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Abstract 
This thesis examines which challenges a multinational group faces when applying OECD’s updated Transfer 

Pricing Guidelines (TPG) from 2017. The updated TPG is based on the base erosion and profit shifting (BEPS) 

project, which was completed in 2015 when OECD released their final report. The present thesis will focus on 

chapter 1, the updated chapter 2 about Transactional Profit Split Method from 2018, chapters 6 and 9 in TPG, 

and OECD’s final report about hard to value intangibles from 2018. This thesis will use a self-developed case 

to guide how a multinational group should apply TPG, when the multinational group faces a business 

restructuring with an intra-company transfer of intangibles. In this thesis reaches the conclusion that the BEPS-

project and initiatives made by tax authorities have made it easier for tax authorities to see how multinational 

groups plan their group structure and tax affairs. When a multinational group has to define a transaction, they 

have to be aware that a company in a multinational group can only assume the risk if it has the financial 

capacity and competencies to make a decision regarding the risk. The multinational groups should make a 

comparability analysis for applying the arm’s length principle by trying to find comparable transactions 

between independent companies. In this thesis, it is concluded that when a multinational group has intra-

company transactions, also when it includes intangibles, the profit shall not be given to the legal owner of the 

intangible. It shall be given to the companies in the group, which carry out DEMPE-functions using the assets 

and assumed risk in relation to the transaction. The profit which is made in the transaction shall be shared 

between the companies which create value for the transaction. OECD’s report from 2018 about hard to value 

intangibles gives guidelines on how a multinational group should find and deal with hard to value intangibles, 

reducing the asymmetry between multinational groups and tax authorities. Now the tax authorities have the 

opportunity to make income adjustments based on ex-post conditions, which may result in double taxation and 

a mutual agreement procedure. When a multinational group makes a business restructuring, also when it 

involves intangibles, the group will have to apply the separate entity approach and check that the restructuring 

is at arm’s length from the perspective of all companies which are affected by the restructuring. Then a 

potential profit is transferred in the restructuring. As a result of business restructuring, a compensation to the 

company in the group which transfers the economic profit potential will have to be made, which transfers the 

economic profit potential. OECD’s updated TPG chapter 2 about the Transactional Profit Split Method gives 

indicators about when the method is most likely to be used, which is when more than one company have unique 

and valuable contributions to the controlled transaction. Since a lot is based on subjective opinions, this may 

result in double taxation. The end of the thesis is a self-developed case study, which examines how a 

multinational group should handle a business restructuring with an intra-company transfer of DEMPE-

functions from a company (Space-Tech A/S) in Denmark to a company (ST F&U Ltd.) in Ireland by using 

TPG chapters 1,2, 6 and 9. This case study indicates which challenges a multinational group experience and 

tries to show how to deal with these.  
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Begrebsdefinition 
AL  Afskrivningsloven 

APA  Advance Pricing Agreement 

BEPS  Base Erosion and Profit Shifting 

BIAC  Business at OECD (The Business and Industry Advisory Committee) 

CbC Country-by-Country 

CUP Comparable Uncontrolled Price 

DCF Discounted Cash Flow 

DD  Discussion Draft 

DEMPE  Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation 

EBIT  Earnings before interest and taxes 

F&U  Forskning og udvikling 

HTVI  Hard-to-Value-Intangibles 

IP  Intangible Property (Immaterielle aktiver) 

LL  Ligningsloven 

MAP Mutual Agreement Procedure 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development. 

PLI Profit Level Indicators 

TNMM Transactional Net Margin Method 

TP  Transfer Pricing 

TPG  Transfer Pricing Guidelines 

TPSM  Transactional Profit Split Method  
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1. Indledning 
I takt med den stigende globalisering har flere danske koncerner etableret datterselskaber uden for Danmark, 

og tilsvarende har flere udenlandsk ejede selskaber etableret sig i Danmark. Denne udvikling er vist i 

nedenstående figur. 

 
Figur 1: Danske datterselskaber i udlandet og udenlandsk ejede firmaer i Danmark. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Danmarks Statistik1 

 

Det, at flere koncerner har aktiviteter på tværs af landegrænser, øger transaktionernes kompleksitet. Derudover 

øges risikoen, for at multinationale koncerner foretager Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) og dermed 

flytter aktiviteter med tilhørende overskud fra højt beskattede lande til lavt beskattede lande. Denne 

problematik er højaktuel, idet den teknologiske udvikling har medført, at immaterielle aktiver udgør op til 80 

% af selskabernes markedsværdi.2 Immaterielle aktiver er væsentligt nemmere at flytte fra et land til et andet 

end almindelige anlægsaktiver som f.eks. en produktionshal. Kompleksiteten ved overdragelse af immaterielle 

aktiver opstår ofte, fordi overdragelsen involverer funktioner, aktiver og risici, hvilket skal vurderes og 

prisfastsættes. Dette har således medført en differentieret skattepolitik rundtomkring i verden, hvilket i nogle 

lande har udviklet sig til et konkurrenceparameter ift. at tiltrække multinationale koncerner. OECD har i den 

forbindelse opdateret og præciseret Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations (TPG). Udviklingen i antal sider i TPG er således gået fra 247 sider i 2009 til 372 i 2010 og 

endelig til 608 sider i 2017. TPG skal vejlede de multinationale koncerner i at undgå BEPS-situationer og 

samtidig sikre en ensartet håndtering af Transfer Pricing-udfordringer på tværs af OECD´s medlemslande hos 

de kompetente skattemyndigheder. TPG er således blevet mere omfattende og undergår fortsat præciseringer, 

hvorfor der stilles højere krav til, at de multinationale koncerner er ajour med de gældende retningslinjer.  

 

                                                
1 Bilag 12: Danske datterselskaber i udlandet og udenlandsk ejede firmaer i Danmark 
2 Skroupa (2017) 
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Det er især vanskeligt for de multinationale koncerner at finde uafhængige sammenlignelige transaktioner, når 

der er tale om immaterielle aktiver. Dette skyldes, at flere koncernselskaber i høj grad bidrager med flere 

unikke og værdifulde bidrag til transaktionen, hvori der indgår immaterielle aktiver. I den forbindelse har 

OECD i 2018 udgivet en præciseret vejledning i anvendelse af Transactional Profit Split Method (TPSM). 

Dette er interessant for de multinationale koncerner, idet metoden er uafhængig af sammenlignelige 

transaktioner. 

 

1.1. Formål 
Denne afhandling har til formål at guide danske multinationale koncerner med Transfer Pricing-udfordringer 

ved forretningsmæssige omstruktureringer, hvor immaterielle aktiver flyttes imellem koncernselskaber. 

Koncernernes transaktioner er ofte komplekse, særligt hvis de indeholder immaterielle aktiver. Eftersom 

immaterielle aktiver ikke er fysiske aktiver, kan disse nemmere flyttes imellem koncernselskaber i forskellige 

lande, hvilket er noget, skattemyndighederne er særligt opmærksomme på. En større del af koncernernes 

samlede markedsværdi består af immaterielle aktiver, og disse er også med til at skabe en stor værdi for 

koncernen. Det er derfor relevant, at en koncern har forståelse for TPG-kapitel 6 om immaterielle aktiver, 

OECD’s Hard-to-Value Intangibles-rapport, TPG-kapitel 1 om anvendelse af armslængdeprincippet og TPG-

kapitel 9 om forretningsmæssig omstrukturering. Da immaterielle aktiver ofte bliver udviklet i samarbejde 

mellem flere koncernselskaber, som alle bistår med unikke og værdifulde bidrag, gør dette, at transaktionerne 

kan være svære at prisfastsætte. Afhandlingen vil ligeledes vise, hvordan OECD’s opdaterede Transactional 

Profit Split Method kan anvendes til dette. Afhandlingen vil ved hjælp af en egen-konstrueret case forsøge at 

vejlede en dansk multinational koncern i, hvordan TP-udfordringer skal behandles. 
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1.2. Problemformulering 
Hvordan påvirker Transfer Pricing Guidelines et dansk moderselskab i en multinational koncern ved 

prisfastsættelsen af immaterielle aktiver ved forretningsmæssige omstruktureringer, og hvilken betydning har 

opdateringen af Transfer Pricing Guidelines haft for danske multinationale koncerner? 

 

1.3. Underspørgsmål 
- Hvorfor var BEPS-projektet nødvendigt for skattemyndighederne, og har projektet haft den ønskede 

effekt for hhv. skattemyndighederne, EU, OECD og multinationale koncerner i relation til Transfer 

Pricing? 

 

- Hvilke områder skal en dansk multinational koncern have særligt fokus på i det opdaterede OECD’s 

TPG-kapitel 1. C-D omkring anvendelse af armslængdeprincippet? 

 

- Hvordan adresserer OECD’s TPG-kapitel 6 behandlingen af immaterielle aktiver, samt behandlingen 

af ‘Hard-to-Value-Intangibles’ ift. OECD's guidelines fra juni 2018, og hvorledes har det betydning 

for et dansk moderselskab i en multinational koncern? 

 

- Hvilke områder i OECD’s TPG-kapitel 9 skal et dansk moderselskab i en multinational koncern ved 

koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver ved forretningsmæssige omstruktureringer være 

særlig opmærksomme på? 

 

- Hvilke ændringer er der i ‘Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split 

Method’, og har de betydning for et dansk moderselskab i en multinational koncern ved 

prisfastsættelse af immaterielle aktiver? 

 

- Hvordan skal et dansk moderselskab i en multinational koncern i praksis håndtere en 

forretningsmæssig omstrukturering, hvori der indgår immaterielle aktiver ud fra retningslinjerne i 

OECD’s TPG-kapitel 1.C-D, 2, 6 og 9? 

 

1.3. Afgrænsning 
Denne afhandling afgrænses til at analysere de Transfer Pricing-forhold, som vedrører behandlingen af 

kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver i forbindelse med forretningsmæssige omstruktureringer 

hos et dansk moderselskab i en multinational koncern. I den forbindelse vil afhandlingen analysere de 

væsentligste ændringer fra OECD’s Transfer Pricing Guidelines 2010 til den nu opdaterede 2017-version 

vedrørende ovenstående forhold. Afhandlingens afgrænsede fokusområde vil derfor være Transfer Pricing 
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Guidelines 2017’s kapitel 1 sektion C og D, kapitel 2 med særlig fokus på de opdaterede retningslinjer fra 

2018 vedrørende Transactional Profit Split Method, kapitel 6 og kapitel 9. Afhandlingen afgrænses fra at 

gennemgå afsnittet omkring toldværdi i TPG-kapitel 1, sektion D. Derudover afgrænses afhandlingen fra at 

gennemgå behandlingen af tabsgivende aktiviteter i TPG-kapitel 9, ved koncerninterne omstruktureringer. 

 

Afhandlingen vil indledningsvis give en kort historisk redegørelse for BEPS-projektet, som har affødt 

opdateringerne til TPG 2017. I den forbindelse vil analysen have fokus på at undersøge, om BEPS-projektet 

har afhjulpet de udfordringer, det var tiltænkt. 

 

TPG 2017 er blevet væsentligt opdateret siden 2010, hvorfor der kan opstå tvivl om, hvorvidt TPG 2017 kan 

bruges såvel fremadrettet som bagudrettet i tid. Det er dog skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om 

præcisering af reglerne, hvorfor der er tale om dynamisk anvendelse af TPG 2017, der både gælder fremadrettet 

og bagudrettet. Dette fremgår af Den juridiske vejledning 2019:  

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

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

måde, hvorpå princippet anvendes i praksis.”3  

Afhandlingen vil i den forbindelse anvende Skattestyrelsens tolkning af reglerne. 

 
I forbindelse med immaterielle aktiver ved forretningsmæssig omstrukturering kan der opstå udfordringer i 

forbindelse med værdiansættelsen af disse. Afhandlingen vil ikke foretage konkrete talmæssige beregninger 

af værdiansættelsen, da det vil være en afhandling i sig selv. I stedet fokuserer afhandlingen på de faktorer, 

som er relateret til en forøgelse eller reduktion af værdien. Afhandlingen afgrænses fra en dybdegående analyse 

af Transfer Pricing-dokumentation, og der vil være en oplistning af de formelle krav, men afhandlingen 

omtaler kun de dokumentationsforhold, koncerner står overfor i forbindelse med behandlingen af immaterielle 

aktiver ved omstrukturering. For at kunne fokusere på TP-forholdene afgrænses der fra de selskabsretlige, 

skatteretlige forhold, ligesom der afgrænses fra told- og momsforhold. 

 
Afhandlingen vil indeholde en egen-konstrueret case med afsæt i virkeligheden, hvor afhandlingens teori og 

analyse bliver illustreret og anvendt i praksis. Casen vil omhandle en koncern, hvor der opstår kontrollerede 

transaktioner mellem et dansk moderselskab (dansk aktieselskab) og dets 100 % ejede datterselskaber. De 

udenlandske datterselskaber vil svare til et dansk aktieselskab/anpartsselskab og være registrerede inden for 

                                                
3 Skattestyrelsen (2019) – C.D.11.2.1.1 
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EU. Den valgte selskabsstruktur gør, at der afgrænses fra andre selskabsformer som interessentskaber, fysiske 

personer og faste driftssteder. I forbindelse med den egen-konstruerede case vil afhandlingen afgrænses fra at 

undersøge konsekvenserne af, at Skattestyrelsen foretager en mulig ex-post vurdering af prisfastsættelsen af 

transaktionen. 

 

Afhandlingens empiriske grundlag afgrænses til følgende dato: 15.04.2019, hvorfor empiri efter denne dato 

ikke har været med i overvejelserne ved afhandlingens tilblivelse. 

 

1.4. Metode 
Den videnskabsteoretiske tilgang til denne afhandling indenfor Transfer Pricing vil tage udgangspunkt i den 

juridiske retsdogmatiske metode. Metodens og dermed afhandlingens problemformulering og underspørgsmål 

har derfor til hensigt at systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende ret for dermed at beskrive 

retstilstanden, som den er indenfor Transfer Pricing i Danmark og de 35 andre lande, som benytter OECD’s 

TPG ift. behandlingen af immaterielle aktiver ved forretningsmæssige omstruktureringer.4 Gældende ret vil i 

afhandlingen blive forstået som:  

”De lege lata er således det gyldige resultat af retsvidenskabelige analyser af juridiske problemstillinger, om 

hvad retten er.”5   

Da Skattestyrelsens fortolkning igennem juridisk vejledning af Transfer Pricing Guidelines er en fortolkning 

af gældende dansk ret, vil afhandlingen i overvejende grad have denne fortolkning som fokus igennem 

afhandlingen. Det er relevant, da den juridiske vejledning kan give indikationer på, hvilke udfordringer et 

dansk moderselskab i en multinational koncern oplever i praksis i forbindelse med forretningsmæssige 

omstruktureringer med immaterielle aktiver. 

Da afhandlingen konkret henvender sig til danske multinationale koncerner med udfordringer relateret til 

immaterielle aktiver, er det nødvendigt at supplere den retsdogmatiske tilgang med den retsøkonomiske 

tilgang.6 Dette er nødvendigt, da Transfer Pricing Guidelines har en betydning for samfundet og en betydning 

for selskabernes ageren heri. Afhandlingens metodemæssige tilgang bliver derfor af samfundsvidenskabelig 

karakter.7 

 

                                                
4 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 29-30 
5 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 30 
6 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 430 
7 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 43 
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Afhandlingens problemformulering og underspørgsmål vil bestå af en kombineret juridisk og økonomisk 

analyse. Den juridiske analyse skal bistå læseren med, som tidligere nævnt, en beskrivelse og fortolkning af 

gældende ret indenfor behandlingen af immaterielle aktiver i Transfer Pricing for danske multinationale 

koncerner i EU. Den økonomiske analyse skal på baggrund af den juridiske analyse adressere de udfordringer, 

en dansk multinational koncern står overfor, når behandlingen af immaterielle aktiver ved omstruktureringer 

skal ske i overensstemmelse med Transfer Pricing Guidelines. Begge perspektiver anses for nødvendige, da 

Transfer Pricing ikke er en eksakt videnskab med en fælles løsning på alt.8 

Da afhandlingen i høj grad skal ses som et hjælpende værktøj til koncerner med Tranfer Pricing-udfordringer 

indenfor immaterielle aktiver, vil afhandlingen indeholde en integreret analyse. Den integrerede analyse vil 

samle op på den juridiske og økonomiske analyse igennem en egen-konstrueret case, hvor anvendelsen af 

immaterielle aktiver ved forretningsmæssig omstrukturering bliver eksemplificeret og konkretiseret for på den 

måde at skabe en praktisk forståelse. 

 

1.4.1. Dataindsamling 
Besvarelsen af afhandlingens problemformulering og dertilhørende underspørgsmål vil ske ud fra allerede 

eksisterende datamateriale, hvorfor der gøres brug af både kvalitative og kvantitative sekundærdata.9 Da 

afhandlingen anvender sekundærdata, vil det være muligt at trække på en bred vifte af kilder, hvorfor dette 

afsnit udelukkende vil omtale de mest essentielle kilder for afhandlingens tilblivelse. Det skal dog bemærkes, 

at afhandlingens anvendte kilder skal have en høj grad af validitet og reliabilitet. Dette skal sikre den mest 

optimale overensstemmelse mellem afhandlingens teoretiske begreber og empiriske variable, således at 

dataene er gyldige, relevante og tilstrækkelige.10  

Afhandlingen vil i væsentligt omfang benytte sig af OECD’s TPG 2017. Dette skyldes, at formålet med 

udarbejdelsen og den løbende opdatering af TPG er at vejlede både de kompetente skattemyndigheder og 

skatteyderne i håndteringen af TP-problematikker. OECD er en anerkendt international institution, hvis formål 

er at udstede retningslinjer til forbedring af verdensøkonomi og velstand blandt mennesker.11 Da 

retningslinjerne inden for TP er implementeret ved lov i Danmark, anses OECD’s TPG for at opfylde kravene 

til validitet og reliabilitet.  

 

I forbindelse med opdateringerne af TPG vil synspunkter fra internationale advokat- og rådgivningsselskaber 

i relation til afhandlingens TP-problematikker blive anvendt, da koncerner ofte henvender sig til disse i 

                                                
8 OECD TPG (2017) Art. 1.13 
9 Andersen (2013) s. 144 
10 Andersen (2013) s. 84 
11 OECD (u.d.)  
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forbindelse med TP-spørgsmål eller -udfordringer. De indsamlede data fra internationale advokat- og 

rådgivningsselskaber vil blive vurderet for at opnå en tilstrækkelig validitet og reliabilitet.  

 

Ved besvarelsen af problemformuleringen og de dertilhørende underspørgsmål vil pressemeddelelser og 

rapporter fra hhv. Skattestyrelsen, OECD og Det Europæiske Råd blive inddraget. Data fra disse institutioner 

anses for at opfylde kravene til validitet og reliabilitet, da disse institutioner i mange tilfælde står for 

implementering og tiltag i forbindelse med TP-udfordringer. Det skal dog bemærkes, at den juridiske 

vejledning er Skattestyrelsens fortolkning af gældende dansk ret. Der vil yderligere blive inddraget 

sekundærdata i form af artikler fra diverse erhvervsmedia fra både ind-og udland. Den egen-konstruerede case, 

som skal illustrere en praktisk tilgang til anvendelse af TPG, vil ligeledes bygge på sekundære branche- og 

markedsdata.  

 

1.4.2. Afhandlingens struktur 
Dette afsnit har til formål at skabe et overblik over afhandlingens struktur, og hvilke områder afhandlingen 

vil analysere inden for Transfer Pricing. 

 
Figur 2: Illustrativt overblik over afhandlingens opbygning 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Afhandlingens kapitel 2-7 vil besvare de seks opstillede underspørgsmål. Besvarelsen af afhandlingens 

underspørgsmål skal således lede til den endelige besvarelse af afhandlingens problemformulering. I 

Perspektivering

Konklusion

Case

TPG kapitel 2
Profit split-metoden, opdateret 2018

TPG kapitel 9
Forretningsmæssige omstruktureringer

TPG kapitel 6
Immaterielle aktiver

TPG kapitel 1
Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet

BEPS-projektets formål

IndledningKapitel 1 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitel 4 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

Kapitel 7 

Kapitel 8 

Kapitel 9 
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ovenstående figur 1 er afhandlingens kapitel 3-6 illustreret med en grå farve. Dette har til formål at illustrere, 

hvor kapitlerne i TPG 2017 bliver analyseret. Rækkefølgen i afhandlingens kapitel 3-6 er opbygget efter, 

hvordan en multinational koncern bør foretage sin Transfer Pricing-analyse.  

 

Kapitel 2 har til formål at undersøge, hvorfor BEPS-projektet var nødvendigt for TP, og hvilke væsentlige 

udviklingspunkter der opstod ved implementeringen af BEPS i TPG. Derudover vil kapitlet undersøge, hvilke 

tiltag EU og de danske skattemyndigheder har foretaget for at stoppe BEPS-situationer, og hvilke 

samfundsmæssige konsekvenser BEPS har for samfundet. 

 

Kapitel 3 vil analysere, hvilke udfordringer en dansk multinational koncern kan opleve efter opdateringen af 

TPG-kapitel 1. Derudover vil kapitel 3 understrege, hvad en koncern skal være særlig opmærksom på ved 

anvendelse af armslængdeprincippet. 

 

Kapitel 4 vil analysere, hvordan en dansk multinational koncern skal behandle immaterielle aktiver i 

forbindelse med Transfer Pricing efter TPG-kapitel 6. Derudover vil afhandlingens kapitel 4 indeholde en 

analyse OECD´s præcisering ved ‘hard-to-value-intangibles' fra juni 2018. 

 

Kapitel 5 vil indeholde en analyse af, hvad en multinational koncern skal være opmærksom på ved 

koncerninterne omstruktureringer efter TPG-kapitel 9. Derudover vil afhandlingens kapitel 5 have særlig fokus 

på overdragelse af immaterielle aktiver ved en omstrukturering. 

 

Kapitel 6 vil analysere udviklingen i TPG-kapitel 2 fra TPG 2010 til 2018, hvor OECD udgav ‘Revised 

Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method’. Afhandlingens kapitel 6 vil derfor have 

fokus på, hvad en multinational koncern skal være opmærksom på ved prisfastsættelse af immaterielle aktiver. 

 

Kapitel 7 har til formål at illustrere, hvordan en multinational koncern skal anvende OECD TPG-kapitel 1,6,9 

og 2 med dertilhørende opdateringer ved koncerninterne omstruktureringer, hvori der indgår immaterielle 

aktiver. Dette vil ske igennem en egen-konstrueret case med et dansk moderselskab med tre udenlandske 

datterselskaber. 

 

Kapitel 8 vil sammenfatte afhandlingens analyser af kapitel 2-7 til en endelig konklusion på afhandlingens 

problemformulering. 

 

Kapitel 9 vil indeholde en perspektivering af, hvorvidt de øgede dokumentationskrav i TPG 2017 har medført 

flere eller færre dobbeltbeskatningssituationer. 
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2. BEPS-projektets formål, udvikling og udfordringer i relation til TP  
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvorfor BEPS-projektet var nødvendigt for skattemyndighederne, og 

om projektet har haft den ønskede effekt for hhv. Skattemyndighederne, EU, OECD og multinationale 

koncerner i relation til Transfer Pricing (TP). Kapitlet vil i den forbindelse kort redegøre for Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS) og beskrive, hvordan BEPS-situationer kan opstå. Derudover vil kapitlet belyse BEPS-

projektets væsentligste indflydelse på Transfer Pricing Guidelines (TPG) fra 2017 og dets betydning for 

skattemyndighederne og skatteyderne. Det vil endvidere være relevant at belyse Skattestyrelsens, EU’s og 

OECD’s yderligere tiltag for på den måde at vurdere den ønskede effekt af det øgede fokus på BEPS-

situationer i et samfundsmæssigt perspektiv. 

 

2.1. Hvad var BEPS-projektet?  
Multinationale koncerners skatteplanlægning har siden den internationale finanskrise i 2008 skærpet 

offentlighedens interesse for multinationale koncerners skatteforhold. I perioden 2009-2010 skrev den 

engelske avis The Guardian 142 artikler under temaet ”The tax gap”, hvor aggressiv skatteplanlægning blandt 

multinationale koncerner blev gransket.12  

Offentlighedens øgede interesse fik i 2012 verdens G20-ledere til at acceptere OECD’s forslag til forebyggelse 

imod aggressiv skatteplanlægning.13 I 2013 påbegyndte OECD en handlingsplan bestående af 15 action points, 

som skal sikre, at fortjeneste bliver beskattet der, hvor den værdiskabende aktivitet foregår, og dermed 

forebygge skatteunddragelse.14 Disse 15 action points fik navnet Base Erosion and Profit Shifting også kaldet 

BEPS. De 15 action points er opbygget efter tre kerneprincipper i form af sammenhæng, substans og 

transparens. I relation til TP er BEPS-projektets væsentligste tiltag nr. 8-10, 13 og 14, som blev implementeret 

i forbindelse med udgivelsen af TPG 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 The Guardian (2010) 
13 OECD (2013) s. 14 
14 OECD (u.d. a) 
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Figur 3: BEPS 15 action points  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD BEPS action points  

 

2.2. Eksempler på BEPS i relation til TP 
Generelt opstår BEPS-situationer, når aktiver og/eller aktiviteter med tilhørende overskud flyttes fra lande med 

høj skat til lande med lav skat eller omvendt, uden at der foreligger kompensation til markedsvilkår. Den mest 

fremtrædende situation er dog ofte flytning af aktiver med tilhørende overskud fra lande med høj selskabsskat 

til lande med lav selskabsskat, da der kan være et incitament for at øge overskuddet igennem skattebesparelser. 

 

2.2.1. BEPS-situation eksempel 1 – Cash-Box 

 
Figur 4: BEPS-situation med Cash-Box 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kilde: Egen tilvirkning 
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I ovenstående eksempel opstår en BEPS-situation, idet der anvendes et koncernselskab, hvis eneste formål er 

at opbevare kapital, og som ikke har eller yder væsentlige aktiviteter til resten af koncernen. Derudover har 

selskabet ingen ansatte. Dette kaldes en Cash-Box. Profitable aktiviteter flyttes hertil, da selskabet ofte er 

placeret i et land med lavere selskabskat end i det, hvor de værdiskabende aktiviteter er foregået. 

’Holding Company Spain’ er etableret i Spanien, hvor selskabsskatten er 25 % (2019).15 ’Holding Company 

Spain’ etablerer datterselskabet ’Cash-Box Company Cyprus’ på Cypern, hvor selskabsskatten er 12,5 % 

(2019)16. ’Holding Company Spain’ stiller kapital til rådighed for datterselskabet ’Cash-Box Company 

Cyprus’ igennem et lån. ’Cash-Box Company Cyprus’ opretter et datterselskab i Danmark ’Driftsselskabet 

ApS Denmark’, hvor selskabsskatten er 22 % (2019). I den forbindelse yder ’Cash-Box Company Cyprus’ et 

større lån til ’Driftsselskabet ApS Denmark’ med en høj rente som kompensation. ’Cash-Box Company 

Cyprus’ udfører ingen væsentlige funktioner og bærer kun investeringsrisikoen ift. lånet til ’Driftsselskabet 

ApS Denmark’. ’Driftsselskabet ApS Denmark’ har derimod væsentlige funktioner og bærer en betydelig 

risiko ift. salg, hvor lånet fra ’Cash-Box Company Cyprus’ anvendes. Selvom ’Driftsselskabet ApS Denmark’ 

har betydelig indkomst i Danmark, er den skattepligtige indkomst lav, hvilket skyldes uforholdsmæssigt store 

rentebetalinger til ’Cash-Box Company Cyprus’ på Cypern. 

 

I 2013 til 2014 verserede en lignende sag mellem Skattestyrelsen og selskabet Applus, der leverer bilsyn. Det 

er uvist, hvad Skattestyrelsen anfægtede, men Motor Magasinet peger på store rentebetalinger til 

moderselskabet som en af årsagerne.17 

 

2.2.2. BEPS-situation eksempel 2 – Overdragelse af immaterielle aktiver 
Figur 5: BEPS-situation med overdragelse af immaterielle aktiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
I ovenstående eksempel opstår en BEPS-situation i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver. 

’Driftsselskabet A/S Denmark’ er etableret i Danmark, hvor selskabsskatten er 22 % (2019). I den forbindelse 

                                                
15 Trading Economics (2019) 
16 Trading Economics (2019) 
17 Bauer (2014) 
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har ’Driftsselskabet A/S Denmark’ næsten færdiggjort sin forskning i og udvikling af et medicinalt produkt. 

’Driftsselskabet A/S Denmark’ har fået patent på det medicinale produkt. Inden færdiggørelsen af det endelige 

medicinalprodukt overdrages patentet til ’IP Company Cyprus’, som er en del af samme koncern og er 

beliggende på Cypern, hvor selskabsskatten er 12,5 %. BEPS-situationen opstår i det øjeblik, hvor 

kompensationen til ’Driftsselskabet A/S Denmark’ for overdragelsen af patentet til ’IP Company Cyprus’ ikke 

er høj nok eller ikke bliver betalt. Dermed bliver det muligt at flytte et aktiv med potentielt overskud fra et 

land med en højere selskabsskat til et land med en lavere selskabsskat.  

I 2013 verserede en lignende sag, hvor Novo Nordisk A/S flyttede produktrettigheder fra et dansk selskab til 

et koncernselskab i Schweiz. Skattestyrelsen mente dengang, at produktrettighederne var prissat 22 mia. kr. 

for lavt, derfor ville Danmark gå glip af en skattebetaling på 5,5 mia. kr.18 

 

2.3. Væsentligste udvikling i TPG ved implementering af BEPS 
Efter to års arbejde i perioden fra 2013-2015 udgav OECD den endelige rapport, Aligning Transfer Pricing 

Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 – 2015 Final Reports.19 Udgivelsen af den endelige rapport i 

2015 var kulminationen på to års arbejde, hvor OECD løbende udsendte discussion drafts (DD) for at modtage 

kommentarer og foreslåede ændringer fra b.la. Business Industry Advisory Committee (BIAC) og 

internationale advokat- og rådgivningsselskaber på TP-områder til indarbejdelse i action point 8-10. I 

nedenstående figur er nogle af præciseringerne og udvidelserne beskrevet i forbindelse med TPG 2017.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Berlingske (2013)  
19 OECD (2015) 
20 OECD (u.d. b) 
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Figur 6: Præcisering i TPG 2017 på baggrund af BEPS  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD BEPS actions 
 
Kravene til TP-dokumentationen er ligeledes blevet væsentligt udvidet og gjort mere detaljerede end tidligere, 

da OECD-landene ønskede, at der blev indført fælles objektive regler for indholdet i dokumentationen. 

Formålet med dokumentationen i TPG 2017 er således at opdage, oplyse og dokumentere.21 For at opfylde de 

tre objektive dokumentationskrav skal alle selskaber udarbejde en Master File, en Local File og i særlige 

tilfælde en Country-by-Country-report (CbC).22 Dette skal bl.a. sikre, at selskaberne nøje overvejer og 

dokumenterer, at deres TP-priser er korrekte, at alle væsentlige omstruktureringer bliver forklaret, at alle lande 

får samme oplysninger, og at skatteaftaler bliver udvekslet imellem landene.  

 

                                                
21 OECD TPG (2017) Art. 5.5 
22 OECD TPG (2017) Art. 5.16-17 
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Figur 7: Eksempler på indhold i Master File og Local File 

 
Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 5.16-5.26 

 

Den største nyhed i ovenstående var dog CbC-rapporten, som kom i forbindelse med action point 13. Dette 

medførte, at skattemyndighederne bliver informeret om aktiviteter og resultatfordeling i de lande, hvor den 

multinationale koncern opererer. CbC-rapporteringen giver skattemyndighederne et værktøj til at vurdere 

risikoen for, at en BEPS-lignende transaktion opstår, og på den måde kan de allokere de nødvendige ressourcer 

til en mere effektiv skattekontrol.23 Derudover bliver der en øget transparens ift., hvilke dispositioner 

multinationale koncerner træffer. Multinationale koncerner, som har en konsolideret omsætning på EUR 750 

millioner (DKK 5,6 milliarder) eller mere, er forpligtede til at udfylde og indsende en CbC-rapport. Rapporten 

skal sendes til skattemyndighederne i det land, hvori moderselskabet er hjemmehørende, og skal indeholde 

informationer fra årsrapporten i de enkelte lande såsom omsætningens størrelse, betalte og udskudte skatter, 

materielle aktiver, medarbejderoplysninger og koncernselskaber.24 Rapporteringen i Danmark skal ske fra den 

1. januar 2016, hvis moderselskabet er hjemmehørende i Danmark. Selskaberne har en rapporteringsfrist på 

12 måneder efter det indkomstår, der er underlagt CbC-rapportering. 

 

2.4. EU’s tiltag for at undgå BEPS-situationer 
I 2015 ændrede Det Europæiske Råd direktiv 2011/16/EU, hvilket betød, at medlemslandene obligatorisk og 

automatisk skal udveksle oplysninger på beskatningsområdet, såsom hvilke fremadrettede Advance Pricing 

Agreements (APA) om indkomstfordeling, skattemyndighederne har indgået med koncerner, og hvilke 

skatteafgørelser der har været i TP-sager.25 Ændringen af direktivet skulle sikre en øget transparens imellem 

EU's medlemslande igennem automatisk udveksling af eksempelvis APA-aftaler i forbindelse med 

                                                
23 OECD (2015a)  
24 BDO (2016)  
25 Det Europæiske Råd (2015) 
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prisfastsættelse og indkomstfordeling. Dette mindsker bl.a. risikoen for, at landene i EU indgår aftaler med 

multinationale koncerner, som kunne være i strid med TPG eller kunne skabe en skæv konkurrencesituation. 

F.eks. har EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, med afsæt i TPG-regler foretaget en række store 

forhøjelser hos bl.a. Apple og Google.26 

 

Igennem de senere år har der været stort fokus på skatteunddragelse, især ovenpå de såkaldte ’Panama Pappers’ 

og ’Paradise Papers’. Anonyme kilder internt i advokat- og rådgivningsselskaber lækkede fortrolige 

informationer om personers og multinationale koncerners skatteplanlægning.27 I den forbindelse havde 

internationale advokat- og rådgivningshuse hjulpet personer og multinationale selskaber med aggressiv 

skatteplanlægning, som underminerer staterne. Den 5. juni 2018 indførte Det Europæiske Råd direktiv 

2018/822 af 25. maj 2018, hvilket er en ændring af direktiv 2011/16/EU.28 Dette betyder, at en rådgiver, 

hjemmehørende i EU, som yder rådgivning relateret til aggressiv skatteplanlægning på tværs af landegrænser, 

skal indberette dette til skattemyndighederne.29 Hvis rådgiveren derimod er hjemmehørende uden for EU, er 

det skatteyderen selv, der skal indberette den aggressive skatteplanlægning.30 Aggressiv skatteplanlægning i 

forbindelse med TP kan f.eks. være transaktioner til koncernselskaber, hvor der reelt ikke er en substans i 

selskabet. Der kan ligeledes være tale om aggressiv skatteplanlægning, hvis der overdrages Hard-to-Value 

Intangibles (HTVI) på tværs af landegrænser. HTVI kan være svære at værdiansætte, da udviklingen måske 

fortsat er i gang, eller de skal anvendes på et nyt marked, hvor den endelige succes er ukendt. Rådgiver-

transparens skal således være med til at sikre, at aktiver ikke flyttes til et land, hvor der ikke sker en 

værdiskabelse. Reglerne trådte i kraft den 25. juni 2018, og EU's medlemslande skal inkorporere disse regler 

i deres nationale lovgivning, således at reglerne kan effektueres fra den 1. juli 2020.31 Lovene og 

bestemmelserne i direktiv 2018/822 af den 25. maj 2018 skal anvendes fra den 1. juli 2020. 

 

2.5. Skattestyrelsens tiltag for at undgå BEPS-situationer 
Skattestyrelsen har en dynamisk fortolkning af OECD’s TPG, hvilket gør, at Skattestyrelsen kan støtte ret på 

det, der står i OECD TPG 2017 eller final report fra OECD, i takt med at disse opdateres. Dette gælder ligeledes 

godkendte direktiver fra EU, for på den måde at undgå BEPS-situationer. Det er et stort fokuspunkt hos OECD, 

at skattemyndighederne har de nødvendige ressourcer. Derfor har Skattestyrelsens kompetente myndighed i 

2017 fået tilført flere ressourcer til at løse BEPS-problematikker.32 I den forbindelse foretager Skattestyrelsen 

                                                
26 Adams (2017) 
27 Jørgensen, Ritzau & Elkjær (2017) 
28 EY (2018) 
29 EY (2018) 
30 Jørgensen, Ritzau & Elkjær (2017) 
31 EY (2018a) 
32 Skattestyrelsen (2017) 
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således kontroller og eventuelle TP-forhøjelser eller TP-nedsættelser, således at koncernens interne 

transaktioner sker i overensstemmelse med TPG 2017. Et bredt udsnit af Folketinget gav i 2016 Skattestyrelsen 

tilladelse til at købe ”ulovligt” fremskaffet datamateriale i forbindelse med ’Panama Papers’ for et mindre 

millionbeløb. Det blev vurderet, at skatteforholdene ikke kunne belyses på andre måder, da der var tale om 

grove overtrædelser, hvor aftaler var forkerte og tilbagedaterede, og års- og skatteregnskaber ikke afspejlede 

de faktiske forhold.33 Selvom fremskaffelsen af datamaterialet var ulovlig, viste det sig alligevel, at flere 

europæiske banker havde hjulpet med skatteunddragelsen.34 Skattestyrelsen og Danmark ønskede derfor at 

sende et klart signal om, at dette ikke måtte gentage sig.  

 

2.6. Samfundsmæssige konsekvenser af BEPS  
I perioden fra 2013-2017 har Skattestyrelsen i Danmark lavet nettoforhøjelser for ca. 36 mia. kr. relateret til 

TP jf. udregninger i tabel 1. 

 

Tabel 1: Skattestyrelsens nettoforhøjelser 2013-2017 

År 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Forhøjelse, mio.kr. + 17.374 + 20.320 + 5.921 + 7.322 + 6.103 + 57.040 

Nedsættelse, mio.kr. - 311 - 5.352 - 449 - 11.460 - 3.331 - 20.903 

Indtægt/tab, mio.kr. + 17.063 + 14.968 + 5.472 - 4.138 + 2.772 + 36.137 

Egen tilvirkning på baggrund af Skattestyrelsens TP-redegørelse (2017) 

 

Dette kan imidlertid på den korte bane virke som en mindre andel af de samlede skatteindtægter i denne 

periode. Det kan dog illustreres med, at 6 års forhøjelser og nedsættelser kunne finansiere ca. 90 % af prisen 

på Storebæltsbroen, da prisen i 2018-priser kan opgøres til ca. 39 mia. kr. Yderligere kan det oplyses, at 

tilbagebetalingsperioden er 34 år, idet broen finansieres af den krydsende trafik.35 Dette giver en indikation af, 

hvor vigtigt det er for et velfærdssamfund som Danmark, at selskaberne opgør den korrekte skattepligtige 

indkomst. Det skal dog understreges, at ovenstående udelukkende bygger på de transaktioner, som 

Skattestyrelsen har haft kendskab til igennem deres kontroller. I studiet ”The Missing Profits of Nations36” har 

tre forskere, heriblandt danske Thomas Tørsløv, estimeret at Danmark i gennemsnit pr. år går glip af ca. 5 mia. 

kr. i tabte skatteindtægter netop på grund af BEPS.37 Til sammenligning går Europa glip af ca. 370 mia. kr. 

Disse skatteindtægter forsvinder paradoksalt nok ikke til skattelylande uden for EU, men hele 75 % forsvinder 

                                                
33 Skatteministeriet (2016)  
34 Skatteministeriet (2018) 
35 Sund & Bælt (2018) 
36 Wier, Tørsløv & Zucman (2018) 
37 Lønstrup (2019) 
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til skattelylande indenfor EU, som f.eks. Holland, Irland og Luxembourg. Dette er dog blevet svært efter 

OECD’s nye regler om udveksling af skatte- og APA-aftale imellem landene. Herved opstår der modstridende 

interesser indenfor EU, hvor man netop forsøger at dæmme op for BEPS-situationer. Yderligere opstår der en 

flaskehals, eftersom antallet af eksperter indenfor TP er langt større i den private sektor end hos 

skattemyndighederne.38 

 

Yderligere kan det virke som om, at et øget fokus og flere fælles regler kan stoppe BEPS-situationer. I 

modsætning til ovenstående viser økonomerne De Mooji og Liu igennem deres studie, som er offentliggjort af 

Den Internationale Valutafond, en modsat effekt.39 I perioden fra 2006-2014 er investeringerne i 

datterselskaberne hos multinationale koncerner i 27 forskellige lande, som i perioden havde implementeret 

TP-restriktioner, hovedsageligt efter TPG faldet med 11 %.40 Konsoliderede regnskaber for de multinationale 

koncerner viser, at de totale investeringer ikke er faldet væsentligt, hvilket kan give en indikation af, at 

investeringerne er flyttet til datterselskaber i andre lande med mere lempelige skatteregler eller mindre 

transparens i denne periode. Det skal dog bemærkes, at studiets datagrundlag er fra før final report og action 

point 13, hvor de nye dokumentationskrav blev indført. I den forbindelse blev multinationale koncerner pålagt 

at udarbejde Master File, Local File og CbC, hvilket gør, at koncerner skal oplyse om deres aktiviteter i lande 

uden undtagelse. 129 lande er BEPS-medlemmer, hvilket gør, at langt flere lande end blot OECD-landene har 

implementereret CbC-reglerne.41 

 

2.7. Delkonklusion 
I Europa bliver 375 milliarder kr. flyttet internt til mere lukrative EU-lande set i et skattemæssigt perspektiv. 

Dermed har det været nødvendigt med fælles retningslinjer for behandlingen af BEPS-situationer. I den 

forbindelse kan det konkluderes, at BEPS-projektet har bidraget til, at Skattemyndighederne har fået mere 

klare retningslinjer i deres forsøg på at vurdere BEPS-situationer, hvor særligt CbC-rapporteringen og EU-

direktivet 2011/16/EU bør give en mærkbar effekt på længere sigt. Det betyder, at de multinationale koncerner 

skal sætte sig ind i flere og mere komplicerede regler i forbindelse med koncerninterne transaktioner for at 

handle korrekt i relation til TP. Det er sandsynligvis ikke flere og mere komplicerede retningslinjer, som de 

multinationale koncerner havde håbet på, men reglerne er alt andet lige blevet præciseret og mere tydeliggjorte.  

 

Det er fortsat for tidligt rent statistisk at konkludere på effekten af BEPS-projektets implementering i TPG 

2017. Det må formodes, at det i fremtiden ikke bør være nødvendigt for eksempelvis den danske Skattestyrelse 

                                                
38 Lønstrup (2019) 
39 De Mooij & Liu (2018) s. 21-22 
40 De Mooij & Liu (2018) s. 8-9 
41 OECD (u.d. a) 
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at købe data fra tredjepart. Ligeledes bør CbC-rapporteringen ændre den tendens, økonomerne De Mooji og 

Liu studie viser.  

Der er politisk modstridende interesser i EU. Lande som Holland, Luxembourg og Irland tiltrækker store 

investeringer og dermed skatteindtægter. Dermed er der sandsynligvis ikke et incitament for fuldstændig 

enighed blandt EU-landene, selvom de fleste har indført OECD’s TPG 2017. Det kan derfor konkluderes, at 

så længe disse modstridende interesser hersker inden for EU, vil BEPS-problematikken ikke blive løst en gang 

for alle, hverken for skattemyndighederne eller for de multinationale koncerner. Det må ligeledes konkluderes, 

at BEPS-problematikken ikke er en eksakt videnskab med en enkel løsning, ligesom det gælder for TP, hvorfor 

der løbende sker ændringer, præciseringer eller kommer ny lovgivning på området. Dette kan give en 

indikation på, at BEPS-problematikken ikke er løst, men også at det er et kompliceret emne for de 

multinationale koncerner, skattemyndigheder, EU og OECD.  
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3. TPG Kapitel 1 – Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet 
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvilke forhold man i en dansk multinational koncern skal være 

specielt opmærksom på i den opdaterede TPG 2017 kapitel 1 sektion C-D, når koncernen skal udarbejde en 

sammenlignelighedsanalyse. En stor del af verdenshandlen foregår imellem koncernselskaber, hvilket gør at 

de frie markedskræfter ikke har samme indvirkning på prisen.42 Derfor har mange lande udarbejdet regler for 

dette område. Der er eksempelvis 36 medlemslande i OECD43 og 129 lande er BEPS-medlemmer,44 hvor 

aftaler og priser ved handel i en koncern skal prisfastsættes, som om de var foregået mellem uafhængige 

selskaber. Dette er defineret som armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet er defineret i OECD’s 

modeloverenskomst artikel 945. Denne er uddybet i OECD’s Transfer Pricing Guidelines: 

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

financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any 

profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 

conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.46 

Ideen med armslængdeprincippet er, at de enkelte selskaber i koncernen skal ses og behandles som separate, 

uafhængige selskaber.47 I dansk lov er armslængdeprincippet indskrevet i Ligningsloven § 2, der henviser til 

OECD’s definition på armslængdeprincippet. Sammenlignelighedsfaktorer er behandlet i TPG kapitel 1. 

Formålet med dette er at definere, hvad transaktionen er, og hvordan den skal prisfastsættes, så prisen bliver 

den samme, som hvis to selskaber med modsatrettede interesser skulle foretage transaktionen.  

 

3.1. Sammenlignelighedsfaktorer  
Der er fem faktorer, som har betydning, når en transaktion skal prisfastsættes: kontraktvilkår, funktionsanalyse, 

realydelsesegenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. Sammenlignelighedsfaktorerne 

er helt essentielle ved brug af armslængdeprincippet, da tanken er, at prisen på transaktionen mellem de 

forbundne selskaber skal prisfastsættes som imellem uafhængige selskaber. En sammenlignelighedsanalyse 

består af to dele:48  

 

                                                
42 Batchelor (2018) 
43 OECD (u.d.) 
44 OECD (u.d. a) 
45 OECD (2017) 
46 OECD TPG (2017) Art. 1.6 
47 OECD TPG (2017) Art. 1.6 
48 OECD TPG (2017) Art. 1.33 
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- Første del handler om at kortlægge og definere transaktionen og de økonomiske omstændigheder 

omkring de forbundne selskaber.  

- Anden del fokuserer på at finde transaktioner, der er foregået imellem uafhængige selskaber, som er 

sammenlignelige med første punkts definerede transaktion. 

 

Figur 8: Sammenlignelighedsfaktorerne 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) D.1.1. – D.1.5. 

 

Kontraktvilkår 
Der vil ofte være en kontrakt, når uafhængige selskaber aftaler en handel. Prisen og hvilke risici, de forskellige 

selskaber påtager sig, vil fremgå af kontrakten. Der er intet krav om, at kontrakten skal være skriftlig. Det er 

dog normal kutyme. At have en skriftlig kontrakt vil være en fordel, hvis der skulle opstå en mulig tvist. Der 

skal være en kontrakt, når der sker handel internt i koncernen, da koncernen så kan fremvise, hvordan 

transaktioner foregår, til hvilken pris, og hvilke risici de forskellige selskaber påtager sig. 

Skattemyndighederne kan se bort fra kontrakten, hvis koncernen gør noget andet end det, som fremgår af 

kontrakten.  Skattemyndighederne vil i stedet for vurdere, hvad der faktisk sker.49 Det er ligeledes et krav, at 

alle koncerninterne kontrakter vedlægges i en TP-dokumentation som en del af Local File.50 Dette viser, hvor 

afgørende kontrakten kan være. Det må derfor anbefales, at en koncern gør sig umage med at udarbejde 

kontrakten og tydeligt får defineret, hvilke funktioner, risici og aktiver de enkelte koncernselskaber bidrager 

med, og hvilke koncernselskaber som har kontrollen med disse, samt ligeledes holder øje med at 

koncernselskaberne agerer, som det er beskrevet i kontrakten. Man kan dog ikke alene på baggrund af 

kontrakten udarbejde en TP-dokumentation.51 I TPG 2010 var kontraktvilkår ikke den første 

sammenlignelighedsfaktor, det var derimod realydelsens egenskaber. Dette er blevet ændret med TPG 2017. 

OECD har ændret rækkefølgen for at gøre opmærksom på vigtigheden af, at interne aftaler skal være 

udarbejdet, før transaktionen foretages. 

 

Funktionsanalyse 
Funktionsanalyse anvendes til at finde ud af, hvilke koncernselskaber der varetager hvilke opgaver, og om den 

betaling, selskaberne får for dette, stemmer overens med de finansielle og operationelle risici, selskaberne 

                                                
49 OECD TPG (2017) Art. 1.42 
50 OECD TPG (2017) Annex II to Chapter V 
51 OECD TPG (2017) Art. 1.43 
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påtager sig. Formålet med analysen er at finde frem til, hvilken værdi som de enkelte selskaber skaber i forhold 

til den givne transaktion, og om det stemmer overens med kontrakten. OECD har udarbejdet en 6-

trinsanalyse,52 som skal bruges til at finde frem til, hvilke funktioner de enkelte selskaber varetager, da et 

uafhængigt selskab vil aflønnes for den værdiskabelse, det har skabt.  
 
Figur 9: 6-trinsanalysen 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) D.1.2.1.1. – D.1.2.1.6. 

 

Trin 1 – Identificere økonomiske risici 
I denne del af analysen skal koncernen vurdere, hvilke økonomiske risici der er forbundet med transaktionen. 

Et selskab drives for at skabe overskud, derfor vil et uafhængigt selskab aldrig påtage sig en risiko, uden at der 

er sandsynlighed for at opnå overskud. Usikkerheden og størrelsen af overskuddet vil afspejles i prisen. OECD 

nævner 5 typer af risici, hvilket er vist i nedenstående tabel.53 Derudover er det vigtigt, at koncernen vurderer 

transaktionen fra alle involverede koncernselskaber og undersøger, om transaktionen er profitabel for 

koncernselskabet, eller om koncernselskabet var bedre stillet ved ikke at indgå i transaktionen.  

 

Tabel 2: 5 typer af økonomiske risici i relation til en transaktion 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 1.72 

 

Trin 2 – Kontraktlig risikofordeling 
Det næste trin i funktionsanalysen er fordelingen af risiko imellem de to eller flere selskaber, dette vil ikke 

være et problem med uafhængige selskaber, da deres interesser vil være modsatrettede, men i en koncern er 

                                                
52 OECD TPG (2017) Art. 1.60 
53 OECD TPG (2017) Art. 1.72 

Strategic risks or marketplace risks
•Dette er risici, som kommer udefra og noget, koncernen ikke selv har kontrol over.

Infrastructure or operational risks
•Risici som ligger indenfor koncernen, hvor koncernen til en vis grad selv kan kontrollere disse.

Financial risks
•De risici der er ved en transaktion i form af betalingsbetingelser og prisfastsættelse.

Transactional risks
•Risici der har at gøre med koncernens økonomiske situation, dette kan både påvirkes af interne og eksterne 
faktorer. 

Hazard risks
•Særlig eksterne risici der kan opstå på markedet.
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dette ikke tilfældet, da fokus til tider vil være på den samlede koncern og ikke på det enkelte selskab. Der skal 

derfor foreligge en kontrakt, der specificerer fordelingen af risici, hvem der påtager sig hvilke risici, dette kan 

både være eksplicit, mens andre risici er underforståede og blot følger med at varetage denne opgave. 

Fordelingen af risici skal ske før udførelsen af transaktionen ex-ante, hvor risici og overskud er udvist, dette 

fremgår tydeligt af TPG.54 Hvis fordelingen af risiko og overskud laves efter udførelsen af transaktionen, vil 

der ikke være nogen usikkerheder om overskuddets størrelse eller risici, ex-post-fordelingen er ikke en 

mulighed. OECD gør det klart, at det er vigtigt at have udarbejdet en ex-ante-kontrakt om fordelingen af risiko, 

hvor det tydeligt fremgår, hvilke selskaber der har hvilke risici.  

 

Trin 3 – Funktionsanalysen i forhold til risiko: 
Der skal i denne del af analysen undersøges, hvilke funktioner de enkelte selskaber udfører, hvilke af de 

definerede økonomiske risici selskabet påtager sig, og om det har kontrol over risiciene. Der er tre forhold, der 

skal tages hensyn til, når der skal vurderes, hvilke risici et koncernselskab påtager sig. 

- Hvilket selskab har de økonomiske ressourcer til at påtage sig risikoen 

- Hvilket selskab påtager sig de tab eller overskud ved udførelsen af risikoen 

- Hvilket selskab foretager risikominimeringen og kontrolfunktionen.  

 

Et selskab har kontrollen over en risiko, når det har de økonomiske ressourcer til at påtage sig risikoen. 

Selskabet vil kunne finansiere risikoen og betale de omkostninger, der vil være ved at mindske risikoen. 

Selskabet vil kunne klare sig økonomisk, hvis transaktionen resulterer i store tab. Ligeledes skal selskabet have 

muligheden for at beslutte, om det ønsker at påtage eller afvise risikoen. Selskabet skal også have mulighed 

for at bestemme, hvornår der skal reageres på en risiko.55 Disse faktorer er med at til at afgøre, hvilke risici et 

selskab påtager sig, og vil derved have betydning for størrelsen på overskuddet. Det er vigtigt, at koncernen 

ikke blot skriver i kontrakten, at et bestemt koncernselskab påtager sig denne risiko, hvis det i realiteten er et 

andet selskab, grundet overstående faktorer, da kontrakten således vil være underordnet, hvis koncernen 

udtages til TP-kontrol, da skattemyndigheder vil have mulighed for at tilsidesætte kontrakten og se på faktiske 

omstændigheder.56 

 

Trin 4 – Fortolkning af trin 1-3: 
I dette trin skal det undersøges, om de risici, der er fundet under trin 1, har sammenhæng med, hvad der fremgår 

af kontrakten i trin 2, ligesom det skal undersøges, om de risici, som selskabet påtager sig fra trin 3, stemmer 

overens med, hvad som fremgår af kontrakten fra trin 2, og om selskabet kan påtage sig disse. Det er særligt 

vigtigt, at koncernselskaber agerer, som det fremgår af kontrakten fra trin 2, hvis der efter analysen i trin 3 

                                                
54 OECD TPG (2017) Art. 1.78 
55 OECD TPG (2017) Art. 1.82 
56 OECD TPG (2017) Art. 1.123 
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indses, at koncernselskabet ikke påtager sig de risici, der fremgår af kontrakten fra trin 2, vil man i en videre 

analyse skulle arbejde ud fra de risici, selskabet i virkeligheden påtager sig og se bort fra kontrakten, eftersom 

denne blot vil være proforma. Er der ingen forskel mellem kontrakten og de faktiske forhold fra trin 3, er der 

ingen udfordringer i den videre analyse. Udarbejdelse af kontrakten imellem koncernselskaber er væsentlig og 

ikke blot et standarddokument, da det er betydningsfuldt, at man har vurderet, om det enkelte selskab 

overhovedet vil kunne påtage sig sådan en finansiel risiko og har kapaciteten til dette, og om det har 

kompetencer til at træffe beslutninger. Er der sammenhæng mellem kontrakten og de faktiske forhold, kan 

koncernen springe trin 5 over og gå direkte til trin 6.57 

 

Trin 5 – Fordeling af risiko: 
Hvis selskabet, som påtager sig risikoen ud fra analysen i trin 4, ikke har mulighed for at kontrollere risikoen, 

skal risikoen ikke allokeres til dette selskab, men til det selskab, der har mulighed for at kontrollere risikoen 

og har de finansielle ressourcer til dette. Er der flere selskaber, der opfylder denne definition, skal risikoen 

allokeres til det selskab, som har mest kontrol over risikoen, de andre aktører bør tildeles risiko efter betydning 

af deres kontrolaktivitet.58 Er der derimod efter undersøgelsen i trin 4 konsensus mellem kontrakten og de 

faktiske forhold, samt at selskabet kan påtage sig disse risici, kan trin 5 springes over. Eksempelvis vil et 

koncernselskab, der ejer immaterielle aktiver og varetager alle DEMPE-funktioner, ifølge kontrakten have 

krav på hovedparten af overskuddet, men hvis det i trin 4 konkluderes, at selskabet ikke har de finansielle 

ressourcer til at kontrollere økonomiske risici, vil fordelingen af overskuddet skulle ændres, så dette afspejler 

de faktiske forhold.  

 

Trin 6 – Prisfastsættelse af transaktionen: 
Den specifikke transaktion er nu afgrænset og kan derved prisfastsættes igennem de 5 forrige trin. I analysen 

er det blevet undersøgt, hvilke selskaber der påtager sig hvilke risici, både hvad der er kontraktligt aftalt, men 

også hvad der i realiteten sker. Ved hjælp af dette kan transaktionen prisfastsættes. Et selskab skal have 

betaling ud fra, hvilken risiko det har taget. Har et selskab taget ingen eller nærmest ingen risici, skal dette 

også afspejles i betalingen. Den skal være minimal, mens et selskab, der har påtaget sig store risici og har haft 

kontrol over risikoen, skal have en stor del af residual-overskuddet, hvis koncernen har en centraliseret 

koncernstruktur, hvor et selskab har hele risikoen, er der tale om et principalselskab, som skal have alt residual-

overskuddet59, hvilket vil være det resterende overskud/underskud, som er tilbage efter at alle andre 

involverede koncernselskaber har fået betaling for udførelse af rutinefunktioner. 

OECD har i 2017-versionen af TPG et øget fokus på risikoen, når armslængdeprincippet defineres. Et selskab 

skal nemlig betales ud fra den risiko, det har påtaget sig. Der skal altså vurderes, hvilke risici det enkelte 

                                                
57 OECD TPG (2017) Art. 1.87 
58 OECD TPG (2017) Art. 1.98 
59 OECD TPG (2017) Art. 1.100 
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selskab har. Hvis selskabet er et forsknings og udviklings (F&U)-selskab i koncernen og aflønnes med en 

TNMM med omkostninger som profit level indicator (PLI), har selskabet ingen risici og skal derfor ikke have 

tildelt en andel af overskuddet, men blot betaling for udførelse af rutinefunktioner.  

 

Realydelsens egenskaber: 
Ved denne faktor skal det undersøges, hvilken type transaktion der er tale om, da dette kan have stor betydning, 

når der skal forsøges at finde en referencetransaktion imellem to uafhængige selskaber, da der ikke må være 

væsentlige forskelle imellem transaktionerne. Der findes 3 overordnede typer af ydelser.60 

 

Figur 10: Relevante egenskaber ved forskellige ydelser 

    
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 1.107 

 

Der er forskellige forhold, en koncern skal være opmærksom på ved de tre typer ydelser. Det kan lyde relativt 

simpelt, da de fleste vil mene, der ikke bør være tvivl om, om det er en vare eller service, men dette er ikke 

realiteten. Et godt eksempel på dette er franske Michelin, som er kendt for at producere dæk. Michelin sælger 

i dag ikke deres dæk som en vare, men som en service, da kunden betaler for det antal kilometer, man har kørt 

på dækkene. Kunden får besked, når der er kørt et vist antal kilometer, og det er tid til at køre til 

service/udskiftning af dækkene.61  

 

Økonomiske omstændigheder 
Den fjerde faktor, der er relevant ved sammenlignelighedsanalysen imellem transaktioner, er økonomiske 

omstændigheder. Det skal forstås som det marked, hvor transaktioner finder sted i.62 Der må ikke være 

væsentlige forskelle, som der ikke kan tilpasses for, mellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen. Det må derfor først undersøges, under hvilke økonomiske forhold den kontrollerede 

transaktion er foregået, før der findes en referencetransaktion. Forhold der kan have indflydelse, kan være 

geografisk placering, konkurrence på markedet og størrelsen på markedet. En koncern kan blive påvirket af 

nye spillere på markedet eller en ændring i forbrugernes adfærd. Det seneste eksempel på dette, som har fået 

meget medieomtale, er TOP-TOY A/S’s konkurs. Kunderne har svigtet de fysiske butikker, kunderne har brugt 

                                                
60 OECD TPG (2017) Art. 1.107 
61 Kildebogaard (2017) 
62 OECD TPG (2017) Art 1.110 
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dem til at få vejledning for derefter at gå hjem og købe produktet online, hvor det var billigere.63 Samtidig med 

dette er den periode, hvor børn leger med legetøj, blevet kortere, eftersom de elektroniske produkter som 

tablets og smartphones har overtaget markedet, hvilket har påvirket TOP-TOY A/S kraftigt.64   

 

Forretningsstrategi  
Den sidste sammenlignelighedsfaktor er forretningsstrategi. Et selskabs forretningsstrategi kan have væsentlig 

indflydelse på en transaktion, idet uafhængige selskaber kan have forretningsstrategier, som adskiller sig fra 

koncernselskabet. Det kan påvirke prisfastsættelsen af transaktionen, selvom de 4 foregående faktorer 

tilnærmelsesvis er identiske og dermed indikerer, at transaktionen kan benyttes, som referencetransaktion. Et 

klassisk eksempel er, at en koncern ønsker at udvide sine markedsandele og derfor realiserer et tab i håb om, 

at dette kan vendes til et overskud på et senere tidspunkt.65 Dette ville et uafhængigt selskab også kunne vælge 

at gøre. Det afgørende er, at et uafhængigt selskab aldrig vil forsætte denne strategi, hvis det kan se, at tabet 

aldrig bliver vendt til et overskud. Her kan koncernen have andre tanker, da den måske ønsker at allokere 

overskuddet til lavbeskatningslande. Det er vigtigt, at koncernen nøje har beskrevet sin forretningsstrategi, 

hvilket er relevant, hvis den udtages til en TP-kontrol grundet det faldende overskud. Det er således vigtigt at 

koncernen, kan dokumentere at det faldende overskud skyldes en ændring i forretningsstrategien. 

Mødereferater må gerne vedlægges til at underbygge dokumentation. Det er et krav, at koncernselskabet 

udarbejder en forretningsstrategi og vedlægger denne i den landespecifikke TP-dokumentation (Local File).66 

For at en transaktion kan bruges som referencetransaktion, skal selskabet have en forretningsstrategi, der 

minder om den undersøgte koncerns. Føtex valgte i august 2018 at sænke deres priser på 2000 udvalgte varer, 

dette gjorde de for at tage markedsandele fra discountsupermarkederne, dette var ikke en god forretning på det 

tidspunkt, men Føtex valgte prisnedsættelsen i forventning om, at det ville øge overskuddet på et senere 

tidspunkt.67 

 

3.2. Anerkendelse af den afgrænsede transaktion 
Har en koncern afgrænset og defineret en transaktion ved brug af de 5 sammenlignelighedsfaktorer, skal denne 

transaktion som udgangspunkt anerkendes.68 Som udgangspunkt vil et uafhængigt selskab kun foretage 

transaktionen, hvis det kan opnå en økonomisk fordel. Dette er dog ikke altid tilfældet indenfor en koncern, 

da fokus ofte bliver på koncernen i stedet for på det enkelte selskab. Hvis en transaktion ikke er en fordel for 

                                                
63 Elstrup (2018) 
64 Ingvorsen (2018) 
65 OECD TPG (2017) Art. 1.114 
66 OECD TPG (2017) Annex II to Chapter V 
67 Klærke (2018) 
68 OECD TPG (2017) Art. 1.121 
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alle selskaber, skal transaktionen ikke ankerkendes. Det, at en transaktion ikke kan anerkendes, betyder, at 

enten skal der ses helt bort fra denne eller så skal den erstattes af en anden transaktion.69 Der findes dog 

transaktioner, der kun foregår mellem koncernselskaber og altså ikke findes imellem uafhængige selskaber. 

Dette betyder ikke, at transaktionen ikke skal anerkendes, så længe den er økonomisk og forretningsmæssigt 

relevant for alle involverede koncernselskaber. En koncern bør derfor sørge for at gennemgå alle sine 

forretningsstrategier og sørge for, at de er velbegrundede, da disse skal medtages i koncernens TP-

dokumentation. Transaktionen skal være en fordel for koncernselskabet, ellers vil koncernselskabet have et 

bedre alternativ, nemlig ikke at foretage transaktionen. 

 

3.3. Tab 
Et selskab kan godt have tab i en årrække, grundet svingende salg, omstrukturering eller en markedsstrategi, 

men hvis tabene forbliver vedvarende, vil alle uafhængige selskaber ændre strategi eller lukke selskabet70, da 

ingen ønsker at drive en forretning, uden at det resulterer i overskud. Som tidligere nævnt, er det ikke samme 

forhold, der er gældende for en koncern. Derfor er skattemyndigheder ofte særligt opmærksomme på, hvis et 

eller flere af selskaberne har tab over en længere periode, mens koncernen samlet har overskud. Forbundne 

selskaber skal handle og prisfastsætte deres transaktioner, som om de var uafhængige selskaber, dette ifølge 

armslængdeprincippet. Det, at nogle af selskaberne i koncernen lider tab, mens koncernen samlet har overskud, 

kan tyde på, at transaktionerne ikke foregår på armslængde, da selskaberne, som lider tab, ikke bliver betalt 

nok for de risici, de påtager sig.  

 

3.4. Offentlig regulering  
Nogle typer transaktioner er underlagt særlig regulering, som kan have indflydelse på prisen. Dette er som 

udgangspunkt ikke et problem, hvis reguleringen både er gældende for transaktioner mellem forbundne 

selskaber og uafhængige selskaber, da det altså for koncernen stadig vil være muligt at finde 

referencetransaktioner mellem uafhængige selskaber. Det er straks mere kompliceret, hvis reguleringen kun 

gælder for transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, da der så ikke findes referencetransaktioner. 

Man må derfor forsøge at prisfastsætte transaktionen, som hvis et uafhængigt selskab stod i en lignende 

situation.71 Offentlig regulering kan opfattes på flere måder, det kan være i form af afgifter for at få forbrugerne 

til at købe mindre af et produkt, eksempelvis afgift på cigaretter, men afgifter kan også bruges til at skabe et 

politisk pres. USA’s præsident Donald Trump bruger sin magt til at hæve toldsatserne på forskellige varer for 

at påvirke EU og særlig Kina til at opnå en mere fair betalingsbalance mellem landene.  

                                                
69 OECD TPG (2017) Art. 1.124 
70 OECD TPG (2017) Art. 1.129 
71 OECD TPG (2017) Art. 1.132 
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3.5. Særlige markedsforhold 
Markedsforhold kan have betydning for prisfastsættelse af en transaktion. Nogle områder har meget lave 

lønninger eller omvendt høje lønninger72, hvilket er noget, som en koncern skal være opmærksom på ved 

prisfastsættelse, da det ikke er sikkert, at samme forhold er gældende for referencetransaktionen. Hvis det ikke 

er muligt at finde en transaktion imellem uafhængige selskaber, der er foregået under samme særlige 

markedsforhold, må koncernen vurdere, hvilket selskab der skal have tabet eller overskuddet. Det vil som 

udgangspunkt være det selskab, der tager risikoen, som skal have den ekstra gevinst eller det ekstra tab. 

 
3.6. Samlet arbejdsstyrke  
Hvis en koncern vælger at flytte medarbejdere mellem to selskaber, vil det ofte ikke have betydning for den 

samlede koncerns indkomst. Dette betyder dog ikke, at indkomsten ikke godt kan ændres i de enkelte 

selskaber.73 Flytning kan både være en gevinst og en omkostning for de enkelte selskaber. Dette kommer an 

på den enkelte situation, og hvilke medarbejdere som overdrages. Hvis medarbejderne har stor knowhow, eller 

der ligeledes overdrages immaterielle aktiver, kan overdragelsen have stor betydning. Koncernen bliver nødt 

til at vurdere, om det er en permanent overdragelse eller blot en ’udlåning’ af medarbejderne. Overdragelsen 

af de immaterielle aktiver skal undersøges særskilt.74 Det afgørende er, om flytningen af medarbejderne har 

betydning for resultatfordelingen i det enkelte koncernselskab. Hvis ikke der sker en ændring, vil flytning af 

medarbejderne som udgangspunkt være ligegyldig for skattemyndighederne. Omvendt, sker der en ændring i 

resultatfordelingen i det enkelte koncernselskab, vil det have interesse for skattemyndighederne.  

 
3.7. Koncernsynergier  
Der er både fordele og ulemper, der opstår, når et selskab indgår i en koncern. En fordel kan være mere 

fordelagtige indkøbspriser og stordriftsfordele, mens en ulempe, der følger med at være i en koncern, er den 

større administrative byrde. Det har stor betydning, hvordan denne synergi opstår i forhold til, om denne skal 

ses som en transaktion, der skal prisfastsættes eller ikke.75 Koncernen skal undersøge, om der er tale om aktive 

eller passive koncernfordele. Hvis fordele eller ulemper blot opstår, fordi selskabet bliver en del af koncernen, 

skal dette ikke ses som en transaktion, der skal prisfastsættes. Hvis det i stedet er fordele af lavere 

indkøbspriser, fordi et koncernselskab forhandler dette, så vil der være tale om en transaktion, der skal 

prisfastsættes og følge regler omkring armslængdeprincippet. Fremgangsmåden til at vurdere, om en fordel 

eller ulempe skal ses som en transaktion, der skal prisfastsættes, er at undersøge, om koncernen har en 

                                                
72 OECD TPG (2017) Art. 1.139 
73 OECD TPG (2017) Art. 1.152 
74 OECD TPG (2017) Art. 1.153 
75 OECD TPG (2017) Art. 1.157 



3. TPG Kapitel 1 – Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet 

Side 33 af 139 
 

decentraliseret eller centraliseret koncernstruktur. Hvis koncernen arbejder med en centraliseret struktur, hvor 

alle fordele og ulemper ender hos principalen, vil synergier ikke skulle prisfastsættes. Hvis koncernen derimod 

arbejder med decentraliseret koncernstruktur, hvor risikoen ligger hos de enkelte koncernselskaber, vil fordele 

og ulemper, der opnås i koncernen, skulle ses som en transaktion, der skal prisfastsættes. 

 
3.8. Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at en koncern skal have de 5 sammenlignelighedsfaktorer med i sin betragtning, når den 

skal afgrænse og definere en transaktion, idet disse faktorer skal benyttes, når der skal findes en 

referencetransaktion imellem uafhængige selskaber. De fem faktorer er kontraktvilkår, funktionsanalyse, 

realydelsesegenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. Det enkelte selskab skal have 

betaling for den værdi, det er med til at skabe. Fremgangsmåden til at finde frem til dette er at undersøge, 

hvilke risici de enkelte selskaber påtager sig, idet de selskaber, som påtager sig størst risiko, skal have den 

største del af overskuddet. Det kan konkluderes, at blot fordi en koncern skriver i en kontrakt, at et selskab 

påtager sig risikoen, er det ikke ensbetydende med, at det foregår i realiteten. Det selskab, som påtager sig 

risikoen, skal have kompetence til at træffe beslutninger i forhold til risikoen og ligeledes have de finansielle 

kompetencer. En koncern skal sørge for at lave en kontrakt, hvor overskud, betaling og risiko fordeles, før 

transaktionen foregår, ex-ante-princippet. Det konkluderes, at en koncern skal have langt mere fokus end 

tidligere på, hvad der i realiteten sker ude i de enkelte selskaber, og på hvem der har kompetencer til at 

kontrollere risikoen. Det koncernselskab, der tildeles de økonomiske risici, skal også have overskuddet, der 

opstår ved denne transaktion. Det er afgørende, at en koncern følger de 6 trin i funktions- og risikoanalysen, 

så risici bliver allokeret korrekt. En koncern bør sørge for at fordelingen af risici, til de enkelte 

koncernselskaber er reelle. Det essentielle er, at koncernselskaberne kan påtage sig de fordelte risici. 

Koncernen bør se transaktionen i forhold til det enkelte selskab og dets forretningsstrategi. En koncern skal 

sørge for at udarbejde en detaljeret forretningsstrategi for alle koncernselskaberne og kun foretage 

kontrollerede transaktioner, som kan begrundes for de enkelte koncernselskaber og deres forretningsstrategi. 

Et koncernselskabs transaktioner skal prisfastsættes, som et uafhængigt selskabs transaktioner for at overholde 

armslængdeprincippet. 
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4. TPG Kapitel 6 – Immaterielle aktiver  
Dette kapitel har til formål at undersøge retningslinjerne vedrørende immaterielle aktiver i TPG-kapitel 6. 

Kapitlet bygger videre på forholdene omkring funktion, risici, aktiver og afgræsning af en transaktion, som 

tidligere er berørt. Fokus vil være på, hvordan de forhold anvendes i forhold til immaterielle aktiver. Kapitlet 

vil ligeledes undersøge OECD’s endelige rapport ”Guidance for Tax Administrations on the Application of 

the Approach to Hard-to-Value Intangibles”, og hvilken betydning dette vil have for en dansk multinational 

koncern.  

 

TPG-kapitel 6 er et af de mere udfordrende kapitler for koncerner og også et af de kapitler, der er blevet ændret 

mest ved TPG 2017. TPG-kapitel 6 omhandler immaterielle aktiver. Det nye kapitel 6 

i OECD’s Transfer Pricing Guidelines er Action point 8 i BEPS-projektet. Årsagen til de store ændringer 

igennem tiden i kapitlet om immaterielle aktiver er formodentlig, at kapitlet er blevet udvidet løbende, 

efterhånden som flere lande har tilsluttet sig OECD’s TPG. De nye guidelines har gjort, at koncerner skal have 

mere fokus på, hvilke selskaber der varetager hvilke opgaver, og ikke blot på hvem der er den juridiske ejer af 

de immaterielle aktiver, eftersom overskuddet skal allokeres korrekt og fuldkomment, og resultatfordelingen 

skal ske ud fra værdiskabelsen i de enkelte koncernselskaber. OECD’s formål med opdateringen af kapitlet 

har været at sørge for, at fortjenesten ved en overdragelse eller brug af immaterielle aktiver bliver fordelt 

imellem selskaberne, som har været med til at skabe værdien. 

 

Figur 11: Tidslinje over væsentlige ændringer i dansk Transfer Pricing-lovgivning.  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD og Skatteministeriet 
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4.1. Definition af immaterielle aktiver  
OECD har defineret et immaterielt aktiv som noget, der ikke er et fysisk eller finansielt aktiv, noget, der kan 

ejes og kontrolleres og noget, som et uafhængigt selskab vil kræve betaling for ved en overdragelse76.  

 

Figur 12: Definition af immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.6 
 

En koncern skal derfor ikke tænke på, hvordan definitionen for immaterielle aktiver er juridisk eller 

regnskabsmæssigt. Der vil kunne opstå situationer, hvor noget ifølge TPG vil være et immaterielt aktiv, mens 

det regnskabsmæssigt ikke vil være dette77. OECD’s definition er bred og kan fortolkes forskelligt, hvilket kan 

skabe udfordringer for koncerner, da lande kan have forskellige opfattelser af definitionen for immaterielle 

aktiver, dette kan medføre en dobbeltbeskatning. Den brede definition kan skabe udfordringer, da nogle 

koncerner vil betale en kompensation for funktioner, mens andre koncerner ikke vil, eftersom de ikke mener, 

der er tale om immaterielle aktiver, hvor et selskab skal kompenseres for de funktioner, det varetager. 

Der findes ikke en komplet liste over alle de immaterielle aktiver, en koncern bør tage hensyn til, når den skal 

lave sin TP-dokumentation. OECD har oplistet en række forskellige eksempler på immaterielle aktiver, hvor 

alle med undtagelse af de sidste to opfylder OECD’s definition i nedenstående tabel.  

 

Tabel 3: Eksempler på immaterielle aktiver 

Eksempel Definition 

Patenter Juridisk instrument som giver ejeren af patentet mulighed for at have eneret på opfindelsen i 

en bestemt periode. 

Knowhow Er viden og information, som kan give selskabet fordele. Det kan være erfaring med 

industrien eller adgang til særlige data, som giver en fordel i forhold til andre i branchen. 

Varemærker Logoer, brandnavn, slogans som er unikke for netop dette selskab eller produkt. 

Kontrakter Fået retten af myndighederne eller leverandør til at udnytte specifikke produkter eller 

ressourcer. 

                                                
76 OECD TPG (2017) Art. 6.6 
77 OECD TPG (2017) Art. 6.7 
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Licenser Minder om kontrakter, men ofte smallere, måske kun retten i bestemt geografisk område, 

periode eller til visse former for anvendelse. 

Goodwill Goodwill er en svær størrelse og har flere definitioner, fælles er, at man ikke kan udskille det 

fra det selskab, det vedrører. 

Gruppesynergier De fordele der opstår, fordi man indgår i en koncern, disse kan ikke kontrolleres og vil derfor 

ikke opfylde TPG’s definition for immaterielle aktiver, men hvis de kunne kontrolleres ville 

der være tale om immaterielle aktiver. Gruppesynergier kan øge værdien af immaterielle 

aktiver. 

Markedskarakteristika Særlige forhold, der gør sig gældende på markedet, men da disse ikke kan kontrolleres, 

opfylder de ikke definitionen, men de kan være relevante i forhold til værdiansættelsen af 

andre immaterielle aktiver. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD (2017) Art. 6.19-6.31 

 

4.2. Transaktioner med immaterielle aktiver   
Når en koncern skal definere og afgrænse en transaktion, som vedrører immaterielle aktiver, er det væsentligt 

at undersøge, hvilke funktioner de forskellige selskaber udfører, hvilke selskaber som anvender aktivet og 

kontrollerer risici, der er forbundet med dette immaterielle aktiv, og om de både finansielt og operationelt kan 

træffe beslutninger.  

 

Når en koncern har at gøre med immaterielle aktiver, hvor der sker transaktioner med disse, skal koncernen 

vurdere alle selskaber, der er involveret med det immaterielle aktiv i forhold til DEMPE-funktioner. DEMPE 

står for development, enhancement, maintenance, protection and exploitation. En koncern skal vurdere 

funktioner, aktiver og risici i forhold til hver enkelt DEMPE-funktion. DEMPE-funktioner er de væsentlige 

funktioner i forhold til et immaterielt aktiv og blev skrevet ind i TPG-kapitel 6, da action 8 blev indskrevet i 

TPG i 2017. Dette er en væsentlig ændring fra tidligere, hvor der var langt mere fokus på kontrakter og juridisk 

ejerskab. De fleste koncerner har derfor haft behov for at gennemgå deres kontrakter, der har at gøre med 

immaterielle aktiver, da allokeringen af overskuddet formodentlig skulle ændres. OECD vil derved gøre op 

med, at det ikke blot er den juridiske ejer af aktivet, som skal have del i overskuddet, men derimod alle 

selskaber, som er med til at bidrage til værdiskabelsen. Der er således tale om et værdiparadigme. Dette vil 

som udgangspunkt være gældende imellem uafhængige selskaber, da et selskab vil kræve betaling for de 

opgaver, som man varetager for et andet selskab. Hvis den juridiske ejer udfører alle væsentlige og 

værdiskabende funktioner, har alle aktiver, påtager sig alle risici og ligeledes har kontrollen med disse, så skal 

hele overskuddet allokeres til den juridiske ejer. Der kan omvendt opstå situationer, hvor den juridiske ejer har 

outsourcet alle væsentlige og værdiskabende funktioner til andre koncernselskaber, så disse nu varetager 

beslutningskompetencerne, hvorfor den juridiske ejer ikke skal tildeles noget af residual-overskuddet78. 

                                                
78 OECD TPG (2017) Art. 6.54 og Art. 6.71 
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Tidligere var det sådan, at man allokerede overskuddet til de selskaber, der var med til at skabe værdi i 

værdikæden, og det residual-overskud, som var tilbage, tilfaldt den juridiske ejer. Dette er ikke gældende 

længere, nu skal der laves en præcis afgrænsning af transaktionen, og alt overskud skal allokeres imellem de 

selskaber, der varetager de forskellige DEMPE-funktioner i værdikæden i forhold til det enkelte immaterielle 

aktiv.79 

 

Figur 13: DEMPE-funktioner 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.32 

 

De forskellige DEMPE-funktioner vægter ikke lige meget for alle immaterielle aktiver, dette vil afhænge af 

det specifikke immaterielle aktiv. For Novo Nordisk A/S vil udviklingsfunktionen vægtes væsentlig mere end 

beskyttelsesfunktionen og udnyttelsesfunktionen, da Novo Nordisk A/S hele tiden skal udvikle nye og bedre 

produkter for at bevare markedsandele. Hvorimod for The Coca-Cola Company vil udnyttelsesfunktionen 

vægtes væsentlig mere end udviklingsfunktionen, da det for The Coca-Cola-Company er vigtigt at pleje sit 

brand/varemærke. En koncern skal derfor være opmærksom på, at de fem forskellige DEMPE-funktioner ikke 

vægtes ligeligt. Vægtningen af DEMPE-funktioner vil afhænge af det specifikke immaterielle aktiv. 

 

4.3. Funktionsanalyse i forhold til immaterielle aktiver  
Det er væsentligt, at en koncern har kendskab til de enkelte selskaber i koncernen og deres 

forretningsstrategier. En koncern skal derfor lave en grundig funktionsanalyse af selskaberne, som har en 

relation til det immaterielle aktiv, før der kan allokeres overskud imellem de selskaber, der er en del af 

transaktionen. Koncernen skal undersøge, hvor og i hvilke led de enkelte selskaber bidrager til værdiskabelsen 

i værdikæden. For at undersøge dette, skal en koncern gøre brug af OECD’s 6-trinsanalyse, som tidligere er 

gennemgået. Der er dog en række særlige forhold, som en koncern skal være opmærksom på, når den har at 

gøre med immaterielle aktiver, hvilket er fremhævet i tabellen herunder.80 

                                                
79 OECD TPG (2017) Art. 6.133 
80 OECD TPG (2017) Art. 6.34 
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Når en koncern har at gøre med en kontrolleret transaktion, hvori der indgår immaterielle aktiver, skal 

koncernen være særligt opmærksom på de økonomiske risici ift. DEMPE-funktionerne. Dette skyldes, at disse 

er fremhævet som de mest værdiskabende funktioner i værdikæden.  

 
Tabel 4: 6-trinsanalysen i relation til immaterielle aktiver. 

Trin Forhold 

1 Identificer det immaterielle aktiv, som bruges eller overdrages i transaktionen, og de økonomiske risici, som 

er forbundet med DEMPE-funktionerne.   

2 Identificer alle kontraktlige aftaler i forhold til det immaterielle aktiv med særligt fokus på juridisk ejerskab, 

licensaftaler samt fordeling af aktivet og risici imellem selskaberne.   

3 Identificer de selskaber, der udfører funktioner, bruger aktivet og kontrollerer risici i forhold til DEMPE-

funktioner, ved brug af funktionsanalysen.  

4 Bekræftelse på overensstemmelse imellem kontraktlige forhold, og hvad der i realiteten sker, kontroller 

ligeledes, om de selskaber, som påtager sig risici, har kontrol over disse og økonomisk kapacitet til dette i 

forhold til DEMPE-funktioner.   

5 Afgræns transaktionerne ift. DEMPE-funktioner, juridisk ejerskab, andre kontraktlige forhold og de faktiske 

forhold. Derudover skal koncernen være opmærksom på, om der er en ændring i resultat- og risikofordelingen. 

6 Hvis muligt, bestem armslængdeprisen for transaktionen med fokus på de enkelte selskabers opgaver i forhold 

til udførte funktioner, påtaget risiko og udnyttelse af aktivet.  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.34 

 

Når en koncern udarbejder en 6-trinsanalyse for en kontrolleret transaktion, hvori der indgår immaterielle 

aktiver, er det vigtigt, at koncernen er særlig opmærksom på de økonomiske risici i relation til DEMPE-

funktioner. Dette skyldes, at de, som tidligere nævnt, har en afgørende betydning for værdiskabelsen. OECD 

nævner derfor en række risici, som en koncern skal være særlig opmærksom på, hvilket er illustreret i 

nedenstående tabel. 

 
Tabel 5: Risici i relation til immaterielle aktiver 

Risici i forhold til udvikling af immaterielle aktiver, ligeledes F&U og marketingsstrategier, der ikke bliver 

succesfulde.  

Risikoen for at et produkt bliver forældet, herunder også teknologisk forældet.  

Risikoen for at det immaterielle aktiv bliver krænket og omkostninger til at beskytte imod krænkelse. 

Risiko i forhold til produktansvar, som er relateret til det immaterielle aktiv. 

Risikoen i forhold til værdiansættelsen af den i fremtid forventede indkomst, som det immaterielle aktiv vil indbringe. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.65 
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Før der kan udarbejdes en kontrakt imellem selskaberne i koncernen, er det nødvendigt at fastlægge, hvem der 

har ejerskabet over det immaterielle aktiv. I TP-sammenhæng vil der som udgangspunkt være en juridisk ejer, 

der er ejer af det immaterielle aktiv. Hvis der ikke findes en juridisk ejer, skal det undersøges, hvem der har 

kontrollen over aktivet og kan beskytte det imod, at andre bruger det, eftersom dette vil blive opfattet som den 

juridiske ejer.81 Som nævnt i kapitel 3, er det vigtigt, at en koncern udarbejder kontrakter, der fortæller, hvilke 

selskaber der varetager hvilke opgaver, og at de har kompetencer til dette. Det kan være kompliceret, når man 

har at gøre med en transaktion, der indeholder immaterielle aktiver. OECD nævner 7 eksempler på 

udfordringer, en koncern kan stå overfor, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.  

 

Tabel 6: Udfordringer en koncern kan opleve i forhold til immaterielle aktiver 

Mangel på sammenlignelighed imellem en kontrolleret transaktion og transaktioner imellem uafhængige selskaber 

i forhold til det immaterielle aktiv.   

Mangel på sammenlignelighed imellem et immaterielt aktiv og immaterielle aktiver mellem uafhængige 

selskaber.  

Ejerskab eller brug af immaterielle aktiver på tværs af selskaber i koncernen.  

Udfordringen med at afgrænse værdiskabelsen hos de enkelte selskaber. 

Flere selskaber vil udføre funktioner, bruge aktiver og påtage sig risici i forhold til DEMPE-funktioner, og 

integrationen vil være tættere end imellem uafhængige selskaber.  

Selskabernes bidrag til værdiskabelsen af et immaterielt aktiv kan være i et andet år end året for værdiskabelsens 

realisering.  

Koncerner spreder ejerskab, risiko og finansiering af immaterielle aktiver, samt kontrollen ud imellem forskellige 

selskaber, hvilket ikke ses imellem uafhængige selskaber, og det kan resultere i BEPS-situationer 

(overskudsskabende aktiver flyttes imellem selskaberne).   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.33 

 

Da det er nemmere at overdrage immaterielle aktiver end fysiske aktiver, kan der opstå udfordringer ved 

afgrænsningen og definitionen af, hvor værdiskabelsen opstår, samt hvilke selskaber som varetager hvilke 

DEMPE-funktioner ift. funktioner, aktiver og risici. En koncern bør derfor løbende overveje og undersøge, 

hvilke funktioner selskaberne varetager, og om funktionerne er værdiskabende ift. det immaterielle aktiv. 

Derudover er det vigtigt at undersøge, om selskaberne får den rette betaling for at varetage de værdiskabende 

funktioner. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem kontrakten, og hvad der i realiteten foregår, bør 

selskabet opdatere kontrakten, så den stemmer overens med de faktiske forhold. På den måde kan koncernen 

dokumentere, at koncernselskaberne bliver betalt for de opgaver, de faktisk udfører, i overensstemmelse med 

hvad uafhængige selskaber ville have betalt. En koncern skal ligeledes undersøge, hvilken rolle de enkelte 

                                                
81 OECD TPG (2017) Art. 6.40 
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koncernselskaber påtager sig. Der kan f.eks. være tale om en Cash Box. I den forbindelse skal det vurderes, 

om Cash Box-selskabet investerer uden at have kontrol, investerer med kontrol over finansielle risici eller 

investerer og har kontrol over både finansielle og operationelle risici. Dette skal afspejles i den del af 

overskuddet, som selskabet modtager.82 

  

Det er essentielt for koncernen at undersøge, hvilke selskaber der udfører DEMPE-funktioner, påtager sig risici 

og bidrager med aktiver i den afgrænsede transaktion, hvori der indgår immaterielle aktiver. Der er forskel på, 

hvor stor en del af overskuddet et selskab kan kræve. Det afhænger af, hvor meget kontrol selskaberne har, og 

hvilke funktioner de hver især udfører. En koncern skal være opmærksom på, at aflønningen til et 

koncernselskab er forskellig fra selskab til selskab afhængigt af, hvilke DEMPE-funktioner, påtagne risici og 

anvendte aktiver, som hvert selskab udfører. Hvis et koncernselskab ikke bidrager med væsentlig kontrol, 

funktioner eller påtager sig minimale risici, vil aflønningen være mindre, end hvis det havde bidraget med 

kontrol, funktioner og påtaget sig signifikante risici.  

 

Hvis et koncernselskab eksempelvis udelukkende stiller kapital til rådighed uden at have kompetence eller 

kontrol over risikoen ved sin investering, vil dette selskab kun skulle aflønnes med, hvad der svarer til den 

risikofrie rente.83 Omvendt, har et koncernselskab kontrol over de finansielle risici ved investeringen, vil 

aflønningen være større, da denne vil være justeret for de risici, der er ved investeringen. Aflønningen vil 

dermed være den risikofrie rente plus rentemarginalen, hvor rentemarginalen vil være risikotillægget. Hvis et 

koncernselskab har fuld kontrol over både de finansielle og operationelle risici, vil aflønningen være større, da 

residual-overskuddet vil tilfalde moderselskabet, som vil være principalselskabet.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 OECD TPG (2017) Art. 6.61 
83 OECD TPG (2017) Art. 6.61 
84 OECD TPG (2017) Art. 6.64 
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Figur 14: Forventede afkast i forhold til investors risici ved investeringen 

  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.61-6.64 

 

4.4. Kombination af immaterielle aktiver  
Der kan opstå situationer, hvor der ikke blot overdrages et immaterielt aktiv som en selvstændig transaktion, 

men i kombination med en service eller et andet immaterielt aktiv.85 Dette kan skabe udfordringer for 

koncerner, fordi hvad ville værdien af det enkelte immaterielt aktiv have været, hvis det havde været en 

selvstændig transaktion? Værdien af et immaterielt aktiv kan være afhængig af, om et andet immaterielt aktiv 

ligeledes overdrages86, eksempelvis vil varemærket Coca-Cola være væsentlig mindre værd, hvis opskriften 

på Coca-Cola ikke ligeledes overdrages. Selvom immaterielle aktiver ofte er unikke, og der derfor ikke findes 

referencetransaktioner imellem uafhængige selskaber, er det stadig vigtigt, at en koncern tager i betragtning, 

hvordan en transaktion ville have foregået imellem uafhængige selskaber. Ville uafhængige selskaber 

overhovedet have opdelt de to immaterielle aktiver? Hvis ikke, skal koncernen heller ikke gøre dette, når den 

skal afgrænse og prisfastsætte transaktionen og de immaterielle aktiver, som overdragelsen omhandler. Det er 

essentielt, at en koncern gør sig disse overvejelser og laver en grundig undersøgelse af disse forhold, samtidigt 

med at de udarbejder 6-trinsanalysen fra TPG-kapitel 1. D og TPG-kapitel 6.87 Det er den samme problematik, 

der opstår, hvis et immaterielt aktiv overdrages sammen med en service, og koncernen skal gøre sig de samme 

overvejelser i forhold til, om det giver mening at opdele transaktionen og ligeledes, hvordan det påvirker 

prisfastsættelsen.88 

  

                                                
85 OECD TPG (2017) Art. 6.98 
86 OECD TPG (2017) Art. 6.93 
87 OECD TPG (2017) Art. 6.97 
88 OECD TPG (2017) Art. 6.99 
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En overdragelse af et immaterielt aktiv kan ske på to måder, man kan sælge det immaterielle aktiv, hvor køber 

betaler for at overtage det juridiske ejerskab og derved også overtager retten til at bruge det immaterielle aktiv. 

En overdragelse kan også ske ved, at ejeren af det immaterielle aktiv sælger retten til at udnytte dette, og køber 

betaler årlige royalties for brugsretten.89 I den sidste situation vil udnyttelsen af det immaterielle aktiv ofte 

være begrænset til et geografisk område eller afgrænset til, hvorvidt licenstager må bruge det immaterielle 

aktiv til at udvikle andre immaterielle aktiver. Det er vigtigt, at koncernen undersøger disse forhold under 

udarbejdelsen af sammenlignelighedsanalysen og ligeledes sammenholder afståelsessummen med de årlige 

betalinger af royalties. I Danmark vil en overdragelse skulle beskattes efter afskrivningsloven § 40, 

statsskatteloven § 4 og ligningsloven § 2. For en dansk koncern er det vigtigt at være opmærksom på, at 

lovgiver, Folketinget, ikke har udarbejdet en udtømmende liste over, hvilke immaterielle aktiver loven 

omhandler. OECD har valgt samme fremgangsmåde, hvilket formodentlig skyldes, at man vil sørge for, at alle 

former for immaterielle aktiver bliver inkluderet. Ved opdateringen af kapitel 6 i TPG er der ikke sket 

ændringer i afskrivningsloven § 40. Skatteministeriet ser opdateringen af TPG som præciseringer, hvilket 

betyder, at Skattestyrelsen kan gøre brug af alle korrektionsmulighederne, OECD nævner i TPG, uden at der 

er behov for opdatering af dansk lovgivning, eftersom TPG har en dynamisk anvendelse.  

  

4.5. Armslængdeprincippet i forhold til immaterielle aktiver  
Det sidste trin i 6-trinsanalysen er sammenlignelighed med transaktioner imellem uafhængige selskaber. Dette 

fremgår af TPG-kapitel 1, sektion D og ligeledes TPG-kapitel 6, hvor OECD har udarbejdet yderligere 

retningslinjer, når det omhandler immaterielle aktiver, da det kan være særligt udfordrende at finde 

sammenlignelige referencetransaktioner. Årsagen til, at det kan være besværligt at prisfastsætte transaktioner 

med immaterielle aktiver efter armslængdeprincippet er, at immaterielle aktiver ofte har specielle 

karakteristika, hvilket gør det svært at finde en sammenlignelig transaktion blandt uafhængige selskaber.90  

 

En TP-analyse kan enten være ensidet eller tosidet, alt efter hvilken TP-metode der benyttes. Det er således 

vigtigt, at koncernen ved udarbejdelsen uanset TP-metode får undersøgt transaktionen for alle involverede 

koncernselskaber.91 Det er således ikke tilstrækkeligt udelukkende at undersøge den mest simple part i 

transaktionen. En koncern skal være opmærksom på, at der ikke er nogle regler, der kræver at en koncernintern 

overdragelse skal udføres, fuldkommen som om den var foregået imellem uafhængige selskaber. Det 

afgørende er, at overdragelsen bliver set fra alle selskaber, der er involverede, samt at overskuddet allokeres, 

som var det foregået imellem uafhængige selskaber, for at transaktionen opfylder 

                                                
89 OECD TPG (2017) Art. 4.41 
90 OECD TPG (2017) Art. 6.108 
91 OECD TPG (2017) Art. 6.112 
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armslængdeprincippet.92 OECD nævner følgende forhold, som en koncern skal være opmærksom på ved en 

værdiansættelse, der involverer immaterielle aktiver.  

 

Tabel 7: Særlige forhold i sammenlignelighedsanalysen og værdiansættelsen 

Eksklusivitet Hvis det immaterielle aktiv er beskyttet med et patent eller på anden vis, hvilket gør, at ejer vil 

have indflydelse på, hvem som må bruge det immaterielle aktiv, vil man have indvirkning på 

markedet, hvilket en koncern skal være opmærksom på i forhold til 

sammenlignelighedsanalysen.   

Tidshorisont Hvor længe et immateriel aktiv er beskyttet med et patent eller lignende har stor betydning i 

forhold til værdien af dette, og noget som har betydning i forhold til 

sammenlignelighedsanalysen.    

Geografisk Har en koncern et globalt eller lokalt beskyttet immaterielt aktiv, har dette indvirkning på 

sammenlignelighedsanalysen. Jo større område, hvor det immaterielle aktiv er beskyttet, desto 

større værdi har dette. 

Levetid Levetid har stor betydning for værdi af det immaterielle aktiv og er noget, en koncern skal tage 

med i sin betragtning i forhold til sammenlignelighedsanalysen. Levetiden kan blive påvirket af 

flere ting, på nuværende tidspunkt er det ofte den teknologiske udvikling, der har størst 

betydning. 

Udviklingsstadie Hvor langt i udviklingsfasen er det immaterielle aktiv? Nogle aktiver skal gennem flere test 

igennem udviklingen, jo længere i processen koncernen er, jo mere værdifuld kan det 

immaterielle aktiv være, hvilket er noget, en koncern skal overveje i forhold til 

sammenlignelighedsanalysen. 

Videreudvikling Ved en overdragelse følger retten til at videreudvikle og opdatere det immaterielle aktiv med, 

da dette kan have stor indvirkning på værdien, da man vil kunne forlænge levetiden på det 

immaterielle aktiv og udvikle nye immaterielle aktiver på baggrund af det overdragede. 

Forventning til 

fremtiden 

Hvis der er signifikant forskel imellem den fremtidige indtjening for det immaterielle aktiv og 

den sammenlignelige transaktion/aktiv, er det noget, en koncern skal være opmærksom på. 

Forventninger til den fremtidige værdi kan have stor indvirkning på prisen for det immaterielle 

aktiv. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.118-6.127 
 

Når en koncern skal udarbejde en sammenlignelighedsanalyse, skal den også være opmærksom på de risici, 

der er forbundet med det immaterielle aktiv, da der kan være en stor usikkerhed om fremtiden. OECD nævner 

i TPG-kapitel 6 visse risici, en koncern skal være opmærksom på.  

 

 

                                                
92 OECD TPG (2017) Art. 6.140 
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Figur 15: Risici ved immaterielle aktiver 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.128 
 

Det er de samme retningslinjer, der gælder for transaktioner med immaterielle aktiver som for alle andre 

transaktioner, hvilket betyder, at det er de samme sammenlignelighedsfaktorer, der benyttes. Det kan være 

sværere at justere i disse, da en mindre forskel i en faktor imellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen kan have stor betydning for prisfastsættelse ved immaterielle aktiver. Dette 

besværliggør processen, når der skal justeres for forskellen imellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen, der er foregået imellem uafhængige selskaber. Jo mere som skal tilpasses, jo mere 

usikkerhed er der ved, om transaktionen kan bruges som referencetransaktion.93 Ved udgivelsen af final report 

om BEPS i 2015 blev der ændret i dokumentationskravene i forhold til immaterielle aktiver, disse fremgår af 

TPG-kapitel 5. En koncern skal nu udarbejde en master file og en local file, hvori den redegør for sine 

immaterielle aktiver, de væsentlige punkter fra dokumentationskravene i forhold til immaterielle aktiver er 

fremhævet i figuren herunder. 

 

Figur 16: Dokumentationskrav ved immaterielle aktiver 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af BEK nr. 1297 af 31/10/2018 

                                                
93 OECD TPG (2017) Art. 6.129 
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4.6. Værdiansættelse af immaterielle aktiver 
Når en koncern skal finde armslængdeprisen for et immaterielt aktiv, kan det være brugbart at benytte en 

værdiansættelsesmodel, særligt hvor der ikke findes sammenlignelige transaktioner. Det ses ofte, at koncerner 

gør brug af discounted cash flows (DCF)-modellen. Ved brug af en DCF-model beregner man værdi af det 

immaterielle aktiv ved at tage de forventede fremtidige cash flows og tilbagediskontere disse til tidspunkt nul. 

Dette vil så være værdien af det immaterielle aktiv og vil ofte kunne bruges til at dokumentere værdien af et 

immaterielt aktiv i forbindelse med prisfastsættelse ved en koncernintern overdragelse. Når en koncern skal 

beregne værdien af et immaterielt aktiv ved hjælp af en DFC-model, kræver det meget information, såsom 

levetid, renteudvikling, vækstrater, skatteeffekt og terminalværdi.94 Disse oplysninger skal baseres på et oplyst 

og realistisk grundlag. Problematikken ved en værdiansættelse ved brug af forventede fremtidige cash flows, 

der er tilbagediskonteret er, at sådanne beregninger er meget følsomme, og en lille ændring i et af ovenstående 

forhold kan have stor indvirkning på værdien af det immaterielle aktiv.95 Det er derfor vigtigt, at en koncern 

udarbejder veldokumenteret information for sine antagelser, som ligger til grund for dens beregninger. OECD 

foreslår, at koncernen gør brug af de samme antagelser og begrundelser ved en værdiansættelse som ved andre 

forretningsmæssige investeringer.96  

 

Når en koncern skal beregne vækstraten, er det vigtigt, at den bliver så nøjagtig som muligt, idet vækstraten 

har en stor indflydelse på værdiansættelsen. Som tidligere nævnt, anbefaler OECD, at man benytter de samme 

antagelser til værdiansættelse af immaterielle aktiver i forhold til TP, som ved andre forretningsmæssige 

investeringer. Koncerner behøver således ikke at udarbejde separate antagelser i forbindelse med TP-analysen, 

hvis de allerede har udarbejdet antagelser, som er anvendt i andre værdiansættelser i relationen til det 

immaterielle aktiv. Hovedformålet er at skabe valide og konsistente faktorer til brug for værdiansættelsen, da 

det derved styrker dokumentationen.97 Det vil derfor ofte være relevant at medarbejderne, som har indsigt i 

området, udarbejder og dokumenterer baggrunden og antagelserne for udviklingen i de immaterielle aktiver. 

Medarbejderne vil ofte have et godt kendskab til selskabet og de immaterielle aktiver, hvorfor deres 

forventninger og antagelser alt andet lige må formodes at blive de mest nøjagtige. Derudover kan en koncern 

gøre brug af rådgivere til at få udarbejdet en værdiansættelse, da rådgiverne vil have stor erfaring med dette, 

selvom omkostningerne kan være af en betydelig karakter, dette kan beskytte koncernen mod en TP-kontrol. 

En koncern har også mulighed for at bede om en APA mellem det overdragende og modtagende land af det 

immaterielle aktiv, selvom det er en langtrukken og dyr proces, kan dette skåne koncernen for en TP-kontrol. 

Tidshorisonten i forbindelse med værdiansættelsen af immaterielle aktiver har væsentlig indvirkning på 

                                                
94 OECD TPG (2017) Art. 6.157 
95 OECD TPG (2017) Art. 6.158 
96 OECD TPG (2017) Art. 6.161 
97 OECD TPG (2017) Art. 6.164 
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værdien. Dette skyldes, at jo længere antagelserne og forventningerne strækker sig ud i fremtiden, des større 

usikkerhed vil der være ved de beregnede værdier.98 Det kan yderligere bemærkes, at OECD ikke anbefaler 

lineære vækstrater, medmindre dette kan dokumenters igennem egen erfaring eller fra markedet.99 

Koncernerne skal ved brug af DCF-modellen have et særligt fokus på den anvendte diskonteringsrente, hvilket 

ofte kan være udfordrende at vurdere. Diskonteringsrenten er den, som afgør værdien af de fremtidige cash 

flows. Små ændringer i diskonteringsrenten kan have stor betydning for den endelige værdiansættelse.100 

Diskonteringsrenten er således med til at afspejle risikoen og dermed usikkerheden ved de fremtidige cash 

flows, hvorfor koncernen skal kunne dokumentere disse i sin beregning af renten. En stor usikkerhed vil 

medføre en høj diskonteringsrente og dermed en lav værdiansættelse og vice versa. Selvom OECD har 

opdateret afsnittet om DCF i TPG-kapitel 6, kan der stadig være uenigheder imellem landene, da flere forhold 

først kan præciseres ud fra de faktiske forhold. Det kan ligeledes være svært for en koncern at vurdere levetiden 

på immaterielle aktiver. En koncern skal foretage antagelser om, hvor lang tid den forventer, at et immaterielt 

aktiv vil skabe overskud, og om videreudvikling på det immaterielle aktiv kan være med til at øge levetiden 

på dette. Dermed har levetiden på immaterielle aktiver ligeledes indflydelse på værdiansættelsen.101 

 

4.7. Prisfastsættelsesmetode ved salg af immaterielle aktiver 
Når en koncern skal overdrage immaterielle aktiver, er reglerne og metoderne indenfor TP de samme som ved 

andre kontrollerede transaktioner. Det er således fortsat metoderne fra TPG-kaptitel 2, som skal anvendes til 

at prisfastsætte de kontrollerede transaktioner. Der vil formodentlig være metoder, som er bedre at benytte end 

andre.102 Comparable Uncontrolled Price (CUP)-metoden vil ofte være svær at benytte, da den kræver stor 

sammenlignelighed imellem den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen fra uafhængige 

selskaber. Sammenligneligheden imellem immaterielle aktiver kan netop være svær. Ligeledes fraråder 

OECD, at man benytter de samlede udviklingsomkostninger som fremgangsmåde til at prisfastsætte 

immaterielle aktiver, da der ofte ikke er sammenhæng mellem omkostningerne og værdien af det immaterielle 

aktiv.103 Fremgangsmåden ved TP-metoderne vil som udgangspunkt være først at aflønne selskaberne, som 

har været involveret, for de rutinefunktioner de har udført, og så vil residual-overskuddet tilfalde det selskab, 

som bidrager med værdifulde og unikke bidrag. Er der flere selskaber, som bidrager med unikke forhold til 

værdiskabelsen, vil det være nødvendigt at gøre brug af Transactional Profit Split Method (TPSM). Koncernen 

skal hele tiden sørge for, at den endelige prisfastsættelse overholder armslængdeprincippet. 

                                                
98 OECD TPG (2017) Art. 6.165 
99 OECD TPG (2017) Art. 6.169 
100 OECD TPG (2017) Art. 6.170 
101 OECD TPG (2017) Art. 6.175 
102 OECD TPG (2017) Art. 6.102 
103 OECD TPG (2017) Art. 6.142 
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4.8. Immaterielle aktiver med usikkerhed om værdien 
En koncern kan risikere at stå i en situation, hvor der er stor usikkerhed om den fremtidige værdi af et 

immaterielt aktiv eller usikkerhed ift. sammenlignelighedsanalyse, som gør at en referencetransaktion ikke er 

brugbar. Koncernen vil derved på anden vis skulle forsøge at finde den korrekte pris, hvor koncernen stadig 

overholder armslængdeprincippet. Hvis der er stor usikkerhed om den fremtidige værdi af det immaterielle 

aktiv, som overdrages imellem uafhængige selskaber, vil man ofte ikke foretage en samlet betaling på 

overdragelsestidspunktet. Selskaberne vil derfor have indskrevet i kontrakten, at prisen for det immaterielle 

aktiv vil afhænge af forskellige faktorer, og betalingen vil ske hvis disse faktorer opnås. Ved udarbejdelse af 

sådanne forhold i en kontrakt om overdragelse af immaterielle aktiver mindskes usikkerheden, hvilket alle 

uafhængige selskaber har interesse i. Der findes forskellige fremgangsmåder til at mindske usikkerheden 

omkring værdien. I stedet for at værdien af det immaterielle aktiv baseres på fremtidig indtægt langt ude i 

fremtiden, kan man gøre tidshorisonten kortere, så usikkerheden mindskes. En anden fremgangsmåde, som 

kan være fornuftig at benytte, kan være milestone-betalinger eller royalty-betalinger, hvor betalingen først 

sker, når forskellige på forhånd aftalte forhold realisereres.104 En koncern kan også vælge i stedet for først at 

modtage betaling senere at gøre det omvendt, hvor hele betalingen sker ved overdragelsen, for så senere måske 

at skulle tilbagebetale noget af betalingen, hvis visse forhold ikke realiseres, og derved foretages der en 

prisjustering.105 Denne konstellation er svær imellem uafhængige selskaber, da sælger sjældent vil sende penge 

retur efter flere måneder/år, hvis køber mener de aftalte målsætninger ikke er opnået. 

 

4.9. Hard-to-Value Intangibles  
Det kan være svært og besværligt for en koncern at forudsige, hvilke forhold der skal medtages ved en 

prisfastsættelse af en kontrolleret transaktion med immaterielle aktiver. Der kan således sættes spørgsmålstegn 

ved, om koncernen har taget eller burde have taget hensyn til fremtidige begivenheder i prisfastsættelsen. 

Grundet den store usikkerhed med immaterielle aktiver har OECD indført begrebet Hard-to-Value Intangibles 

(HTVI), dette var en nyhed i Action 8 under BEPS-projektet.106 Dette begreb dækker over immaterielle aktiver, 

hvor der på transaktionstidspunktet ikke fandtes nogen referencetransaktion imellem uafhængige selskaber. 

Derudover er der en stor usikkerhed omkring den fremtidige værdiskabelse af det immaterielle aktiv ved 

prisfastsættelsen af transaktionen107, dette er illustreret i bilag 6. Begrebet HTVI skal også være med til at 

forsøge at løse den udfordring, skattemyndighederne har med asymmetri i informationen imellem koncernen 

og skattemyndighederne. Dette område har OECD haft fokus på, da der er tale om unikke immaterielle aktiver, 

hvor der ingen sammenlignelige transaktioner findes, hvilket har gjort, at skattemyndighederne har været 

                                                
104 PwC (2018) 
105 OECD TPG (2017) Art. 6.183 
106 OECD TPG (2017) Art. 6.186 
107 OECD TPG (2017) Art. 6.189 
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fuldkommen afhængige af den information, skatteyder/koncernen har oplyst, når de skal vurdere om 

prisfastsættelsen overholdt armslængdeprincippet. 

 

Et eksempel på et HTVI er Lundbeck Pharma A/S’s antipsykotiske medicin, der skal benyttes til at behandle 

skizofreni. Der er en stor usikkerhed om, hvorvidt det lykkes Lundbeck at udvikle dette præparat, og om det 

opnår den forventede effekt. Dermed opstår der en stor usikkerhed om værdien af præparatet, da den fremtidige 

værdi vil være afhængig af, om præparatet bliver en succes eller ej. Der findes ligeledes ingen 

referencetransaktion108, hvilket er definitionen på HTVI. Et andet eksempel på et immaterielt aktiv, som 

opfylder HTVI-definitionen, er Novo Nordisk A/S’s insulinpille Pioneer 8, som skal bruges til at hjælpe folk 

med diabetes. Dette præparat er langt i sin udvikling og viser gode resultater. Novo Nordisk A/S har ligeledes 

kendskab til en værdi af markedet, som pillen skal sælges på. Værdien er anslået til 200 milliarder kr.109 Disse 

oplysninger kan bruges, når værdien af det immaterielle aktiv skal fastsættes. Disse faktorer taler for, at Novo 

Nordisk A/S’s pille vil blive defineret som et HTVI110, da Novo Nordisk A/S ikke kender sin forventede 

indtjening endnu/level of ultimate success.  

 

De udfordringer, multinationale koncerner har i forbindelse med at dokumentere overholdelse af 

armslængdeprincippet ved prisfastsættelse af immaterielle aktiver, gør sig ligeledes gældende for 

skattemyndighederne. OECD har derfor givet skattemyndighederne mulighed for at vurdere overdragelsen ud 

fra et ex-post-perspektiv.111 Forklaringen på, at skattemyndighederne har behov for denne mulighed er, at 

overdragelsen omhandler et HTVI, hvor der er asymmetrisk information og ingen sammenlignelige 

transaktioner, skattemyndighederne kan gøre brug af. Skattemyndighederne vurderer derfor ex-ante 

antagelserne/koncernens budget overfor ex-post-forholdene/koncernens årsregnskab, når de skal afgøre om 

prisfastsættelsen er korrekt. Da skattemyndighederne er afhængige af den information, de får fra koncernen, 

for at vurdere om prisfastsættelsen er korrekt, vil der opstå asymmetri i informationen. Dette skyldes, at 

koncernen som udgangspunkt vil have bedre indsigt i aktiviteterne og derved også i de forhold, som har 

indvirkning på prisen. Dette forklarer, hvorfor OECD har gjort det muligt at anvende ex-post-information, når 

de skal vurdere om prisfastsættelsen er korrekt, de faktiske forhold vægtes dermed mere ved HTVI end 

normalt, når det skal vurderes om prisfastsættelsen overholder armslængdeprincippet.  

 

Det er dog vigtigt at understrege, at skattemyndighederne ikke uden videre kan foretage en korrektion, fordi 

der ikke er sammenfald mellem ex-ante-antagelserne og ex-post-forholdene. Det kan ikke forventes, at en 

koncern vil kunne forudsige fremtidige antagelser fuldkommen. Derudover kan der være forhold, som en 

                                                
108 Bilag 4: Massive kursklø til Lundbeck: Aktien falder 26 pct. efter fejlslagent forsøg 
109 Frost (2019) 
110 Bilag 5: Diabetespille når de primære mål: "Novo Nordisk nærmer sig et attraktivt marked" 
111 OECD TPG (2017) Art. 6.194 
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koncern ikke kunne eller burde have forudset og derved have medtaget i sin vurdering ved prisfastsættelsen af 

transaktionen på ex-ante-tidspunktet. Et sådant forhold vil kunne være naturkatastrofer eller politiske forhold, 

som eksempelvis præsident Donald Trumps toldmur på varer fra især Kina og fra resten af verden. 

 
Tabel 8: Undtagelser til hvor skattemyndighederne ikke kan foretage ex-post-korrektioner 

Hvis en koncern kan dokumentere, at der er udarbejdet detaljeret information omkring transaktionen med prognoser 

og medtaget de forskellige risici, og det er medtaget i den oprindelige prisfastsættelse med korrekt sandsynlighed på 

ex-ante-antagelser. 

Hvis koncernen kan fremvise detaljeret dokumentation, der viser, at forskellen mellem ex-ante og ex-post skyldes 

forhold, man ikke kunne forvente, eller udfaldet ikke passer med sandsynlighed, som blev medtaget ved 

prisfastsættelsen af transaktionen. Koncernen har således en udvidet bevisbyrde for at undgå ex-post-korrektion. 

Transaktionen er omfattet af en bilateral eller multilateral APA mellem de implicerede skattemyndigheder. 

Hvis ex post-forholdet ikke medfører en ændring i prisen på +/- 20 % i forhold til transaktionstidspunktet. 

Hvis der er gået 5 år siden det overdragne aktiv bidrog med indkomst til det købende selskab i form af salg til 

uafhængige selskaber, og forskellen mellem ex-ante-antagelse og de ex post faktiske forhold ikke overstiger 20 %.  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD HTVI (2018) 

 

Hvis et af ovenstående forhold i tabellen gør sig gældende, vil skattemyndighederne ikke uden videre kunne 

foretage en ex-post korrektion.112 I forhold til de to sidste undtagelsessituationer skal en koncern være 

opmærksom på, at hvis prisen bevidst at sat for højt eller lavt, vil skattemyndighederne kunne foretage en 

korrektion efter de almindelige TP-regler. Der er tale om ekstremt komplekse transaktioner, der kræver stor 

indsigt i forholdene, hvilket er årsagen til, at man har gjort det muligt for skattemyndighederne at foretage 

korrektion baseret på de reelle ex-post-forhold. OECD har ligeledes sørget for at beskytte koncernen ved at 

indføre undtagelse til, hvornår skattemyndighederne kan foretage disse korrektioner. Det faktum, at en koncern 

ikke nødvendigvis fyldestgørende har dokumenteret, at den har taget hensyn til alle forhold på 

transaktionstidspunktet, giver ikke skattemyndighederne ret til en korrektion. Det er dog et krav, at 

prisfastsættelsen på transaktionstidspunktet og de faktiske forhold ikke har større udsving end 20 %. 

 

I juni 2018 offentliggjorde OECD sin endelige rapport: ”Guidance for Tax Administrations on the Application 

of the Approach to Hard-to-Value Intangibles”. Denne rapport har til formål at skabe en konsensus imellem 

skattemyndighederne om, hvordan korrektioner i forhold til HTVI skal behandles. Dette har til formål at 

mindske risikoen for dobbeltbeskatning.113 Som tidligere nævnt er der en asymmetri i informationen 

skattemyndighederne og skatteyderne har, hvilket gør at skattemyndighederne er afhængige af den 

                                                
112 OECD TPG (2017) Art. 6.193 
113 OECD HTVI (2018) Art. 3 
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information, de modtager fra skatteyderne/koncernen. Der er i rapporten stort fokus på denne asymmetri.114 

Rapporten berører ligeledes det forhold, som er nævnt i TPG-kapitel 6, om skattemyndighedernes mulighed 

for at gøre brug af ex-post-forhold til at vurdere ex-ante-antagelser, som er benyttet til at prisfastsætte 

transaktionen. Rapporten nævner også muligheden for, at koncernen kan fremlægge information, der viser at 

den ikke kunne vide, at prisen var sat for lavt eller højt på transaktionstidspunktet. OECD anbefaler 

skattemyndighederne at have særligt fokus på HTVI-transaktioner, hvor der er store forskelle imellem ex-ante-

antagelserne og de faktiske ex-post-forhold.115 OECD fremhæver ligeledes muligheden for at gøre brug af en 

alternativ betalingsprofil end den skatteyderen/koncernen benytter, det kan være milestone-betalinger eller 

royaltybetaling med eller uden prisjustering. Det er et krav, at betalingsformen finder sted mellem uafhængige 

selskaber under lignende omstændigheder.116 Rapporten lægger ligeledes vægt på, at skattemyndighederne bør 

foretage kontrol af transaktioner, der vedrører HTVI hurtigst muligt for at finde ud af, om der er behov for at 

foretage korrektioner. Dette skyldes, at disse transaktioner kan være svære og omfattende at undersøge for evt. 

korrektioner.117 Der har været relativt få ændringer mellem den endelige rapport og det sidste DD, som blev 

udsendt i maj 2017. OECD har valgt at slette eksempel 3, der omhandlede en transaktion, hvor der ikke skete 

en engangsbetaling, men kun løbende royaltybetalinger. OECD har ligeledes præciseret, at når 

skattemyndighederne undersøger ex-ante-antagelser ift. ex-post-resultaterne, skal de tage hensyn til de 

risikojusteringer, der er foretaget, samt til de forhold som en skatteyder ikke havde kendskab til ved 

transaktionens indgåelse. OECD nævner også muligheden for, at en koncern kan bede om Mutual Agreement 

Procedure (MAP) eller multi-year MAP, før der opstår en afgørelse, der resulterer i en 

dobbeltbeskatningssituation. Dette er dog kun, hvis der er en risiko for, at der kan opstå en 

dobbeltbeskatningssituation. De nævner også muligheden for en Advance Pricing Agreement (APA) mellem 

to eller flere lande, hvis disse ud fra en koncerns fremsendte dokumentation kan blive enige om 

værdiansættelsen og antagelserne.  

 

4.10. Delkonklusion 
Ved immaterielle aktiver skal en koncern være opmærksom på OECD’s definition af immaterielle aktiver. 

Dette er noget, som ikke er et fysisk eller finansielt aktiv, noget som ejes og kontrolleres og noget, som en 

uafhængig part vil kræve betaling for at overdrage. Det kan konkluderes, at koncernen skal kende OECD’s 

definition på immaterielle aktiver, da denne kan afvige fra den regnskabsmæssige definition på immaterielle 

aktiver. En koncern skal sørge for at fordele overskuddet imellem de selskaber, som er involverede i 

værdiskabelsen af det immaterielle aktiv. Det kan ligeledes konkluderes, at fordelingen skal ske i forhold til 

de risici, de enkelte selskaber påtager sig i relation til DEMPE-funktionerne, tidligere blev en stor del af 

                                                
114 OECD HTVI (2018) Art. 5 
115 OECD HTVI (2018) Art.  6 
116 OECD HTVI (2018) Art. 16 
117 OECD HTVI (2018) Art. 13 
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overskuddet allokeret til den juridiske ejer. Det er derfor vigtigt, at en koncern udarbejder en funktions- og 

risikoanalyse, i forbindelse med denne vil koncernen kunne dokumentere, hvilke selskaber der påtager sig 

risici, udfører hvilke funktioner og anvender aktiver. Koncernen skal være særligt opmærksom på, om disse 

selskaber har kontrol over deres bidrag, da dette har betydning for den betaling, der skal foreligge. Eftersom 

immaterielle aktiver ofte er unikke, besværliggør det udarbejdelsen af en sammenlignelighedsanalyse, det kan 

være svært for en koncern at finde en referencetransaktion imellem uafhængige selskaber. En koncern bør 

derfor foretage en grundig analyse inden de værdiansætter transaktionen og det immaterielle aktiv. Det 

anbefales, at en koncern gør brug af en DCF-model til at værdiansætte det immaterielle aktiv. Det er vigtigt, 

at koncernen foretager en grundig analyse af sine antagelser, idet selv mindre ændringer kan have stor 

betydning for værdiansættelsen. Det kan konkluderes at dette er særligt vigtigt, når en koncern har at gøre med 

immaterielle aktiver, der er definerede som HTVI, da OECD har muliggjort, at skattemyndighederne har 

mulighed for at benytte ex-post-forhold til at undersøge, om en transaktion overholder armslængdeprincippet 

ved overdragelsen. Dette er gjort for at udligne den asymmetri i informationen, der er mellem koncernen og 

skattemyndighederne. En koncern skal derfor sørge for at påtænke alle tænkelige udfald og deres betydning 

for prisfastsættelsen af transaktionen og for at have dette veldokumenteret, da skattemyndighederne bruger 

dette i deres vurdering. OECD’s endelige rapport om HTVI har til formål at skabe konsensus imellem 

skattemyndighederne, om hvordan HTVI skal behandles, så koncernen ikke ender i 

dobbeltbeskatningssituationer, samt at mindske asymmetrien imellem koncernen og skattemyndighederne, og 

ligeledes skal rapporten guide koncerner, når de skal prisfastsætte et immaterielt aktiv. 
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5. TPG Kapitel 9 – Forretningsmæssige omstruktureringer  
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvilken betydning OECD’s TPG-kapitel 9 har for et dansk 

moderselskab i en multinational koncern ved en koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver ved 

forretningsmæssige omstruktureringer. I den forbindelse vil dette kapitel følge OECD’s opbygning af TPG 

2017 kapitel 9. Kapitlet vil indeholde en analyse af, hvordan armslængdeprincippet og TPG skal anvendes ved 

forretningsmæssige omstruktureringer relateret til immaterielle aktiver. I afhandlingens kapitel 5 vil 

forretningsmæssig(e) omstrukturering(er) blive omtalt som omstrukturering(er).  

 

I forbindelse med BEPS-projektet og final reports 2015 har TPG 2017 kapitel 9 gennemgået visse forandringer 

i forhold til TPG 2010. I den forbindelse blev de daværende afsnit 1 og 4 om risici og anerkendelse af 

transaktioner flyttet til det nuværende TPG-kapitel 1. Dette er gjort for at vise, at afsnit 1 og 4 ikke kun gælder 

for kapitlet om forretningsmæssige omstruktureringer, men derimod for samtlige kapitler i TPG uden 

undtagelse. Kapitel 9 i TPG 2017 blev til på baggrund af det DD, OECD udsendte 4. juli 2016, som hed 

”Conforming Amendments to Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines”, og interessenternes 

kommentarer hertil.  

 

5.1. Anvendelsesområde for TPG-kapitel 9 
Inden anvendelsen af armlængdeprincippet og TPG kan adresseres til omstruktureringer, er det nødvendigt at 

definere, hvad en omstrukturering er i TP-sammenhæng. Der findes hverken en juridisk, universel eller generel 

definition af, hvad en omstrukturering er. OECD giver i TPG-kapitel 9 sit perspektiv på, hvad der i TP-

sammenhæng skal forstås som en forretningsmæssig omstrukturering. 

“In the context of this chapter, business restructuring refers to the cross-border reorganisation of the 

commercial or financial relations between associated enterprises, including the termination or substantial 

renegotiation of existing arrangements”118 

I den forbindelse har OECD skabt en bred definition af omstrukturering, som favner alle omstruktureringer af 

kommerciel og finansiel karakter, som koncernselskaber internt foretager sig ved grænseoverskridende 

aktiviteter. Disse grænseoverskridende omstruktureringer medfører typisk, at aktiver og eller aktiviteter med 

dertilhørende overskud flyttes imellem koncernselskaberne. TPG 2017 kapitel 9 fokuserer således på, hvordan 

armslængdeprincippet skal overholdes i forbindelse med disse omstruktureringer.  

 

                                                
118 OECD TPG (2017) Art. 9.1 



5. TPG Kapitel 9 – Forretningsmæssige omstruktureringer 

Side 53 af 139 
 

5.2.  Armslængdeprincippet og TPG´s anvendelse ved omstruktureringer 
OECD understreger, at præmissen for at kunne anvende armslængdeprincippet og TPG ikke skal differentieres 

i forbindelse med selve omstruktureringen eller efter omstruktureringen ift. transaktioner, som var struktureret 

sådan fra begyndelsen.119 Det er således vigtigt, at et dansk moderselskab i en multinational koncern forstår, 

at selve TP-analysen ift. omstruktureringer fortsat bygger på en forståelse af baggrunden og vilkårene i 

forbindelse med indgåelsen af den interne transaktion. Baggrunden og vilkårene for indgåelsen af den 

koncerninterne transaktion jf. armslængdeprincippet skal således være i overensstemmelse med, hvordan 

uafhængige selskaber ville have foretaget en lignende transaktion under sammenlignelige omstændigheder 

(The separate entity approach).120 Multinationale koncerner skal således være opmærksomme på, at en intern 

transaktion ikke nødvendigvis er foretaget på armslængdevilkår, selvom transaktionen finansielt og 

kommercielt ser fornuftig ud. Dette skyldes, at multinationale koncerner i visse tilfælde kan foretage 

transaktioner, som ikke kan lade sig gøre imellem uafhængige selskaber. Dette kunne eksempelvis være et 

Cash Box arrangement. Det er således vigtigt, at multinationale koncerner foretager nedenstående analyse i 

forbindelse med forretningsmæssige omstruktureringer for at kunne dokumentere armslængdeprincippets 

anvendelse. 

 

5.2.1. Del 1: Armslængdekompensation for selve omstruktureringen 
Når selskaberne foretager omstruktureringer kan det, som tidligere nævnt involvere grænseoverskridende 

transaktioner, hvor der eksempelvis flyttes værdifulde immaterielle aktiver, sker opsigelse og/eller 

genforhandling af kontrakter, distributionsaftaler, serviceaftaler eller licenser mv. I den forbindelse vil selve 

analysen af TP-omstruktureringer følge nedenstående step i OECD’s TPG 2017.121 

                                                
119 OECD TPG (2017) Art. 9.9 
120 OECD TPG (2017) Art. 1.6 
121 OECD TPG (2017) Art. 9.10 
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Tabel 9: Opbygningen af TPG-kapitel 9 del 1. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 9.10 

 

5.2.1.1. Forståelse af selve omstruktureringen 

Multinationale koncerner, som skal foretage en analyse af armslængdeprincippet i forbindelse med 

omstruktureringer, skal foretage en præcis transaktionsafgrænsning af de transaktioner, der er relaterede til 

omstruktureringen. I den forbindelse skal de forretningsmæssige forhold og økonomiske forhold i 

koncernselskaberne undersøges. Ved transaktionsafgrænsningen skal der foretages en funktionsanalyse for at 

få en forståelse for de funktioner, aktiver og risici, som indgår i transaktionen. OECD fremhæver yderligere i 

TPG økonomiske omstændigheder, kontraktvilkår og forretningsstrategier som forhold, der påvirkes af den 

interne omstrukturering. Således skal koncernerne være opmærksomme på disse ændringer og inddrage dette 

i deres analyse.122  

 

TPG nævner ikke påvirkningen af realydelsens egenskab ved interne omstruktureringer. En multinational 

koncern anbefales at inddrage påvirkningen af realydelsens egenskab som dokumentation ved analysen af sin 

omstrukturering. Dette skyldes at den egenskab, realydelsen havde før omstrukture,ringen, kan være ændret 

efter omstruktureringen. Det kunne eksempelvis være en ændring af en licenskontrakts varighed og/eller 

karakter. En sådan ændring af egenskaben kan ligeledes medføre en ændring af realydelsens værdi. 

Dokumentationen for værdien af realydelsens egenskab kan således blive afgørende i forbindelse med 

omstruktureringer, hvori der indgår immaterielle aktiver. Eksempelvis kan værdien af en licensaftale få 

afgørende betydning ved en evt. exitbeskatning, som følge af en intern omstrukturering. 

 

                                                
122 OECD TPG (2017) Art. 9.13 
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En multinational koncern skal således igennem de tre nedenstående blå niveauer, før de endelig kan opnå en 

forståelse af selve omstruktureringen, det grønne niveau, og dermed kan fastsætte armslængdevilkårene for de 

transaktioner, der er relaterede til omstruktureringer.123 

 

Figur 17: Vejen til forståelse af selve omstruktureringen og dermed transaktionen.  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 9.14 

 

5.2.1.1.1. Transaktionsafgrænsning og funktions-, aktiv- og risicianalyse, før/efter omstrukturering 
Kompleksiteten af omstruktureringer kan variere hos de forskellige multinationale koncerner, hvor der kan 

være to eller flere involverede koncernselskaber i omstruktureringen. Kompleksiteten af omstruktureringen 

stiger både, som følge af antallet af involverede koncernselskaber, men også ift. hvilke funktioner, aktiver og 

risici de involverede koncernselskaber udøver før og efter omstruktureringen.124 Koncernen bør derfor foretage 

en funktions-, aktiv- og risicianalyse af omstruktureringen før og efter, for på den måde at kunne vurdere, om 

en given kompensation for en omstrukturering er foretaget på armslængde. Derudover skal det vurderes, om 

der er sket ændringer i de kontraktuelle forhold i forbindelse med omstruktureringen. Dette kunne f.eks. være 

ændringer i rettigheder og/eller forpligtelser, som før omstruktureringen var anderledes. Det er vigtigt, at 

koncernselskaberne er opmærksomme på, at der skal være en overensstemmelse mellem de kontraktuelle og 

de faktiske forhold, eftersom det er de faktiske forhold, der er relevante ved den endelige vurdering af 

armslængdeprincippet.125  

 

Det er yderligere vigtigt, at den multinationale koncern foretager en analyse af de risici, koncernselskaberne 

har forud for omstruktureringen, og af hvilke risici koncernselskaberne har efterfølgende. Dette skyldes, at 

risikoen imellem uafhængige selskaber er afspejlet i det overskud, tab og potentiale, der skal kompenseres for 

                                                
123 OECD TPG (2017) Art. 9.14 
124 OECD TPG (2017) Art. 9.15 
125 OECD TPG (2017) Art. 9.16-9.18 
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ved en omstrukturering. Dette sikrer en armslængdeprisfastsættelse af transaktionen, således at der ikke gives 

afkald på signifikante økonomiske risici med dertilhørende overskudspotentiale.126  

 

Det ses ofte, at omstruktureringerne blandt multinationale koncernselskaber resulterer i, at aktiviteter bliver 

omdannet til aktiviteter med en lavere risiko end før. Afståelsen af økonomisk signifikante risici, tab og gevinst 

kompenseres med et relativt lavt, men stabilt afkast. Denne kompensation retfærdiggøres ved, at de økonomisk 

signifikante risici varetages af den anden part. I kompensationen er overskudspotentialet eller det afkald, der 

måttes gives, indregnet. Det er i den forbindelse vigtigt at kunne dokumentere, at resultatfordelingen før og 

efter omstruktureringen mellem de associerede selskaber er sket på armslængdevilkår. Derudover skal det 

dokumenteres, hvem der påtager sig risikoen og kontrollerer denne. Det er vigtigt, at dette vurderes i 

forbindelse med selve omstruktureringen, og når den er udført. Dette er med til at klarlægge, hvem der giver 

afkald på aktiviteter med dertilhørende overskud. Den egentlige kontrol vurderes ud fra, hvilket 

koncernselskab der har beslutningskompetencen ift. risikoen og de økonomiske ressourcer til faktisk at påtage 

sig denne risiko. 

 

5.2.1.1.2. Forretningsbegrundelser for omstruktureringen 
Ved TP og koncerninterne omstruktureringer skal der, som tidligere nævnt, foretages en TP-vurdering af 

situationen før, under og efter omstruktureringen. Koncernerne bør før omstruktureringen kunne dokumentere 

de forretningsbegrundelser, der ligger til grund for omstruktureringen. Denne dokumentation skal understøtte 

argumentationen om en korrekt anvendelse af armslængdeprincippet. Det må være en passende antagelse, at 

et uafhængigt selskab ikke ønsker at indgå i en transaktion, hvis der er tale om ugunstige forretningsbetingelser 

og fremtidsudsigter. Nedenstående figur viser seks eksempler på forhold, som kan lede til, at en koncern 

foretager en intern omstrukturering.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 OECD TPG (2017) Art. 9.19 
127 OECD TPG (2017) Art. 9.24 
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Figur 18: Eksempler på forhold, som påvirker beslutningen om omstrukturering 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 9.24 

 

Dermed er der indikationer på, at omstruktureringer både opstår på baggrund af den øgede konkurrence og de 

politiske uenigheder, som globaliseringen har medført. Selskaberne skal derfor optimere deres processer og 

omkostningsminimere, alt imens der fortsat skal være fokus på at skabe et positivt afkast til koncernen og dens 

interessenter. Dermed kan de ovenstående eksempler, som oftest leder til omstruktureringer, omkranses af 

endnu en boks, som kunne have overskriften konkurrencemæssige fordele, da dette skal sikre koncernernes 

overlevelse i markedet. Bilproducenterne Nissan og Honda har i 2019 valgt at lukke deres bilproduktion i 

Storbritannien.128 Det formodes, at bilproducenternes omstrukturering bl.a. sker som følge af et muligt Brexit, 

hvilket kan påvirke bilproducenternes konkurrenceevner. Derudover har handelskrigen imellem USA og Kina 

eksempelvis presset Samsung til i december 2018 at måtte lukke noget af produktionen i Kina og flytte denne 

til Vietnam og Indien.129 

 

Synergieffekter anvendes ofte som en af begrundelserne for en forretningsmæssig omstrukturering. Det 

anbefales, at koncernen kan dokumentere tidspunktet for, hvornår omstruktureringen er besluttet eller 

implementeret, hvad de forventede synergier decideret er, set ift. hvem der erhverver økonomiske fordele. 

Derudover er det væsentligt for koncernerne at kunne dokumentere, hvilke antagelser der ligger til grund for 

den armslængdekompensation, der skal gives for synergier. Det skal dog bemærkes, at der jf. dansk praksis 

skal ske en overdragelse af et aktiv eller en going concern-forretningsaktivitet med økonomisk værdi, før der 

kan foreligge en kompensation og en potentiel exitbeskatning.130 Endelig bør dokumentation indeholde en 

                                                
128 Bilag 2: Toyota og Suzuki indgår produktionsaftale i Storbritannien 
129 Bilag 3: Handelskrig rammer de to største markeder: Samsung lider under global usikkerhed 
130 Skattestyrelsen (2019) – C.D.11.6.1 
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redegørelse for, hvorvidt forventningerne til fordelene eller tabene levede op til virkeligheden. Hvis det gik 

anderledes end forventet, skal koncernen ligeledes redegøre herfor. Koncernen skal være opmærksom på, at 

det ikke er forventningerne til overskud eller omkostninger, som omstruktureringen medfører, der skal danne 

grundlag for en vurdering af, om aflønningen/kompensationen for transaktionen er på armslængde. Koncernen 

skal vurdere, hvilke økonomiske fordele koncernselskaberne får eller afgiver i forbindelse med 

omstruktureringen. Det er således aflønningen/kompensationen for den fordel, koncernselskaberne får eller 

afgiver, der skal danne grundlaget for vurderingen af, hvorvidt transaktionen er foretaget på armslængdevilkår. 

Der gælder fortsat de samme regler for interne transaktioner ift. synergieffekter ved omstrukturering, som ved 

alle andre interne transaktioner. De tilknyttede selskaber, der bidrager til at skabe synergieffekterne før og efter 

omstruktureringen, skal således aflønnes på armslængdevilkår ud fra en vurdering af deres funktioner, aktiver 

og risici.131 

 

5.2.1.1.3. Andre realistiske alternativer for de involverede koncernselskaber 
Når koncernselskaber foretager en omstrukturering af deres forretningsaktiviteter, skal omstruktureringen 

være det bedste alternativ for koncernen. Koncernen skal således dokumentere, hvilke alternativer til 

omstruktureringen, som var tilgængelige på beslutningstidspunktet. Dette er vigtigt ift. at vurdere, hvorvidt 

uafhængige selskaber ville have accepteret en lignende kompensation under sammenlignelige 

omstændigheder. 

 

Figur 19: Illustration af separate entity approach ved overdragelse af et immaterielt aktiv 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.27 & 9.61 
 

                                                
131 OECD TPG (2017) Art. 9.24 
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I ovenstående figur er der illustreret en omstrukturering, hvori der indgår en ’sale and lease back’-transaktion 

af et immaterielt aktiv imellem to uafhængige selskaber og to koncernselskaber. De grønne pile illustrerer 

således salget af det immaterielle aktiv, og de blå pile illustrerer betaling for brugsretten. Koncernen foretager 

således en omstrukturering, hvor det danske selskab eksempelvis sælger det immaterielle aktiv for 20 mio. 

DKK til sit tyske datterselskab. Efterfølgende betaler det danske selskab 20 mio. DKK årligt over en årrække 

til det tyske selskab for brugsretten. Begge transaktioner skal være økonomiske og forretningsmæssigt 

rationelle for hvert af koncernselskaberne. Derudover skal der være en sammenhæng imellem 

overdragelsesprisen og de efterfølgende betalinger for brugsretten af det immaterielle aktiv. I dette eksempel 

vil transaktionen ikke have fundet sted imellem uafhængige selskaber, fordi det danske selskab bliver stillet 

dårligere end før omstruktureringen. Den kompensation, det overdragende selskab modtager, skal afspejle det 

overskudspotentiale, som selskabet giver afkald på. Koncernen skal bemærke, at uafhængige selskaber vil 

have forhandlet en kompensation/aflønning samtidig med forhandlingerne om overdragelsen af det 

immaterielle aktiv.132 Hvis uafhængige selskaber havde fundet denne transaktion attraktiv, skulle det 

immaterielle aktiv være solgt til eksempelvis 200 mio. DKK, hvor der efterfølgende var betalt 20 mio. DKK 

årligt for brugsretten. Transaktionen imellem koncernselskaberne er således ikke et lønsomt realistisk 

alternativ for alle de involverede selskaber og overholder således ikke Separate entity approach.133 Det er derfor 

vigtigt, at koncernerne overvejer, hvilke realistiske alternativer uafhængige selskaber kunne have i forbindelse 

med omstruktureringer for på den måde at sikre, at transaktionen foregår på armslængdevilkår.  

 

5.2.1.2. Anerkendelse af den præcise afgrænsede transaktion ved omstrukturering 
Det ses ofte ved koncerninterne omstruktureringer, at transaktionen ikke kan finde sted imellem uafhængige 

selskaber. Dette skyldes, at koncernen kan drage fordel af at være en multinational koncern. Der kan f.eks. 

være transaktioner med en global supply chain eller centraliserede funktioner, som uafhængige selskaber ikke 

kan gennemføre, da dette gavner selskaberne i en koncernstruktur. I den forbindelse kan ovenstående og 

anvendelse af Separate entity approach være uoverskuelige for koncerner. Koncernen skal være opmærksom 

på, at selvom der er manglende sammenlignelige transaktioner ved omstruktureringen, skal transaktionen 

stadig anerkendes. Den endelige vurdering af, om omstruktureringen er foregået på armslængdevilkår, bygger 

på de enkelte transaktioners aftalte vilkår og priser. I den forbindelse skal det vurderes, hvorvidt uafhængige 

selskaber ville have foretaget samme transaktion under sammenlignelige omstændigheder.134 

 

                                                
132 OECD TPG (2017) Art. 9.61 
133 OECD TPG (2017) Art. 9.27 
134 OECD TPG (2017) Art. 9.35 
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5.2.1.3. Omfordeling af overskudspotentiale 

Uafhængige selskaber modtager ikke en kompensation, når der sker strukturændringer, der medfører en 

reduktion i dets økonomiske overskudspotentiale eller forventede fremtidige overskud. I tilfælde af at 

uafhængige selskaber allerede inden omstrukturering ved, at omstruktureringen vil medføre en reduktion i 

deres overskud, vil de gøre krav på en kompensation. TPG gør opmærksom på, at armslængdeprincippet ikke 

giver ret til en kompensation på baggrund af forventninger om fald i det fremtidige overskud ved 

koncerninterne omstruktureringer. Koncernen skal derfor dokumentere, at omstruktureringen vil medføre et 

tab. Derudover skal der ved anvendelse af armslængdeprincippet i forretningsmæssige omstruktureringer ske 

en overførsel af værdi. Dette kan være materielle aktiver, immaterielle aktiver og opsigelse eller væsentlig 

genforhandling af eksisterende aftaler. Derudover er det krav, at overførslen af værdi vil blive kompenseret 

imellem uafhængige selskaber under sammenlignelige omstændigheder. 

 
5.2.1.4. Overførsel af værdier 
Når der foretages en koncernintern omstrukturering, skal der overføres noget, der har en faktisk værdi. OECD 

beskriver i TPG 2017, at koncerninterne omstruktureringer hovedsageligt omhandler flytning af materielle 

aktiver, immaterielle aktiver eller igangværende aktiviteter.135 Da afhandlingens hovedformål er at undersøge 

behandlingen af immaterielle aktiver ved omstruktureringer, vil fysiske aktiviteter ikke blive behandlet i 

afhandlingen. Der henvises i den forbindelse til TPG 2017 kapitel 9.  

 
5.2.1.4.1. Immaterielle aktiver  
Overførsel af immaterielle aktiver og/eller rettigheder til anvendelse af disse kan eksempelvis skabe følgende 

udfordringer ved koncerninterne omstruktureringer: 

- Identifikation af, hvad der præcis er overført. 

- Hvad værdien af det overførte skal være. 

 

I den forbindelse skal koncernen dokumentere, hvilke væsentlige immaterielle aktiver, som er overdraget til 

et internt koncernselskab. Yderligere skal det vurderes, hvorvidt uafhængige selskaber under sammenlignelige 

omstændigheder ville have krævet en økonomisk kompensation for overførslen. I den forbindelse skal det 

vurderes, hvad armslængdeprisen for de immaterielle aktiver skal være.136 Ved værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver af typen HTVI kan der opstå væsentlig usikkerhed om værdien ved overførslen. OECD 

har derfor indført muligheden for, at skattemyndighederne kan foretage en ex-post-korrektion af 

kompensationen i de efterfølgende år. Det faktum, at skattemyndighederne kan foretage en korrektion, betyder, 

at koncernerne skal være opmærksomme på HTVI-problemstillinger ved overdragelse af immaterielle aktiver, 

                                                
135 OECD TPG (2017) Art. 9.48 
136 OECD TPG (2017) Art. 9.55 
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som ikke er færdigudviklede. Koncernen kender ikke level of ultimate success. I forbindelse med korrektion 

af kompensationen ved HTVI kan skattemyndighederne foretage ex-post-korrektioner, hvis der er væsentlige 

forskelle imellem forventede antagelser og faktiske forhold, og koncernen ikke kan dokumentere, at det er 

forhold, den ikke kunne eller ikke burde kunne have taget hensyn til i sine antagelser. 

 
Multinationale selskaber foretager ofte en omstrukturering, hvor det juridiske ejerskab af immaterielle aktiver 

og administration bliver centraliseret i et intangible property (IP)-selskab. I en sådan omstrukturering er IP-

selskabets eneste formål at eje og administrere immaterielle aktiver. Ved en sådan omstrukturering, hvor 

ovenstående centraliseres, skal koncernen være opmærksom på, at transaktionen fortsat er foretaget på 

armslængdevilkår fra både det modtagende og det overdragende selskabs side.137 

Det er således vigtigt, at koncerner udarbejder og opbevarer dokumentation for de fælles interne aftaler, hvor 

det tydeligt præciseres, hvordan og på hvilke vilkår transaktionerne er indgået ved en koncernintern 

omstrukturering. Dette er vigtigt, da de faktiske transaktioner ved omstruktureringer kun kan anerkendes, hvis 

de er økonomisk og forretningsmæssig rationelle for hvert af koncernselskaberne. Det skal præciseres, at det 

juridiske ejerskab ikke nødvendigvis giver ret til en kompensation eller aflønning. Aflønningen og 

kompensationen tilfalder i den forbindelse de koncernselskaber, som udfører og har de væsentlige funktioner, 

aktiver og risici i relationen til DEMPE-funktionerne. Det skal samtidigt vurderes, hvilke selskaber der 

bidrager økonomisk til de immaterielle aktiver igennem finansiering. Dermed vil aflønningen og 

kompensationen for overdragelsen af de immaterielle aktiver først ske i det øjeblik, selve det økonomiske 

overskudspotentiale, relateret til ovenstående, overdrages. Ved værdiansættelsen af de immaterielle aktiver 

skal der fortsat være en sammenhæng imellem fremtidigt afkast og betalingen herfor.  

 

5.2.1.5. Igangværende aktiviteter  

Omstruktureringer kan involvere overførsel af igangværende aktiviteter, som funktionsmæssigt og økonomisk 

er en integreret enhed i selskabet. I den forbindelse betyder overførslen af igangværende aktiviteter overførsel 

af aktiviteter, som har mulighed for at yde bestemte funktioner og påtage sig risici forbundet med 

funktionerne.138 Dette kan f.eks. være materielle aktiver, immaterielle aktiver og forpligtelser, hvorved der er 

tilknyttet forskning og udvikling, produktion og medarbejderstab. Værdien af en sådan overførsel skal dermed 

afspejle alle værdifulde elementer, der bliver afregnet imellem uafhængige selskaber under sammenlignelige 

omstændigheder. Hvis der f.eks. overdrages en forretningsenhed med forskning, faciliteter og en 

forskergruppe, bør værdien afspejle aktiverne, tidsbesparelserne og omkostningsbesparelserne af den samlede 

medarbejderstab på armslængdeniveau. En værdiansættelse af en sådan situation skal foretages af den samlede 
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5. TPG Kapitel 9 – Forretningsmæssige omstruktureringer 

Side 62 af 139 
 

enhed og ikke af de enkelte enheder hver for sig. Dette vil øge kompleksiteten af værdiansættelsen, men 

forskning, faciliteter og en forskergruppe hænger uløseligt sammen. Forskningen kan ikke fortsætte uden 

faciliteter og medarbejdere.139 

 
5.2.1.6. Opsigelse eller væsentlig genforhandling af kontrakt 

Omstruktureringer kan medføre opsigelse eller væsentlige ændringer af kontrakter, hvorfor kontrakterne skal 

genforhandles. I den forbindelse skal der foretages en funktions-, aktiv- og risicianalyse for på den måde at 

vurdere, hvordan en evt. ændring i kontraktuelle forhold kan medføre en ændret resultatfordeling. Hvis en 

opsigelse eller væsentlig ændring af en kontrakt medfører anderledes resultatfordeling i form af flere 

omkostninger eller færre indtægter, skal det vurderes, om der skal gives en kompensation. Koncerner skal 

vurdere, hvorvidt et uafhængigt selskab under sammenlignelige omstændigheder ville kræve kompensation 

for en opsigelse eller væsentlig ændring af den eksisterende aftale. Yderligere skal koncernen vurdere 

omstændighederne for kontraktens indgåelse og sammenholde dette med, hvad der faktisk sker.140 

 

5.2.2. Del 2: Aflønning af kontrollerede transaktioner efter omstrukturering 
Armslængdeprincippet skal ikke forstås anderlededes ved kontrollerede transaktioner i relation til en 

omstrukturering både under og efter denne. Derudover skal transaktionen ikke behandles anderledes end de 

transaktioner, som var struktureret på den samme måde fra begyndelsen.141 Multinationale koncerner skal dog 

være opmærksomme på, at en sammenlignelighedsanalyse af de koncerninterne transaktioner, som er resultatet 

af en omstrukturering, kan vise faktuelle forskelle ift. de transaktioner, som var struktureret på den samme 

måde fra begyndelsen.142 Disse mulige forskelle i transaktionerne vil blive eksemplificeret i nedenstående 

eksempel. Eksemplet vil tage udgangspunkt i en koncernintern omstrukturering, hvor en full-fledged 

distributør omdannes til en limited-risk distributør. 

 

I dette eksempel er der før omstruktureringen tale om en full-fledged distributør, som varetager de væsentlige 

salgs- og markedsføringsfunktioner. Derudover anvender og udvikler distributøren immaterielle aktiver og 

varetager de væsentlige risici, som er forbundet med lagerbeholdninger, skyldig gæld og markedsrisiko. Det 

besluttes i koncernen at foretage en omstrukturering, således at distributøren udelukkende skal varetage en 

begrænset risiko. Dette medfører, at distributøren efter omstruktureringen udelukkende udfører og anvender 

begrænsede markedsføringsaktiviteter og immaterielle aktiver under strenge instrukser fra et andet 

koncernselskab. Derudover varetager distributøren efter omstruktureringen ingen væsentlige risici. Derfor skal 

distributøren kompenseres for at give afkald på et overskudspotentiale, hvilket skal foregå på 
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140 OECD TPG (2017) Art. 9.82-9.83 
141 OECD TPG (2017) Art. 9.98 
142 OECD TPG (2017) Art. 9.101 



5. TPG Kapitel 9 – Forretningsmæssige omstruktureringer 

Side 63 af 139 
 

armslængdevilkår. I den situation at distributøren fortsat kan udføre de samme væsentlige funktioner på grund 

af sine erfaringer som full-fledged distributør, vil der opstå forskelle i sammenlignelighedsanalysen ift. den 

limited-risk distributør, som var struktureret som sådan fra begyndelsen. I dette eksempel er det således ikke 

muligt at anvende en uafhængig limited-risk distributør som sammenligningsgrundlag én til én uden at foretage 

justeringer.143 Dette er teoretisk illustreret i figuren herunder. 

 

Figur 20: Omstrukturering af full-fledged distributør  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.105-107 

 

I ovenstående figur er det illustreret, hvordan en teoretisk full-fledged distributør forventer et større afkast end 

en limited-risk distributør. Dette skyldes, at den teoretiske full-fledged distributør bidrager med og varetager 

et større antal væsentlige funktioner, aktiver og risici. Distributør A var før omstruktureringen en full-fledged 

distributør. Efter omstruktureringen er Distributør A omdannet til en limited-risk distributør, men på grund af 

sine erfaringer og muligheden for fortsat at bidrage med værdifulde og risikofyldte aktiviteter vil distributør 

A forvente et højere afkast end en teoretisk limited-risk distributør. Det medfører, at distributør A skal modtage 

en lavere kompensation, end hvis den blev omstruktureret til en ren teoretisk limited-risk distributør. 

 
5.2.2.1. Valg og anvendelse af TP-metode efter omstrukturering 

Valg og anvendelse af TP-metoder efter omstruktureringen af den koncerninterne transaktion skal være drevet 

af en sammenlignelighedsanalyse og en funktionsanalyse. Koncernen skal som udgangspunkt lokalisere en 

transaktion imellem uafhængige selskaber, som er sammenlignelig og har sammenlignelige omstændigheder 

efter den koncerninterne omstrukturering. Dette kan dog være en udfordring i det tilfælde, at omstruktureringen 

indeholder immaterielle aktiver, da disse ofte kan forekomme unikke og svære at sammenligne. I den 

forbindelse er det afgørende for koncernerne at følge separate entity approach og vurdere, hvorvidt 

transaktionen ville være indgået imellem uafhængige selskaber.144 Det er således vigtigt, at koncernerne kan 

                                                
143 OECD TPG (2017) Art. 9.105-9.107 
144 OECD TPG (2017) Art. 9.108-9.113 
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fremvise en funktionsanalyse, hvorved alle koncernselskabernes involvering i relation til de immaterielle 

aktiver er beskrevet. Dette skal sikre, at koncernen kan dokumentere og argumentere for, at aflønningen til de 

involverede koncernselskaber er på armslængdevilkår. 

 

5.2.2.2. Sammenhæng mellem kompensation af omstrukturering og vederlag efter omstrukturering 
Der kan under visse omstændigheder være en sammenhæng imellem den kompensation, der gives for 

omstruktureringen, og armslængdeaflønningen for selve driften af forretningen efter omstruktureringen. Dette 

kan f.eks. illustreres ved nedenstående koncerninterne omstrukturering.145 

 

Figur 21: Sammenhæng mellem kompensation af omstrukturering og vederlag efter omstrukturering 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 9.115 
 
I ovenstående figur er illustreret en situation, hvor et principalselskab både er producent og distributør før 

omstruktureringen. I forbindelse med en koncernintern omstrukturering overdrages distributionsrettigheden til 

et datterselskab i koncernen, som herefter modtager produkter fra moderselskabet til videresalg. 

Datterselskabet betaler moderselskabet en lavere aflønning for rettigheden til distribution imod, at der tages 

en tilsvarende højere pris for de varer, datterselskabet køber af moderselskabet. Derudover skal koncernerne 

indregne et rentetillæg i den højere pris, der tages for varerne, da pengenes værdi er mere værd i dag end 

imorgen. Dette er nødvendigt, da distributionsrettigheden bliver overdraget i ét år, og de efterfølgende 

vareleveringer kan ske over en lang årrække, hvor pengenes værdi er forringet. Teoretisk er der intet, der 

forhindrer ovenstående konstruktion, og OECD påpeger, at en sådan konstruktion sagtens kan foregå og 

opfylde kravene til, at transaktioner skal foregå på armslængde.146 Dette er en teoretisk konstruktion, som de 

færreste skattemyndigheder vil acceptere, idet overdragelsen og varerne skal prisfastsættes korrekt for at undgå 

opkøb og omstruktureringer, der kan medføre at armslængdeprisen aldrig bliver betalt. Derudover skal 

koncernerne være opmærksomme på, at ovenstående konstruktion kan opfattes af skattemyndighederne som 

                                                
145 OECD TPG (2017) Art. 9.114-9.116 
146 OECD TPG (2017) Art. 9.114-9.116 
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værende et lån. I den forbindelse kan skattemyndighederne foretage en indkomstjustering, således at 

moderselskabet af datterselskabet bliver betalt en kompensation svarende til, hvad uafhængige selskaber under 

sammenlignelige omstændigheder ville have betalt. Kompensationen/aflønningen ved omstruktureringen bør 

vurderes separat, og efterfølgende skal de kontrollerede transaktioner vurderes separat. Koncernen kan således 

sikre, at den samlede kompensation/aflønning er i overensstemmelse med, hvad et uafhængigt selskab ville 

have betalt under lignende omstændigheder.  

5.2.2.3. Sammenligning af situationen før og efter omstrukturering 

I forbindelse med koncerninterne omstruktureringer og vurdering af, om disse transaktioner er foregået på 

armslængdevilkår, kan der opstå et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at anvende situationen før 

omstruktureringen til sammenligning blandt uafhængige selskaber. Tanken er således at sammenholde 

overskuddet fra de kontrollerede transaktioner før omstruktureringen med overskuddet efter omstruktureringen 

for at finde uafhængige selskaber med lignende transaktioner og på den måde konstruere en transaktion på 

armslængdevilkår. I den forbindelse gør OECD opmærksom på, at dette ikke kan lade sig gøre, hvis den 

sammenlignelige transaktion før omstruktureringen også var kontrolleret. Dette vil således stride imod 

OECD’s modeloverenskomst artikel 9, da princippet bygger på, hvordan en transaktion imellem uafhængige 

selskaber under lignende omstændigheder ville have taget sig ud. Koncerner bør i stedet foretage en intern 

sammenligning af før og efter omstruktureringen for på den måde bedre at kunne finde transaktioner mellem 

uafhængige selskaber under sammenlignelige omstændigheder.147 

 

5.2.2.4. Location savings 

I nogle tilfælde er koncerninterne omstruktureringer foretaget med henblik på at opnå en 

omkostningsbesparelse i udlandet, som ikke nødvendigvis er skatterelateret. Dette kunne eksempelvis være i 

det tilfælde, at en koncern flytter sin produktion af tøj og immaterielle aktiver til Kina for eksempelvis at 

reducere omkostningerne til arbejdslønninger. Hvis et dansk selskab overdrager DEMPE-funktionerne med 

kontrol til et kinesisk selskab, skal det danske selskab kompenseres herfor. I det tilfælde at det danske selskab 

overdrager DEMPE-funktioner til det kinesiske selskab uden kontrol, får det danske selskab en økonomisk 

fordel af location savings i Kina, hvorfor det danske selskab ikke skal have en kompensation. Det kinesiske 

selskab uden kontrol over DEMPE-funktionerne vil således være en kontraktproducent, der foretager simple 

F&U-aktiviteter uden kontrol eller risici. De immaterielle aktiver, hvorved der er tilknyttet funktioner, aktiver 

og risici, kan f.eks. være varemærker, distributionsaftaler, produktionsaftaler m.m. I den forbindelse bliver 

spørgsmålet relateret til TP i form af, hvilket selskab og i hvilket land den opnåede besparelse på armslængde 

tilfalder. For at kunne vurdere, hvorvidt besparelsen tilfalder Danmark, Kina eller skal deles, er det vigtigt at 

foretage en funktionsanalyse af DEMPE-funktionerne. Koncernen skal vurdere, hvor mange og hvilke 
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DEMPE-funktioner, selskaberne i Danmark og Kina hver især bidrager med, og hvem der har kontrollen efter 

omstruktureringen.148 I vurderingen af, hvem besparelsen på armslængde tilfalder, indgår yderligere en 

vurdering af eksempelvis:  

- Selskabernes forhandlingsstyrke 

- Udbud og efterspørgsel af produkter 

- Teknisk knowhow  

 

Hvis de væsentlige funktioner, aktiver og risici ift. DEMPE-funktionerne og de immaterielle aktiver er 

overdraget til selskabet i Kina, og selskabet dermed har den væsentlige kontrol af DEMPE-funktionerne, vil 

det danske selskab skulle betale en højere pris for eksempelvis tøjet, og dermed er besparelsen også mindre i 

Danmark. Hvis selskabet i Kina derimod udelukkende foretager produktion, evt. på kontrakt, og de væsentlige 

funktioner, aktiver og risici ift. DEMPE-funktionerne varetages i Danmark, vil en større del af besparelsen 

tilfalde selskabet i Danmark.  
 
5.3. Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at hvis et dansk moderselskab i en multinational koncern overdrager immaterielle aktiver 

i forbindelse med en koncernintern omstrukturering, skal koncernen følge tankegangen bag separate entity 

approach. Dermed skal omstændighederne for omstruktureringen og de bagvedliggende vilkår foregå på 

armslængde for de koncernselskaber, der er involverede i omstruktureringen. Det skal understreges, at 

transaktionerne skal foretages på armlængdevilkår, uanset hvilket koncernselskab man ser det fra. Det er 

således vigtigt, hvad uafhængige selskaber ville have gjort under lignende omstændigheder. I den forbindelse 

skal det danske moderskab detaljeret kunne beskrive, hvordan forholdene var før og efter omstruktureringen i 

koncernen, hvilket også indebærer en funktionsanalyse af alle koncernselskabernes udførte funktioner, hvad 

angår DEMPE-funktionerne. Endvidere skal der også udarbejdes detaljeret dokumentation for, hvilke 

DEMPE-funktioner der bliver overdraget til andre koncernselskaber ved omstruktureringen, hvor der indgår 

immaterielle aktiver. Denne overdragelse af immaterielle aktiver med dertilhørende økonomisk 

overskudspotentiale skal medføre en kompensation på armslængdevilkår til det overdragende koncernselskab. 

I den forbindelse hænger kompensationens størrelse uløseligt sammen med det økonomiske 

overskudspotentiale. 

 

I det tilfælde, at et dansk moderselskab opnår omkostningsbesparelser ved at omstrukturere sig til andre lande, 

skal denne besparelse (location savings) deles imellem koncernselskaberne. Fordelingen skal foretages på 

baggrund af en funktionsanalyse, hvor det vurderes hvad koncernselskaberne hver bidrager med af funktioner, 

aktiver og risici for at opnå besparelsen. Da koncernselskabernes realistiske alternativer ligeledes skal 
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vurderes, skal selskabernes enkelte styrker og svagheder, som f.eks. markedsposition, forhandlingsstyrke, 

likviditet og finansiering vurderes. Det skal sikre, at besparelsen er fordelt korrekt ud fra armslængde. I det 

tilfælde at der ved en omstrukturering opstår en kompensation og så en senere aflønning ved interne 

kontrollerede transaktioner, bør kompensationen og aflønningen til trods for en evt. stor sammenhæng 

behandles separat. Dette medvirker til, at kompensationen er markedskonform med, hvad uafhængige 

selskaber ville kræve af kompensation under sammenlignelige omstændigheder. 

  



6. TPG Kapitel 2 – Opdateret 2018 vejledning i anvendelse af Profit Split 

Side 68 af 139 
 

6. TPG Kapitel 2 – Opdateret 2018 vejledning i anvendelse af Profit Split 
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvilke ændringer der er ved de opdaterede retningslinjer for TPSM 

fra juni 2018 i forhold til de foregående i TPG-kapitel 2 fra 2010, og ligeledes hvordan en dansk multinational 

koncern kan bruge TPSM til at prisfastsætte immaterielle aktiver. Ved udgivelsen af den endelige rapport om 

TPSM i juni 2018 har OECD udvidet afsnittet om TPSM væsentligt og forsøgt at gøre det mere tydeligt, 

hvornår TPSM er den mest hensigtsmæssige metode at benytte. Ligeledes har OECD forsøgt at udarbejde en 

mere præcis vejledning til anvendelsen af TPSM, fastsættelse af overskuddet og fordeling af dette overskud 

imellem koncernselskaberne. Ideen bag TPSM er, at overskuddet eller tabet, som opstår i en kontrolleret 

transaktion skal fordeles imellem de selskaber, der er involveret i transaktionen. Selskaberne skal modtage et 

overskud ud fra deres unikke og værdifulde bidrag til transaktionen. Fremgangsmåden vil være først at finde 

det samlede overskud og dernæst fordele dette ud imellem selskaberne ud fra deres unikke og værdifulde 

bidrag til transaktionen. Dette skal naturligvis foregå ud fra armslængdeprincippet.149 Opdateringen af TPSM 

er en del af BEPS-projektet, og metoden følger samme grundtanke, at beskatning skal ske i de lande, hvor 

værdiskabelsen sker. 

 

Figur 22: Ændring i opbygning af afsnittet om TPSM 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2010) og TPSM (2018a) 
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6.1. Hvornår er den opdaterede TPSM mest anvendelig 
Ift. TPSM, som den fremgår af TPG 2010, har OECD indført et nyt afsnit om, hvornår TPSM er den mest 

fornuftige metode at benytte. Dette afsnit omhandlede tidligere kun styrker og svagheder ved metoden. Hvis 

de økonomiske risici, der er forbundet til transaktionen, bliver varetaget af flere selskaber, og disse selskaber 

bidrager med unikke og værdifulde forhold, taler dette for at anvende TPSM. Måden at finde frem til dette på 

er ved at udarbejde en detaljeret funktions- og risikoanalyse. Hvis koncernen ud fra en funktions- og 

risikoanalyse kan se, at flere selskaber varetager økonomiske risici og/eller bidrager med unikke og værdifulde 

bidrag til transaktionen, taler dette for, at TPSM er den mest oplagte metode at benytte. Hvis der ikke findes 

en referencetransaktion, betyder det ikke nødvendigvis, at koncernen skal anvende TPSM. Omvendt skal 

koncernen være opmærksom på, at hvis transaktionen opfylder de oplistede kriterier, som nævnes senere i 

dette afsnit, betyder dette ikke nødvendigvis at TPSM er den mest oplagte metode. Omvendt, hvis 

transaktionen ikke opfylder nogle af kriterierne, kan TPSM fortsat være den mest hensigtsmæssige metode. 

En koncern skal forsøge at finde den bedst egnede TP-metode til at prisfastsætte den specifikke transaktion.150 

En koncern må ikke bare bruge indikationerne som en tjekliste til, om anvendelse af TPSM er den mest 

hensigtsmæssige. Dette vil en skattemyndighed kunne anfægte, da koncernen ikke har undersøgt, hvilken TP-

metode som passer bedst til den specifikke transaktion.  

 

OECD har i sit opdaterede afsnit om TPSM beskrevet visse fordele og ulemper ved TPSM. TPSM har været 

med i OECD’s TPG siden 1995, men aldrig været særlig benyttet, da den ofte blev set som den sidste udvej, 

da den er svær at benytte. OECD har med sit opdaterede afsnit omkring TPSM forsøgt at forklare, hvilke 

fordele og ulemper der er ved denne metode, og på den måde at vise koncernerne, hvornår den er en brugbar 

metode til at prisfastsætte transaktioner imellem koncernselskaber. En væsentlig fordel ved metoden er, at den 

kan benyttes, når mere end et selskab bidrager med unikke og værdifulde bidrag, hvilket er en tosidet analyse. 

Da der er tale om unikke og værdifulde bidrag, vil der ofte ikke findes referencetransaktioner imellem 

uafhængige selskaber, som kan bruges til at prisfastsætte transaktionen. Når en multinational koncern anvender 

en TPSM til at prisfastsætte kontrollerede transaktioner, skal der foretages en fordeling af transaktionens 

overskud eller underskud. Fordelingen af overskuddet skal ske ud fra de involverede koncernselskabers bidrag 

til transaktionen i form af, hvilke funktioner, aktiver og risici, hvert koncernselskab yder til den kontrollerede 

transaktion.151 Koncernen skal yderligere foretage en vurdering af, om de involverede selskaber i transaktionen 

yder unikke og værdifulde bidrag eller simple unikke bidrag. Hvis det ene af koncernselskaberne i 

transaktionen yder simple unikke bidrag, kan koncernen forsøge at finde en sammenlignelig transaktion 

imellem uafhængige selskaber, hvilket giver mulighed for at anvende en anden TP-metode. Den uafhængige 

transaktion behøver ikke at være identisk med den kontrollerede transaktion, men transaktionerne skal have 
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ligheder. Koncernen skal kunne foretage justeringer for de eventuelle forskelle, der kunne være. Det, at 

koncernen anvender en uafhængig sammenlignelig referencetransaktion, medfører en mere præcis 

armslængdepris, end hvis de udelukkende havde anvendt en TPSM.152 

 

Figur 23: Fordele og ulemper ved Profit split-metoden 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPSM (2018a) C.2.1. 

 

TPSM kan ligeledes bruges, når en koncern har at gøre med en transaktion, hvor flere funktioner er integrerede 

og udføres af flere koncernselskaber, og hvor det ikke vil være muligt at opdele, hvem der varetager hvilke 

funktioner. I dette tilfælde vil det være en fordel, når en koncern gør brug af en tosidet analyse frem for en 

ensidet, da man vil få belyst alle selskaber og ikke blot det simple selskab. Metoden giver ligeledes mulighed 

for at bestemme armslængdeprisen ift. de risici, der er forbundet ved transaktionen, ved at tage hensyn til 

forhold, som ikke kunne være opstået imellem uafhængige selskaber.153 I den tosidede analyse tager metoden 

hensyn til alle selskaber, der er involveret, hvilket minimerer risikoen for, at selskaber bliver betalt for meget 

eller for lidt ift. deres bidrag til transaktionen.  

 

Der er dog også svagheder ved metoden. Det kan være udfordrende for en koncern at finde frem til den samlede 

omsætning og de samlede omkostninger for alle koncernselskaberne, der er involveret i transaktionen og 

samtidig tage hensyn til forskellig regnskabspraksis. Dette kan have en betydning ift. fordelingen af 

overskuddet. Det kan være udfordrende for en koncern at afgrænse, hvilke indirekte driftsomkostninger i de 

enkelte selskaber, som skal allokeres til transaktionen, da metoden ofte anvendes ud fra driftsresultatet, og 

                                                
152 OECD TPSM (2018a) Art. 2.128 
153 OECD TPSM (2018a) Art. 2.121 
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selskabernes andre aktiviteter vil være medtaget. Ligeledes kan det være besværligt at definere de anvendte 

overskudsfordelingsfaktorer. Det er således vigtigt, at en koncern sørger for at udarbejde dokumentation for, 

hvordan den har anvendt TPSM, samt hvorledes den har fordelt overskuddet imellem koncernselskaberne.154 

 

Figur 24: Indikationer på at TPSM er den mest hensigtsmæssige metode 

 

Kilde: Egen tilvirkning på bagrund af OECD TPSM (2018a) C.2. 

 

OECD har udarbejdet et afsnit om arten af transaktionen, hvorved det er forklaret, hvilke forhold som gør, at 

TPSM kan være den mest oplagte metode at benytte. Før det kan afgøres, om TPSM er den mest oplagte 

metode, skal en koncern have udarbejdet en grundig funktionsanalyse, som det tidligere er beskrevet. OECD 

har beskrevet fire indikatorer, som taler for at TPSM formodentlig er den mest fornuftige metode at benytte.  

 

Unikke og værdifulde bidrag er den første indikator, som OECD nævner, der kan tale for at benytte en TPSM 

til at prisfastsætte en transaktion. Ved unikke og værdifulde bidrag skal det forstås som noget, der ikke findes 

hos andre selskaber, en koncern vil ikke finde en referencetransaktion imellem uafhængige selskaber, og de 

bidrag de enkelte selskaber kommer med, har væsentlig betydning for værdiskabelsen.155 OECD nævner 

ligeledes, at unikke og værdifulde bidrag også kan være immaterielle aktiver. En koncern skal her undersøge, 

om det også er den juridiske ejer, som påtager sig nogle økonomiske risici.156 En koncern skal se på, hvem der 

                                                
154 OECD TPSM (2018a) Art. 2.123 
155 OECD TPSM (2018a) Art. 2.130 
156 OECD TPSM (2018a) Art. 2.131 
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udfører og påtager sig risici i forhold til de forskellige DEMPE-funktioner ved det specifikke immaterielle 

aktiv.157  

 

Stærkt integrerede funktioner er den anden indikator, OECD mener dermed at funktioner er stærkt integrerede, 

når et koncernselskab udfører funktioner og risiko på baggrund af hinanden. Det fremgår, at stærkt integrerede 

funktioner opstår, når et selskab vil agere, påtage sig risici og udføre funktioner ud fra, hvordan et andet 

koncernselskab udfører funktioner og påtager sig risici.158 Dermed er det ikke muligt at undersøge det ene 

selskab alene uden også at medtage det andet selskab, hvilket resulterer i at man ikke kan opdele analysen af 

disse koncernselskaber. Der kan også opstå situationer, hvor selskaber udfører funktioner og påtager sig risici 

i fællesskab, hvilket gør at det ikke er muligt at se på de enkelte selskaber selvstændigt. OECD nævner 

ligeledes muligheden for, at uafhængige selskaber kan benytte TPSM, hvis der er tale om langsigtede 

kontrakter, hvor de enkelte selskaber bidrager med aktiviteter, men værdien vil i det tilfælde afhænge af det 

andet selskabs engagement. Dette vil normalt betyde, at en prisfastsættelse vil være fleksibel, da prisen vil 

afhænge af de involverede selskabers bidrag og om de overholder de indgåede aftaler i forhold til udførelse af 

funktioner, samt påtagne risici.159 Hvis der er en stærk integration, vil det ofte resultere i, at værdien af et 

bidrag vil afhænge af, om den bliver set selvstændigt eller i sammenhæng med bidrag fra et andet selskab.160 

Dette gør, at man ikke kan opsplitte transaktionen, hvilket taler for, at TPSM er den mest fornuftige metode til 

at prisfastsætte transaktionen.  

 

Den tredje indikator på, at TPSM er den mest hensigtsmæssige metode at anvende, er ved delte økonomiske 

risici. Dette skal forstås som, når to koncernselskaber sammen påtager sig bestemte økonomiske risici.161 Det 

vil således ikke være muligt at se på det enkelte selskabs andel af risici uden ligeledes at vurdere de andre 

selskabers bidrag og påtagne risici, da det ellers ikke vil give et korrekt billede af situationen. OECD nævner 

ligeledes, at det ikke nødvendigvis behøver være de samme økonomiske risici, selskaberne har påtaget sig, 

men hvis de økonomiske risici har indflydelse på hinanden, vil det tale for at TPSM er den mest anvendelige 

metode. En koncern skal dog nøje vurdere, hvor forbundne deres risici er.162 En koncern bør udarbejde en 

funktionsanalyse og vurdere, hvilken TP-metode som er mest hensigtsmæssig for den specifikke transaktion 

og ikke blot vælge at bruge TPSM med det samme, blot fordi en af indikationerne er opfyldt. Under 

funktionsanalysen skal det undersøges, hvad de enkelte selskabers bidrag er til transaktionen, særligt værdien 

                                                
157 OECD TPSM (2018a) Art. 2.132 
158 OECD TPSM (2018a) Art. 2.133 
159 OECD TPSM (2018a) Art. 2.135 
160 OECD TPSM (2018a) Art. 2.138 
161 OECD TPSM (2018a) Art. 2.139 
162 OECD TPSM (2018a) Art. 2.140 
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af immaterielle aktiver og værdien af unikke omkostninger. Dette skal ligeledes opgøres på samme måde og 

under samme forudsætning hos alle selskaberne, der er involveret i transaktionen.163 

 

OECD har i et Discussion Draft fra 2016 nævnt, at en koncern burde udarbejde en værdikædeanalyse for at 

forstå en konkret transaktion.164 Dette skyldes, at koncernen ved udarbejdelse af en værdikædeanalyse kan 

vurdere, hvilke selskaber der udfører hvilke funktioner, påtager sig risici og bidrager med aktiver. Dette er 

ikke med i den endelige rapport om TPSM, årsagen til dette skal formodentlig findes i, at man ved udarbejdelse 

af en funktionsanalyse vil finde frem til disse forhold. Det må dog anbefales, at en koncern sørger for, at der 

er sammenhæng mellem fordeling af overskuddet og en værdikædeanalyse for koncernen. 

 

OECD har ligeledes beskrevet i den endelige rapport, at mangel på pålidelig information imellem uafhængige 

selskaber er en indikator for, at TPSM er den mest hensigtsmæssig metode at benytte. Årsagen til dette er, at 

ved brugen TPSM betales de enkelte selskaber ud fra deres bidrag og de risici, de har påtaget sig i forhold til 

transaktionen. Andre TP-metoder bygger på markedsinformation om, hvordan uafhængige selskaber behandler 

sådanne transaktioner, men hvis det ikke er muligt at fremskaffe pålidelig information, vil dette være en 

indikator for at TPSM er den mest fornuftige metode.165 Koncernen bør ikke på baggrund af manglende 

pålidelig information om lignende transaktioner imellem uafhængige selskaber gå direkte til TPSM. Den bør 

undersøge markedet for information, da information om, hvordan transaktioner imellem uafhængige selskaber, 

som har ligheder kan bruges til at se, hvordan risici og funktioner fordeles. Dette kan være relevant, når 

overskuddet skal fordeles imellem koncernselskaberne.166 

 
6.2. Vejledning i anvendelsen af den opdaterede TPSM 
OECD´s præcisering ved anvendelsen af TPSM ved kontrollerede transaktioner har ikke til hensigt 

udtømmende at beskrive, hvorledes TPSM skal anvendes i alle tænkelige situationer. Koncernerne skal i den 

forbindelse være opmærksomme på, at anvendelsen af TPSM afhænger af fakta, omstændighederne og den 

tilgængelige information. I den forbindelse skal en koncern være opmærksom på, at OECD fra TPG 2010 til 

rapporten fra 2018 præciserer, at det ikke kun er omstændighederne og den tilgængelige information, men 

også de faktuelle forhold forud for transaktionen, som er afgørende for anvendelse af TPSM. Det overordnede 

formål for koncernen er fortsat, som ved andre kontrollerede transaktioner, at overskudsfordelingen fortsat 

skal være så tæt på, hvad uafhængige selskaber ville have realiseret under lignende omstændigheder.167 

                                                
163 OECD TPSM (2018a) Art. 2.138 
164 OECD TPSM DD (2016) C. 3.4 
165 OECD TPSM (2018a) Art. 2.143  
166 OECD TPSM (2018a) Art. 2.144 
167 OECD TPSM (2018a) Art. 2.146 
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Fordelingen af overskuddet imellem associerede selskaber i en koncern skal således begrundes ud fra 

økonomiske valide faktorer, som de ville have taget sig ud imellem uafhængige. 

 

I forbindelse med TPSM 2018 har OECD præciseret de generelle og økonomiske krav til vurderingen af det 

samlede overskud og den anvendte fordelingsfaktor ved kontrollerede transaktioner.168 

 

Tabel 10: Ændring i krav til TPSM fra TPG 2010 til 2018 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2010) og OECD TPSM (2018a) 

 

I den forbindelse skal det bemærkes, at OECD fra TPG 2010 til TPSM 2018 har fjernet kravet om, at 

overskuddet og fordelingsfaktoren ved kontrollerede transaktioner skal være i overensstemmelse med den 

valgte tilgang til fordeling af overskud. Baggrunden for ovenstående ændring skal ses ift. de metoder, OECD 

nævner i TPSM 2018 til fordeling af overskuddet. TPSM 2018 beskriver bidragsmetoden og residual profit 

split-metoden som to tilgange til at fordele overskuddet. Når overskuddet skal bestemmes og fordeles på 

baggrund af fordelingsfaktorerne, vil resultatet være ens, uanset om koncernen bruger bidragsmetoden eller 

                                                
168 OECD TPSM (2018a) Art. 2.147 

• Det samlede overskud og fordelingsfaktoren ved den kontrollerede transaktion er:
• I overenstemmelse med funktionsanalysen.
• I overensstemmelse med bestemmelse af det samlede overskud og de overskudsfordelingsfaktorer, som vil være 
aftalt imellem uafhængige selskaber.

• I overensstemmelse med den valgte tilgang til fordeling af overskud.
• Pålidlige og målbare.

Desuden skal:
• Koncernen fastlægge transaktionens forventede levetid, hvis den fra begyndelsen ved, der skal anvendes en TPSM 
og samtidig dokumentere de kriterier, fordelingen af det relevante overskud bygger på.

• Koncernen være i stand til at argumentere for valget af TPSM og implementering af metoden.
• Koncernen konsekvent anvende de fastsatte kriterier for overskudsfordelingen igennem arrangementets levetid 
også ved tabsgivende år. Ændring i anvendelse af overskud eller kriterier herfor skal kunne understøttes af 
dokumenterede fakta og omstændigheder.

OECD TPG 2010 TPSM:

• Det samlede overskud og fordelingsfaktoren ved den kontrollerede transaktion er:
• I overensstemmelse med funktionsanalysen af den kontrollerede transaktion. Derudover skal fordelingen af 
overskuddet være afspejlet i de signifikante økonomiske risici, de involverede selskaber har i relation til 
transaktionen. Derudover skal overskuddet og fordelingsfaktoren være pålidlige og målbare.

Desuden skal:
• Koncernen fastlægge arrangementets forventede levetid, hvis den fra begyndelsen ved, der skal anvendes en TPSM 
og samtidigt dokumentere de kriterier, fordelingen af det relevante overskud bygger på.

• Koncernen være i stand til at argumentere for valget af TPSM og implementering af metoden.
• Koncernen konsekvent anvende de fastsatte kriterier for overskudsfordelingen igennem arrangementets levetid 
også ved tabsgivende år. Ændring i anvendelse af overskud eller kriterier herfor skal kunne understøttes af 
dokumenterede fakta og omstændigheder.

OECD 2018 TPSM:
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og residual profit split-metoden. Det overskud, der identificeres i den afgrænsede transaktion, er ikke afhængig 

af, om det er bidragsmetoden eller residual profit split-metoden, som anvendes. Derudover er residual profit 

split-metoden opdelt i to dele, hvor den første del handler om at fastlægge de rutinemæssige bidrag i 

transaktionen, anden del er identisk med bidragsanalysen, hvor fordelingsfaktoren skal anvendes i begge 

metoder. I den forbindelse vil der ikke være forskel ved brug af de to metoder. Det er dog vigtigt at koncernens 

fordeling af overskuddet er i overensstemmelse med fordelingsfaktorerne. Residual profit split-metoden og 

bidragsmetoden vil blive gennemgået nærmere i det efterfølgende afsnit. 

 

OECD har yderligere fra TPG 2010 til TPSM 2018 fjernet kravet om, at overskuddet og fordelingsfaktoren 

ved kontrollerede transaktioner skal være i overensstemmelse med bestemmelse af det samlede overskud og 

de overskudsfordelingsfaktorer, som vil være aftalt mellem uafhængige selskaber. Dette krav i TPG 2010 er 

sammenfaldende med de generelle forudsætninger for anvendelsen af TPSM i TPSM 2018. Kravet må i den 

forbindelse være fjernet for at undgå unødige gentagelser. 

 
6.2.1. Bidragsanalysen og residualanalysen ved overskudsfordeling 
 
TPSM har, som tidligere nævnt, til formål at fordele overskuddet i de kontrollerede transaktioner på baggrund 

af økonomiske valide data, således at det endelige resultat vil afspejle, hvad uafhængige selskaber ville have 

opnået under lignende omstændigheder. I den forbindelse kommer OECD med to bud på, hvordan en fordeling 

af overskuddet kan ske.169 I den forbindelse kan koncernen overveje at fordele overskuddet ud fra, hvilke 

bidrag de involverede koncernselskaber hver især bidrager med ved transaktionen, dette kaldes 

bidragsanalysen. Hvis der i den kontrollerede transaktion er mindst et selskab, som yder mindre komplekse 

bidrag, kan koncernen overveje at fordele overskuddet ud fra sammenlignelige ukontrollerede transaktioner 

igennem en analyse i to dele, hvilket kaldes en residualanalyse.  

 

 
6.2.1.1. Bidragsanalyse 
Bidragsanalysen har til formål at fordele overskuddet i den afgrænsede kontrollerede transaktion imellem 

koncernselskaberne. Selve fordelingen af bidragene skal ske på baggrund af en funktionsanalyse, hvor de 

udøvende funktioner, aktiver og risici for de involverede koncernselskaber identificeres til netop den 

afgrænsede transaktion for dermed at udgøre en proxy for selve fordelingen. Det skal understreges, at 

fordelingen af overskuddet i forbindelse med en kontrolleret transaktion fortsat skal sammenlignes med, hvad 

uafhængige selskaber ville have foretaget af fordeling under sammenlignelige omstændigheder.170 Ved 

anvendelse af TPSM og bidragsanalysen er det ikke et krav, at der anvendes eksterne markedsdata til 

                                                
169 OECD TPSM (2018a) Art. 2.149 
170 OECD TPSM (2018a) Art. 2.150 
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fordelingen af overskuddet. Koncernerne anbefales at anvende eksterne markedsdata i de tilfælde, det kan lade 

sig gøre, for at sikre en tilstrækkelig dokumentation for fordelingen af overskuddet. Dette skyldes, at det kan 

være svært for koncernen at fastslå den relative værdi af, hvad hvert koncernselskab bidrager med i den 

kontrollerede transaktion.171 Det er dermed også vigtigt at understrege, at selve fordelingen af overskuddet 

afhænger af fakta og omstændighederne i de enkelte kontrollerede transaktioner. Selve kravene til de faktorer, 

fordelingen skal besluttes på baggrund af, vil blive gennemgået i dette kapitel under overskriften ’Fordeling 

af overskud ved den opdaterede TPSM’. I praksis bruges bidragsmetoden ikke til fordeling af overskuddet, 

idet minimum ét koncernselskab ofte yder rutinemæssige bidrag. De rutinemæssige bidrag skal således 

fordeles først, hvorfor der skal foretages en residualanalyse for at kunne anvende residual profit split-metoden 

til fordeling af overskuddet.  

 
6.2.1.2. Residualanalyse 

Hvis der i den kontrollerede transaktion er mindst ét selskab, som yder mindre komplekse bidrag, kan 

koncernen overveje at fordele overskuddet ud fra en residual profit split-metode. Selve analysen i residual 

profit split-metoden er en todelt analyse. Første del af analysen skal kortlægge og fordele den del af 

overskuddet, som er knyttet til de rutinemæssige bidrag, som de involverede koncernselskaber yder til 

transaktionen.172 Dette er illustreret i nedenstående figur ved de forskellige farvede områder. Residual profit 

split-metoden åbner op for, at fordelingen af overskuddet eller aflønningen af de rutinemæssige bidrag f.eks. 

kan ske på baggrund af TP-metoden Transactional Net Margin Method (TNNM). Rutinemæssige bidrag bliver 

af OECD defineret som værende bidrag, der ikke har karakter af at være værdifulde, unikke, højt integrerede 

eller deler signifikante økonomiske risici.173 Anden del af analysen har til hensigt at fordele residualen eller 

det resterende i transaktionen, hvilket er illustreret i det mørkeblå område af figuren herunder. Denne fordeling 

skal ske på baggrund af de samme principper som bidragsanalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
171 OECD TPSM (2018a) Art. 2.151 
172 OECD TPSM (2018a) Art. 2.152 
173 OECD TPSM (2018a) Art. 2.152 
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Figur 25: Residual profit split metodens fordeling af bidrag 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPSM (2018a) C.3.1.2 

 

Koncernerne skal være opmærksomme på, at det ikke længere er muligt at anvende alternativer til 

residualanalysen, som det f.eks. var i TPG 2010. I TPG 2010 var det muligt som alternativ, at overskuddet ved 

rutinemæssige bidrag blev fordelt på baggrund af den laveste og højeste aflønning/kompensation, som det 

kunne forventes at uafhængige selskaber ville acceptere.174 Den uoverensstemmelse, der således kunne opstå 

i prisen imellem uafhængige selskaber, leder derfor til yderligere forhandling. Denne forskel vil i dette tilfælde 

være residualen, som skal fordeles i residualanalysens anden del. I TPSM 2018 er dette således fjernet, hvilket 

kan skyldes, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng imellem den laveste og højeste 

aflønning/kompensation, som uafhængige selskaber vil acceptere for at bidrage til transaktionen og de 

rutinemæssige bidrag. Der kunne yderligere opstå en dobbeltbeskatningssituation, idet der ikke nødvendigvis 

er en konsistent opfattelse skattemyndighederne imellem om, hvad den laveste og højeste 

aflønning/kompensation skal være.  

 
6.2.2. Fastlæggelse af overskudsfordeling 
Hvis en koncern vælger at anvende TPSM til fordeling af overskuddet i en kontrolleret transaktion, er det 

vigtigt, at koncernen har foretaget en tydelig afgrænsning af transaktionen. Dette skal sikre, at det overskud, 

som skal fordeles, udelukkende kommer fra den eller de tilknyttede transaktioner. Alle involverede 

koncernselskaber i den afgrænsede kontrollerede transaktion med dertilhørende overskud skal medtages i 

analysen for at sikre, at den korrekte sum af overskuddet også bliver fordelt korrekt.175 Da TP og 

grænseoverskridende kontrollerede transaktioner er nært forbundne, er det vigtigt, at koncernerne har overblik 

over regnskabslovgivning i de lande, hvor deres aktiviteter foregår. I relation til TPSM er det vigtigt, at 

                                                
174 OECD TPG (2017) Art. 2.128 
175 OECD TPSM (2018a) Art. 2.154 
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opgørelsen af overskuddet følger ens regnskabsprincipper, uanset hvilke lande de koncerninterne selskaber er 

etableret i. Det er vigtigt at understrege, at de ens regnskabsprincipper skal anvendes kontinuerligt igennem 

hele arrangementets levetid. Der skal yderligere korrigeres for evt. valutaforskelle, som kan opstå, når 

regnskaber skal harmoniseres.176 Det skal yderligere bemærkes, at selvom der er forskelle i hhv. 

regnskabspraksis relateret til både almindelige regnskaber og skatteregnskaber, så er det vigtigt, at 

dokumentationen er pålidelig og kan revideres, og at selve transaktionen er tilstrækkelig for at disse kan 

anvendes.177 

 

Det er yderligere blevet præciseret i TPSM 2018 at i den situation, hvor den samlede aktivitet i de involverede 

selskaber i den kontrollerede transaktion er genstand for overskudsdelingen, kræves det, at de finansielle data 

bliver adskilt, og at fordelingen sker ud fra en nøjagtig transaktionsafgrænsning.178 Dette kan f.eks. være 

tilfældet, hvor en producent skal fordele overskuddet med et associeret selskab, der beskæftiger sig med 

markedsføring og distribution på det europæiske marked og på det amerikanske marked. I den forbindelse kan 

koncernen være nødt til at identificere overskuddet fra produktionen af varer på det europæiske marked og 

udelukke overskud, som følge af produktionen af varer på det amerikanske marked. Det betyder, at der kan 

være nogle omstændigheder på forskellige markeder, som gør at selvom der er tale om samme produkt, så skal 

der fortsat ske en streng transaktionsafgrænsning. 

 
6.2.2.1. Forventede eller faktiske overskud  
Hvis koncernen beslutter, at en TPSM er den mest anvendelige metode til fordeling af overskuddet ved 

kontrollerede transaktioner, er det vigtigt, at det forventede eller faktiske overskud er relateret til den 

afgrænsede transaktion. I den forbindelse kan der opstå en situation, hvor koncernen ikke kender det faktiske 

overskud, da den endelige opgørelse kan finde sted om fem år. Det er således vigtigt, at uafhængige selskaber 

under lignende omstændigheder vil aftale de samme vilkår for transaktionen. Det betyder, at fordelingen af 

overskuddet vil bygge på forventninger og den tilgængelige information, der for koncernen var til rådighed 

ved transaktionens gennemførelse. Det er også vigtigt at skattemyndighederne, uanset om der anvendes 

faktiske eller forventede overskud, i deres kontroller tager højde for den information, som var tilgængelig for 

koncernen ved transaktionens indgåelse eller tager udgangspunkt i, hvad man med rimelighed kunne 

forudsige/forvente.179 Det skal understreges, at hverken koncerner eller skattemyndigheder kan anvende 

ukendt information ved transaktionens indgåelse, eftersom det strider imod armslængdeprincippet.180 Det skal 

vurderes, hvilke oplysninger uafhængige selskaber har tilgængelige ved transaktionens indgåelse. Dette er 

                                                
176 OECD TPSM (2018a) Art. 2.155 
177 OECD TPSM (2018a) Art. 2.156 
178 OECD TPSM (2018a) Art. 2.157 
179 OECD TPSM (2018a) Art. 2.161 
180 OECD TPG (2017) Art. 2.133-2.136 
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ligeledes i tråd med TPG-kapitel 6 omkring HTVI. Hvis koncernen kan dokumentere, at efterfølgende 

begivenheder ikke kunne forventes på daværende tidspunkt, kan skattemyndighederne ikke foretage en ex-

post-korrektion. 

 

Der er således mulighed for, at koncernerne både anvender det faktiske overskud eller et forventet overskud i 

forbindelse med TPSM. OECD har fra TPG 2010 til TPSM 2018 præciseret, at det faktiske overskud er at 

foretrække i forbindelse med TPSM. Det anbefales dog yderligere ved anvendelsen af faktiske overskud, at 

aktiviteterne for de involverede koncernselskaber er stærkt integrerede, samt at de involverede 

koncernselskaber deler de økonomiske signifikante risici ift. forretningsmuligheder. Hvis ikke de økonomiske 

signifikante risici deles imellem selskaberne, skal selskaberne pådrage sig nærtbeslægtede økonomiske 

signifikante risici i relation til forretningsmulighederne.181 Hvis det forventede overskud skal anvendes frem 

for det faktiske overskud i forbindelse med TPSM, vil det kræve, at de økonomiske signifikante risici ikke kan 

sammenlignes ved transaktionens indgåelse. Dette kan skyldes, at hvert af de involverede koncernselskaber 

bidrager med værdifulde og unikke egenskaber til den afgrænsede transaktion. I den forbindelse kan en 

anvendelse af det forventede overskud være den rigtige løsning.182 

 

6.2.2.2. Forskellige målemetoder af overskud 

Det ses ofte, at det overskud, som skal fordeles ud fra en TPSM, er overskuddet fra den primære drift, EBIT 

(Earnings before interest and taxes). Dette sikrer, at indtægter og omkostninger ud fra et nettoresultat bliver 

fordelt konsekvent til de involverede koncernselskaber på en ensartet måde. Der kan dog opstå situationer, 

hvor det vil være mest hensigtsmæssigt for koncernen at fordele overskuddet på baggrund af bruttoresultatet 

for den enkelte kontrollerede transaktion, hvor koncernselskaberne efterfølgende fratrækker de udgifter, som 

er afholdt i forbindelse med transaktionen.183 Dette kan ske i de situationer, hvor koncernselskabernes 

omkostninger til transaktionen ikke direkte kan spores eller henføres til den afgrænsede kontrollerede 

transaktion.  

I den forbindelse har OECD med udarbejdelsen af TPSM 2018 præciseret, at hvis der er tale om en transaktion, 

hvor det besluttes, at selskaberne deler markedsrisikoen ved køb og salg og samtidig har risici forbundet med 

produktionen eller erhvervelse af varer og tjenesteydelser som påvirker bruttoresultatet, vil bruttoresultatet 

være det mest hensigtsmæssige til fordeling af overskuddet.184 I det tilfælde, hvor selskaberne udover markeds- 

og produktionsrisici yderligere har risici, som kan påvirke driftsomkostningerne, vil det være hensigtsmæssigt 

at anvende driftsresultatet/nettoresultatet til opdeling af overskuddet. Der kan f.eks. være tale om investeringer 

                                                
181 OECD TPSM (2018a) Art. 2.159 
182 OECD TPSM (2018a) Art. 2.160 
183 OECD TPSM (2018a) Art. 2.162 
184 OECD TPSM (2018a) Art. 2.163 
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i immaterielle aktiver, som påvirker driftsomkostningerne. Koncernen skal ligeledes undersøge, i hvor høj grad 

selskaberne har integreret eller fælles funktioner i værdikæden, idet en høj grad af integrering taler for brug af 

driftsresultatet og omvendt.185 

 
6.3. Fordeling af overskud ved den opdaterede TPSM 
Overskuddet skal fordeles imellem selskaberne, som har været involveret i den kontrollerede transaktion. Dette 

skal ske på et troværdigt grundlag, og koncernselskabernes andel skal allokeres ud fra deres bidrag til 

transaktionen, og hvad et uafhængigt selskab ville have fået i betaling. På den måde vil fordelingen opfylde 

armslængdeprincippet.186 Som udgangspunkt bør fordelingen imellem koncernselskaberne ske på baggrund af, 

hvordan fordelingen sker imellem uafhængige selskaber. Da det ofte er svært at finde information til at 

underbygge overskudsfordelingen, kan det ende med at blive en subjektiv vurdering fra koncernen, hvordan 

fordelingen ud fra de enkelte koncernselskabers bidrag skal være. Dette kan være et problem, da 

skattemyndighederne kan stille spørgsmålstegn ved, om dette overholder armslængdeprincippet. En koncern 

bør forsøge at finde markedsinformation om, hvordan uafhængige selskaber fordeler overskuddet. OECD 

nævner, at en koncern kan forsøge at undersøge, hvordan joint ventures eller udviklingsprojekter fordeler 

overskuddet imellem sig, da dette vil være information omkring deling af overskud imellem uafhængige 

selskaber.187 Informationen, som koncernen baserer sin overskudsfordeling på, må ikke være baseret på 

information om, hvordan andre kontrollerede transaktioner foregår. Hvis det ikke er muligt for koncernen at 

finde information om, hvorledes uafhængige selskaber fordeler overskuddet, må koncernen vælge at fordele 

overskuddet ud fra de enkelte koncernselskabers bidrag til transaktionen ift. funktioner, aktiver og risici.188 En 

koncern bør derfor have udarbejdet detaljerede kontrakter til at dokumenter dette, og kontrakterne bør ligeledes 

stemme overens med de enkelte selskabers forretningsstrategier. Det overordnede princip for fordelingen af 

overskuddet ved brug af en TPSM er, at værdien af selskabernes bidrag til transaktionen afgør andelen af 

overskuddet. Bidragene kan være forskellige, specielt hvis et af selskaberne har bidraget med immaterielle 

aktiver, hvor værdien ikke kendes. Der kan således være behov for at lave en værdiansættelse af selskabernes 

bidrag, så værdien af bidraget kan sammenholdes med overskuddet, der skal fordeles imellem selskaberne, 

hvilket besværliggør processen.189 

 

Når en koncern skal dele overskuddet imellem selskaberne, skal koncernen bruge en faktor eller nogle faktorer 

til at lave fordelingen. OECD nævner, at ved udarbejdelse af funktions- og risikoanalysen vil en koncern få 

indblik i, hvilke faktorer der kan være relevante ift. overskudsfordelingen og vægtningen af disse, hvis der er 

                                                
185 OECD TPSM (2018a) Art. 2.163 
186 OECD TPSM (2018a) Art. 2.166 
187 OECD TPSM (2018a) Art. 2.167 
188 OECD TPSM (2018a) Art. 2.168 
189 OECD TPSM (2018a) Art. 2.183 
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flere faktorer.190 De typiske fordelingsfaktorer er investeret kapital, aktiver, medarbejdere eller omkostninger, 

når overskuddet skal fordeles imellem koncernselskaberne. OECD påpeger, at selvom de ikke anbefaler 

omkostninger til værdiansættelse af immaterielle aktiver, kan disse godt benyttes til at fordele overskuddet 

imellem selskaber. Det kræver, at omkostningerne er af samme art, hvilket de formodentlig ikke er.191 Det må 

anbefales, at en koncern foretager fordelingen af overskuddet ud fra de risici, koncernselskaberne påtager sig, 

og de funktioner de udfører. OECD nævner, at det kan være fornuftigt at skrive i en koncerns Master File, 

hvilke faktorer der benyttes til at fordele overskuddet imellem selskaberne ved brug af TPSM. Det er som sagt 

et krav, at koncernen oplyser de væsentlige værdiskabende enheder og væsentlige immaterielle aktiver. 

Koncernen skal holde sig for øje, at Master Filen er med til at skabe et overblik over den samlede koncern, og 

ikke er en detaljeret forklaring af alle koncernens transaktioner, som skal udarbejdes i de enkelte landes Local 

Files.192 Hvis en koncern ikke kan basere sin fordeling af overskuddet på information fra uafhængige selskaber 

under lignende omstændigheder, vil koncernen skulle basere fordelingen af overskuddet på baggrund af intern 

information. Dette skal koncernen kunne udarbejde, så det kan bruges til at dokumentere fremgangsmåden for 

fordelingen af overskuddet, og at denne fordeling overholder armslængdeprincippet. En koncern vil ofte have 

behov for at bruge intern information, når selskaber bidrager med værdifulde og unikke immaterielle aktiver. 

Hvis en koncern gør brug af aktiver til at fordele overskuddet, skal koncernen have udarbejdet information på 

transaktionsniveau om værdien af aktiverne. Der kan yderligere være udfordringer med immaterielle aktiver, 

koncernen selv har udviklet, da disse ikke fremgår af koncernens balance.193 

 

Hvis en koncern ønsker at benytte aktivmassen, som faktor til fordeling af overskuddet imellem selskaberne, 

kræver det at der er en vis sammenhæng imellem de immaterielle aktiver og materielle aktiver. Derudover vil 

det som udgangspunkt give mening, hvis dette anvendes for alle koncernselskaber, der er involveret i 

transaktionen. Aktivmassen som fordelingsfaktor kan blive udfordrende, hvis selskaberne ejer immaterielle 

aktiver. Dette skyldes, at immaterielle aktiver ofte er unikke og derfor svære at værdiansætte, som tidligere 

beskrevet. Koncernen bør som udgangspunkt fordele overskuddet ud fra de funktioner, som er mest 

værdiskabende, og overskuddet skal så allokeres ud til de selskaber, der varetager disse funktioner og påtager 

sig risici derved.194 Ligeledes kan omkostningerne bruges som faktor til at fordele overskuddet imellem 

koncernselskaberne. Det kræver sammenhæng imellem omkostningerne og værdiskabelsen. OECD nævner, at 

det kan være fornuftigt at bruge reklameomkostninger, hvis der er tale om et distributørselskab. Hvis der er 

tale om flere selskaber, som bidrager med værdifulde og unikke immaterielle aktiver, kan det være væsentligt 

                                                
190 OECD TPSM (2018a) Art. 2.169 
191 OECD TPSM (2018a) Art. 2.171 
192 OECD TPSM (2018a) Art. 2.173 
193 OECD TPSM (2018a) Art. 2.175 
194 OECD TPSM (2018a) Art. 2.179 
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sværere at benytte omkostninger som faktor til at fordele overskuddet, da det vil afhænge af risikoprofil. Der 

er også forskel på, hvor langt det immaterielle aktiv er i udviklingen. Risikoen for fiasko er langt større i 

starten, end hvis der er tale om vedligeholdelse af et immaterielt aktiv.195 Der kan være en lang tidsperiode 

mellem et selskab afholder udviklingsomkostninger, og at der begynder at komme indtægter fra det 

immaterielle aktiv. Dette kan gøre det mere besværligt at finde den korrekte fordeling af overskuddet imellem 

selskaberne, da der nu ikke blot skal medtages omkostninger fra nutiden, men også fra tidligere perioder. En 

koncern bør som udgangspunkt kun anvende omkostninger, som faktor til fordeling af overskuddet imellem 

selskaber, hvis der er sammenhæng imellem omkostningerne og den værdi, som de skaber. Denne 

fremgangsmåde benyttes nærmest aldrig i praksis, da der oftest ikke er sammenhæng imellem omkostninger 

og den skabte værdi. Faren ved brug af TPSM er, at meget bygger på subjektive holdninger fra koncernen og 

skattemyndighederne, hvilket kan øge sandsynligheden for dobbeltbeskatning. Skattemyndighederne kan have 

forskellige opfattelser af, hvilken pris der er den korrekte. Det forsøger OECD at komme til livs ved at 

udarbejde langt mere detaljerede retningslinjer til anvendelse af metoden. En koncern skal være opmærksom 

på, hvilke faktorer overskuddet kan fordeles ud fra, når profitten skal fordeles. En andel af overskuddet kan 

måske fordeles ud fra de rutinebidrag, der foretages ved hjælp af en anden TP-metode end TPSM. TPSM skal 

så kun benyttes på den del af bidragene, som er unikke og værdifulde. OECD har opdateret afsnittet om 

metoden, for at der på den måde kan skabes en konsensus om, hvordan metoden skal anvendes, så koncerner 

ikke ender i dobbeltbeskatningssituationer, hvor de skal ud i forhandlinger med skattemyndighederne i 

forskellige lande via MAP. 

 
6.4. Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at med opdateringen af TPSM har OECD forsøgt at gøre TPSM mere anvendelig og 

nemmere at arbejde med for koncerner og skattemyndigheder. OECD har nævnt tre klare indikatorer, som taler 

for, at TPSM er den mest fornuftige metode at benytte. De tre indikatorer er følgende: Mere end et selskab har 

unikke og værdifulde bidrag til transaktionen, selskaberne, som bidrager til transaktionen, er stærkt forbundne, 

og flere selskaber påtager sig fælles økonomiske risici. Ligeledes er det blevet gjort klart, at metoden ikke bare 

skal anvendes, hvis en af ovenstående indikatorer er opfyldt eller omvendt, at metoden ikke skal anvendes, 

hvis ingen er opfyldt. Det kan konkluderes, at koncernen skal udarbejde en funktions- og risikoanalyse for at 

finde frem til, hvilken TP-metode koncernen bør benytte på transaktionen. Idet flere selskaber har unikke 

bidrag, kan et af selskabernes bidrag være mindre unikt, hvor det vil være muligt at finde en transaktion 

imellem uafhængige selskaber, hvor der kan justeres for forskellen imellem transaktionerne, hvilket gør at en 

anden TP-metode er mere anvendelig end TPSM. Metoden er særlig egnet til transaktioner med immaterielle 

aktiver, hvor flere selskaber yder unikke og værdifulde bidrag til dette. 
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Det kan konkluderes, at overskudsfordelingen skal ske på baggrund af en bidragsanalyse eller en 

residualanalyse alt efter, hvilke karakteristika transaktionen og de involverede koncernselskaber har. 

Derudover skal det vurderes, hvorvidt koncernen er i stand til at anvende det faktiske overskud eller det 

forventede overskud, og om det er på brutto- eller nettoresultatet fordelingen skal foretages. 

 

Der findes forskellige faktorer, som kan benyttes til at fordele overskuddet imellem selskaberne. Det vil oftest 

være aktivmassen, medarbejdere eller omkostninger. Koncernen skal sørge for, at det er muligt at regulere for 

forskellige regnskabsmæssige opgørelser af aktiver og omkostninger i de forskellige selskaber. Det kan 

konkluderes, at faren ved at benytte TPSM er, at meget bygger på subjektive holdninger, hvilket gør, at det er 

sværere at dokumentere, at fordelingen af overskuddet er korrekt. Årsagen til dette er, at fordelingen af 

overskud er baseret på intern information, da det ikke er muligt at skaffe information om sådanne transaktioner 

imellem uafhængige selskaber, eftersom bidragene fra de enkelte selskaber er unikke. Det kan resultere i, at 

koncernen ender i en dobbeltbeskatningssituation, hvor koncernen skal ud i en MAP for at få ophævet 

dobbeltbeskatningen.  
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7. Case - Overdragelse af immaterielle aktiver ved omstrukturering 
Dette kapitel har til formål at illustrere, hvordan et dansk moderselskab i en multinational koncern i praksis 

skal håndtere en forretningsmæssig omstrukturering, hvor der indgår immaterielle aktiver ud fra 

retningslinjerne i TPG’s kapitel 1. C-D, 2, 6 og 9. I den forbindelse vil afhandlingen analysere en egen-

konstrueret case, hvor afhandlingens kapitel 2-6 vil blive anvendt. Det er et konkret eksempel for danske 

koncerners behandling af ovenstående. 

 

Figur 26: Opbygningen af den egen-konstruerede case 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
7.1. Space-Tech-koncernen før omstrukturering 
I koncernen indgår et dansk moderselskab Space-Tech A/S, som har et 100 % ejerskab over alle tre europæiske 

datterselskaber. I 2017, før koncernen foretager en intern forretningsmæssig omstrukturering, havde koncernen 

en omsætning på 600 mio. DKK og 500 ansatte fordelt på fire europæiske lande, hvilket er skildret i 

nedenstående figur. 

 

 

 



7. Case - Overdragelse af immaterielle aktiver ved omstrukturering 

Side 85 af 139 
 

Figur 27: Organisationsdiagram over Space-Tech-koncernens ejerskab og ansatte før omstruktureringen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
7.1.1. Historisk udvikling i Space-Tech A/S 
Koncernens historiske udvikling fra 2011-2020 er illustreret i nedenstående figur. 

 
Figur 28: Tidslinje over vigtige begivenheder i koncernen Space-Tech 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.1.1.1. År 2011-2012 – Stiftelse af moderselskab i Danmark 
 
I år 2011 stifter de tidligere studiekammerater Hans Hansen og Jens Jensen rumteknologiselskabet Space-Tech 

A/S med beliggenhed i Lystrup, Aarhus Kommune. Hans og Jens kender hinanden fra studietiden på DTU i 

Lyngby, hvor de begge er uddannet civilingeniører i geofysik og rumteknologi. Hans og Jens har en fælles 

interesse for startup-selskaber, innovation og rumteknologi. I studietiden arbejdede Hans og Jens sporadisk på 

at udvikle navigationskameraer til satellitter og deres sonder i rummet. Tanken i studietiden var, at kameraerne 

skulle sikre, at satellitternes kontrolsystemer hele tiden havde styr på, hvordan sonden navigerer og orienterer 

sig i rummet. De ville genoptage projektet fra studietiden i deres fælles selskab Space-Tech A/S. De beslutter, 
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at Hans skal være administrerende direktør og have ansvar for driften i Space-Tech A/S, og Jens skal være 

udviklingsdirektør i Space-Tech A/S. 

 

Space-Tech A/S´s hovedopgave er forskning og udvikling af rumteknologi. I perioden 2011 til 2012 står 

Space-Tech A/S for produktionen og udviklingen af pilotprojektet Track Star®. Track Star® er et kamera, som 

placeres på satellitter og fungerer som en moderne sekstant. Stjernerne i rummet har en fast position, hvorfor 

Space-Tech A/S i deres kamera Track Star® vil indlæse et billede af stjernehimlen og på den måde bruge 

stjernerne som pejlemærker. Kameraet vil således tage sine egne billeder i rummet og sammenligne med det 

indlæste billede af stjernehimlen. Dette kan fastlægge satellittens retning med stor præcision igennem 

avanceret mønstergenkendelse af stjernernes position og lysstyrke.  

Udviklingen af det specielle kamera Track Star® gik langt hurtigere, end Hans og Jens havde forventet. 

Derudover havde flere af de store satellitproducenter, såsom Surrey Satellite Technology, tilkendegivet at de 

var yderst interesserede i produktet og den teknologi, Space-Tech A/S havde udviklet. Det var derfor 

nødvendigt for Space-Tech A/S at få en fast produktion i 2013. Den faste produktion skal sikre, at selskabet 

har en professionel supply-chain, som sikrer en stabil og varig omsætning. Distributionen af Track star® er 

outsourcet til uafhængige transportselskaber, så Space-Tech A/S kan have fokus på design, udvikling, 

produktion og salg af produktet og dermed have fokus på de aktiviteter, der har den største værdiskabelse 

overfor deres B2B-kunder. 

 

7.1.1.2. År 2013 – Stiftelse af produktionsselskab i Rumænien 
I år 2013 får Space-Tech A/S til opgave, at levere to Track-Star® til den europæiske rumsatellit ADM-Aeolus 

med opsending i 2018. Rumsatellitten skal give metrologerne bedre data om vindforholdene og dermed mere 

præcise vejrudsigter.196 Det er et stort kvalitetsstempel for selskabet, at deres produkt blev valgt til en 

europæisk rumsatellit. Space-Tech A/S ønsker derfor at stifte et datterselskab, som skal varetage den 

fremtidige produktion af deres produkter. Datterselskabet skal være beliggende indenfor EU, og det 

pågældende EU-land skal have en rumfartsorganisation.  

 

Space-Tech A/S foretager derfor en grundig undersøgelse af alle EU-lande. Undersøgelsen konkluderer, at 

Rumænien er et oplagt produktionsland pga. location savings, eftersom lønomkostningerne og 

materialepriserne i Rumænien er lavere end i f.eks. Danmark, derudover har Rumænien en offentlig finansieret 

rumfartsorganisation, ROSA (Romanian Space Agency), som står for forskning og udvikling indenfor 

rumteknologi. ROSA har samtidigt lovet, at hvis produktionen bliver etableret i Rumænien, vil ROSA bistå 

med højt begavede og uddannede ingeniører indenfor luftfart- og rumteknologi. Samtidig har Space-Tech A/S 

fået en aftale med universitetet i Bukarest. Aftalen giver ingeniørstuderende indenfor rum- og 

                                                
196 Bilag 7: Danske kameraer skal i rummet og forbedre vejrudsigten 
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luftfartsteknologi mulighed for at løse praktiske og relevante udfordringer for Space-Tech-koncernen. Det er 

Space-Tech A/S, som har ansvaret for aktiviteterne, det er ligeledes dem, som har risici tilknyttet produktionen 

og vil eje resultatet af arbejdet. 

 
Space-Tech A/S stifter derfor i år 2013 et rumænsk datterselskab ved navn ST Produktion S.C.A. Det nye 

produktionsselskab skal varetage produktionen på kontrakt, hvor ansvar og styring er i det danske selskab. Det 

er vigtigt for moderselskabet, at produktionsselskabet i Rumænien er underlagt deres strenge anvisninger, dette 

skal sikre, at kameraernes kvalitet altid er i orden og af bedste kvalitet.  

 
7.1.1.3. År 2014 – Ordrestatus 
Salget af de højteknologiske kameraer Track Star går godt. Space-Tech A/S formår løbende at tilpasse og 

skalere deres produkt til nye markeder uden større tilpasning. Det, at Space-Tech A/S skal levere to Track 

Star® kameraer til rumsatellitten ADM-Aeolus, har skabt stor interesse og anerkendelse i branchen indenfor 

rumfart. Satellitproducenten Surrey Satellite Technology afgiver i 2014 Space-Tech A/S ordre om 13 kameraer 

af typen Track Star®. I købsaftalen er der mulighed for, at Surrey Satellite Technology køber ydereligere 12 

kameraer.197 

 
I samme år bliver Space-Tech A/S kontaktet af tyske Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG. De to 

store tyske bilproducenter har hørt, at kameraet Track Star® og den nuværende teknologi kan tilpasses til andet 

end rumfart. Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG ønsker, at Space-Tech A/S leverer en tilpasset 

Track Star®, som kan parkere en bil automatisk, det er illustreret i figuren nedenfor. 

 
Figur 29: Space-Tech-koncernens automatiske parkeringssystem, Parking Star® 

 
Kilde: Loveday (2018) 
 
Dette skal gøres ved hjælp af produktet Parking Star®, der er en videreudvikling af Track Star®. Parking Star® 

er baseret på den succesfulde teknologi fra rummet, tilpasset til forholdene på jorden, og kameraet er 

                                                
197 Bilag 8: Terma vinder ordre på ny generation af stjernekamera 
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programmeret til at registrere faste genstande, parkede biler, træer mfl. og genstande i bevægelse såsom cykler 

og mennesker. Ligesom hos satellitter bliver bilens retning med stor præcision tilpasset forholdene ved 

parkeringen igennem avanceret mønstergenkendelse af faste og bevægelige genstande omkring bilen. Space-

Tech A/S skal således levere Parking Star® som et færdigt produkt klar til montering på Bayerische Motoren 

Werke AG og Daimler AG´s nye bilmodeller i 2016.198 Dette gælder f.eks. BMW 7-serien og Mercedes E 

Class. Bayerische Motoren Werke AG og Daimler har været imponerede over teknologien og produkterne fra 

Space-Tech A/S, ligesom de værdsatte, at Track Star® er godkendt til rummet, og ser frem til at anvende det 

på jorden. 

 

7.1.1.4. År 2014 – Stiftelse af salgsselskab i Tyskland og forsknings- og udviklingsselskab i Irland 
Space-Tech A/S har set fordelen ved at have etableret et koncernselskab i 2013, der varetager selve 

produktionen. Space-Tech A/S har derfor i 2014 etableret et datterselskab ved navn ST Salg AG, som skal 

varetage salg og distribution i Tyskland, som var deres største salgsmarked. ST Salg AG vil støtte Space-Tech 

A/S ved at indsamle information om branchen indenfor rumteknologi og bilindustri, ligesom Tyskland er det 

EU-land med flest indbyggere og med en række af deres nuværende og potentielle købere, derudover har 

Tyskland i mange år været det land indenfor EU, som eksporterede flest produkter til verdensmarkedet, hvorfor 

en række vigtige konferencer afholdes i Tyskland.199 Det tyske salgsdatterselskab vil også foretage salgsservice 

i relation til Space-Tech A/S’s samarbejdsaftale med Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG. Space-

Tech A/S bestemmer størrelse og omfang af aktiviteterne i ST Salg AG. Det danske moderselskab vil også 

selv være til stede ved betydningsfulde møder med kunderne. De strategiske retningslinjer for udførelse af 

forretningsstrategien bestemmes i Danmark, da det er vigtigt, at aktiviteterne i Tyskland går som planlagt. 

Tyskland er et af de store lande indenfor bilproduktion, og Space-Tech A/S ser gode fremtidsmuligheder i 

bilbranchen. Det er vigtigt for moderselskabet Space-Tech A/S, at salgsselskabet ST Salg AG er en limited 

risk-distributør, som varetager salgs- og distributionsfunktioner i henhold til de danske retningslinjer. ST Salg 

AG skal overholde de retningslinjer for kvalitet og service, som er udstedt af moderselskabet Space-Tech A/S. 

 

I 2014 stifter Space-Tech A/S ligeledes datterselskabet ST F&U Ltd. i Irlands hovedstad Dublin. Formålet 

med stiftelsen er at bidrage til de danske forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor rum- og 

parkeringsteknologi. ST F&U Ltd. stiftes som en kontraktserviceudvikler. Det betyder, at ST F&U Ltd. skal 

følge moderselskabet Space-Tech A/S’s strenge anvisninger, idet Space-Tech A/S varetager alle væsentlige 

beslutningsfunktioner i relation til forskning og udvikling. Det er således Space-Tech A/S, der har alle 

strategiske stop og go-beslutninger, herunder bestemmer størrelse og omfang af de irske udviklingsaktiviteter. 

 

                                                
198 Bilag 9: Feds Approve BMW's Driverless Self-Parking System 
199 Schumann (2017) 
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Space-Tech A/S var ikke i tvivl om beliggenheden af deres forsknings- og udviklingsselskab, da 

moderselskabet har fulgt udviklingen hos de store teknologigiganter. Udviklingen i Dublin er ved at blive 

Europas svar på Silicon Vally, og går under navnet Silicon Docks.200 Ledelsen i Space-Tech A/S er enige om, 

at de kunne etablere et udviklingsservicecenter med begrænset risiko i Irland og kunne styre, i hvilken grad de 

ville gøre brug af innovationen, hvor teknologien blomstrer i Europa.  

 

Space-Tech A/S forventer med placeringen af ST F&U Ltd. i Irlands hovedstad Dublin, at der kan opstå det, 

Michael Porter kalder en ’spillover effect’.201 Michael Porters undersøgelser i 1990 viser, at når selskaber 

indenfor samme branche samler sig i et område, kan der opstå vidensdeling imellem selskaberne. Dette kan 

fremme den teknologiske udvikling, hvorfor det kaldes en ’spillover effect’. Space-Tech A/S ville selv være 

til stede, når de sammen med datterselskabet ST F&U Ltd. ville etablere et eksternt samarbejde i Silicon Docks 

på softwareområdet med nogle af de store teknologiselskaber, som f.eks. Google, Facebook eller Amazon. 

Space-Tech A/S har derfor anvendt en centraliseret forretningsmodel, hvor datterselskaberne er limited risk-

selskaber med stram styring af aktiviteter, risici og beslutningsprocesser i Danmark. 

 

7.1.1.5. År 2016-2017 – Videreudvikling af ideen om Driver Star® 
Salget af Parking Star® til Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG går strygende for Space-Tech A/S. 

De flotte salgsaktiviteter giver ledelsen i Space-Tech A/S modet på at forsætte videreudvikling af deres 

teknologi og systemer, så det med avancerede justeringer kan anvendes til udviklingen af selvkørende biler. 

Trafikken er stigende, og i mange lande er der problemer med lange trafikkøer, en selvkørende bil vil give 

føreren af bilen mulighed for at lave arbejde, forberede møder m.v. og opnå en mere effektiv tidsudnyttelse.  

 

Men det kræver, at teknologien er sikker, og der ikke sker trafikulykker. De andre konkurrenter på markedet 

har ikke færdigudviklet et sådant køresystem, og konkurrenterne har haft en række ulykker. Som eksempel 

kan nævnes en trafikulykke i New York City, USA, som involverede en selvkørende Tesla.202 Space-Tech A/S 

er overbeviste om, at deres viden og kompetencer kan udvikle et endnu bedre og mere sikkert produkt end 

konkurrenterne. Space-Tech A/S vil udvikle et system, der bygger videre på de avancerede fartpilotsystemer, 

hvor bilen selv kan tage højde for anden trafik på vejen. Ligesom Space-Tech A/S vil anvende teknologien og 

viden fra deres Track Star® og Parking Star®, der begge har opnået international anerkendelse og har vundet 

flere store udviklingspriser. Space-Tech A/S henvender sig derfor til Bayerische Motoren Werke AG og 

Daimler AG for at høre, om de er interesseret i at købe og montere en sådan teknologisk videreudvikling på 

deres biler. Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG er meget interesserede og ønsker at indgå et internt 

samarbejde imellem sig, hvis Space-Tech A/S kan levere et færdigt produkt i år 2020.  

                                                
200 Smyth (2011) 
201 Porter (1990) 
202 Bilag 10: Self-Driving Tesla Was Involved in Fatal Crash, U.S. Says 
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Space-Tech A/S navngiver den selvkørende bilteknologi med den unikke kunstige intelligens, kamera, 

sensorer og software Driver Star®. Space-Tech A/S vælger bevidst at bruge ”Star” som en del af det kommende 

produktnavn, da markedet kender Track Star® og Parking Star®-produkterne. 

 

 ST F&U Ltd. varetager kontraktudvikling, det sker i tæt samarbejde med det danske moderselskab. ST F&U 

Ltd. arbejder indenfor et godkendt budget, og i Irland træffes der kun beslutninger, som er relateret til det 

daglige arbejde. Space-Tech A/S med Hans og Jens i spidsen træffer alle de væsentlige beslutninger, risici og 

omkostninger bæres i Danmark. ST F&U Ltd. rapporterer direkte til Space-Tech A/S og følger de strenge 

ansvisninger.  

 

7.1.1.6. År 2018 – Omstrukturering foretages 
Space-Tech-koncernen får i 2018 et stort gennembrud i udviklingen af teknologien bag Driver Star®, da 

testkørslerne er sikre og sker uden trafikuheld. Space-Tech A/S må imidlertid sande, at de udvendige dele skal 

gøres mindre, før Driver Star® vil blive monteret og implementeret i de kommende 2020-bilmodeller. Det er 

illustreret med røde cirkler i figuren nedenfor. 

 

Figur 30: Illustration af den første udgave af Driver Star® monteret på en bil 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Sketchfab (2018) 
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Space-Tech A/S må derfor arbejde videre med udvikling af mindre synlige udgaver for om muligt at have 

sensorer på kanten af bilerne, som de sensorer der er i deres Parking Star®. Space-Tech A/S må også erkende, 

at deres organisatoriske struktur har medført, at koncernen ikke har udnyttet det fulde potentiale, der er i Silicon 

Docks. Koncernen har således ikke fået udnyttet Michael Porters spillover effect ved at placere sig i Irland. En 

intern undersøgelse i Space-Tech koncernen konkluderer, at beslutningsprocesserne er for langsomme i 

koncernen, når alle de væsentlige beslutninger skal træffes i Danmark. Den teknologiske udvikling skal ske 

hurtigt, da det har stor betydning at komme først med en driftssikker udgave af de selvkørende biler. 

 

Space-Tech A/S beslutter derfor, at ansvaret for den fortsatte udvikling af Driver Star® skal overdrages til ST 

F&U Ltd., og i 2018 gennemfører Space-Tech-koncernen den interne omstrukturering. Dette medfører, at visse 

funktioner, aktiver og risici vedrørende Driver Star® bliver overdraget fra moderselskabet Space-Tech A/S i 

Danmark til ST F&U Ltd. i Irland.  

 

7.1.1.7. År 2019 – Videreudvikling af Driver Star® 
Space-Tech koncernen er i 2019 langt med udviklingen af softwaren, kameraet og tilpasningen af 

komponenterne til Driver Star®, det er bl.a. lykkedes at gøre de eksterne dele, som kameraet meget mindre 

end i den første testversion. Space-Tech A/S lever derfor op til kravene og er sikker på at kunne sælge Driver 

Star® til Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG, som vil lancere det på de nye bilmodeller i 2020. I 

2019 annoncerer Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG officielt samarbejdet med Space-Tech-

koncernen og giver deres kunder mulighed for at blive skrevet op til produktionen af de nye selvkørende 

biler.203 Dette sker på baggrund af de fremskridt, Space-Tech koncernen har gjort i forbindelse med 

udviklingen af Driver Star®. Bilen kan enten bruges som en normal bil, eller føreren kan vælge at aktivere 

Driver Star® systemet, ligesom føreren af bilen kan vælge at bruge Parking Star®, eller selv kan parkere bilen.  

 

7.1.2. Sammenlignelighedsanalyse før omstruktureringen 
 
Økonomiske omstændigheder 
Der blev i 2018 solgt 78,96 millioner nye biler på verdensplan, 15,2 millioner af disse biler blev solgt i EU204, 

hvilket betyder at EU står for 19,2 % af den samlede handel med nye biler. De største markeder indenfor EU 

med nye biler er Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien. Da Storbritannien er på vej til at 

forlade EU, vil en af de største aftagere af biler i EU muligvis ende udenfor de indre markeder. Det kan få stor 

betydning for antallet af solgte biler i Storbritannien, da forbrugerne vil være mere påpasselige med pengene 

og købe færre nye biler. Der er forskellig opfattelse i bilbranchen, idet nogle bilproducenter rykker produktion 

                                                
203 Bilag 11: BMW and Daimler to join forces on driverless technology 
204 ACEA (2019) 
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ud af Storbritannien, mens andre udvider produktion i landet.205 Nogle bilproducenter vil være sikre på, at 

bilerne bliver producereret indenfor EU, mens andre vil være sikre på, at bilerne bliver produceret i 

Storbritannien, formodentlig fordi Storbritannien er store aftagere af biler fra disse producenter. Det er et 

forhold, som Space-Tech A/S skal være opmærksomme på, da deres kunder, bilproducenterne, kan opleve en 

tilbagegang i salget. Der er således en risiko for, at slutkunderne er mere forsigtige med investering i de nye 

bilmodeller. 

 

Tyskland er den største producent af biler i EU.206 Det er derfor en fordel, at Space-Tech A/S allerede har 

etableret sit salgsselskab, ST Salg AG i Tyskland, da Space-Tech koncernen forventer at sælge flest af Driver 

Star® på det europæiske marked. Markedet for salg af nye biler til slutbrugeren havde i 2018 en værdi på 82 

milliarder euro. Det er dog ikke alle bilerne, der bliver selvkørende, hvorfor markedet for salg af Driver Star® 

vil udgøre en mindre andel af nye biler i 2020, men denne andel forventes at ville stige i de kommende år. 

  

Space-Tech A/S forventer at kunne opnå en position som first-mover, samt de vil få en stor markedsandel i 

begyndelsen. Space-Tech A/S er samtidig opmærksomme på, at denne markedsandel kan blive reduceret, 

eftersom der vil komme nye konkurrenter på markedet, både Uber og Tesla er også i gang med udvikling af 

selvkørende biler.207  

 
Produktkarakteristika ved Driver Star®   
Produktet Driver Star® består af et kamera, udvendige følere og software, som er et helt nyt produkt på 

markedet. Space-Tech A/S har ikke tidligere lavet sådant udstyr til bilbranchen, Space-Tech A/S kan dog 

trække på teknologi og knowhow fra deres anden produktion, Parking Star®, hvor bilen selv kan parkere. 

 

Space-Tech A/S har undersøgt markedet, og der er ikke konkurrenceprodukter. På nuværende tidspunkt findes 

der kun produkter så som fartpilot, der holder bilens hastighed konstant, auto-brems, der bremser bilen, hvis 

der kommer noget uventet ud foran bilen, parkeringshjælp, der ved hjælp af sensorer parkerer bilen, såsom 

Parking Star® og Teslas semi-autopilot, der kan hjælpe med at køre bilen.  

 

Space-Tech-koncernens Driver Star® skal være driftssikker og bliver væsentlig mere avanceret. Driver Star® 

skal kunne køre og styre bilen helt uden chaufførens hjælp. Driver Star® er så intelligent, at den ved hvad den 

skal gøre i uforudsete situationer. Space-Tech A/S har et godt ry i bilbranchen og er kendt for at udvikle 

teknologien til parkeringshjælpen Parking Star®, hvorfor bilproducenterne kender Space-Tech A/S og har 

tiltro til deres produkter. 

                                                
205 Bilag 3: Handelskrig rammer de to største markeder: Samsung lider under global usikkerhed 
206 ACEA (2019) 
207 Mouritsen (2019) 
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Forretningsstrategi for Driver Star® 
Space-Tech A/S skal kunne levere Driver Star®, så det kan blive implementeret i de nye 2020-bilmodeller. 

Space-Tech A/S’s samarbejde med Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG gør, at det bliver 

implementeret i de dyrere biler i mellem- og luksusklassen, hvor slutkunderne vil være villige til at betale for 

at få Driver Star® installeret i deres nye bil. Driver Star® skal udelukkende sælges igennem de bilproducenter, 

som Space-Tech A/S har som kunder. Hvis en bilejer ønsker at få installeret Driver Star® i bilen eller at købe 

en bil med Drive Star® skal kunden henvende sig til bilproducentens forhandler. Space-Tech A/S står ikke for 

salget til slutbrugeren, derfor er der tale om Business-to-Business-salg. 

 

Figur 31: Illustration af den nyeste udgave af Driver Star® monteret på en bil 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af BMW (u.d.) 

 

Space-Tech A/S vil differentiere sig på markedet ved at være førende indenfor teknologi, der kan gøre biler 

selvkørende. Space-Tech A/S anvender deres erfaring og udviklingsresultater, da de udviklede teknologi til 
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satellitter, sonder og sensorer til parkeringshjælpefunktionen Parking Star®. Markedet vil i starten være præget 

af mindre konkurrence. Dette skyldes, at det er begrænset med selskaber, som er lige så langt i udviklingen af 

konkurrenceprodukter til Driver Star®. Ud fra Porters generiske strategier vil Space-Tech-koncernens Driver 

Star® befinde sig i den øvre del af et differentieret fokus. Produktdifferentieringen vil være høj, et unikt 

produkt og med et differentieret fokus, som udbydes til en mellemsnæver målgruppe (de nye dyre mellem- og 

luksusbiler), det er vist i figuren nedenfor.208 

 

Figur 32: Porters generiske strategier i relation til Driver Star® 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Porters (1985) 

 

Grundet det differentierede fokus og Space-Tech A/S’s position i markedet kan der tages en højere pris for 

Driver Star®. Space-Tech A/S skal være forberedt på, at markedet vil ændre sig, når andre selskaber opdager 

potentialet i markedet, og disse selskaber får udviklet den tilstrækkelige teknologi. Space-Tech A/S skal derfor 

være parate til og indstillet på at skulle sænke deres priser. Hvis et andet selskab skulle ende med at komme 

på markedet med software og kamera, som kan gøre bilen selvkørende før Space-Tech A/S, har koncernen 

sørget for at kunne tilpasse sig. Space-Tech A/S er kendt for deres produkter med avanceret teknologi, ligesom 

Space-Tech A/S fortsat kan levere og udvikle teknologi til rumfartøjsbranchen, ligesom Parking Star® kan 

udvikles og fortsat sælges til Bayerische Motoren Werke AG og Daimler AG. 

 

Ved konkurrerende produkter antages Space-Tech A/S fortsat at kunne sælge Driver Star®, men det kan ske 

til en pris, der er lavere end den oprindelig planlagte, og det kan reducere indtjeningen på Driver Star®. Til 

trods for at Space-Tech A/S er et mindre selskab på markedet ift. andre selskaber, der leverer teknologi til 

bilindustrien, behøver Space-Tech A/S ikke være det billigste. Produkterne er meget tekniske, og Bayerische 

                                                
208 Porter (1985) 
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Motoren Werke AG og Daimler AG har gode erfaringer med Space-Tech A/S’s Parking Star® og antages at 

være villige til at betale en lidt højere pris for produktet fra Space-Tech-koncernen, da bilproducenterne har 

haft positive oplevelser med andre produkter fra Space-Tech-koncernen.209 Det ved slutbrugerne også, da de i 

forbindelse med købet af nye biler oplyses om Space-Techs erfaring og driftssikkerhed.  

 

7.1.3. Værdikæde før omstruktureringen 
Ved udarbejdelse af en værdikædeanalyse, vil Space-Tech A/S få fastlagt, hvilke selskaber der varetager 

væsentlige funktioner ift. de immaterielle aktiver i de forskellige led i værdikæden. Koncernen vil ligeledes få 

fastlagt, hvilke selskaber der yder unikke og værdifulde bidrag i hvert af værdikædens led, og hvilke selskaber 

der har kontrollen med disse unikke og værdiskabende bidrag. Koncernen er struktureret med en centraliseret 

struktur, hvor alle væsentlige beslutninger og kontroller over disse er hos Space-Tech A/S. Alle væsentlige 

risici, relateret til funktioner og aktiver, er også placeret hos Space-Tech A/S. Denne principalstruktur betyder 

også, at det er Space-Tech A/S, som yder de unikke og værdifulde bidrag i alle led af værdikæden og dem, 

som har kontrollen over disse. Datterselskaberne foretager rutinefunktioner. 

 

Figur 33: Space-Tech A/S er det centrale selskab i værdien før omstruktureringen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.1.4. 6-trinsanalyse før omstruktureringen 
 
Den udarbejdede 6-trinsanalyse herunder viser de kontrollerede transaktioner i Space-Tech-koncernen før den 

interne omstrukturering. Space-Tech A/S har endnu ikke færdigudviklet deres Driver Star®, hvorfor 

produktionen og salget af Driver Star® heller ikke er startet endnu. Produktionen og salget er således de andre 

produkter. 

 

Trin 1 
Det første trin i analysen er at identificere de økonomiske risici, der er i relation til det immaterielle aktiv 

Driver Star® ud fra DEMPE-funktioner. 

 

                                                
209 Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen (2016) 
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Development 
I udviklingsfasen af det immaterielle aktiv Driver Star® er der flere væsentlige økonomiske risici i forhold til 

udviklingsfunktionerne. Da der er tale om et helt nyt produkt på markedet, der gør at biler kan blive 

selvkørende, vil der være store omkostninger til udviklingen, og Space-Tech A/S skal allokere mange 

ressourcer til udviklingen. Dette er, selvom koncernen i forbindelse med forskningen og udviklingen af Driver 

Star® ikke ved, om den kan bruges kommercielt. Ligeledes er der risikoen ved, at Driver Star® aldrig bliver 

installeret og brugt i biler, og derved vil udviklingen ikke blive en succes. Faren er, at Space-Tech A/S har 

brugt store mængder af ressourcer uden nogensinde at opnå en gevinst. Space-Tech A/S har undersøgt 

markedet og bilproducenter har givet positivt feedback i forhold til Driver Star®, hvilket gør at denne 

udviklingsrisiko mindskes.  

 

En anden risiko er, at forbrugerne ikke vil være interesserede i produktet, da de ikke har tiltro til at Driver 

Star® kan styre bilen forsvarligt. Dette vil gøre, at forbrugerne ikke er villige til at betale det ekstra for en bil 

med Space-Tech A/S’s Driver Star® installeret. De værdiskabende handlinger i relation til udvikling bliver 

varetaget i samarbejde mellem produktudviklings- og strategidelen af værdikæden. 

 

Enhancement 
I forhold til forbedringsfunktionerne er det vigtigt, at Space-Tech A/S hele tiden sørger for at forbedre og 

videreudvikle deres produkt, da kunderne vil kræve ny og bedre teknologi. Space-Tech A/S skal sørge for at 

undersøge, hvilke forhold der skal forbedres på produktet. Formålet er at aflæse, hvor forbrugeren er. Det er 

spild af ressourcer at forbedre noget i Driver Star®, som forbrugerne ikke har interesse i at benytte. Space-

Tech A/S har gode erfaringer med at få feedback fra bilproducenter, hvilket koncernen har brugt i forhold til 

teknologien i Parking Star®. Space-Tech A/S forventer, at koncernen på samme måde kan gøre brug af 

feedback i forhold til Driver Star®, så Space-Tech A/S kan tilbyde netop det, som forbrugerne forventer. De 

værdiskabende handlinger i forhold til forbedringer er et samarbejde på tværs af værdikæde imellem strategi-

, produktudviklings- og salgsdelen.  

 

Maintenance 
Kameraet, sensorerne og softwaren er ikke færdigudviklet, hvilket gør det svært at vide, hvilket 

vedligeholdelsesarbejde der vil være ved produktet i forhold til vedligeholdelsesfunktionerne. Det er vigtigt, 

at Space-Tech A/S sørger for, at produktet er af høj kvalitet, så forbrugerne har tillid til det. Formodentlig vil 

det meste af vedligeholdelsesarbejdet være en fortsat udvikling af de eksterne sensorer, kameraet og 

softwareopdateringer til softwaren, som er i bilerne. Opdateringen af softwaren kan have en interesse og 

betydning for potentielle kunder. Det skal således vurderes, om opdateringen sker automatisk, når bilen er 

slukket, eller om bilen skal forbi et værksted. Dette kan have en betydning for de omkostninger, der er 

forbundet med vedligeholdelse af softwaren. Den essentielle vedligeholdelse i relation til kameraet er 
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vedligeholdelse og rengøring af kameralinsen, løsningen kan være at køre bilen igennem en vaskehal. De 

værdiskabende handlinger ift. vedligeholdelse kontrolleres og styres af Space-Tech A/S i samarbejde med 

bilproducenterne, idet det vil afgøre, hvor meget der skal udføres af Space-Tech koncernen, og hvor meget der 

udføres af bilproducenterne (evt. i forbindelse med serviceeftersyn af bilerne i forbindelse med almindelige 

service). Det foretages internt i koncernen eller eksternt i produktions-, salgs- og administrationsdelen af 

værdikæden. 

 

Protection  
I relation til beskyttelsesfunktionerne er den største risiko, at andre selskaber stjæler ideen og udvikler et 

lignede eller bedre produkt end Driver Star®. Risikoen ligger i, om det immaterielle aktiv bliver beskyttet med 

et patent. Hvis det bliver beskyttet med et patent, vil risikoen være at andre selskaber krænker patentet. Space-

Tech A/S kan risikere at skulle bruge store mængder ressourcer på at beskytte patentet. Da Space-Tech A/S 

har fået patent på Driver Star® i 2017, ligger risikoen i, at andre krænker patentet. Space-Tech A/S’s fokus 

skal derfor ligge på at beskytte patentet. De værdiskabende handlinger i beskyttelsesfunktionerne varetages 

udelukkende af administrationsdelen af værdikæden.  

 

Exploitation 
Udnyttelsesfunktioner har flere forskellige risici tilknyttet sig. Bilindustrien er præget af meget konkurrence, 

da mange selskaber producerer udstyr til bilindustrien. Space-Tech A/S vil formodentlig hurtigt opleve, at 

andre selskaber vil komme på markedet og lave samme produkt. De nye selskaber vil tage markedsandele fra 

Space-Tech A/S. Markedet for produkter, som gør biler selvkørende, vil gå fra at være et ”Blue ocean”- til at 

være et ”Red ocean”-marked.210 Space-Tech A/S udvikler og sælger i dag hovedsagligt produkter til 

rumindustrien og nogle få bilproducenter, hvilket gør at konkurrencen ikke er voldsom. Risikoen for, at nye 

selskaber kommer på markedet indenfor bilbranchen med lignende produkter, er betydeligt større end i 

rumindustrien, hvilket Space-Tech A/S vil opleve væsentlig mere af med Driver Star®, da dette skal udbydes 

til flere bilproducenter, end koncernen har været vant til tidligere. Da udviklingen indenfor teknologi- og 

softwarebranchen går meget hurtigt, vil flere selskaber forsøge at udvikle lignende produkter. Der er ligeledes 

en risiko for om forbrugerne vil benytte softwaren, eller om de vil være utrygge ved at lade et kamera og 

software styre bilen. Forbrugerne kan også finde på at fravælge software, hvis de frygter at 

softwaren/databasen kan blive hacket, eller at bilen kan blive styret af andre, som derved kan stjæle bilen, eller 

at deres data havner i forkerte hænder. Forbrugerne vil formodentlig i begyndelsen være meget skeptiske, da 

nogle bilproducenter har forsøgt at udvikle lignende produkter, hvor der er sket alvorlige ulykker.211 For at 

Driver Star® kan blive en succes for Space-Tech A/S, har koncernen indgået samarbejde med Bayerische 

                                                
210 Kim & Mauborgne (2004) 
211 Solon (2018) 
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Motoren Werke AG og Daimler AG, som allerede bruger Parking Star® i bilerne. Dette giver Space-Tech A/S 

en klar fordel på markedet, da Space-Tech A/S vil få feedback fra bilproducenterne om nye behov, som 

koncernen vil kunne udvikle og levere før andre producenter af lignede produkter. Space-Tech-koncernen har 

derved en fordel i forhold til kommende konkurrenter på markedet. De værdiskabende handlinger i relation til 

udnyttelsesfunktionen varetages af salgs- og strategidelen af værdikæden, hvor den største del varetages af 

salgsdelen.  

 

Trin 2  
I trin 2 skal den kontraktlige fordeling af de økonomiske risici imellem koncernselskaberne fastlægges.  

Space-Tech A/S har i 2013 etableret et produktionsselskab i Rumænien. Dette selskab skal nøje følge Space-

Tech A/S’s retningslinjer og anvisninger vedrørende produktionen. Det fremgår af kontrakten, at det er Space-

Tech A/S der afgør, hvor meget og hvornår der skal produceres. Dette taler for, at ST Produktion S.C.A. er 

kontraktproducent, og der ikke er nogle væsentlige risici tilknyttet produktionen, da disse risici bliver påtaget 

af principalen / Space-Tech A/S. 

 

Space-Tech A/S har også etableret et salgsselskab i Tyskland, ST Salg AG, dette skete i 2014. Ligesom ved 

produktionsselskabet har Space-Tech A/S lavet klare retningslinjer for, hvilke funktioner selskabet skal 

varetage, hvilket er salget og distributionen. Det er Space-Tech A/S, som har ejerskabet over varelageret. Det 

fremgår af kontrakten, at ST Salg AG skal have godkendt alle væsentlige beslutninger hos Space-Tech A/S, 

samt at det er dem, som har kontrollen. Det er ST Salg AG’s ansvar at sælge Space-Tech A/S’s produkter til 

kunderne, hvilket betyder at det er ST Salg AG, som skal skaffe ordrer på Driver Star®, når det kommer på 

markedet. ST Salg AG har derfor ingen større markedsrisici og vil blive betegnet som en limited risk-

distributør. De økonomiske risici i relation til salg kan allokeres til principalen / Space-Tech A/S.  

 

Space-Tech AS har ligeledes i 2014 stiftet et selskab i Irland, ST F&U Ltd. Dette selskab har til opgave at 

bistå Space-Tech med at udvikle produktet Driver Star®. ST F&U Ltd. arbejder på en kontrakt, hvor alle 

væsentlige risici i forhold til udvikling af produktet ligger hos Space-Tech A/S. Space-Tech A/S varetager alle 

væsentlige funktioner, har rådigheden over aktiver, påtager sig alle væsentlige risici og har kontrollen med 

disse i relation til forskningen i og udviklingen af produktet ifølge kontrakten. Dette betyder at de økonomiske 

risici skal allokeres til principalen / Space-Tech A/S. 

 

Trin 3  
I det tredje trin skal det undersøges, hvilke koncernselskaber der faktisk påtager sig de forskellige økonomiske 

risici. 
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ST Produktion S.C.A. modtager klare instrukser fra Space-Tech A/S, det er ligeledes Space-Tech A/S, der 

afgør mængden der skal produceres, og hvornår disse skal produceres. Lagerrisikoen ligger ligeledes hos 

Space-Tech A/S, og det er også dem, som må påtage sig en eventuel nedskrivning på lageret. Det er altså 

Space-Tech A/S, der har alle de væsentlige risici, som er tilknyttet til produktionen, og det er også dem, som 

har den finansielle kapacitet til at påtage sig og kontrollere disse risici.  

 

ST Salg AG står for salget af Driver Star® for Space-Tech A/S, men som det fremgår af kontrakten har ST 

Salg AG ingen væsentlige risici. Lagerrisikoen er hos Space-Tech A/S, og ST Salg AG bestiller først produktet, 

når selskabet har ordrer fra kunderne. Kundelister og ordrer ligger hos ST Salg AG, hvilket er en vigtig del af 

dette selskab. Alle væsentlige beslutninger i forhold til salg bliver stadig taget af Space-Tech A/S. Det kan 

konkluderes, at alle væsentlige risici i forhold til salg ligger hos Space-Tech A/S. Det er ligeledes dem, som 

har kontrollen over disse og har den finansielle kapacitet til dette. 

 

ST F&U Ltd. bistår Space-Tech A/S med at udvikle produktet Driver Star®, dette foregår på kontrakt, og alle 

væsentlige beslutninger bliver truffet af Space-Tech A/S. ST F&U Ltd. skal løbende levere rapporter til Space-

Tech A/S om, hvordan udviklingen går, og hvilke udfordringer selskabet oplever. Det er dermed Space-Tech 

A/S / principalselskabet, der påtager sig alle væsentlige risici relateret til forskning og udvikling, det er 

ligeledes dem, som har den finansielle kapacitet til at påtage sig disse risici.  

 

Space-Tech A/S arbejder derved med en centraliseret struktur, hvor alle væsentlige risici bliver påtaget og 

kontrolleret af principalselskabet, hvilket vil være det danske moderselskab Space-Tech A/S. Alle 

datterselskaber påtager sig ingen væsentlige risici og har heller ikke hverken den finansielle eller den 

operationelle kapacitet til at påtage sig disse risici på nuværende tidspunkt. 

 

Trin 4 
I dette trin skal de kontraktlige fordelinger og faktiske fordelinger af funktioner og risici sammenlignes. I trin 

1-3 er forholdene blevet analyseret, og på baggrund af disse kan det konkluderes, at der ikke er betydelige 

forskelle imellem de kontraktlige og faktiske fordelinger af økonomiske risici, og hvilke selskaber der udfører 

de væsentlige funktioner. Der er derfor ikke behov for at foretage nogle ændringer i allokering af risici. 

Fordelingen kan ligge til grund for sammenlignelighedsanalysen.  

 

Trin 5  
Flowet af fakturaer skal bestemmes i dette trin, da det under trin 4 er blevet undersøgt og konkluderet, at der 

ikke er betydelige forskelle imellem de faktiske og de kontraktlige forhold. Fakturaerne følger flowet, som 

beskrevet i kontrakterne, hvilket betyder at alle fakturaer kommer fra datterselskaberne til moderselskabet. 

Dette er illustreret i figuren herunder.  
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Figur 34: Faktura-flowet i Space-Tech-koncernen før omstruktureringen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Trin 6 
I det sidste trin i 6-trinsanalysen skal Space-Tech A/S finde armslængdeprisen for den kontrollerede 

transaktion. Dette skal gøres ved at finde sammenlignelige transaktioner (referencetransaktioner) imellem 

uafhængige selskaber. Transaktionen skal afgrænses ud fra OECD’s fem sammenlignelighedsfaktorer; 

kontraktvilkår, funktionsanalysen, realydelsens egenskaber, økonomiske omstændigheder og 

forretningsstrategier. De enkelte transaktioner imellem Space-Tech A/S og datterselskaberne vil blive 

behandlet herunder. 

 

ST F&U Ltd.  
ST F&U Ltd. udfører udviklingsfunktioner på kontrakt for Space-Tech A/S, da alle væsentlige beslutninger 

skal træffes af Space-Tech A/S. ST F&U Ltd. har ingen væsentlige risici ved udviklingen, og deres funktioner 

er karakteriseret ved rutinefunktioner. Da ST F&U Ltd. ikke har unikke og værdifulde bidrag, er det muligt at 

lave en benchmarkinganalyse og finde sammenlignelige transaktioner imellem uafhængige selskaber, der kan 

ligge til grund for prisfastsættelse af transaktionen. ST F&U Ltd. aflønnes med en TNMM Net Cost Plus 

baseret på de totale omkostninger som Profit Level Indicator (PLI), hvilket er normalt, når koncerner har at 

ST F&U Ltd. ST Produktion S.C.A. 

Space-Tech A/S 
Principalen 

ST Salg AG 
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gøre med forskning og udvikling på kontrakt.212 Efter at Space-Tech A/S har foretaget en 

databaseundersøgelse, finder koncernen frem til, at markuppen skal ligge i et interval imellem 8-12 %, Space-

Tech A/S vælger en markup på 10 %, hvilket er medianen. Så aflønning til ST F&U Ltd. bliver omkostninger 

+ en markup på 10 %. Space-Tech-koncernen har indskrevet i alle interne kontrakter, at der er mulighed for 

year-end adjustments213, hvilket giver koncernen mulighed for at tilpasse resultatfordelingen, hvis et 

koncernselskab skulle have tjent for meget eller for lidt, når året er gået, der gør at aflønning ikke overholder 

armslængdeprincippet.  

 

ST Produktion S.C.A.  
Ud fra 6-trinsanalysen er det blevet konkluderet, at ST Produktion S.C.A. arbejder på kontrakt. De udfører 

ingen betydningsfulde funktioner og har ingen væsentlige risici. De funktioner, ST Produktion S.C.A. udfører, 

vil være rutinefunktioner. Derfor er det muligt at finde sammenlignelige transaktioner imellem uafhængige 

selskaber. Aflønningen imellem Space-Tech A/S og ST Produktion S.C.A. gøres ud fra en TNMM Net Cost 

Plus baseret på de totaler omkostninger som PLI og en markup. Efter at Space-Tech A/S har foretaget en 

databaseundersøgelse, har selskabet benchmarket, at aflønning skal ligge i et interval mellem 4-8 %, Space-

Tech A/S vælger 6 % som satsen, hvilket er medianen.  

 

ST Salg AG. 
ST Salg AG er et limited risk-distributionsselskab der udfører rutinefunktioner. Rutinefunktioner består i at 

foretage salg og distribution i henhold til moderselskabets retningslinjer, ligesom Space-Tech A/S har lagt et 

budget, der bestemmer salgs- og markedsføringsindsatsen. Enhver væsentlig ændring skal forelægges ledelsen 

i Space-Tech A/S, der afgør hvordan det tyske salgsselskab skal håndtere ændringerne. Det danske 

moderselskab havde etaberet kunderelationer og kundekartotek inden etableringen af ST Salg AG, og det 

danske moderselskab deltager fortsat i alle vigtige kundemøder. Hvorfor det gøres i samarbejde med Space-

Tech A/S og gør, at ST Salg AG ikke har nogen større markedsrisici. ST Salg AG er derfor en limited risk-

distributør. ST Salg AG bliver aflønnet med en TNMM-EBIT baseret på omsætningen som PLI. Efter at have 

foretaget en databaseundersøgelse, når Space-Tech A/S frem til en aflønning, nettoavancen skal ligge i et 

interval mellem 2-6 % og medianen vil være på 6 %, hvilket Space-Tech A/S vælger at benytte.  

 

Space-Tech A/S 
Space-Tech A/S er moderselskabet. Selskabet varetager alle væsentlige funktioner og påtager sig alle 

væsentlige risici. Space-Tech A/S er principal, og skal aflønnes med residual-overskuddet, hvilket betyder, at 

når ST F&U Ltd., ST Produktion S.C.A. og ST Salg AG har fået betaling for deres rutinebidrag, vil residual-

                                                
212 Hughes & Nicholls (2010) 
213 OECD (2017b) 
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overskuddet tilfalde Space-Tech A/S. Ligesom Space-Tech A/S bærer alle omkostninger og risici ved 

udviklingen af Space-Tech-koncernen. 

 
7.2. Space-Tech-koncernens omstrukturering i 2018 
Som led i at gøre beslutningsprocessen hurtigere og nemmere at udnytte den teknologiske viden i Irland 

besluttede Space-Tech A/S, at de i 2018 skulle overdrage visse væsentlige funktioner, aktiver og risici i relation 

til den fortsatte udvikling af Driver Star® til ST F&U Ltd. Herved giver Space-Tech A/S afkald på ”noget af 

værdi” i form af aktiver, aktivitet og/eller aftaler som led i den interne omstrukturering. Space-Tech koncernen 

flytter derved flere nøglemedarbejdere og beslutningsfunktioner fra Space-Tech A/S over til ST F&U Ltd. En 

koncern skal undersøge forholdene før omstruktureringen og fastlægge disse. Derefter skal koncernen 

undersøge selve omstruktureringen og afslutningsvis undersøge, hvordan forholdene er efter 

omstruktureringen. 

 

Space-Tech-koncernen skal som en del af omstruktureringen tydeligt redegøre for, hvilke funktioner, risici og 

aktiver som overdrages. Derudover skal det vurderes, hvilke selskaber der afgiver funktioner, risici og aktiver, 

og hvilke selskaber, som overtager disse. I denne omstrukturering er der tale om, at Space-Tech A/S overdrager 

funktioner og risici tilknyttet det immaterielle Driver Star® til ST F&U Ltd. Før omstruktureringen varetog 

ST F&U Ltd. udvikling og forskning på kontrakt for Space-Tech A/S, hvor de ingen væsentlige risici havde i 

tilknytning til det immaterielle aktiv. Det var Space-Tech A/S, som varetog alle DEMPE-funktioner i 

tilknytning til Driver Star® og påtog sig alle væsentlige risici, ligeledes er det Space-Tech A/S, som har det 

juridiske ejerskab over det immaterielle aktiv. Ved omstruktureringen overgår udvikling og forbedring af det 

immaterielle aktiv Driver Star® til ST F&U Ltd, hvilket betyder, at det nu er ST F&U Ltd., der varetager de 

væsentlige funktioner i relation til udvikling og forbedring. Derved påtager ST F&U Ltd. sig risici tilknyttet 

til disse områder. Space-Tech A/S har dermed overdraget to af DEMPE-funktionerne, development og 

enhancement til ST F&U Ltd. De tre sidste DEMPE-funktioner, maintenance, protection og exploitation, ligger 

fortsat hos Space-Tech A/S. Det er vigtigt, at Space-Tech-koncernen sørger for, at vilkårene i 

omstruktureringen, set fra alle koncernselskaberne, overholder separate entity approach.  

 

I forbindelse med at Space-Tech A/S har overdraget udviklings- og forbedringsfunktionerne til ST F&U Ltd., 

er der behov for flere medarbejdere i Irland, da selskabet skal varetage flere unikke og værdifulde funktioner. 

Space-Tech A/S i Danmark vil have sådanne nøglemedarbejdere, som er kvalificerede til udvikling af software 

til rådighed, da de unikke og værdifulde funktioner før blev varetaget i Danmark. Space-Tech A/S har derfor 

tilbudt de nøglemedarbejdere, som befinder sig i Danmark, at disse kan blive forflyttet til ST F&U Ltd., hvor 

disse kan bidrage til udvikling af Driver Star®. Space-Tech A/S betaler alle flytte- og rejseomkostninger for 

medarbejderne, de stiller ligeledes bolig til rådighed i de første 12 måneder i Irland. Det forhold, at der nu er 

sket en ændring i, hvilke selskaber der varetager væsentlige funktioner, påtager sig risici, bidrager med aktiver 
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og har kontrollen over disse, gør, at der skal ske en ændring i fordelingen af overskuddet. ST F&U Ltd. udfører 

ikke længere blot rutinefunktioner, de bidrager nu med unik og værdifuld viden til det immaterielle aktiv. Dette 

gør, at de skal have en større andel i overskuddet, ligesom Space-Tech A/S skal give afkald på noget af 

overskuddet, da Space-Tech A/S har givet afkald på visse væsentlige DEMPE-funktioner og risici tilknyttet 

til disse. Space-Tech A/S varetager stadig flere DEMPE-funktioner og risici, der er tilknyttet dertil, hvilket 

betyder, at selskabet har unikke og værdifulde bidrag i relation til Driver Star®. Space-Tech A/S vil stadig 

skulle have en større andel af overskuddet end ST F&U Ltd., da de udfører flere væsentlige funktioner, ejer 

aktiver og påtager sig flest risici. Dette er illustreret i figuren herunder.  

 
Figur 35: Fordeling af overskud i forhold til funktioner, risici, aktiver og kontrol 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.3. Space-Tech-koncernen efter omstrukturering 
Omstruktureringen i Space-Tech-koncernen betyder, at Space-Tech A/S kontrollerer færre væsentlige 

DEMPE-funktioner, da udviklings- og forbedringsfunktionen er overdraget til ST F&U Ltd. Funktionerne i 

relation til salg og produktion fortsætter uændret og bliver fortsat varetaget af henholdsvis ST Salg AG og ST 

Produktion S.C.A., men de væsentlige risici og kontroller i forhold til disse befinder sig fortsat hos Space-

Tech A/S, og det er altså moderselskabet, som har unikke og værdifulde bidrag i relation til disse funktioner.  

 
7.3.1. Aflønningen af den kontrollerede transaktion efter omstrukturering 
I dette afsnit vil faktura-flowet efter omstruktureringen imellem Space-Tech A/S og datterselskaberne blive 

behandlet, disse vil blive behandlet enkeltvis. Efter omstruktureringen er der mere end et selskab, som yder 

unikke og værdifulde bidrag i forhold til Driver Star®, der er to selskaber, hvilket gør, at TNMM ikke længere 

er den mest hensigtsmæssige TP-metode at benytte imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd.  

Forventet afkast 

Funktioner, aktiver, risici og kontrol 
 

Space-Tech A/S 

ST F&U Ltd. 

Forventet afkast 

Funktioner, aktiver, risici og kontrol 
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ST F&U Ltd. 

Før omstruktureringen Efter omstruktureringen 



7. Case - Overdragelse af immaterielle aktiver ved omstrukturering 

Side 104 af 139 
 

 
ST Produktion S.C.A.  
Efter omstruktureringen er der ikke sket ændringer i transaktioner vedrørende produktionen, ST Produktion 

S.C.A. udfører fortsat produktion på kontrakt, hvor alle væsentlige funktioner og risici er kontrolleret af Space-

Tech A/S. ST Produktion S.C.A. udfører fortsat rutinefunktioner og kan derfor fortsat aflønnes med en TNMM 

Net Cost Plus baseret på de totale omkostninger som PLI og en markup på 6%. 

 

ST Salg AG 
Der er ikke sket nogen ændringer i forholdene imellem Space-Tech A/S og ST Salg AG efter 

omstruktureringen. ST Salg AG varetager fortsat rutinefunktioner i forhold til salg og vil fortsat blive defineret 

som en limited risk-distributør. Alle væsentlige risici og funktioner kontrolleres af Space-Tech A/S. ST Salg 

AG kan derfor fortsat aflønnes med en TNMM EBIT, baseret på omsætning som PLI, med en nettoavance på 

6 %. 

 

Figur 36: Faktura-flowet i Space-Tech-koncernen, værdifulde bidrag vs. rutinebidrag efter omstruktureringen 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
ST F&U Ltd. 
I forhold til Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. er der sket ændringer i flowet imellem selskaberne efter 

omstruktureringen, før omstruktureringen var flowet ensrettet, men det går nu begge veje. Årsagen til dette er, 

at Space-Tech A/S har overdraget visse af DEMPE-funktionerne til ST F&U Ltd. Begge selskaber yder nu 

værdifulde og unikke bidrag til transaktionen og ikke som tidligere, hvor ST F&U Ltd. blot foretog 

ST F&U Ltd. 
Bidrag: Unikke og værdiskabende 

 

ST Produktion S.C.A. 
Bidrag: Rutinebidrag 

 

Space-Tech A/S  
Bidrag: Unikke og værdiskabende 

ST Salg AG 
Bidrag: Rutinebidrag 

185 ansatte 

160 ansatte 
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rutinefunktioner i form af forskning og udvikling på kontrakt. Ligeledes påtager begge selskaber sig tæt 

forbundne økonomiske risici i relation til transaktionen. Derfor er TNMM ikke den mest hensigtsmæssige 

metode at benytte længere, derimod er TPSM mere oplagt. Denne TP-metode kan tage hensyn til, at flere 

selskaber yder unikke og værdifulde bidrag og har delte økonomiske risici, da det er en tosidet analyse. Det er 

ligeledes ikke muligt at finde referencetransaktioner imellem uafhængige selskaber, hvilket gør, at TNMM 

ikke er den mest hensigtsmæssige TP-metode. De tre forhold er alle indikationer, som OECD nævner, for at 

TPSM er den mest fornuftige TP-metode til at prisfastsætte transaktionen. 

 

Inden Space-Tech-koncernen foretog omstruktureringen, blev alle væsentlige funktioner, operationelle og 

finansielle risici og aktiver kontrolleret af Space-Tech A/S. Alle datterselskaber udførte funktioner på kontrakt, 

og der var tale om rutinefunktioner. Space-Tech-koncernen havde en principalstruktur, hvor alle væsentlige 

forhold blev kontrolleret af Space-Tech A/S, hvilket betød, at moderselskabet skulle have den største andel af 

overskuddet eller tabet ved transaktioner vedrørende Driver Star®, da det var Space-Tech A/S, som ydede alle 

unikke og værdifulde bidrag. Ved omstruktureringen i 2018 overdrog Space-Tech A/S nogle funktioner og 

risici i relation til udvikling og forbedringer af Driver Star® til ST F&U Ltd. Udvikling og forbedring er 

DEMPE-funktioner, hvilket er de væsentlige funktioner i relation til immaterielle aktiver. Space-Tech A/S har 

dermed overdraget funktioner, som yder værdifulde og unikke bidrag til Driver Star®, Space-Tech A/S har 

stadig kontrollen ved de resterende DEMPE-funktioner, og yder derved fortsat unikke og værdifulde bidrag til 

Driver Star®. De økonomiske risici, som er forbundet med udvikling og forbedring, er tæt forbundet med de 

økonomiske risici tilknyttet til udnyttelse af det immaterielle aktiv. Hvis udviklingen af Driver Star® ikke går 

som forventet, og det ender med, at Driver Star® ikke bliver en kommerciel succes, kan Space-Tech A/S ikke 

udnytte det immaterielle aktiv til at skabe værdi for selskabet. Space-Tech A/S og ST F&U Ltd.s økonomiske 

risici er på denne måde tæt forbundne. Dette er indikatorer på, at TPSM er den mest fornuftige TP-metode at 

benytte, da denne kan tage hensyn til, at mere end et selskab yder unikke og værdifulde bidrag og ligeledes til, 

at flere selskaber har risici, som er tæt forbundne, da det er en tosidet analyse. De funktioner, som ST F&U 

Ltd. fortsat varetager på kontrakt, og som vil blive betegnet som rutinefunktioner, skal fortsat aflønnes med en 

TNMM baseret på de totale omkostninger og en markup på 10 %.  

 

Space-Tech koncernen skal opgøre de forventede indtægter og omkostninger til Driver Star® over dets levetid, 

for at der kan foretages en værdiansættelse af det immaterielle aktiv. Når Space-Tech A/S har opgjort 

omkostninger og overskud, kan disse tilbagediskonteres til transaktionstidspunktet, og dette vil være de 

forventede fremtidige cash flows for Driver Star®. Udviklingen indenfor teknologi og softwarebranchen går 

meget hurtigt, og produkter kan blive forældede hurtigt, medmindre der løbende sker produktudvikling, som 

kan sikre et fortsat salg af de nye Driver Star®-produktgenerationer. Derfor skal Space-Tech-koncernen nøje 

overveje, hvor lang tidshorisonten i DFC-modellen skal være, jo kortere tidshorisont, Space-Tech koncernen 
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arbejder med, desto mindre vil usikkerheden være, da usikkerheden stiger, jo længere ud i fremtiden Space 

Tech-koncernen skal estimere fremtidige cash flows. Space-Tech-koncernen skal ligeledes vurdere, om 

teknologien kan bruges til videreudvikling af andre produkter, og i hvilket omfang Driver Star® bliver forældet 

eller fortsat kan udvikles og fastholde et salg, da det immaterielle aktiv derved vil have en værdi udover den 

forventede tidshorisont, som Space-Tech-koncernen har estimereret, og koncernen vil derfor skulle tilføje en 

terminalværdi i værdiansættelsen. Har slutbrugeren først fået smag for muligheden for at anvende Driver Star® 

og bruge tiden mere effektivt, mens systemet kører bilen, vil der fortsat være mulighed for salg. 

 

Værdiansættelse er ofte en svær proces, og særligt når det er af immaterielle aktiver som Driver Star®, da 

Driver Star® vil blive defineret som et HVTI. Space-Tech-koncernen trækker på den erfaring, koncernen har 

fået for værdiansættelse af immaterielle aktiver tidligere. Ved udarbejdelse af værdiansættelsen til TP-analysen 

gør Space-Tech-koncernen brug af de antagelser, som har ligget til grund ved andre forretningsmæssige 

beslutninger i forhold til Driver Star® for at øge troværdigheden af værdiansættelsen. Da Space-Tech-

koncernen foretog omstruktureringen i 2018, er der stadig et par år til, at Space-Tech-koncernen forventer, at 

den kan begynde at sælge Driver Star® til bilproducenterne, hvor det immaterielle aktiv kan udnyttes og derved 

skabe værdi. Space-Tech-koncernen forventer ikke umiddelbart, at nogle af konkurrenterne kan nå at lancere 

et lignende produkt før Driver Star®, men forventer indenfor en kort årrække, at de store leverandører til 

bilindustrien vil være klar med et lignende produkt. Space-Tech-koncernen regner med at være blevet etableret 

på markedet og have fået visse markedsandele, men at koncernen vil miste nogle andele, når andre producenter 

kommer på markedet. Men koncernen har en strategi for, hvordan koncernen fortsat skal bevare væsentlige 

markedsandele. Space-Tech-koncernen forventer, at første generation af Driver Star® vil udgå i 2025, mens 

de næste produktionsgenerationer af Driver Star® vil overtage markedsandele løbende, hvorved det 

immaterielle aktiv fortsat har en værdi, så længe der videreudvikles på teknologien. Alt dette er forhold, som 

Space-Tech-koncernen skal medtage og sandsynliggøre, når koncernen skal udarbejde sin værdiansættelse af 

Driver Star®. Driver Star® er et immaterielt aktiv, der vil blive klassificeret som et HTVI, da der ikke findes 

nogle brugbare referencetransaktioner, og der er stor usikkerhed om de fremtidige pengestrømme fra det 

immaterielle aktiv på transaktionstidspunktet, hvilket er to indikatorer, som antyder, at Driver Star® er et 

HTVI. Space-Tech-koncernen kender ikke ”level of ultimate success” for det immaterielle aktiv.  
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Figur 37: Illustration af de forventede pengestrømme fra Driver Star® 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når Space-Tech-koncernen skal opgøre sit cash flow for hvert år, vil dette indeholde både indtægter og 

omkostninger i relation til Driver Star®. Cash flowene, som Driver Star® skaber, vil blive opgjort på 

nettoavanceniveau, og det vil være overskuddet, som tilbagediskonteres. Da Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. 

ikke påtager sig de samme økonomiske risici, men risici, der er integrerede, samt økonomiske risici, som er i 

relation til hinanden, og begge selskaber yder unikke og værdifulde bidrag, er det mest hensigtsmæssigt i en 

residual profit split at benytte faktisk overskud, det er også det OECD anbefaler ved benyttelse af en TPSM.214 

Da ST Salg AG og ST Produktion S.C.A. udelukkende udfører rutinefunktioner og bliver betalt ved brug af 

en TNMM, vil residual-overskuddet skulle fordeles imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. ud fra deres 

unikke og værdifulde bidrag til transaktionen, efter at ST F&U Ltd. har fået betaling for de rutinefunktioner, 

selskabet fortsat udfører. Fordelingen af overskuddet imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. skal ske ud 

fra deres bidrag i relation til DEMPE-funktionerne ved brug af residual-metoden.  

 

Efter omstruktureringen er der sket en ændring i, hvilke selskaber der kontrollerer de forskellige led i 

værdikæden. Før omstruktureringen var det udelukkende Space-Tech A/S, der kontrollerede alle led i 

værdikæden. Efter omstruktureringen har både Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. kontrollen over 

produktudviklingen, de resterende led i værdikæden er uændrede. Det er dog stadig Space-Tech A/S, som har 

kontrollen.  

 

                                                
214 OECD TPSM (2018a) Art. 2.159 
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Figur 38: Værdikæde efter omstruktureringen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når overskuddet skal fordeles skal det undersøges, hvilke DEMPE-funktioner som er de væsentlige i relation 

til det specifikke immaterielle aktiv, da vægtning af de forskellige funktioner har betydning for fordelingen af 

overskuddet. Det skal ligeledes vurderes, i hvilke led af værdikæden DEMPE-funktioner bliver udført.  

Det er Space-Tech A/S, som har lavet de største gennembrud i udviklingen af Driver Star®, og det er ligeledes 

dem, som har fået ideen til produktet, da dette bygger på Space-Tech A/S’s erfaring fra Track Star® og Parking 

Star®. Ved omstruktureringen, hvor udviklings- og forbedringsfunktionen overdrages fra Space-Tech A/S til 

ST F&U Ltd., mangler der stadig noget udvikling på Driver Star®. ST F&U Ltd. vil betale mere for det 

immaterielle aktiv, desto længere i udviklingen det er, da ST F&U Ltd. derved kan opnå overskudspotentiale 

i relation til udviklings- og forbedringsfunktioner, men uden at skulle afholde omkostninger og påtage sig 

væsentlige risici dertil, da Space-Tech A/S allerede har gjort dette tidligere.  

 

Driver Star® er et helt nyt produkt på markedet, det må derfor forventes, at udviklings- (D) og 

forbedringsfunktionerne (E) vægtes mere end de andre DEMPE-funktioner; vedligeholdelse (M), beskyttelse 

(P) og udnyttelse (E). Årsagen til dette er, at risikoen for fiasko er højere i udviklings- og 

forbedringsfunktionen end i de andre funktioner på nuværende tidspunkt i processen. Der har ikke været 

omkostninger og risici forbundet til de andre funktioner endnu. Det må ligeledes forventes, at 

udnyttelsesfunktionen (E) må vægte mere end vedligeholdelses- (M) og beskyttelsesfunktionen (P), da der er 

tale om et produkt, hvor hovedbestanddelen er software, der løbende forbedres i stedet for at vedligeholdes. 

Værdiskabelsen ved vedligeholdelse kan derfor ikke være voldsom. Værdiskabelsen i relation til beskyttelsen 

kan ligeledes ikke være voldsom, da Driver Star® er beskyttet med et patent. Herefter skal vægtningen fordeles 

ud til de enkelte led i værdikæden, så Space-Tech-koncernen kan finde frem til, hvor meget de fem forskellige 

led i værdikæden vægter. Koncernen skal bruge dette, når aflønningen skal fastsættes, da der er tale om et 

produkt i udviklingsfasen, vil det første led i værdikæden, produktudvikling, naturligvis vægtes mere end 

administration. Ligeledes vil salg- og strategileddet vægtes mere end produktionsleddet i værdikæden. 

Fordeling af DEMPE-funktionerne i forhold til værdikæden for Driver Star® er vist i tabellen herunder.  
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Tabel 11: Vægtning af DEMPE-funktioner i relation til Driver Star® 

  D E M P E   

Vægtning 40 30 5 5 20   

            Sum 
Produktudvikling 25 15       40 
Produktion 5   5     10 
Salg   5     15 20 
Administration       2,5   2,5 
Strategi 10 10   2,5 5 27,5 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afslutningsvis skal fordelingen imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. foretages ved hjælp af en TPSM. 

Dette gøres ved brug af både kvalitative og kvantitative faktorer til at afgøre fordelingen imellem selskaberne. 

De kvalitative faktorer består af kontrollen med forskellige led i værdikæden og leddets vægtning. De 

kvantitative faktorer vil være medarbejderne og det juridiske ejerskab af immaterielle aktiver i de to 

selskaber.215 Eftersom det er Space-Tech A/S, der kontrollerer næsten alle led, har ejerskab over flest 

immaterielle aktiver og mange ansatte tilknyttet F&U, vil hovedparten af overskuddet tilfalde Space-Tech A/S. 

Det er kun i produktudviklingsleddet, at Space-Tech A/S deler kontrollen med ST F&U Ltd., eftersom Space-

Tech A/S har foretaget en del af udviklingen på Driver Star® før omstruktureringen. Space-Tech A/S har 

stadig en vis grad af kontrol med produktudviklingen, og derfor skal Space-Tech A/S have en vis andel, men 

da der stadig mangler udvikling, og kontrollen med dette er hos ST F&U Ltd., vil dette selskab skulle have 

den største andel i dette led. Fordelingen imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. i relation til 

produktudviklingen fastsættes til, at Space-Tech A/S har 35 % af kontrollen, og ST F&U Ltd. har 65 % af 

kontrollen med dette led. I forhold til juridisk ejerskab af immaterielle aktiver, er det Space-Tech A/S, der ejer 

langt de fleste immaterielle aktiver, men det er ST F&U Ltd., som har flest ansatte tilknyttet til forskning og 

udvikling. I tabellen herunder er fordelingen af overskuddet imellem selskaberne vist. Det kan ses, at imellem 

Space-Tech A/S og ST F&U Ltd., i forhold til at yde unikke og værdifulde bidrag, påtage sig økonomiske 

risici og have aktiver, samt kontrollen med disse i relation til det immaterielle aktiv, Driver Star®, får Space-

Tech A/S størstedelen af residual-overskuddet, efter at selskaberne har fået betaling for deres rutinefunktioner. 

 

 

 

                                                
215 European Commission (2019) 
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Tabel 12: Profit Split imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd. i forhold til unikke og værdifulde bidrag 

K
va

lit
at

iv
e 

 
da

ta
 

  Vægtning 
ST F&U Ltd. 
andel (IRL)  

Space-Tech A/S 
andel (DK) 

ST F&U 
Ltd. (IRL)  

Space-Tech 
A/S (DK) 

Produktudvikling 40 % 65 % 35 % 26 % 14 % 
Produktion 10 % 0 % 100 % 0 % 10 % 
Salg 20 % 0 % 100 % 0 % 20 % 
Administration 2,5 % 0 % 100 % 0 % 2,5 % 
Strategi 27,5 % 0 % 100 % 0 % 27,5 % 
Fordeling af kvalitative 
data        26 % 74 % 

 

K
va

nt
ita

tiv
e 

da
ta

 

  ST F&U Ltd. (IRL) Space-Tech A/S (DK) Total 
Medarbejdere tilknyttet F&U i % af total 57,9 % 42,1 % 100,0 % 
Immaterielle aktiver i % af total 18,4 % 81,6 % 100,0 % 
Simpelt gennemsnit af kvantitative data 38,2 % 61,8 % 100,0 % 

 
Vægtning af data ST F&U Ltd. (IRL) Space-Tech A/S (DK) 
65 % kvantitative data 24,8 % 40,2 % 
35 % kvalitative data 9,1 % 25,9 % 
Profit split-fordeling imellem selskaberne 33,9 % 66,1 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra tabellen kan det ses, at ST F&U Ltd. Irland skal have 33,9 % af residual-overskuddet, mens Space-Tech 

A/S Danmark skal have de resterende 66,1 % af residual-overskuddet. Hvilket betyder, at når selskaberne har 

fået betaling for deres rutinebidrag via en TNMM, skal residual-overskuddet fordeles med henholdsvis 33,9 

% til ST F&U Ltd. og 66,1 % til Space-Tech A/S. Hovedparten af overskuddet vil altså stadig tilfalde det 

danske moderselskab, selvom koncernen har foretaget en intern omstrukturering. Årsagen til dette er, at de 

fleste væsentlige funktioner, aktiver, risici og kontrollen med disse fortsat er hos Space-Tech A/S, og at det 

dermed er dette selskab, som yder flest unikke og værdifulde bidrag.  

 
7.3.2. Kompensation for selve omstruktureringen 
 

Ved omstruktureringen skal Space-Tech-koncernen undersøge, om ST F&U Ltd. skal yde en kompensation til 

Space-Tech A/S for overdragelsen af udviklings- og forbedringsfunktioner i relation til Driver Star®, og 

hvordan en sådan kompensation kan opgøres. Der skal være sket en overdragelse af nogle risici og et senere 

forventet overskud, for at der skal ydes en kompensation. Hvis transaktionen var foregået imellem uafhængige 

selskaber, ville det modtagende selskab betale en kompensation for at få retten til det eventuelle overskud, som 

ville kunne opnås ved at påtage sig disse risici. Det er en forudsætning, at både Space-Tech A/S og ST F&U 

Ltd. bliver bedre stillet end før omstruktureringen, ellers ville transaktionen ikke have fundet sted imellem 
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uafhængige selskaber. For at omstruktureringen overhovedet kan finde sted, kræver det, at ST F&U Ltd.s 

forventede overskud er større end det, som Space-Tech A/S giver afkald på. Hvis det omvendte er tilfældet, 

vil Space-Tech A/S kræve en så høj kompensation for overdragelsen, at ST F&U Ltd. vil være ringere stillet 

end før omstruktureringen. Dette vil gøre, at ST F&U Ltd. vil have et alternativ, som er bedre end 

omstruktureringen, nemlig ikke at foretage den interne omstrukturering i 2018.  

 

Figur 39: Ændringen i forventet overskud for selskaberne ved omstruktureringen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det forventede overskud, som ST F&U Ltd. får i forbindelse med omstruktureringen, skal være større end det 

forventede overskud, Space-Tech A/S giver afkald på, dette er illustreret i figuren herover. Hvis 

omstruktureringen ikke foretages, vil det forventede overskud være punkt A, mens hvis omstruktureringen 

foretages, vil det forventede overskud være punkt B. Det kan ses, at ved omstruktureringen vil ST F&U Ltd. 

opnå et større overskud end Space-Tech A/S giver afkald på, det grønne areal i figuren er større end det røde 

areal. For at finde frem til den mindste betaling, Space-Tech A/S vil forlange for at overdrage det fremtidige 

overskud, tages Space-Tech A/S’s forventede fremtidige overskud og tilbagediskonteres til 

transaktionstidspunktet, dette vil være Space-Tech A/S’s mindstepris. Ligeledes tages ST F&U Ltd.s 

forventede fremtidige overskud og tilbagediskonteres til transaktionstidspunktet, dette vil være ST F&U Ltd.s 

maksimale betaling, som selskabet vil være villig til at betale for det fremtidige overskud ved overtagelse af 

udviklings- og forbedringsfunktionerne. Den kompensation, som Space-Tech A/S skal have for at overdrage 

udviklings- og forbedringsfunktionerne, vil derfor skulle være et sted imellem Space-Tech A/S’s mindstepris 

og ST F&U’s maksimale pris. 
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Figur 40: Fastsættelse af kompensation til Space-Tech A/S 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Størrelsen af kompensationen vil naturligvis afhænge af det immaterielle aktiv, desto længere Driver Star® er 

i udviklingen ved overdragelsen, desto højere kompensation vil der skulle betales. Der kan opstå uenighed 

imellem to landes skattemyndigheder, da skattemyndighederne i landet, som afgiver funktioner, i dette tilfælde 

Danmark, vil mene at det immaterielle aktiv er langt i udviklingen, så kompensationen skal være høj, mens 

det modtagende lands skattemyndigheder, i dette tilfælde Irland, vil mene at det immaterielle aktiv er 

væsentligt kortere i udviklingen, og kompensationen skal være lavere. Dette skyldes, at de danske 

skattemyndigheder vil have en så høj mulig værdi at exitbeskatte hos Space-Tech A/S, og omvendt vil Irland 

have den laveste mulige værdi, da det irske selskab, ST F&U Ltd. vil kunne opnå fradrag for kompensationen.  

 

7.4. Delkonklusion 
Den egen konstruerede case om Space-Tech A/S har haft til formål at vise fremgangsmåden på, hvordan TP-

udfordringer skal håndteres, og hvorledes TPG-kapitel 1, 5, 9 og 2 skal anvendes, når en dansk multinational 

koncern står overfor en forretningsmæssig omstrukturering. Space-Tech-koncernen var inden 

omstruktureringen struktureret med en principalstruktur, hvor alle væsentlige funktioner, aktiver og risici, samt 

kontrollen med disse lå hos Space-Tech A/S. Alle datterselskaber bliver aflønnet for deres rutinefunktioner via 

henholdsvis TNMM net cost plus og TNMM EBIT, hvor selskaberne har en lav, men stabil indtjening. 

Residual-overskuddet tilfalder Space-Tech A/S, da de er det eneste selskab, som yder unikke og værdifulde 

bidrag, det er moderselskabet og vil blive betegnet som principalen.  

 

I 2018 foretager Space-Tech-koncernen en omstrukturering for at forbedre udviklingen af Driver Star®, da det 

er en ulempe, at alle væsentlige beslutninger skal træffes i Danmark fremfor i Irland, hvor udviklingen foregår. 

Ved omstruktureringen foretager Space-Tech A/S en grundig funktions- og risikoanalyse og når frem til, at 

visse væsentlige funktioner i form af udvikling og forbedring i relation til det immaterielle aktiv Driver Star® 

bliver overdraget til ST F&U Ltd. udvikling og forbedring er betegnet som DEMPE-funktioner, hvilket gør at 

de er væsentlige i relation til det immaterielle aktiv Driver Star®. Space-Tech-koncernen skal undersøge 

forholdene før omstruktureringen, selve omstruktureringen og forholdene efter omstruktureringen. 

Pris 

ST F&U Ltd. maksimalpris 
pris 

Space-Tech A/S minimumspris 
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Driver Star® vil blive defineret som et HTVI, da der ingen referencetransaktioner findes på 

transaktionstidspunktet, og der er stor usikkerhed med fremtidige pengestrømme. I forbindelse med 

omstruktureringen bliver det undersøgt, hvilke DEMPE-funktioner og risici, samt kontrollen med disse som 

bliver overdraget. Det undersøges ligeledes, hvilken kompensation ST F&U Ltd. skal betale for at få 

overdraget det potentielle overskud ved udviklings- og forbedringsfunktionerne. Da der nu er to selskaber, 

som yder unikke og værdifulde bidrag til transaktionen, gør Space-Tech-koncernen brug af TPSM til at fordele 

residual-overskuddet imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd., efter at selskaberne har fået betaling for 

udførelsen af rutinefunktioner ved brug af TNMM net cost plus og TNMM EBIT. Der er sket en ændring i 

resultatfordelingen i koncernen, og strukturen er ikke lige så centralisteret som før omstruktureringen, da ST 

F&U Ltd. nu også yder unikke og værdifulde bidrag, samt påtager sig risici i relation til udviklings- og 

forbedringsfunktionerne.  
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8. Konklusion 
Denne afhandling har haft til formål at undersøge, hvordan TPG påvirker et dansk moderselskab i en 

multinational koncern, som står overfor en forretningsmæssig omstrukturering, hvor der overdrages 

immaterielle aktiver. Siden BEPS-projektets start er der sket omfattende ændringer i multinationale koncerners 

dokumentationskrav, og skattemyndighederne har ligeledes fået bedre mulighed for at opdage mistænkelige 

skatteforhold grundet de nye regler om CbC-rapportering. Det kan konkluderes, at BEPS-projektet har medført 

store ændringer i TPG, hvilket kan ses ved at sammenholde TPG 2010 med TPG 2017. Det er svært at vurdere, 

hvorvidt den endelige BEPS-problematik er løst, idet der hele tiden opstår nye forretningsområder, som 

reglerne skal tilpasses til.  

 

Ved opdateringen af TPG i 2017 kom der flere ændringer til TPG-kapitel 1. Det kan således konkluderes, at 

en koncern ved brug af armslængdeprincippet skal vurdere, hvilke selskaber der påtager sig økonomiske risici 

og kontrollerer disse risici. Det koncernselskab, som påtager sig og kontrollerer økonomiske risici, skal 

modtage det overskudspotentiale, som er knyttet til disse risici. Derudover kan det konkluderes, at koncernen 

skal have kendskab til og gøre brug af sammenlignelighedsfaktorerne: kontraktvilkår, funktionsanalysen, 

realydelsens egenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategi. Som en del af funktions- og 

risikoanalysen skal en koncern gøre brug af 6-trinsanalysen, hvor det skal undersøges om der er konsensus 

imellem kontrakter og faktiske forhold. En koncern bør sørge for, at koncernselskaber kun påtager sig risici, 

som selskabet har den finansielle kapacitet og beslutningskompetencerne til.  

 

Når en multinational koncern har at gøre med immaterielle aktiver, skal koncernen have kendskab til OECD’s 

regler i TPG-kapitel 6. Det kan konkluderes, at hvis en koncern har kontrollerede transaktioner, der indeholder 

immaterielle aktiver, skal koncernen foretage en allokering af overskuddet ud fra DEMPE-funktionerne, 

påtagne risici, brug af aktiver og den kontrol, som de enkelte koncernselskaber varetager. Er der i koncernen 

tale om immaterielle aktiver, som er svære at værdiansætte, hvor der er stor usikkerhed om den fremtidige 

indtjening, og det immaterielle aktiv er unikt, vil dette blive defineret som HTVI. Værdiansættelsen af HTVI 

vil således ske på baggrund af en DCF-model. Når der er tale om immaterielle aktiver af typen HTVI, kan det 

konkluderes, at koncernen skal udarbejde detaljeret dokumentation for koncernens antagelser og 

forudsætninger i relation til værdiansættelsen. Dette er nødvendigt, idet skattemyndighederne har mulighed 

for at foretage en indkomstkorrektion på baggrund af ex-post-forhold, hvis koncernens dokumentation har 

været utilstrækkelig. 

 

Hvis en multinational koncern skal foretage en omstrukturering, hvor der indgår en overdragelse af 

immaterielle aktiver, skal koncernen gøre brug af OECD’s TPG-kapitel 9. Det kan konkluderes, at 

omstruktureringens vilkår skal være på armslængde for alle koncernselskaberne, og koncernselskaberne skal 
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handle ud fra ”the separate entity approach”. Derudover kan det konkluderes, at koncernen skal undersøge og 

dokumentere forholdene før omstruktureringen og selve omstruktureringen Dette indebærer en undersøgelse 

af, hvilke funktioner, aktiver og risici i relation til det immaterielle aktiv som flyttes. Derudover skal koncernen 

undersøge og dokumentere ændringen i ovenstående forhold efter omstruktureringen. Dette skal i sidste ende 

hjælpe koncernen til at vurdere, hvilken kompensation det overdragende selskab skal modtage for at give 

afkald på et potentielt fremtidigt overskud. 

 

OECD har udarbejdet fem metoder til prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner. 

Prisfastsættelsesmetoderne er behandlet i OECD’s TPG-kapitel 2. Denne afhandling har haft fokus på det 

opdaterede afsnit om TPSM fra 2018. Det kan ud fra den opdaterede TPSM konkluderes, at det er gjort mere 

tydeligt, hvorfor og hvornår TPSM er den mest fornuftige TP-metode at benytte. OECD har fremhævet fire 

væsentlige indikatorer for, hvornår TPSM er den mest fornuftige metode at benytte; mere end et selskab har 

unikke og værdifulde bidrag, når selskabernes bidrag er stærkt integrerede, delte økonomiske risici og ingen 

andre TP-metoder er hensigtsmæssige. Det kan konkluderes, at dette er forhold, som typisk opstår, når en 

koncern har at gøre med immaterielle aktiver og særligt HVTI. OECD gør ligeledes opmærksom på i det 

opdaterede afsnit om TPSM, at metoden ikke bare kan anvendes, hvis blot en af indikatorerne er opfyldt. En 

koncern kan enten gøre brug af bidrags- eller residualmetoden og skal ligeledes vurdere, om fordelingen af 

overskud skal ske ud fra forventet eller faktisk overskud. Koncernen skal være opmærksom på, at TPSM 

bygger på subjektive holdninger, hvilket kan resultere i, at skattemyndighederne i forskellige lande kan være 

uenige, hvilket kan medføre en dobbeltbeskatningssituation, der skal løses i en MAP. 

 

Afhandlingens egen-konstruerede case har haft til formål at demonstrere, hvordan TP-forhold ved brug af 

TPG-kapitel 1, 2, 6 og 9 skal behandles i praksis. Casen omhandler den danske multinationale koncern Space-

Tech, som foretager en omstrukturering, hvor visse DEMPE-funktioner i relation til det immaterielle aktiv 

Driver Star® overdrages. Driver Star® bliver defineret, som et HVTI, fordi Space-Tech-koncernen ikke 

kender ’the level of ultimate success’. I forbindelse med omstruktureringen bliver det undersøgt, hvordan 

forholdene var før omstruktureringen, hvilke funktioner, risici og aktiver der overdrages, samt hvordan 

forholdene er efter omstruktureringen. Det konkluderes ud fra funktions- og risikoanalysen, at udviklings- og 

forbedringsfunktioner i relation til Driver Star® overdrages fra Space-Tech A/S til ST F&U Ltd. Dette betyder, 

at der er to selskaber, som yder unikke og værdifulde bidrag til Driver Star®, hvorfor der anvendes en TPSM 

til at fordele residual-overskuddet imellem Space-Tech A/S og ST F&U Ltd., efter at ST Produktion S.C.A. 

og ST Salg AG har fået betaling for udførelse af rutinefunktionerne. Fordelingen af overskuddet sker ved brug 

af residualmetoden og på baggrund af det faktiske overskud. Afslutningsvis undersøges det om ST F&U Ltd. 

skal yde en kompensation til Space-Tech A/S for overdragelsen er det potentielle fremtidige overskud. 
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9. Perspektivering – Bliver der flere eller færre dobbeltbeskatningssituationer 
I forlængelse af afhandlingens udarbejdelse og den overordnede problemformulering vil det være interessant 

at perspektivere til, hvorvidt præciseringerne i TPG 2017 har medført flere eller færre 

dobbeltbeskatningssituationer. Det kan ses i nedenstående tabel, at antallet af verserende og afsluttede Transfer 

Pricing Mutual Agreement Procedures (MAP)-sager i Danmark er steget i løbet af de seneste år. 

 

Tabel 13: Antal verserende og afsluttede Transfer Pricing MAP-sager ultimo året, Danmark 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af SKAT (2014) & Skattestyrelsen (2018) 

 

Det øgede dokumentationskrav ved præciseringen af TPG 2017 har efter vores opfattelse medført flere 

dobbeltbeskatningssituationer, som skal løses ved en MAP. Stigningen i antallet af 

dobbeltbeskatningssituationer, som skal løses ved en MAP, vurderes at være sket på baggrund af særlig kravet 

omkring CbC-rapporteringen, samt flere landes skattemyndigheders øgede fokus på Transfer Pricing. 

Skattemyndighederne har fået langt bedre indsigt i multinationale koncerners interne aftaler og 

resultatfordeling på globalt plan fremfor tidligere, hvor skattemyndighederne så forholdene ud fra TP-

dokumentationen i de enkelte lande. De nye dokumentationskrav består af tre dele; Master File, Local File og 

CbC-rapportering. Det vurderes således, at skattemyndighederne har fået langt bedre mulighed for at 

undersøge om multinationale koncerner handler på armslængde ved koncerninterne transaktioner. Derudover 

vurderes det, at præciseringen af TPG 2017 også har gjort det mere tydeligt for koncernerne, hvilken 

dokumentation der skal foreligge. En dansk multinational koncern anbefales at udarbejde en detaljeret 

dokumentation for koncernens interne transaktioner. Det skal fremgå tydeligt, hvorledes koncernen er nået 

frem til sine resultater og dens argumentation for disse resultater, da skattemyndighederne vil tage dette med i 

deres vurdering af, om transaktioner er foregået på armslængde. TP er ikke en eksakt videnskab, hvilket 

betyder, at blot fordi en koncern ikke når frem til præcis samme resultat som skattemyndighederne, resulterer 

dette ikke i en indkomstkorrektion. Det afhænger af dokumentationen og koncernens begrundelser for sine 

resultater. Det skal dog bemærkes, at udarbejdelsen af TP-dokumentation fortsat er en stor byrde for 

koncernerne til trods for præciseringen af TPG. Det er derfor vigtigt, at en dansk multinational koncern 

overholder samtidighedskravet i skattekontrollovens § 39, stk. 3. og udarbejder dokumentationen løbende. 

Koncernen vil således bedre kunne huske og argumentere for den udarbejdede dokumentation løbende. 
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Det vurderes samtidig, at hvis danske multinationale koncerner foretager og fremlægger tilstrækkelig 

gennemarbejdet dokumentation af deres TP-forhold, kan det mindske risikoen for, at koncernerne ender i 

langvarige og bekostelige TP-kontroller og efterfølgende MAP. Dette vil mindske usikkerheden om, hvilke 

selskaber der varetager hvilke funktioner, har hvilke aktiver, påtager sig hvilke risici, samt har kontrollen med 

disse. Det er mere hensigtsmæssigt for koncernen at bruge de ekstra ressourcer på at udarbejde tilstrækkelig 

TP-dokumentation løbende, end at skulle ud i TP-kontrol og måske efterfølgende langvarig og bekostelig 

MAP, hvis der kan være usikkerhed om transaktionerne overholder armslængdeprincippet, samt om i hvilket 

land beskatningen skal finde sted. 

 

Ved indførelse af begrebet DEMPE-funktioner i TPG, kan der opstå uenighed imellem skattemyndighederne 

i forskellige lande, hvilke selskaber som varetager hvilke DEMPE-funktioner med kontrol. Flere lande kan 

mene, at der udføres DEMPE-funktioner med kontrol i netop deres land, og at de derfor skal have andel i 

overskuddet, som opstår i relation til det immaterielle aktiv. Dette kan resultere i en situation, hvor 

skattemyndighederne i et land mener, der udføres DEMPE-funktioner med kontrol i landet, hvilket gør at de 

foretager en indkomstkorrektion i selskabets indkomst, og dermed bliver en del af overskuddet beskattet i flere 

lande. Koncernen må derved anmode skattemyndighederne i landene om at indlede en MAP, så 

dobbeltbeskatningen kan ophæves. Det er derfor vigtigt, at en koncern sørger for at udarbejde tydelige 

forretningsstrategier, kontrakter og retningslinjer for, hvordan selskaber i koncernen skal agere, og hvilke 

selskaber som varetager hvilke funktioner, har aktiver og påtager risici samt har kontrollen med disse. Dette 

skal vedlægges i TP-dokumentationen. Koncernen skal sørge for at retningslinjer og kontrakter overholdes, så 

der ikke kan opstå tvivl om, hvilke selskaber der varetager DEMPE-funktioner med kontrol.  

 

Opdateringen af TPG i 2017 har haft til formål at gøre reglerne og retningslinjer i TPG enklere og mere klare 

både for multinationale koncerner og skattemyndighederne, samt ligeledes at mindske BEPS-situationer og 

dobbeltbeskatningssituationer. Det vurderes således, at udvidelsen af dokumentationskravet mindsker 

asymmetrien imellem koncernen og skattemyndighederne. Derudover vurderes det, at præciseringen af TPG 

fra 2017 bør gøre, at forskellen imellem multinationale koncerners og skattemyndighedernes resultat for 

armslængdeprisen vil blive mindre. 
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Toyota og Suzuki indgår produktionsaftale i Storbritannien 

 
Foto: John Sommers II/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix 
VIRKSOMHEDER Af Ritzau Finans 
21. MAR. 2019 KL. 9:11 

Toyota skal med en ny aftale producere et nyt hybridkøretøj for Suzuki i Storbritannien. Aftalen styrker den 

britiske bilbranche i en tid, hvor brexit-usikkerhed fortsat lurer over industrien.  

 

Det skriver The Guardian. 

Kontrakten betyder foreløbigt, at jobsikkerheden er garanteret for mere end 3000 Toyota-medarbejdere, der 

tidligere på måneden blev varslet, at deres stillinger ikke kunne sikres før en brexit-afgørelse lå fast.  

 

"Det her er godt nyt for vores britiske produktionsfaciliteter. Vores bestræbelser på at producere yderligere 

mængder for vores kunder er ét eksempel på alle de tiltag, som vi laver for at holde vores fabrikationsanlæg i 

Storbritannien så konkurrencedygtige som overhovedet muligt," siger Marvin Cooke, der er direktør for 

Toyota Manufacturing UK, til The Guardian.  

Udmeldingen kommer, efter at konkurrenterne Nissan og Honda har rykket produktionen ud af 

Storbritannien som konsekvens af det forestående brexit, der ventes at veje tungt på bilindustrien.  

Den nye hybridbil er baseret på Toyota's Corolla-model og skal produceres på selskabets fabrik i Derbyshire, 

skriver avisen. 

/ritzau/FINANS 
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Bilag 3: Handelskrig rammer de to største markeder: Samsung lider under global usikkerhed 
 
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/216041/artikel.html 
 
Handelskrig rammer de to største markeder: Samsung lider under global 
usikkerhed 

 
Arkivfoto: Greg Baker/AFP/Ritzau Scanpix 
AVISEN Af Hakon Redder, Børsen 
9. JAN. 2019 
Den sydkoreanske tech-gigant er hårdt ramt af handelskrigen mellem Kina og USA, der påvirker to af 

gigantens største markeder  

 

Samsung, verdens største producent af smartphones og hukommelseschips er klemt fra alle sider. Priserne på 

chips er i et vedblivende fald, og handelskrigen mellem USA og Kina rammer samtidig to af den 

sydkoreanske virksomheds største markeder. 

 

"Det makroøkonomiske spørgsmål dominerer. De globale nøglekunder er midlertidigt stoppet med at købe 

flere DRAM-chips, fordi de venter nye prisfald," siger Lee Jae-yun, analytiker, Yuanta Securities, Taiwan, 

til Daily Telegraph. 

 

Ifølge den japanske finansvirksomhed, Nomura, vil priserne på DRAM (dynamic memory chips) falde med 

31 pct. i år og dermed reducere Samsungs overskud med 45 pct. på dette betydende forretningsområde. 

 

Nedturen for Samsung ligner til forveksling den, der i sidste uge ramte amerikanske Apple.  

 

Men effekten på både egen aktiekurs og i markederne er markant mindre, fordi de skuffende resultater i 
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udstrakt grad var forudsete. Hvor Apple på dagen for nedskrivningen af overskudsforventningerne for fjerde 

kvartal faldt med op til 10 pct., faldt Samsung kun godt 1 pct. Samsung er storleverandør af chips til bl.a. 

Apples telefoner og pc'er. 

 

De foreløbige resultater for sidste kvartal i 2018 viser, at Samsungs driftsindtægter blev på 10,8 billioner 

won, hvor analytikerne gennemsnitligt havde forventet 13,8 billioner. 10,8 billioner svarer til 62,64 

milliarder kr. 

 

"Det er et chok. Det er ikke bare Apple, men også kunder indenfor smartphones, servere og pc-fabrikker, der 

ikke køber. Med handelskrigen mellem USA og Kina over hovedet vil kunderne ikke acceptere de gældende 

priser, og Samsung bliver presset til at reducere dem" siger Songh Myung-sup, analytiker, HI Investment & 

Securities Co., til Bloomberg. 

 

Samsung forklarer selv, at man forventer fornyet pres på indtjeningen i dette års første kvartal, men at man i 

årets anden halvdel forventer stærkere indtjening på ryggen af bl.a. nye mobiltelefoner med bl.a. en 

sammenfoldelig skærm. 

 

Ligesom Apple er Samsung især under pres i Kina, hvor Huawei, Xiaomi, og andre lokale producenter nu 

dominerer markedet med billigere telefoner. I december besluttede den sydkoreanske virksomhed at lukke en 

smartphone-fabrik i Tianjin, hvor Samsung producerede ca. en tredjedel af telefonerne til Kina. Samsung har 

andre fabrikker i Kina og fastholder i en erklæring, at "Kina er fortsat et vigtigt marked for Samsung."  

 

For fem år siden sad Samsung på 20 pct. af markedet i Kina, der er verdens største, men det er, ifølge tal fra 

Counterpoint Research, faldet til under 1 pct. 

 

Indien er på vej til at blive det nye centrum. Verdens største fabrik for smartphones er undervejs uden for 

New Delhi og skal stå færdig i 2020. Planen er en produktion på 120 millioner telefoner om året, ca. 7-8 pct. 

af den samlede globale produktion, hvoraf 30 pct. skal eksporteres. 

 

I dag kommer 50-60 pct. af Samsungs telefoner fra Vietnam, 20-30 pct. fra Kina og resten fra Indien. 
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Massive kursklø til Lundbeck: Aktien falder 26 pct. efter fejlslagent forsøg 

 
Opdateret kl. 17.03 - Medicinalselskabet H. Lundbeck bliver banket i bund på et fejlslagent fase 3 studie med det anti-psykotiske 
middel Lu AF35700 
VIRKSOMHEDER Af Troels Beha Pedersen, Børsen.dk 25. OKT. 2018 
Aktien lukkede torsdag nede med 26,6 pct. i kurs 300, hvilket ifølge Ritzau Finans er det største 
enkeltstående fald i selskabets historie. 
I en meddelelse til fondsbørsen oplyser Lundbeck, at midlet, der også har betegnelsen Lu AF35700 og kan 
bruges til behandling af skizofreni hos patienter, der er resistente overfor andre behandlinger, ikke opnåede 
det forventede effektmål i forhold til den konventionelle behandling. 
"TRS udgør den største sygdomsbyrde inden for skizofreni, deres pårørende og med Lu AF35700 havde vi 
håbet på at vise statistisk bedre effekt i forhold til den konventionelle behandling," siger Gersel Pedersen, 
der er forskningsdirektør i Lundbeck i en meddelelse til Fondsbørsen. 
AF35700 er en pille, der skal tages dagligt til behandling af skizofreni. Men i studiet med navnet Daybreak, 
der omfattede 964 patienter over ti uger, viste midlet ikke statistisk signifikant bedre effekt i forhold til de 
bud, der allerede er på markedet. 
Nu vil Lundbeck analysere videre på data fra studiet, oplyser selskabet. 

"Det er et tilbageslag for patienter med skizofreni, men vi fortsætter vores arbejde med udviklingen af 

innovative behandlingsformer for at dække behovet hos de patienter der lider af psykiske og neurologiske 

sygdomme," siger han videre. 

Behandlingsresistent skizofreni (TRS) rammer omkring en tredjedel af alle med skizofreni, og det vurderes 

at koste sundhedssystemet 220 mia. kr. årligt i USA alene, da omkostningen ved at behandle TRS-patienter 

anslås at være 3-11 gange højere end for almindelige skizofrenipatienter, og det er en sygdom med få 

behandlingsmuligheder i dag. 
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Bilag 5: Diabetespille når de primære mål: "Novo Nordisk nærmer sig et attraktivt marked" 
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Diabetespille når de primære mål: "Novo Nordisk nærmer sig et attraktivt 
marked" 

 
VIRKSOMHEDER Af Ritzau Finans og Trine Marie Vestergaard, Børsen.dk 26. OKT. 2018 
 
Nye studieresultater fra Novo Nordisk bekræfter potentialet for den tabletbaserede udgave af Semaglutid, 

som medicinalselskabet har under udvikling. 

 

"Studierne var ventet, men de er særdeles positive. Studierne viser en markant og vigtig blodsukkersænkende 

effekt," siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.  

 

De overordnede resultater fra studiet, der går under navnet Pioneer 8, opfyldte ifølge selskabet sit primære 

mål efter den primære statistiske metode, idet der blev vist statistisk signifikante reduktioner af 

langtidsblodsukker og vægt. 

Det skete ved alle tre doseringer af oral Semaglutid sammenlignet med placebo, alle givet som supplement 

til insulin. 

Samtidig var der ingen forøget risiko for at testpersonerne fik tilfælde med for lavt blodsukker, kaldet 

hypoglykæmi. 
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- I Pioneer 8 har vi set, at oral Semaglutid er i stand til at forbedre blodsukkerreguleringen hos mennesker, 

som har haft diabetes i mange år og i forvejen er i behandling med insulin – samtidig med yderligere fordele 

i form af klinisk betydningsfuldt vægttab og uden øget risiko for hypoglykæmi, siger Mads Krogsgaard 

Thomsen, der er forskningsdirektør hos Novo Nordisk, i en meddelelse. 

 

Studiet strakte sig over 52 uger og undersøgte effekten og sikkerheden af 3, 7 og 14 mg oral Semaglutid 

sammenlignet med placebo hos 731 deltagere med type 2-diabetes, som blev behandlet med insulin og 

gennemsnitligt havde haft diabetes i 15 år. 

Og senioranalytikeren tvivler ikke på potentialet af en kommende pille.  

"Novo Nordisk nærmer de sig et attraktivt marked, som Novo Nordisk endnu ikke er på," siger Søren Løntoft 

Hansen og fortsætter:  

"Det er et over 100 mia. dollar marked, hvor Novo Nordisk vil kunne udvikle en pille, som ligner at være 

konkurrencedygtig med allerede eksisterende produkter."  

Oral Semaglutid er en ny GLP-1-analog, der tages én gang dagligt som en tablet. 

Pioneer, som er det kliniske fase 3a-program for tabletten, er et globalt udviklingsprogram bestående af 

samlet 10 kliniske studier, som alle ventes afsluttet i 2018. I alt er 8845 mennesker med type 2-diabetes med 

i programmet. 

Novo-aktien har reageret afdæmpet på meddelelsen og ligger fredag eftermiddag 0,6 pct. højere end torsdag i 

276,40 kr. - mod en kurs på 275,30 kr. forud for meddelelsen. 
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Bilag 6: Illustration af HTVI 
 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.189 
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gten.html 
 
Danske kameraer skal i rummet og forbedre vejrudsigten 
  

 
Terma har leveret to stjernekameraer til ESA satellitten Aeolus, der skal måle vindhastigheder fra rummet. Data fra satellitten skal 
sikre et bedre grundlag for at udarbejde vejrudsigter. Esa/Handout/Ritzau Scanpix.  
 
GENERELT Af Ritzau, Børsen.dk 22. AUG. 2018 
 
En europæisk satellit skal give meteorologer langt bedre data om vind og dermed mere præcise vejrudsigter. 

Lystrup. Vejret bliver måske ikke bedre, men det skulle vejrudsigterne gerne. 

Det er i hvert fald missionen, når den europæiske satellit Aeolus sendes op fra rumcentret Kourou i Fransk 

Guyana. 

Satellitten skal måle vindhastigheder og vindforhold i den lave del af atmosfæren op til 30 kilometer over 

jordoverfladen.  

Målet med de nye data er at få en mere underbygget viden om samspillet mellem vind, trykforhold, 

temperatur og luftfugtighed og i sidste ende give en mere præcis forudsigelse af vejret. 

Med om bord har satellitten to danske stjernekameraer, der er udviklet af den højteknologiske virksomhed 

Terma. 
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Kameraerne sikrer, at satellittens kontrolsystemer hele tiden har styr på, hvordan sonden er orienteret i 

rummet.  

Det er alfa og omega, for at de videnskabelige målinger kan bruges, fortæller rumfartsingeniør hos Terma 

Peter Davidsen. Ifølge ham giver satellitten et meget vigtigt bidrag til meteorologer verden over. 

- Forudsætningen for at lave en god vejrudsigt er at kende vejret nu, og hvordan det har været. Ellers er det 

umuligt at forudsige, hvordan det bliver i fremtiden. 

- Over 70 procent af jordens overflade er dækket af vand, og der er en masse steder, hvor man ikke får 

målinger fra i dag. Men fra en satellit kan man måle vinde 24 timer i døgnet fra alle steder. 

- Det vil være et uvurderligt ekstra bidrag for meteorologerne, siger han. 

Spørgsmål: Kan man i fremtiden være helt sikker på, at man kan stole på vejrudsigterne? 

- Nej. Det er ikke sådan, at det her er et mirakelmiddel, men det vil være et meget vigtigt bidrag til at gøre 

vejrudsigterne endnu bedre. 

Satellitten skulle efter planen være sendt ud i rummet tirsdag aften dansk tid, men - ironisk nok - på grund af 

vejrforholdene er udsendelse udskudt. 

Efter planen sendes satellitten ud i rummet onsdag aften klokken 23.20 dansk tid. 

/ritzau/ 
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Bilag 8: Terma vinder ordre på ny generation af stjernekamera 

https://www.electronic-
supply.dk/article/view/144794/terma_vinder_ordre_pa_ny_generation_af_stjernekamera 

Terma vinder ordre på ny generation af stjernekamera  

Af Dan S. Frandsen Tip redaktionen om en historie  

11 december 2014 10:11 Electronic Supply,  

Satellitproducenten Surrey Satellite Technology har købt 13 stjernekameraer hos den danske 
virksomhed.  

 

Den nye generation af Termas Star Tracker-stjerne kamera har fået en god modtagelse. Det skriver Terma i 

en pressemeddelelse.  

Satellitproducenten Surrey Satellite Technology har netop fået leveret tre kameraer ud af en ordre på 13, og i 

aftalen er der en mulighed for yderligere 12 kameraer.  

Det nye kamera er optimeret i forhold til omkostninger, størrelse og vægt. Det vejer kun 

en fjerdedel af Termas tidligere generation af Star Tracker og derved kan kan den også bruges på betydelig 

mindre satellitter, skriver Terma i pressemeddelelsen.  

Stjernekameraerne skal opsendes på det civile meteorologiske FORMOSAT-7/COSMIC-2-program.  
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Bilag 9: Feds Approve BMW's Driverless Self-Parking System 
 
https://www.forbes.com/sites/jimgorzelany/2016/01/15/feds-approve-bmws-driverless-self-parking-
system/#7341ded5be21 
 
 
Jan 15, 2016, 01:19pm, Forbes 
Feds Approve BMW's Driverless Self-Parking System 
Jim Gorzelany 
Contributor 

 
U.S. consumers will soon be able to equip a BMW 7 Series sedan with the automaker's new robo-parking system. 

One immediate beneficiary of this week’s announcement by U.S. Transportation Secretary Anthony Foxx 

that the feds would pony up a proposed $4 billion and otherwise grease the wheels to allow quicker adoption 

of autonomous driving technology is BMW. 

That’s because the National Traffic Safety Administration said it would allow the automaker to bring its 

novel self-parking system offered in the redesigned-for-2016 7 Series to the U.S. 

Here, after shutting off and exiting the vehicle, an owner uses the key fob, which packs a tiny video screen, 

to remotely pull the flagship sedan into a garage or a very narrow parking space on a fully automated basis 

and back it out later. The idea is that it precludes having to contort oneself into or out of the car with only 

minimal room for the doors to open. The feature had been banned here because of a federal safety regulation 

originally intended to prevent unintended acceleration that requires U.S. drivers to physically hold down a 

car’s brake pedal in order to shift it out of park. Other self-parking systems require the driver to physically 

shift gears and modulate the brake pedal. 

Still, BMW's latest system has a way to go before it can pull the car up to an owner’s front door upon 

command. As it stands, the driver has to leave the 7 Series straight and centered in front of the parking space 

or garage. Movements are monitored and modulated via a series of sensors, though the driver can bring the 

vehicle to a controlled stop if necessary should things not go 100% as planned. 
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BMW successfully petitioned the agency to make an exception to the rule as part of its newfound efforts to 

change existing rules – some of which have been on the books for over half a century – to help advance the 

development and adoption of self-driving cars. "In 2016, we are going to do everything we can to promote 

safe, smart and sustainable vehicles,” Foxx stated earlier this week at the North American International Auto 

Show in Detroit. “We are bullish on automated vehicles." 
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Bilag 10: Self-Driving Tesla Was Involved in Fatal Crash, U.S. Says 
 
https://www.nytimes.com/2016/07/01/business/self-driving-tesla-fatal-crash-investigation.html 
 
 
Self-Driving Tesla Was Involved in Fatal Crash, U.S. Says 

 
A Tesla Model S, with its self-driving mode enabled. In a statement, the National Highway Traffic Safety 
Administration said it had sent an investigative team to examine the vehicle and the crash site in Williston, 
Fla.CreditCreditJasper Juinen/Bloomberg 
By Bill Vlasic and Neal E. Boudette 
 
June 30, 2016 
New York Times  
 

DETROIT — The race by automakers and technology firms to develop self-driving cars has been fueled by 

the belief that computers can operate a vehicle more safely than human drivers. 

But that view is now in question after the revelation on Thursday that the driver of a Tesla Model S electric 

sedan was killed in an accident when the car was in self-driving mode. 

Federal regulators, who are in the early stages of setting guidelines for autonomous vehicles, have opened a 

formal investigation into the incident, which occurred on May 7 in Williston, Fla. 

In a statement, the National Highway Traffic Safety Administration said preliminary reports indicated that 

the crash occurred when a tractor-trailer made a left turn in front of the Tesla, and the car failed to apply the 

brakes. 
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Bilag 11: BMW and Daimler to join forces on driverless technology 
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BMW and Daimler to join forces on driverless technology 
 
Luxury carmakers will pool resources to accelerate and scale up development of the sector 

 
The companies' autonomous driving plans come after Harald Krueger and Dieter Zetsche, BMW and Daimler chief 
executives (pictured), launched an 'urban mobility' joint venture last week © Bloomberg 
 
Patrick McGee in Frankfurt FEBRUARY 28, 2019, Financial Times  
 
BMW and Daimler say they will work together on autonomous driving, a collaboration closely following 

their “urban mobility” merger launched six days ago. 

The luxury rivals in carmaking said they have agreed on a “long-term strategic co-operation” with a goal of 

developing and scaling future technology more rapidly. The plan includes working on autonomous 

technology for both highways and urban areas. 

“Combining the key expertise of our two companies will boost our innovative strength and speed up the 

spread of this technology,” said Klaus Fröhlich, a BMW board member. 

Ola Källenius, the Daimler board member responsible for group research, said autonomous driving was “one 

of the most revolutionary trends for us at the moment”. He added: “Working with the right partners, we want 

to make significant advances in enhancing the performance of this technology and bring it safely on the 

road.” 

Herbert Diess, chief executive of the Volkswagen Group, told the Financial Times last week that “it’s a 

possibility” that VW, too, would co-operate with BMW and Daimler on autonomous technology. 

“We are in discussions with some of our peers,” Mr Diess said. However, he added: “As a big car company, 

[we] probably should own [our] software stack and coding and the responsibility.” 
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Bilag 12: Danske datterselskaber i udlandet og udenlandsk ejede firmaer i Danmark  
 
http://www.statistikbanken.dk/10112 
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