 
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Anvendelsen af en kreditvurderingsmodel til en forsimplet kreditvurdering på stand alone-basis 

Kreditvurderingsmodellen, og forudsætningen for anvendelsen af den, skal være fastlagt ved enten 

lov eller via retspraksis for at sikre en konsistent behandling af selskaberne og skattemyndighe-

derne403. Alternativt skal den indarbejdes i dansk ret som et cirkulære med en vejledning til en for-

simplet kreditvurdering, som det eksempelvis kendes fra Skatteministeriets cirkulære om værdian-

sættelse af goodwill404 

Der findes flere typer af kreditvurderingsmodeller, der kan anvendes til at fastlægge et selskabs kre-

ditvurdering på baggrund af dets sandsynlighed for misligholdelse405. Modellerne er sammenlignet 

med traditionelle kreditvurderinger eller syntetiske kreditvurderinger simple at anvende, og modsat 

disse er beregningsgrundlaget offentligt tilgængeligt og kan derfor anvendes uden større omkostnin-

ger for selskaberne i cash pool-ordningerne. Et godt eksempel på en kreditvurderingsmodel, der er 

simpel at anvende, og giver et retvisende billede af kreditvurderingen er Altmans z-score, som præ-

senteret i kapitlet i 3.3.2 De fundamentale komponenter af en kreditvurdering. Altmans Z-score byg-

ger på ratioer beregnet på simple nøgletal406, der er tilgængelige i standardiserede regnskaber for 

selskaber i fysiske cash pool-ordninger. Kreditvurderingsmodellen vil derfor kunne anvendes på alle 

de deltagende selskaber der er i stand til at levere et selvstændigt regnskab adskilt fra koncernens 

konsoliderede regnskab, til at fastlægge en forsimplet kreditvurdering på stand alone-basis.  

 

Altmans Z-score til fastlæggelsen af forudsætninger for anvendelsen af normalrenten  

Resultatet af et selskabs kreditvurdering på baggrund af Z-scoren angiver ikke en bestemt credit-

rating, men angiver ikke desto mindre grænseværdierne for selskaber med en høj sandsynlighed for 

misligholdelse (<1,81) og selskaber med en lav sandsynlighed for misligholdelse (>2,99). Værdierne 

der i mellem (1.81-2,99) er en gråzone og må derfor undersøges nærmere. 

De to grænseværdier for henholdsvis høj sandsynlighed for misligholdelse og lav sandsynlighed for 

misligholdelse, kunne herved tjene som grænseværdierne for anvendelsen af én eller to normalrenter, 

der afspejler henholdsvis høj og lav risiko ifølge Altmans Z-score. 

Et låntagende selskab med en z-score beliggende i mellem de to grænseværdier, betragtes af Altman 

som usikre407, og må derfor skulle dokumenteres nærmere, og falder derfor uden for forudsætningen 

                                                
403 Dette kendes eksempelvis fra anvendelsen af normalrenten i dansk ret, der udelukkende er fastlagt i forarbejderne til ligningslo-

vens §2 samt i retspraksis jf. Wittendorff, 2018, s. 488 
404 Skatteministeriets cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 til værdiansættelse af goodwill 
405 Petersen & Plensborg, 2012 s. 293-294 
406 Andresen, 2012, s. 170  
407 Andresen, 2013, 171 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
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for anvendelsen af safe harbour-reglen. Selskaber i den fysiske cash pool-ordning, med en Z-score 

beliggende mellem de to grænseværdier, bør derfor prisfastsætte deres lånetransaktioner på baggrund 

af de almindelig krav for dette.  

Et eksempel på forudsætningen for anvendelsen af den foreslåede safe harbour regel ses nedenfor.  

Eksempel 5:1 Anvendelsen af den forslåede safe harbour-regel 

Eksempel: 

 

En fysisk cash pool-ordning indeholder tre selskaber (A, B og C) foruden cash pool-admini-

stratoren. Ingen af selskaberne er kreditvurderet. Antag nu at A, B og C anvender Altmans 

Z-score som forsimplet kreditvurderingsmetode, for at finde undersøge hvorvidt de lever op 

til forudsætningen for anvendelsen af normalrenten. 

Resultat af Z-score beregning   

Selskab A Selskab B Selskab C 

3 1,9 1,7 

 

Selskab A ligger over den øvre tærskelværdi og er derfor berettiget til at anvende normalren-

ten ved lav risiko for misligholdelse.  

  

Selskab B ligger i mellem de to tærskelværdier, og det er derfor nødvendigt at dokumentere 

selskabets risiko for misligholdelse nærmere. Selskabet falder derfor uden for anvendelsen 

af safe harbour-reglen, og skal prisfastsætte deres lånetransaktioner efter de almindelige reg-

ler.  

 

Selskab C ligger under den nedre tærskelværdi, og er derfor berettiget til at anvende normal-

renten ved høj risiko for misligholdelse.  

 

En normalrente for transaktioner hvor der foreligger en høj risiko for misligholdelse, vil dog med alt 

sandsynlighed ikke være egnet som en safe harbour-regel, da OECD fastlægger at safe harbour-regler 

ikke er et pålideligt alternativ til prisfastsættelsen for høj-risiko transaktioner. Der skal i dette tilfælde 

foretages en case by case vurdering af denne type transaktioner408.  

                                                
408 OECD, 2017, pkt. 4.132 
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Den videre behandling af en potentiel safe harbour regel, vil derfor tage udgangspunkt i fastlæggelsen 

af en normal rente, for selskaber i fysiske cash pool-ordninger der lever op til forudsætningen om en 

Z-score på over 2,99 og dermed en lav kreditrisiko.  

5.5.4 Fastlæggelsen af normalrenten for lav-risiko låntagere    

Normalrenten er i dansk ret fastslået til at være svarende til nationalbankens diskonto + 4 pct. Anven-

delsen af denne rente bygger dog ikke på en konkret vurdering af den tilknyttede kreditrisiko hos 

låntageren, men fungerer udelukkende som en safe harbour-regel der kan anvendes i de tilfælde, at 

det ikke har været muligt at foretage en individuel rente fastsættelse.  

Normalrenten vil dog under den ovenstående foreslåede safe harbour-regel bygge på en individuel 

vurdering af låntagers risiko, på baggrund af den forsimplede kreditvurdering. Den foreslåede nor-

malrente for transaktioner med lav risiko for misligholdelse bør ligesom andre renter derfor bestå af 

en passende risikofrie rente, og en risikomarginal 

 

Den risikofrie rente  

Den foreslåede normalrenten for transaktioner bør ligesom andre renter bestå af en risikofrie rente, 

hvortil det vil være relevant at vurdere elementer som lånets løbetid, lånets valuta mv. se hertil af-

snittet Fastlæggelsen af den risikofrie rente på armslængdevilkår. I praksis vil den risikofrie rente 

kunne fastsættes på baggrund af en passende IBOR-rente eller en statsobligation se hertil afsnit 3.1.2 

den nominelle risikofrie rente. 

 

Risikomarginalen  

Fastlæggelsen af risikomarginalen skal normalt fastsættes på baggrund af låntagers risiko for mislig-

holdelse, samt elementer som løbetidsrisiko og likviditetsrisiko tilhørende den relaterede lånetrans-

aktion, se hertil afsnittet 3.2 rentedannelsen på markedet. Risikomarginalen på den foreslåede nor-

malrente bygger hovedsageligt på den forsimplede kreditvurderingsmodel, der har fastlagt låntagers 

kreditrisiko som værende lav, som en grundlæggende forudsætning for at anvende normalrenten, gi-

vet låntagers krav til en z-score over 2,99. Udgangspunktet for risikomarginalen er derfor, at den skal 

fastsættes til at være tilsvarende den rentemarginal, som ville være realistisk for et selskab med en 

lav risiko for misligholdelse. 
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I New Zealand anvendes en rentemarginal på 300 basis point under forudsætningen, at de fleste sel-

skaber er kreditvurderet BBB. En kreditvurdering på BBB kan dog ikke betragtes som værende sam-

menligneligt med et selskab med lav risiko for misligholdelse, da BBB tilhører kreditvurderingsgrup-

pen lower medium grade409. Det må derfor konkluderes at den foreslåede normal rente skal have en 

rentemarginal der ligger betydeligt under de 300 basis point, der anvendes i New Zealand, for at være 

sammenlignelige med andre normalrenter i internationalt regi.   

5.5.5 Konklusion  

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at en todelt safe harbour-regel bør indføres på 

bagrund af de sparede omkostninger, der ville forekomme ved at anvende en simplificeret kredit-

vurderingsmodel. Anvendelsen af Altmans z-score er dog begrænset, da den foreslåede kreditvurde-

ringsmodel kun kan vurdere om sandsynligheden for misligholdelse hos låntager er høj eller lav.  

Det kan ydermere konkluderes, at indførelsen af en normalrente under forudsætningen af, at de lånt-

agende selskaber i de fysiske cash pool-ordninger har en høj z-score, vil kunne spare de omfattende 

omkostninger forbundet med dokumentationen af prisfastsættelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
409 Se hertil Bilag 1.  
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Kapitel 6 - Konklusion 

Denne afhandlings formål var at analysere udfordringerne ved behandlingen af cash pool-ordninger 

i et transfer pricing perspektiv. I den indledende del af afhandlingen blev de to hovedtyper af cash 

pool-ordninger i) Fysiske cash pool-ordninger og ii) Virtuelle cash pool-ordninger introduceret. Son-

dringen mellem fysiske cash pool-ordninger og virtuelle cash pool-ordninger er væsentlig, da de kon-

cerninterne transaktioner ikke er identiske ved disse to typer. I fysiske cash pool-ordninger består 

udfordringerne særligt af fastlæggelse af renten på indlån og udlån i overensstemmelse af armslæng-

deprincippet. Armslængdeprincippet fastlægger, at prisfastsættelsen af finansielle lånetransaktioner, 

skal ske til priser og på vilkår, som det ville være aftalt  mellem uafhængige parter under sammenlig-

nelige omstændigheder. Med udgangspunkt i dette blev økonomisk teori anvendt til at analysere pris-

fastsættelsen af markedsrenten, da det er denne rente uafhængige parter vil aftale på lånetransaktioner 

på markedet. 

 

Det kan konkluderes, at markedsrenten r består af to overordnede komponenter, i) den nominelle 

risikofrie rente (rf ) og ii) en tilhørende risikopræmie (rp). Den nominelle risikofire rente er afhængig 

af de økonomiske forhold på markedet, lånets valuta og lånets løbetid. Som proxy for den nominelle 

risikofrie rente benyttes renten på en statsobligation eller en inter-banking rate.  

Risikopræmien består af en likviditetspræmie, en løbetidspræmie og en kreditrisikopræmie. Kredit-

risikopræmien vil afhænge af den underliggende kreditrisiko, som bliver fastlagt ved en grundig kre-

ditanalyse af både lånets forhold og låntagers forhold. Der kan foretages en kreditvurdering af lånta-

ger for at kvantificere sandsynligheden for, at låntager misligholder.  Kreditvurderingen foretages, 

som udgangspunkt af et selskab på ”stand-alone” basis, men et passivt koncerntilhørsforhold og ek-

splicitte sikkerhedsstillelser kan påvirke stand-alone kreditvurderingen væsentligt. 

 

Der eksisterer ingen særskilt vejledning til prisfastsættelsen af finansielle ydelser i OECD’s transfer 

pricing retningslinjer, hvorfor armslængdeanalysen af de kontrollerede lånetransaktioner skal følge 

de generelle retningslinjer. Dette indebærer at foretage den todelte armslængdeanalyse af lånetrans-

aktioner i de fysiske cash pool-ordninger. Kreditrisikoen konkluderes at være en af de væsentligste 

sammenlignelighedsfaktorer, når der skal foretages en sammenligning med en sammenlignelig refe-

rencetransaktion i armslængdeanalysens anden del. Den store udfordring i relation til at fastlægge 

kreditrisikoen er, at i) kreditvurderinger er omkostningsfulde og de deltagende selskaber i cash pool-

ordninger sjældent vil være kreditvurderet, ii) Implicit og eksplicit støtte indgår, som økonomiske 
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relevant faktorer og påvirker dermed renten og iii) traditionelle kreditvurderinger justeres sjældent, 

og de vil derfor ikke tage højde for den høje frekvens af lånetransaktioner i fysiske cash pool-ordnin-

ger. Kreditvurderinger på baggrund credit default swaps kan anvendes til at løse udfordringen med 

den høje transaktionsfrekvens, men vil ikke løse stand-alone problematikken.  

 

En anden udfordring der opstår i cash pool-ordninger er behandlingen af de fordele, der opstår på 

baggrund af det aktive samarbejde mellem cash pool-deltagerne og cash pool-administratoren. For-

delene skal behandles, som synergieffekter og det vil derfor være centralt at fastlægge i) synergief-

fektens præcise indhold, ii) en værdi af synergieffekten og iii) foretage en allokering af værdien af 

synergien mellem de deltagende selskaber i ordningen. Synergieffekten skal overordnes allokeres på 

baggrund af deltagernes bidrag til skabelsen af synergieffekten, og dette vil gøres ved en funktions-

analyse af deltagerne og cash pool-administratoren. 

 

En tredje og sidste udfordring relaterer sig særligt til virtuelle cash pool-ordninger, hvor kreditrisi-

koen for de deltagende selskabers udlån, som udgangspunkt er påtaget af banken uden at modtage en 

præmie for den. Derfor vil banken kræve aflæggelse af sikkerhedsstillelser for at overføre kreditrisi-

koen. Det kan konkluderes, at der skal betales en kompensation til stilleren af en eksplicit sikkerheds-

stillelse, hvis denne består aktivitetstesten og nyttetesten. Krydskautioner kan være besværlige at fast-

lægge den præcise effekt af, men det konkluderes, at der kan være effekt der går udover hvad den 

implicitte støtte medfører. 

 

Endeligt kan det konkluderes, at den gennemgående problemstilling med manglende stand-alone kre-

ditvurderinger kan afhjælpes med en safe habour regel, ved anvendelsen af Altmans Z-score, som 

simplificeret kreditvurderingsmodel. Altman Z-score er væsentlig mindre omkostningfuld og simpel 

at anvende for de deltagende selskaber i cash pool-ordninger sammenlignet med traditionelle kredit-

vurderinger, men eftersom modellen udelukkende vurderer om selskabets kreditrisiko er høj eller lav, 

vil den ikke være anvendelig alene. Afhandlingen foreslår derfor, at Z-scoren anvendes til at måle om 

selskabet opfylder kriterierne for anvendelsen af en safe habour normalrente. 
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