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Abstract 

This Master project deals with the arm's length principle in Chapter I and intangible assets in Chapter 

VI of the OECD transfer pricing guidelines from July 2017. 

It describes what conditions in the updated chapter TPG I on the arm's length principle and Chapter 

VI on intangible assets, a Danish parent company must be aware of and what challenges they bring. 

TPG 2017 contains clarifications on the arm's length principle, as the income distribution in the 

group now has to reflect the companies' value creation and risks. Remuneration of the individual 

group company depends on the company's contribution to the value creation and actual conduct of 

the functions performed, the assets used, the risk assumed and controlled thereby referred to as 

the company's FAR profile. 

Focus on actual behavior, personal functions and the company's contribution to value creation 

presents challenges for a Danish parent company. 

The return on intangible assets is not related to legal ownership but depends on which company 

that performs the DEMPE functions and assumes risk and controls it. DEMPE functions are 

particularly important functions that contribute to value creation in relation to intangible assets. 

Any transfer of financial value between group companies conveys economic value. Moving DEMPE 

functions with control between 2 group companies entails a changed remuneration of the individual 

company and thus a transfer of positive profit potential from one company to another company. In 

Denmark this trigger exit taxation under Danish law. 

A drug under development is an example of an intangible asset where a valuation at the time of the 

transaction may be subject to great uncertainty. The tax authorities therefore have the opportunity 

to include ex post knowledge by checking the valuation between group companies. 

The group companies have the burden of proof at HTVI, which presents challenges in relation to the 

quality and the forecasts and assumptions that the companies use at the time of the transaction. 
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Forkortelser/definitioner 

 

APA Advanced Pricing Arrangement 

BEPS Base erosion and Profit Shifting 

Cash Box  Finansieringsselskab der ikke har ansatte med den fornødne kompetence til at kunne 

styre og kontrollerer risikoen 

CbCR Country by Country Reporting 

DEMPE Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation 

HTVI Hard-to-value Intangible 

IP Intangible Property 

IP Box Selskab der ejer immaterielle aktiver men ikke har ansatte med den fornødne 

kompetence til at kunne styre og kontrollere risikoen. 

LL Ligningsloven 

LSR Landsskatteretten 

MAP Mutual Agreement Procedure 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

SKL Skattekontrolloven 

Skfl Skatteforvaltningsloven 

TP Transfer pricing 

TPG 2017 Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations  - juli 

2017 
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1. Indledning   

Transfer pricing er den skatteretslige disciplin der relaterer sig til fastlæggelsen af interne priser på 

varer og tjenesteydelser, som udveksles mellem selskaber i multinationale koncerner på tværs af 

landegrænser. Det anslås ifølge OECD, at ca. 60% af verdenshandlen foregår som intern handel 

mellem multinationale koncerner.1 Det er dog et skøn forbundet med stor usikkerhed, men der er 

ingen tvivl om, at den øgede globalisering indebærer at koncernintern handel spiller en stor og 

stigende rolle. Hvis vi retter blikket mod danske selskaber, er transfer pricing i høj grad også relevant 

for multinationale koncerner med danske moderselskaber. Ifølge Danmarks Statistik 2 steg antallet 

af danske datterselskaber i udlandet fra 10.521 i 2007 til 13.271 i 2017.  

BEPS projektet (Base erosion and Profit Shifting) gav anledning til en præcisering af armslængde 

princippet præsenteret i rapport fra 20153. Præciseringen af armslængdeprincippet fremgår af den 

seneste bogudgivelse fra OECD fra 2017.4 Antallet af sider i TPG er næsten fordoblet i 2017 

bogudgivelsen (607 sider) i forhold til 2010 udgivelsen (371 sider). 

Figur 1 – Tidsforløb BEPS projekt i relation til TP forhold 

 

BEPS projektet har, som det fremgår af figur 1, strakt sig over en i TP sammenhæng ”kort” 

tidsperiode. Det interessante er, at 2018 er det første fulde år, hvor det opdaterede armslængde 

princip implementeres og med selvangivelsen for 2018 skal TP dokumentationen være færdig på 

selvangivelsestidspunktet. Det stiller naturligt spørgsmålet, hvilke udfordringer det stiller danske 

moderselskaber overfor. OECD’s formål med præciseringen af arms længde princippet er at dæmme 

                                                      
1 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, Karnow Group (2018) side 27. 
2 Danske datterselskaber i udlandet (OFATS2) – se bilag 2 
3 OECD 2015 “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10: 2015 final reports 
4 TPG 2017 “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators” 
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op for de udfordringer som BEPS projektet kortlagde, hvor internationale koncerner i stigende grad  

flyttede indkomst fra højskattelande til lavskattelande. Dette kombineret med aggressiv skatte-

tænkning med det formål at minimere skatten udgjorde en trussel mod det globale skattesystem.5 

OECD har som led i BEPS projektet indført forøgede krav til TP dokumentationen og udveksling af 

informationer mellem de enkelte landes skattemyndigheder for at øge gennemsigtigheden. Dette 

for at imødegå egentlig skatteunddragelse, som vi har set eksempler på med offentliggørelsen af de 

såkaldte ”Panama Papers” der afslørede, at rådgivere og banker spillede en mere eller mindre aktiv 

rolle i selskabers og personers forsøg på at skjule penge fra skattemyndighederne. Skatteministeriet 

gav i 2016 tilladelse til at købe nogle af disse dokumenter for at afdække eventuel involvering af 

danske banker og rådgivere.6 De danske skatteregler er – i sammenhæng med de senere års mange 

initiativer på den internationale scene – robuste i kampen mod grænseoverskridende 

skatteunddragelse, fremgår det af rapport fra Skattelovrådet.7 Desuden forventes EU Rådets 

direktiv DAC 6804/11 implementeret i dansk lovgivning i efteråret 2019 som stiller krav til 

skatterådgivere om at indberette særlige skattekonstruktioner.8  

Nærværende Master projekt beskriver og analyser de præciseringer i TPG I og TPG VI der nu for 

første gang implementeres fuldt ud for 2018. TPG 2017 præciserer risikoanalysen og at interne 

aftaler kun er et udgangspunkt og skal vurderes i forhold til selskabernes faktiske adfærd samt  

introducerer DEMPE-begrebet. Det er derfor helt essentielt for et dansk moderselskab med uden-

landske datterselskaber, at have kendskab til disse regler og de udfordringer implementeringen 

heraf vil give for en multinational koncern. 

1.1 Problemformulering 

Teoretisk analyse af et dansk moderselskabs udfordringer ved substanskravet i OECD’s Transfer 

Pricing vejledning, herunder udfordringer ved anerkendelse af FAR profiler og resultatfordelingen i 

koncernen. 

 

                                                      
5 OECD – press release feb 2013 ”OECD urges stronger international co-operation on corporate tax” 
6 Skatteministeriets pressemeddelelse fra 20/3 2018. – se bilag 2 
7 Skatteministeriet pressemeddelelse fra 22/3 2018 – se bilag 2.  
8 Far-reaching new transparency rules for tax advisors in the EU(press release 13/3 2018) 
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Problemformuleringen vil uddybende blive besvaret gennem behandling af følgende  

 underspørgsmål. 

• Hvilke forhold i det opdaterede kapitel TPG I om armslængdeprincippet skal et dansk 

moderselskab være opmærksom på og hvilke udfordringer medfører de. 

• Hvilke forhold i det opdaterede kapitel TPG VI og ”new guidance to Tax Administrations” juni 

2018 om immaterielle aktiver skal et dansk moderselskab være opmærksom på og hvilke 

udfordringer medfører de. 

Viden oparbejdet i dette Master Projektet bliver dernæst anvendt i en perspektivering af de 

udfordringer som substanskravet medfører for et dansk moderselskab, herunder sammenhæng 

mellem FAR profiler og resultatfordelingen i en multinational koncern. 

1.2 Afgrænsning 

For at kunne fokusere, beskriver denne opgave de præciseringer til TPG kapitel I og VI som 

udspringer af BEPS projektets action points 8-10. Øvrige action points relateret til BEPS projektet 

som f.eks. TPG kapitel IX, action point 13 vedrørende transfer pricing dokumentation, action point 

14 vedr. MAP processen og ”Tax and digitalisation” behandles ikke. Problemstillingen er af hensyn 

til opgavens omfang analyseret ud fra en teoretisk indgangsvinkel, hvorfor der ikke er udarbejdet 

egentlige taleksempler ud fra en gennemgående case. Opgaven fokuserer på et dansk moder- 

selskab med 100% ejede udenlandske datterselskaber der har en selskabsform, der kan 

sammenlignes med danske A/S og ApS.  Hermed afgrænses fra transaktioner med faste driftssteder, 

skattetransparente enheder (modsvarende dansk I/S og K/S), øvrige selskabsformer samt fysiske 

personer. Der afgrænses ligeledes fra andre forhold f.eks. moms, told mv. 

Gennemgangen af immaterielle aktiver TPG kapitel VI vil ikke indeholde egentlige beregninger af 

værdien af disse, men omhandle forhold der påvirker værdien heraf. 

1.3 Metode 

Masterprojektets besvarelse af den stillede problemformulering følger den juridiske metode, 

herunder retsdogmatisk fortolkning. “Retsdogmatisk fortolkning omfatter den juridiske metode ved 
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hjælp af hvilken, gældende ret analyseres og anvendes.”9 Ved retsdogmatisk metode forstås således 

analyse og anvendelse af de retskilder som domstolene følger. 

Udgangspunktet er loven og dens forarbejder. Den relevante lovbestemmelse er Ligningslovens (LL) 

§ 2 stk. 1. Ordlyden af bestemmelsen omtaler ikke direkte armslængdeprincippet eller henviser til 

TPG fra OECD. Det fremgik imidlertid af overskriften til loven ved bestemmelsens tilblivelse, at der 

var tale om ”lovfæstelse af armslængdeprincippet”.10 Af de almindelige bemærkninger til 

lovforslaget fremgår, at ”disse principper svarer til de grundlæggende OECD principper for Transfer 

Pricing”11 Der henvises ydermere til bemærkningerne i forbindelse med indførelse af daværende 

bestemmelse i skattekontrolloven (SKL) § 3B (nu SKL § 37) hvoraf det fremgår, at disse regler er i 

overensstemmelse med OECD’ s retningslinjer. 

TPG er derfor relevante retskilder, hvorfor disse analyseres og fortolkes med henblik på at udlede 

gældende ret. Området omkring transfer pricing er i stadig udvikling. Den seneste bogversion af TPG 

er fra juli 2017 og er som tidligere anført præciseret på baggrund af BEPS projektet. Sidenhen har 

OECD i 2018 offentliggjort implementeringsvejledning  til kapitel VI12, vejledning vedr. Profit split,  

yderligere vejledning vedr. Country By Country reporting (CbC) og yderligere vejledning om fast 

driftssted (permanent establishment). OECD arbejder på nyt kapitel om finansielle transaktioner 

som forventes i 2019 og har i den proces den 3/7 2018 frigivet ”Public Discussion Draft”.    

De nyeste TPG udgivet i bogform i juli 2017 var ikke gældende på tidspunktet for vedtagelsen af LL 

§ 2. Spørgsmålet er herefter, om den nyeste TPG kan anvendes som fortolkningsbidrag med 

hjemmel i LL § 2 stk. 1 såvel fremadrettet som bagudrettet. I henhold til Skatteforvaltningslovens 

(Skfl) § 26 stk. 5 gælder der i transfer pricing forhold en 6-årig forældelsesfrist. Det betyder, at SKAT 

indtil 1/5 2019 kan korrigere tilbage til indkomståret 2013. Spørgsmålet er, om SKAT kan anvende 

de nye præciseringer i TPG 2017 på indkomstår der går forud for 2017.  Der ses ikke i bemærkninger 

til LL § 2 stk. 1 om armslængdeprincippet, at være taget stilling til betydningen af den løbende 

ajourføring af TPG, som naturligt vil forekomme og som konkret udspringer af BEPS projektet. Det 

                                                      
9 Tvarnø og Nielsen Retskilder og Retsteorier, 4 udgave 2014, side 56 
10 Lov 1998-06-26 nr. 432 om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. 
11 Lovforslag 1998-06-02 nr. 101 
12 OECD Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to HTVI, june 2018 
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er Skatteministeriets holdning, at udbygningerne i TPG kan anvendes såvel fremadrettet som 

bagudrettet. Dette kommer til udtryk i Ministeriets svar til folketingets skatteudvalg den 23/3 2018: 

”Action 8-10 har medført en opdatering af OECD’s transfer pricing guidelines, som har betydning for 

fortolkningen af den danske transfer pricing regel i ligningslovens § 2. Der er alene tale om 

præciseringer og uddybninger af armslængdeprincippet. Der har derfor ikke været behov for 

lovgivning”13  

Det er således Skattestyrelsen’-s opfattelse, at rækkevidden og betydningen af armslængde-

princippet i LL § 2 stk. 1 ikke er ændret ved opdateringen af kapitlerne i TPG.14  

1.3.1 Dataindsamling og kildekritik 

Formålet med TPG fra OECD’s side er, at vejlede såvel skattemyndigheder som skatteydere i 

håndteringen af transfer pricing forhold. TPG hjælper således skattemyndighederne i såvel 

medlemslande som ikke medlemslande med at fastlægge priser som afspejler den økonomiske 

aktivitet i de pågældende lande i overensstemmelse med armslængdeprincippet og som derfor er 

acceptable for skattemyndighederne. Herved minimeres risikoen for konflikt mellem 

skattemyndighederne indbyrdes og mellem skattemyndighederne og koncernen som skatteyder.15 

Styrken ligger i, at der med TPG udgivet af OECD er samme regler i alle 127 medlemslande dog i 

praksis undtaget BRIKS landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). 

TPG og tilhørende implementeringsvejledninger er derfor relevant bidrag til forståelsen af 

armslængdeprincippet. Relevante domme og afgørelser inddrages til uddybning af forståelsen af 

emnet. 

Relevante bøger og artikler er inddraget og såfremt der anvendes synspunkter herfra, er dette 

angivet i note.  

1.4 Begrundelse for projektets emne 

2018 er første hele år med implementering af TPG 2017 

OECD TPG er med seneste bogudgivelse fra 2017 opdateret med det formål at imødegå BEPS 

                                                      
13 Enslydende den juridiske vejledning – C.D. 11.2.1 
14 Se modsat synspunkt Jens Wittendorff “Transfer Pricing 2018”, side 73. 
15 TPG 2017, artikel  1.15 
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situationer. BEPS situationer skyldtes bl.a.:16 

o Overskud var flyttet til lande med lav/ingen skat hvor der var begrænset aktivitet 

o Flytning af immaterielle aktiver og rettigheder uden modsvarende betaling 

o Resultatfordelingen afspejlede ikke de enkelte selskabers værdiskabelse og risici 

o Aflønning til finansieringsselskaber uden funktioner og risici (Cash Box selskaber) 

Pejlemærket for armslængeprincippet er værdiskabelse (value creation). Det præciseres, at der 

lægges vægt på faktuel og ikke kontraktuel risikoallokering. En kontraktuel risikoallokering tilside-

sættes, hvis den er i strid med parternes faktiske adfærd (actual conduct). Faktisk adfærd fastlægges 

på baggrund af en risikoanalyse. Aflønning afhænger af faktuel fordeling af funktioner, aktiver og 

risiko (substans)  

2018 er første gang skattemyndighederne skal implementere præciseringerne til armslængde-

princippet fuldt ud, så det er interessant at analysere, hvilke konsekvenser dette har for et dansk 

moderselskab.  

Opdaterede TPG 2017 anvendes bagud i tid 

Som anført i afsnit 1.3 er det Skatteministeriets vurdering, at der med de nye regler kun er tale om 

præcisering og uddybninger af armslængdeprincippet og den måde hvorpå princippet anvendes i 

praksis. Dette betyder, at Skattestyrelsen også anvender de nye regler bagud i tid inden for den frist 

der er i Skfl § 26 stk. 5.17 Derved kan koncernen blive ”fanget”, idet præciseringerne i TPG reglerne 

således anvendes på transaktioner foretaget før reglerne var opdaterede og i det hele taget kendte, 

hvilket også er til stor frustration for selskaberne. Dette gør ligeledes kendskabet og konsekvensen 

af præciseringerne til et must for koncernselskaber.   

Samtidighedskrav til TP dokumentation skærper fokus på TPG 2017 

Det har hidtil været en udbredt opfattelse blandt virksomheder og skatterådgivere, at transfer 

pricing dokumentation bare skulle foreligge i en sådan form, at den ville kunne færdiggøres indenfor 

den tidsfrist på 60 dage som man har til at aflevere dokumentation efter SKAT har anmodet herom.18 

                                                      
16 OECD report Aligning transfer pricing outcomes with value creation – executive summery 
17 Indtil 1 maj 2019 kan Skattestyrelsen regulere indkomståret 2013 
18 Jf. Skattekontrollovens § 39 stk. 3 
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Det har hele tiden været Skattestyrelsens opfattelse, at dokumentationen skulle foreligge på 

selvangivelsestidspunktet, hvilket blev bekræftet af Østre Landsret i 2018.19 Den tvivl der måtte 

have været om hvornår dokumentationen skal være færdig er afklaret, idet der med virkning fra 1/1 

2019 er indført samtidighedskrav dvs. transfer pricing dokumentationen skal foreligge i færdig form 

på selvangivelsestidspunktet for at være rettidig.20 Det betyder at transfer pricing dokumentationen 

for 2018, for at leve op til samtidighedskravet, skal udarbejdes løbende hen over året for så at 

kunne ”finpudses” umiddelbart før selvangivelsesfristen den 1. juli 2019. Det er en væsentligt øget 

arbejdsbyrde samt omstilling for danske koncernselskaber, hvilket i høj grad gør implementeringen 

af præciseringerne i TPG interessant.  

Afgørelsen fra Østre Landsret blev indbragt for Højesteret som tog stilling til hjemlen til 

skønsmæssig ansættelse.21 Højesteret fastslog efter dagældende regler, at såfremt materialet er til 

stede på ansættelsestidspunktet kan indkomsten ikke fastsættes skønsmæssigt. Dette kan få stor 

betydning for de verserende TP sager, idet virksomhederne nu får forlænget fristen til at 

tilvejebringe den fornødne dokumentation for at undgå skønsmæssig ansættelse. Det er uklart, om 

dette fortsat er gældende efter at dokumentationen fra 1/1 2019 nu per lovkrav skal foreligge på 

selvangivelsestidspunktet. 

TP sager koster tid og penge – løsning er kendskab til TPG 2017 

Når uafhængige selskaber handler med hinanden, vil både pris og vilkår afspejle markeds-

forholdene. Markedskræfterne er de modgående interesser der påvirker pris og vilkår når 

uafhængige parter handler. Sælger ønsker så høj en pris som muligt og køber ønsker så lav en pris 

som muligt. Når interesseforbundne selskaber handler indbyrdes er markedskræfterne ikke på 

samme måde i spil, hvilket giver vanskeligheder med at fastsætte en markedspris.22Det vidner de 

mange transfer pricing korrektioner om, som Skattestyrelsen hvert år gennemfører. Det fremgår af 

Skattestyrelsens seneste transfer pricing redegørelse23, at der i 2017 er gennemført 153 kontroller 

                                                      
19 SKM 2018.416.ØLR ”Microsoft sagen udtaler Østre Landsret: ”På denne baggrund finder Landsretten, at 
bestemmelsen må forstås således, at transfer pricing dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres 
på selvangivelsestidspunktet”  
20 Jv. Skattekontrollovens § 39 stk. 3 
21 SKM 2019.136.HR 
22 TPG 2017, afsnit A punkt 1.2: there may be a genuine difficulty in accurately determining a market price in the absence 
of market forces. 
23 SKAT Transfer Pricing redegørelse 2017 fra 23/8 2018. 



Side 12 af 78 

og det har medført en forhøjelse af selskabernes skattepligtige indkomst med 6,1 mia. kr. eller ca. 

115 mio. i snit, hvilket følger det strukturelle niveau. Det endelige resultat af disse transfer pricing 

forhøjelser kendes først, når virksomhedernes eventuelle klager er færdigbehandlet i klagesystemet 

og/eller afgjort via de såkaldte Mutual Agreement Procedure (MAP) sager. Sidstnævnte er hvor 

virksomhederne har anmodet om ophævelse af dobbeltbeskatning i det andet land som følge af en 

dansk forhøjelse eller omvendt.  I henhold til reglerne under EU voldgiftskonvention er skatte-

myndighederne forpligtet til at nå til enighed indenfor en 2-årig periode så reel dobbeltbeskatning 

kan undgås. Uden for EU er der ikke den samme forpligtelse, så der kan reel dobbeltbeskatning 

opstå. Der er derfor ofte tale om en langstrakt proces der tager år fra selvangivelse over 

myndighedsbehandling til eventuelt endelige afgørelse ved domstolene. Hertil skal så lægges 

yderligere 2 år eller mere til MAP processen for at undgå dobbeltbeskatning. Som eksempel kan 

nævnes selskabet Dan-Foam ApS (fremstiller Tempur Madrassen og er ejet af det amerikanske 

selskab Tempur Sealy International Inc.) verserende transfer pricing sag. Skattestyrelsen har 

foretaget en forhøjelse for årene 2001-2008 vedrørende royalty, hvilket har medført en forhøjelse 

af skatten med 1.112 mio. kr.24  

Det er derfor et område der koster en masse besvær hos både virksomheder og 

skattemyndigheder.25  

TPG er med til at sikre mere fair konkurrence 

TPG har imidlertid også til formål, at sikre en ensartet behandling af transfer pricing sager og sikre, 

at beskatningen i det enkelte land modsvarer den økonomiske aktivitet som udføres i landet. 

Dermed er TPG med til at sikre en mere fair konkurrence, hvor BEPS situationer undgås og hvor 

koncernerne derfor har råd til at bruge armslængde vilkår. TPG sikrer samme regler blandt OECD 

127 medlemslande (status 1. januar 2019). 

 

 

                                                      
24 Dan-Foam ApS årsrapport for indkomståret 2017 note 11. Sagen var ikke afklaret ved aflæggelsen af årsrapporten for 
2017 den 8/6 2018. 
25 Direktør I DI Kent Damsgaard I Børsen 11/9 2018. 
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2. TPG 1 Armslængdeprincippet – begreber og indhold. 

TPG Kapitel I som omhandler armslængdeprincippet er, som tidligere nævnt præciseret og 

foreligger i form af seneste version af bogudgaven fra juli 2017. 

Dette kapitel vil analysere de forhold der skal tages stilling til ved fastlæggelse af armslængde- 

princippet, herunder fastlæggelse af indholdet af substanskravet og hvorledes dette har betydning 

for resultatfordelingen mellem de enkelte selskaber i en koncern. Dette kapitel danner desuden 

baggrund for analysen af TPG kapitel VI om immaterielle aktiver. 

2.1 Definition af armslængdeprincippet  

Definition af armslængdeprincippet fremgår af TPG 1.6 der henviser til artikel 9 i OECD 

modeloverenskomsten: ”Where conditions are made or imposed between 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”  

Det fremgår af definitionen, at koncernselskaber skal ses som separate enheder.26 Når koncern-

selskaber indgår transaktioner med hinanden, skal det ske på samme vilkår som uafhængige 

selskaber ville have aftalt i en sammenlignelig situation.  

Centralt i definitionen står således sammenlignelighedsanalysen. Anvendelsen af armslængde-

princippet indebærer en vurdering af, om priser og vilkår for den kontrollerede transaktion 

modsvarer de priser og vilkår som ville være aftalt mellem uafhængige parter i en sammenlignelig 

situation. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Skattestyrelsen ændre indkomsten i de danske koncern-

selskaber, så det modsvarer hvad uafhængige parter ville have selvangivet. 

2.1.1 Rækkevidden af armslængdeprincippet i LL §2 

Ifølge LL §2 skal koncernforbundne parter anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået mellem 

uafhængige parter. 

                                                      
26 TPG 2017, Preface 5: af forordet fremgår, at OECD’s medlemslande har valgt ”separate entity approach” idet det giver 
det mest retfærdige resultat og minimerer risikoen for uløst dobbeltbeskatning 



Side 14 af 78 

Transaktioner omfatter alle forbindelser mellem de koncernforbundne selskaber f.eks. levering af 

varer og tjenesteydelser, låneforhold, sikkerhedsstillelse, overdragelse af aktiver, immaterielle 

aktiver der stilles til rådighed mv.  

Alle økonomiske elementer og øvrige vilkår af relevans for beskatningen, herunder f.eks. forfaldstid, 

periodisering af renter og kurstab, samt den retlige kvalifikation af transaktionen er omfattet af LL 

§ 227  

2.2 Identifikation af de kommercielle og finansielle forhold i transaktioner mellem forbundne 

parter - sammenlignelighedsanalysen. 

Som det fremgår af definitionen i afsnit 2.1 er sammenlignelighedsanalysen helt central for 

anvendelsen af armslængdeprincippet.28  Dette skyldes, at man ved brug af armslængdeprincippet 

på en kontrolleret transaktion skal vurdere om denne er indgået på samme priser og vilkår, som hvis 

transaktionen havde været mellem uafhængige parter. 

Selve sammenlignelighedsanalysen består i en analyse af 2 centrale forhold:29 

1. En præcis beskrivelse af den kontrollerede transaktion ved hjælp af identifikation af de vilkår 

og økonomisk relevante omstændigheder der er knyttet til transaktionen. 

2. Sammenligning af betingelser og økonomisk relevante omstændigheder i den kontrollerede 

transaktion med tilsvarende forhold i en transaktion mellem uafhængige parter. 

TPG kapitel I afsnit D som giver vejledning i punkt 1 behandles i denne opgave, medens TPG kapitel 

2 og 3 som giver vejledning i punkt 2 ikke behandles nærmere i denne opgave. 

Forinden analysen af de konkrete transaktioner mellem de forbundne parter er det vigtigt at opnå 

overordnet indsigt i den pågældende koncern, dens opbygning, væsentlige værdiskabende faktorer, 

hvilke immaterielle aktiver anvendes, hvilket marked opereres der i f.eks. industriproduktion, 

medicinalfremstilling mv.   

Disse oplysninger skal også fremgå af den Master File som skal udarbejdes.30 

                                                      
27 SKM2012.92.HR. og SKM 2012.212.HR. Den udvidede korrektionsadgang i Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 
omfatter således alle økonomiske elementer og øvrige vilkår af relevans for beskatningen. 
28 TPG 2017, Art. 1.33 
29 TPG 2017, Art. 1.33 
30 TPG 2017, Art. 1.34 
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2.2.1 Sammenlignelighedsfaktorer 

For at kunne sammenligne den kontrollerede transaktion med tilsvarende transaktioner mellem 

uafhængige parter er det nødvendigt først, at foretage en præcis fastlæggelse af den kontrollerede 

transaktion. Dette indebærer en samlet vurdering af de 5 sammenlignelighedsfaktorer som fremgår 

af figur 2.31 De 5 sammenlignelighedsfaktorer kortlægger de økonomisk relevante egenskaber ved 

transaktionen.32 

Figur 2 – Sammenlignelighedsanalysen med kontrolleret transaktion versus referencetransaktion. 

 

Vurderingen af i hvilket omfang de 5 faktorer er relevante for fastlæggelsen af den kontrollerede 

transaktion afhænger af, hvilke faktorer uafhængige parter ville tillægge vægt i en sammenlignelig 

transaktion (referencetransaktionen).33  Det er ikke usædvanligt, at koncernforbundne selskaber 

indgår transaktioner med hinanden, hvor det ikke er muligt, at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter. Dette betyder ikke at transaktionen ikke skal anerkendes eller ikke er 

indgået på armslængdevilkår34. Når det ikke er muligt at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, så skal den fastlagte transaktion mellem de koncernforbundne parter 

anerkendes, hvis transaktionen grundlæggende giver en økonomisk og forretningsmæssig fordel til 

hver af parterne jf. ”separate entity” princippet. En vurdering der skal foretages på resultat før skat. 

                                                      
31 TPG 2017, artikel 1.36, 1.43 
32 Oplysning herom skal fremgå af local file jf. TPG 2017 kapitel 5  
33 TPG 2017, artikel 1.37 
34 TPG 2017, artikel 1.11, artikel 1.122 

Kilde: egen tilvirkning ud fra TPG 2017, artikel 1.36
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Uafhængige parter vil vurdere om transaktionen stiller dem bedre, end hvis transaktionen ikke 

gennemføres.35 Heri vil tillige indgå en vurdering af om der er bedre realistiske alternativer, idet den 

mest optimale vil blive valgt. Hvis transaktionen samlet set giver et negativt resultat før skat er det 

en klar indikator på at den ikke er på armslængdevilkår.36 Det er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt, at 

koncernen samlet set har en fordel af transaktionen, men dette kan være en indikator for at 

transaktionen er økonomisk rationel. 

Sammenlignelighedsanalysen tager udgangspunkt i de kontraktmæssige vilkår. 

2.2.1.1 kontraktvilkår 

En kontrolleret transaktion vil ofte være formaliseret i en skriftlig kontrakt mellem selskaberne i 

hvilket tilfælde, denne er udgangspunktet ”Starting Point” i analysen.37 Den interne aftale viser 

selskabernes hensigt på aftaletidspunktet, herunder beskrives selskabernes ansvar, forpligtelser, 

rettigheder og risiko for den kontrollerede transaktion. Såfremt kontrakten er udarbejdet forinden 

og det af kontrakten fremgår, hvilke funktioner de enkelte selskaber skal udføre, hvilke aktiver der 

skal anvendes og hvilken risiko hvert selskab skal bære, er det et vigtigt grundlag for fastlæggelsen 

af transaktionen. Ved at aftale dette før transaktionen gennemføres (ex ante) og resultatet dermed 

kendes (ex post), har parterne som udgangspunkt påtaget sig en reel risiko, der berettiger til en 

aflønning.  Det er per definition ikke udtryk for risiko når resultatet af transaktionen er kendt.38  

Risiko er derfor noget parterne påtager sig inden resultatet af transaktionen er kendt. Kontraktens 

bestemmelser om dette skal ofte først stå sin prøve flere år senere. Analysen af den skriftlige 

kontrakt kan ikke stå alene ved fastlæggelsen af den kontrollerede transaktion. Dels kan kontrakten 

mangle omtale af vigtige forhold. Desuden er det væsentligt at fastlægge om selskabernes faktiske 

adfærd (actual Conduct) er i overensstemmelse med den kontraktlige aftale eller om de afviger 

herfra.  

Centralt i analysen af den kontrollerede transaktion  er således, at denne skal fastlægges ud fra 

selskabernes faktiske adfærd.39 Hvilke funktioner udfører selskaberne reelt, hvilke aktiver anvender 

selskaberne og hvilke risici har selskaberne påtaget sig og har de den finansielle kapacitet hertil. 

                                                      
35 TPG 2017, Art. 1.38, Art. 1.40 
36 TPG 2017, Art. 1.122 
37 TPG 2017, Art. 1.42 
38 TPG 2017, Art. 1.78 
39 TPG 2017, Art. 1.45, Art. 1.46, Art. 1.120 
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Såfremt selskabernes faktiske adfærd afviger fra den kontraktuelt aftalte skal transaktionen fast-

lægges ud fra de funktioner selskaberne faktisk udfører, de aktiver selskaberne faktisk anvender og 

de risici selskaberne faktisk påtager sig (factual substance).40 Kontrakten mellem 2 koncern-

selskaber foreskriver, at selskabet S betaler selskab P royalty for brugen af et immaterielt aktiv men 

realiteten er, at selskab P bærer alle risici forbundet med produktionen og afsætning af selskab S 

produkter. Realiteten er således, at selskab S er kontraktproducent og selskab P er principal, hvilket 

skal lægges til grund ved prisfastsættelsen, uagtet de kontraktligt aftalte forhold måtte bestemme 

anderledes.41 

TP dokumentationen skal indeholde en kopi af alle væsentlige kontrollerede aftaler mellem 

koncernselskaberne.42 Kontrakten skal uddybende beskrive transaktionen samt de udførte 

funktioner, aktiver og påtagne risici i overensstemmelse med parternes faktiske adfærd43. Den 

interne kontrakt skal understøtte, at selskaberne har hver deres fordel på transaktionstidspunktet 

– målt som resultat efter skat. Det må derfor anbefales koncernselskaber at være omhyggelige ved 

udarbejdelsen af kontrakten og ”skræddersy” den til transaktionen, fremfor at vælge en ”standard” 

kontrakt. 

Den faktiske adfærd fastlægges på baggrund af en funktions-og risiko analyse. 

2.2.1.2 Funktions- og risiko analyse 

Ved handel mellem uafhængige parter vil prisen altid afspejle de funktioner, aktiver og risici 

parterne udfører, anvender og påtager sig44. Ved fastlæggelsen af den kontrollerede transaktion 

skal der foretages en funktions-og risikoanalyse for at kunne sammenligne med uafhængige 

transaktioner.  

Funktionsanalysen skal identificere de væsentlige funktioner der udføres, de aktiver der anvendes 

og de risici som parterne påtager sig i forhold til transaktionen. Dette indebærer også at fastlægge 

de forbundne selskabers kompetencer og kapacitet. Funktioner som forskning/udvikling/design,  

                                                      
40 TPG 2017, Art. 1.46, Art. 1.120 
41 Eksempel tilrettet ud fra TPG 2017, Art. 1.48 
42 Bekendtgørelse nr. 1297 af 31/10 2018 § 5 stk. 2 punkt 4 
43 Se tillige artikel i Revision og regnskabsvæsen nr. 4 2017 der anbefaler at koncerninterne aftale skræddersyes. 
44 TPG 2017, Art. 1.51, SKM 2018.173.LSR: at prisfastsættelsen skal baseres på en sammenlignelighedsanalyse af 
lignende transaktioner mellem uafhængige selskaber i forhold til de relevante sammenlignelighedsindikatorer. 
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produktion/montage, indkøb, markedsføring, distribution/transport, ledelse, administration og 

finansiering har betydning for sammenligneligheden. Vigtigt er også at få afdækket hvilke selskaber 

i koncernen der træffer beslutning om koncernens strategi og risici.45 

Det er helt centralt, at funktions-og risiko analysen afdækker og identificerer de væsentligste risici 

som parterne har påtaget sig, idet placeringen heraf påvirker pris og vilkår for transaktionen.46 Priser 

og vilkår i markedstransaktioner afhænger således af parternes værdiskabende bidrag.  Størstedelen 

af guidelines 2017 koncentrerer sig om risici, hvilket dog ikke skal tages som et udtryk for at risici er 

vigtigere end funktioner blot det faktum, at det at analyser risici er forbundet med større 

vanskeligheder end at analysere funktioner.47 I TPG 2017 guidelines har OECD udarbejdet en 6 trins 

analyse vedrørende risici.48 I analysen gøres der brug af 3 centrale begreber: 

• Styring af risiko (risk management) 

• Kontrol over risiko (control over risk) 

• Finansiel kapacitet til at bære risiko (financial capacity to assume risk) 

Styring af risiko 

Styring af risiko indebærer, at vurdere og reagere på risiko og omfatter følgende 3 elementer:49 

1) Kompetencen til at træffe beslutninger om at acceptere, afslutte eller afvise en risikofyldt 

forretnings/investeringsmulighed samt den faktiske udøvelse af denne beslutningstagning. 

2) Kompetencen til at træffe beslutninger hvorledes risikoen ved transaktionen skal håndteres 

og den faktiske udøvelse af denne beslutningstagning. 

3) Kompetencen til at træffe beslutning om foranstaltninger om af begrænse risikoen (risk 

mitigation), samt den faktiske udøvelse af denne beslutningstagning. 

Kontrol over risiko 

Kontrol over risiko omfatter de 2 første elementer i styring af risiko.50 Kontrol over risiko kræver at 

                                                      
45 TPG 2017, Art. 1.55 
46 TPG 2017, Art. 1.56 udtrykt modsat idet en analyse der ikke korrekt afdækker risici er ufuldstændig 
47 TPG 2017, Art. 1.59 
48 TPG 2017, Art. 1.60 
49 TPG 2017, Art. 1.61 
50 TPG 2017, Art. 1.65 
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et selskabs medarbejdere har den fornødne evne og kompetence til at træffe beslutning om at 

påtage sig risiko51. Dette stiller nogle specifikke krav til de personer i selskabet der skal udøve disse 

beslutningstager funktioner: 

• Forståelse og indsigt i risikoen 

• Evne til at analyse relevante informationer til vurdering af risikoen og resultatet heraf 

• Adgang til relevante informationer enten selv indsamlet eller ekstern rekvireret 

Formel godkendelse f.eks. af beslutninger truffet af andre, udfærdigelse af mødereferater fra møder 

hvor beslutning om risiko er taget, udfærdigelse af politikker besluttet og vedtaget af andre, anses 

ikke for kontrol over risiko.52 

Finansiel kapacitet til at bære risiko 

Dette defineres som adgang til finansiering for at kunne påtage sig en risiko eller afdække risikoen, 

betaling for funktioner vedrørende reduktion af risiko samt finansiel kapacitet til at bære 

konsekvenserne af risikoen hvis disse skulle indtræde53. Dette skal vurderes på ”stand alone” basis 

for hvert selskab, baseret på de aktiver selskabet ejer og de realistiske muligheder selskabet har for 

at få stillet yderligere likviditet til rådighed. Hvis selskabet ikke selvstændigt har finansiel kapacitet 

til at bære risikoen må risikoen allokeres til andre koncernforbundne selskaber.  

Figur 3 – 6 trins analysen af risiko 

  

                                                      
51 TPG 2017, Art. 1.66 
52 TPG 2017, Art. 1.66 
53 TPG 2017, Art. 1.64 

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

prisfastsæt

Trin 5

Trin 6

Identifikation af økonomisk væsentlige risici 

Identifikation af risiko fordeling mellem selskaberne i henhold til kontrakten 

Analyse af selskabernes funktioner i forhold til risiko 

Er der overensstemmelse mellem trin 1-3 

Ja Hvis nej: reallokering af risici der modsvarer faktisk adfærd  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017, artikel 1.60 

Aflønning der afspejler faktisk adfærd  
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Kontrollen med risiko foretages via 6 trins analysen som vist i figur 3 og neden for følger 

gennemgang af de enkelte trin 

2.2.1.2.1 Trin 1 om identifikation af økonomisk væsentlige risici 

Typer af økonomisk relevante risici der skal vurderes: 

Strategiske eller markedsmæssige risici:54 Risici som er forsaget af eksterne risikofaktorer såsom: 

• politisk forhold - her kan nævnes Brexit som eksempel  - EU sikrer ens regler, standarder og 

procedurer som er med til at fremme den frie samhandel, hvorfor Brexit vil fordyre import 

og eksport fra UK.) 

•  handelsmæssige og regulatoriske begrænsninger -  f.eks. den begyndende handelskrig 

mellem USA og Kina som fordyrer import og export grundet bl.a. stigende toldsatser. Dette 

får f.eks. Danfoss til at overveje at flytte produktion til Kina.) 

•  Konkurrence - presser samlet indtjening, krav om investering) 

•  teknologisk udvikling - f.eks. nethandel vinder frem på bekostning af fysiske butikker, 

manglende produktudvikling. Af artikel i Fyns Stiftstidende den 27/1 2019 fremgår, at i både 

Tyskland og England har AMAZON sat sig tungt på nethandlen og ændret forbrugernes 

adfærd markant. Nokia er et andet eksempel på et firma der ikke fulgte med den 

teknologiske udvikling) 

Infrastruktur og operationelle risici:55 Risici som er relateret til selskabets forretningsdrift såsom: 

• Konkurrenceevne - manglende tilpasning til markedet/efterspørgslen. Her er legetøjskæden 

Fætter BR et eksempel på en virksomhed der ikke fik tilpasset forretningsmodellen til 

markedet med det resultat at konkurrenceevnen forsvandt) 

•  interne processer - nedbrud i netbutik kan påvirke salget, specielt hvis det sker på en af 

årets vigtigste handelsdage f.eks. ”Black Friday”)56 

• It sikkerhed - Brist i selskabets it sikkerhed kan påvirke salget negativt. Som eksempel kan 

anføres, at Isenkræmmerkæden Bahne af flere gange var ramt af hacker nedbrud på deres   

                                                      
54 Se artikler i bilag 2 der supplerer og uddyber de omtalte eksempler 
55 Se artikler i bilag 2 der supplerer og uddyber de omtalte eksempler 
56 TVM vest artikel 23/11 2018, ”Netbutik nede på Black Friday” 
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hjemmeside, som påvirkede salget negativt. 

Finansielle risici: Risici relateret til selskabets evne til at styre likviditet og finansiel kapacitet. 

Det kan være udefrakommende faktorer såsom bankkrak, økonomisk krise57 eller interne 

faktorer såsom risikable investeringer, risikable udlån og mangel på intern kontrol mv.58  

Transaktionsrisici: Relateret til prissætning og betalingsbetingelser i kommercielle transaktioner 

Skades og ulykkesrisiko: risici relateret til eksterne faktorer så som naturkatastrofer. 

2.2.1.2.2 Trin 2 Identifikation af risiko fordeling mellem selskaberne i henhold til kontrakten. 

Som tidligere anført, er kontrakten udtryk for selskabernes tilsigtede påtagelse af risiko. Uagtet at 

kontrakten er vigtig er den kun udgangspunktet, idet det skal fastlægges om der er overens-

stemmelse med den måde selskaberne faktisk styrer og kontrollerer risici.59 

2.2.1.2.3 Trin 3 Analyse af selskabernes funktioner i forhold til risiko 

I trin 3 skal funktionerne hos de enkelte koncernselskaber i transaktionen analyseres i forhold til 

risiko med det formål at give information om:60 

• Hvordan koncernselskaberne opererer i forhold til påtage sig og styre væsentlige risici ved 

transaktionen 

• Hvilken af koncernselskaberne der påtager sig kontrol-og risikominimeringsfunktioner 

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

af realiseret risiko 

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

Kontrol over risikoen vil sige, at selskabet har evnen til at beslutte om risikoen skal påtages, afvikles 

eller afvises og kompetencen til at beslutte hvorledes der skal reageres på denne risiko.61 

2.2.1.2.4 Trin 4 som foretager fortolkning af informationen tilvejebragt i trin 1-3 

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

vurderes, om den kontraktligt aftalte risiko er i overensstemmelse med selskabernes adfærd som 

                                                      
57 Efter krakket i Lehmann Brothers i 2008 var der en periode hvor bankerne var tilbageholdende med långivning 
58 Berlingske 5/1 2015, ”Konkursen i OW Bunker skyldtes bl.a. særegen handel med kunde - alt for stor kredit” 
59 TPG 2017, Art. 1.81 
60 TPG 2017, Art.  1.82 
61 TPG 2017, Art. 1.65 og 1.66 
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analyseret under trin 3.62 Det skal tillige fastlægges om det koncernselskab der har påtaget sig 

risikoen, samtidig har kontrol over denne og den finansielle kapacitet til at påtage sig denne.  

Når det koncernselskab der ifølge kontrakten har risikoen, ikke samtidig kontrollerer risikoen eller 

har den finansielle kapacitet til at påtage sig denne, skal der ske en reallokering som beskrevet under 

trin 563 Det er derfor vigtigt, at kontraktgrundlaget udarbejdes omhyggeligt så det afspejler faktisk 

adfærd, således af aftalen ikke bliver tilsidesat i trin 4.  

2.2.1.2.5 Trin 5 Re-allokering af risiko så det modsvarer faktuel adfærd 

Hvis det i trin 4 er fastlagt, at det koncernselskab der påtager sig risikoen, ikke udøver kontrol over 

risikoen eller ikke har den fornødne kapacitet til at bære risikoen, så skal risikoen og dertil hørende 

aflønning allokeres til det koncernselskab der lever op til de 2 krav, således at risikofordeling 

afspejler koncernselskabernes faktiske adfærd. Såfremt der er 2 eller flere selskaber der lever op til 

de 2 krav, skal risikoen allokeres til det koncernselskab der udøver mest kontrol over risikoen.64  

2.2.1.2.6 Trin 6 Aflønning der afspejler faktisk adfærd 

Aflønning skal afspejle koncernselskabernes faktiske adfærd og tillige opfylde den økonomiske 

substanstest som tidligere beskrevet.  

Figur 4 – Prisfastsættelse afspejler koncernselskabets funktioner, aktiver og risici samt dets kontrol. 

 

                                                      
62 TPG 2017, Art 1.86 
63 TPG 2017, Art. 1.91, Art 1.96 
64 TPG 2017, Art. 1.98 
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Som det fremgår af figur 4 fungerer det udenlandske datterselskab som kontraktproducent og skal 

derfor alene aflønnes for udførelsen af selve produktionsaktiviteten og de begrænsede risici, der er 

forbundet hermed. Aflønningen sker til cost plus med markedsmæssigt avancetillæg. Det danske 

moderselskab som bærer alle øvrige risici og er derfor berettiget til residualindkomsten. 

Hvis koncernselskabet er kendetegnet ved, at der ikke udføres nogle funktioner og det hverken har 

den fornødne kompetence i form af medarbejdere til at kunne styre og kontrollere risikoen og ej 

heller den finansielle kapacitet til at påtage sig konsekvensen af risikoen vil selskabet ikke blive 

anerkendt som berettiget til nogen aflønning i henhold til armslængdeprincippet. Disse selskaber 

betegnes ofte Cash Box selskaber og når der ikke er ansatte i disse selskaber kan de ikke styre og 

kontrollere risiko og derfor ikke opnå aflønning. 

I en konkret sag omhandlende indkomstårene 2007-2011 havde et dansk salgsselskab (H1DK) i en 

årrække udvist underskud.65 Efter Skattestyrelsens opfattelse, var H1DK en ”low risk distributor”, 

hvorfor selskabet ikke havde modtaget en rimelig aflønning, der modsvarede selskabets aktiviteter. 

Skattestyrelsen havde derfor forhøjet selskabets indkomst med et kompenserende vederlag. 

Aktiviteterne i H1DK havde været til fordel for koncernen som helhed og modparten for ændringen 

var efter Skattestyrelsens opfattelse koncernens ultimative moderselskab. Skattestyrelsens 

forhøjelse blev foretaget i overensstemmelse med trin 5 i risikoanalysen, idet risiko ved markedet 

blev flyttet til det udenlandske moderselskab (principal). Skatteyder anførte, at H1DK var en ”fully 

fledged distributor” med decentraliserede aktiviteter, som bærer risikoen på det danske marked, 

som af forskellige årsager havde været underskudsgivende. Skatteyder anførte, at Skattestyrelsen 

med det kompenserende vederlag havde statueret en manglende kontrolleret transaktion (en ny 

transaktion) som der ikke var belæg for. LSR tiltrådte skatteyders synspunkt og nedsatte 

Skattestyrelsens forhøjelse.  

2.2.1.3 Karakteristika/egenskaber ved varer og tjenesteydelser 

Forskelle i produktet eller ydelsens karakteristika og egenskaber har betydning for værdien på 

markedet.66 Det er derfor vigtigt at identificere og sammenligne betydningsfulde karakteristika ved 

et produkt eller serviceydelse såsom kvalitet, varemærke, mængde og garanti. Virksomheden kan 

                                                      
65 SKM 2018.511.LSR 
66 TPG 2017, Art. 1.107 
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have adskilt varen i et sådant omfang fra konkurrerende produkter at disse ikke kan anvendes som 

sammenligningsgrundlag.67  

2.2.1.4 Økonomiske omstændigheder 

Hvem af koncernselskaberne bærer risikoen for de identificerede økonomiske omstændigheder. 

Som eksempel kan nævnes intensiteten af konkurrencen på markedet f.eks. Amazon’-s indtog på 

markedet68 og offentlig regulering på markedet f.eks. virkning af Brexit. Krakket i legetøjskæden 

Fætter BR var bl.a. udslag af konkurrence fra substituerende produkter eller serviceydelser, 

placeringen i markedet (øget nethandel), konkurrencen på markedet (legetøj til salg f.eks. i 

Bilka/COOP) mv.  

2.2.1.5 Forretningsstrategier 

Forskellige forretningsstrategier hos selskaberne kan have betydning for pris-og vilkårsfast-

sættelsen. Formålet er her at identificere og sammenligne forretningsstrategier som efter 

armslængdeprincippet skal afspejles i prisen på kort og langt sigt. En forretningsstrategi som har til 

formål at trænge ind på et marked eller forøge markedsandelen kan som konsekvens betyde, at der 

accepteres lavere lønsomhed i en periode. Som eksempel kan henvises til elektronikkæden Power’s 

indtrængen på det danske marked som i årene 2014 til 2017 kostede mere end halv mia. kr.69 Det 

skal fastlægges hvem der har risikoen ved et givet strategisk tiltag. Hvis der er tale om en situation 

hvor moderselskabet er principal og salgsdatterselskabet er ”low risk distributor”, vil det være 

moderselskabet der skal bære risikoen og dermed den økonomiske konsekvens ved det strategiske 

tiltag. En lavere salgspris ved datterselskabets salg til eksterne kunder eller ekstraordinære 

markedsføringsomkostninger vil betyde, at moderselskabet må sælge til datterselskabet til under 

markedspris for at kompenserer datterselskabet. Moderselskabet bærer således risikoen og 

datterselskabets aflønning er ofte baseret på TNNM metoden med en margin til aflønning af den 

udførte salgsfunktion. Hvis datterselskabet derimod er ”full fledged distributor” må datterselskabet 

helt eller delvist bære risikoen og den økonomiske konsekvens af det strategiske tiltag.70  

                                                      
67 Iphone fra Apple er et produkt som tidligere har formået at udskille sig effektivt fra konkurrerende selskabers 
mobiltelefoner. Apples forspring toppede omkring lanceringen af Iphone 4S 
68 Som yderligere eksempel fra Finans.dk 31/1 2019 ”discountkæder blæser til angreb – 43 nye butikker inden udgangen 
af året” 
69 Se bilag 2 for artikel 
70 TPG 2017, artikel 117 
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2.3 Anerkendelse af den nøjagtigt afgrænsede transaktion. 

Udgangspunktet er, at transaktioner struktureret af koncernen godkendes. Hvis der findes 

transaktioner mellem uafhængige parter, der kan sammenlignes med transaktionen mellem de 

koncernforbundne selskaber, så skal transaktionen anerkendes.71 Koncernforbundne selskaber har 

ofte transaktioner indbyrdes der ikke umiddelbart kan sammenlignes med uafhængige 

transaktioner. Sådanne transaktioner skal anerkendes hvis transaktionen er kommercielt rationel. 

Dette indebærer at alle koncernselskaber involveret i transaktionen har egen separat fordel – efter 

skat betragtning – af at gennemføre transaktionen.72 

2.4 Yderligere forhold af betydning ved fastsættelse af priser og vilkår. 

Tilstedeværelsen af en samlet medarbejderstab kan have stor betydning for prisfastsættelsen af 

priser og vilkår for transaktioner. I sammenlignelighedsanalysen skal der tages højde for de unikke 

kompetencer og erfaring der er hos virksomhedens medarbejderstab og som har betydning ved en 

given aktivitet 

Flytning af medarbejdere mellem koncernforbundne selskaber kan give anledning til, at det 

modtagne selskab skal betale for den besparelse i form af rekrutterings-og oplæringsomkostninger 

som det afgivende selskab har afholdt. Modsætningsvis kan den situation forekomme, at afgivende 

selskab skal betale for de forpligtelser som det modtagende selskab påtager sig ved at overtage de 

pågældende medarbejdere. 

Flytning af enkelte medarbejdere mellem 2 koncernforbundne selskaber vil ofte ikke have nogen 

påvirkning på resultatet. Hvis det drejer sig om medarbejdere med særlig viden f.eks. vedr. 

produktionsprocessen, produkter og lign der har betydning for værdiskabelsen og den fremtidige 

indtjening forholder det sig anderledes. I denne situation så anses de immaterielle aktiver for 

overført sammen med medarbejderne, for hvilket der skal betales kompensation. Der henvises til 

kapitel 3 for nærmere analyse heraf. 

 

                                                      
71 TPG 2017, artikel 1.122 
72 TPG 2017, artikel 1.123 
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3.TPG kapitel VI - Immaterielle aktiver 

I dette kapitel beskrives og analyseres den supplerende vejledning der er i TPG kapitel VI vedrørende 

håndteringen af immaterielle aktiver. Beskrivelsen inddrager tillige den supplerende vejledning som 

OECD har udstedt til skattemyndighederne vedrørende Hard-To-Value Intangibles (HTVI) fra juni 

2018 (Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value 

Intangibles) fremadrettet benævnt ”Vejledning til Skattemyndigheder”. Det skal bemærkes, at 

denne vejledning er udstedt til skattemyndighederne, men kendskab til skattemyndighedernes 

fortolkning af reglerne i TPG om HTVI er vigtig information for koncernforbundne selskaber. 

Behandlingen af immaterielle aktiver var en del af BEPS projektet (action point 8), idet immaterielle 

aktiver har stor betydning for koncernens resultatfordeling. Immaterielle aktiver er mobile aktiver 

hvis ejerskab rimelig nemt kan flyttes mellem koncernforbundne selskaber. TPG kapitel VI er som 

konsekvens af BEPS projektet udbygget markant og præciseret med det formål, at vedtage en bred 

og klar definition, sikre at resultatfordeling afspejler de enkelte selskabers bidrag til værdiskabelsen 

og udvikle regler til håndtering af HTVI.  At der er tale om en markant udbygning af kapitel VI 

illustreres i det faktum, at i TPG 2010 versionen fyldte kapitel VI 14 sider mod nu 72 sider i TPG 2017. 

Det opdaterede TPG kapitel VI blev offentliggjort i oktober 2015 og erstattede kapitel VI fra 2010 og 

er nu indarbejdet i TPG 2017. Det er vigtigt for koncernforbundne selskaber, at forstå indholdet af 

de opdaterede regler og derfor er formålet med dette kapitel at give vejledning til 

koncernforbundne selskaber, så de kan administrere reglerne. 

3.1 Definition af immaterielle aktiver 

Det har for OECD været vigtigt, at definitionen af immaterielle aktiver hverken blev for smal eller 

for bred. En for smal definition indebærer den risiko, at aktiver som anerkendes som immaterielle 

aktiver med betydning for værdiskabelsen mellem uafhængige parter (og derfor vil udløse 

kompensation ved anvendelse eller overdragelse) falder udenfor definitionen. Modsat kan en for 

bred definition inddrage aktiver som ikke tillægges værdi mellem uafhængige parter.73 

 

                                                      
73 TPG 2017, artikel 6.5 
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TPG 2017 opstiller følgende krav, som alle skal være opfyldt – for at der er tale om et immaterielt 

aktiv:74 

+ Noget der ikke er et materielt eller finansielt aktiv 

+ Noget der kan ejes eller kontrolleres med henblik på forretningsmæssigt brug 

+ Noget hvor benyttelse eller overdragelse ville blive kompenseret mellem uafhængige parter 

Definitionen har således et vidt anvendelsesområde. Definitionen af immaterielle aktiver tager ikke 

udgangspunkt i regnskabsmæssige eller juridiske definitioner, men på hvorvidt overdragelse mellem 

uafhængige selskaber ville udløse betaling/kompensation. 

Immaterielle aktiver skal identificeres med nøjagtighed, hvilket indebærer specifikation af det 

pågældende aktiv, dets bidrag til værdiskabelsen i den kontrollerede transaktion, de vigtige 

funktioner og risici forbundet med udvikling, forbedringer, vedligeholdelse, beskyttelse og 

udnyttelse af aktivet samt dets driftsmæssige sammenhæng med andre immaterielle og materielle 

aktiver.75 Specifikation af bidrag til værdiskabelsen og de vigtige funktioner er en konsekvens af det 

øgede fokus på hvilke immaterielle aktiver og hvilke selskaber, der reelt skal modtage indtægten 

hidrørende fra udnyttelsen af de immaterielle aktiver. Beskrivelsen af de immaterielle aktiver og 

vigtige funktioner i relation hertil er nu en væsentlig del af indholdet i den Master File som skal 

udarbejdes for de koncernforbundne selskaber.76 I afsnit 3.2 og 3.2.1 redegøres nærmere for de 

vigtige funktioner og risici vedr. immaterielle aktiver. 

Det er ikke et krav for at opfylde definitionen, at det immaterielle aktiv kan beskyttes ved 

registrering, kontrakt eller anden form, uagtet at f.eks. patent på et lægemiddel kan medvirke til at 

øge rettighedens værdi. Det er heller ikke et krav at aktivet kan overdrages særskilt.77 Ifølge TPG 

2017 kan 2 immaterielle aktiver således være så tæt forbundne, at det ikke er praktisk muligt at 

overdrage det ene uden samtidig at overdrage det andet. Som eksempel nævnes varemærker og 

goodwill.78 (Et andet eksempel kan være Coca Cola – overdragelse af varemærket uden opskriften)  

                                                      
74 TPG 2017, artikel 6.6 
75 TPG 2017, artikel 6.12 
76 Bekendtgørelse nr. 1297 af 31/10 2018 om dokumentation om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner 
77 TPG 2017, artikel 6.8 
78 TPG 2017, artikel 6.95 



Side 28 af 78 

I TPG 2017 er der givet eksempler på forskellige immaterielle aktiver der er omfattet af definitionen 

men der er ikke tale om en udtømmende opremsning:79 

• Patenter – juridisk ret der giver ejeren eksklusiv ret i en tidsperiode, som eksempel kan 

nævnes medicinalindustrien hvor patenter på lægemidler har stor betydning for 

indtjeningen. 

• Know how og forretningshemmeligheder – forretningshemmeligheder og viden der har 

betydning for produktion, salg, indkøb, forskning og udvikling mv. men som ikke er 

patenteret. Som eksempel kan nævnes Jysk som har formået at opnå indtjening på salg 

stærkt konkurrenceprægede varer. 

• Varemærke/brands og varenavne – rettigheder der er med til at adskille produkterne fra 

konkurrenterne, promovere produktet og give kommerciel værdi. Rettighederne kan være 

beskyttet ved ophavsrettigheder. Som eksempel på brands kan nævnes Lego80. 

• Kontraktuelle rettigheder og regeringslicenser – kan være udstedt af leverandører, kunder 

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

Som eksempel kan nævnes olieselskabers ret til at udvinde olie. Selskabsregistreringer er 

derimod ikke et immaterielt aktiv. 

• Licens og andre begrænsede rettigheder – rettigheder begrænset til bestemt brug, bestemt 

område eller andre begrænsninger er ofte organiseret via licenser. 

• Goodwill – vedrører ofte residualværdien f.eks. i en købesumsfordeling når alle øvrige 

immaterielle aktiver er identificeret. I TPG 2017 er der derfor ikke en præcis definition på 

goodwill – det afgørende er om der er en merværdi som uafhængige parter ville betale for.    

Af TPG 2017 fremgår, at følgende ikke i sig selv er immaterielle aktiver uagtet de kan øge værdien 

af andre immaterielle aktiver. Fælles for nedenstående er at de ikke kan ejes eller kontrolleres: 

÷ Koncern synergi – koncernfordele kan øge indtjeningen, f.eks. reduktion af omkostninger, 

større indkøbsvolumen, mængderabatter, reduktion af finansierings omkostninger m.v. Af 

TPG 2017, artikel 6.81 fremgår, at der som hovedregel ikke skal betales for brug af ”company 

name” men der kan være tilfælde hvor der skal betales f.eks. brug af navnet ”Microsoft” 

                                                      
79 TPG 2017, artikel 6.15 – 6.31 
80 Dansk Markedsføring (markedsforing.dk) 13/6 2018 - Lego nr. 1 brand i DK i 2018 
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÷ Markedsspecifikke forhold -  større eller mindre købekraft hos kunderne, lave løn-

omkostninger, nærhed til markedet mv.   

Baseret på ovenstående er spørgsmålet, om en samlet medarbejderstab, dygtige forskere, med-

arbejdere som besidder særlige kvalifikationer eller viden kan klassificeres som et immaterielt aktiv. 

Som det fremgår af afsnit 2.4 udgør en samlet medarbejderstab ikke et immaterielt aktiv og 

medarbejdere kan ikke ejes eller kontrolleres. Såfremt der ved overførsel af medarbejdere tillige 

overføres know how mv. må dette prisfastsættes særskilt. 

Det skal bemærkes, at et selskabs regnskabsmæssige balance sjældent vil kunne anvendes som 

dokumentation for hvilke immaterielle aktiver, der er i den pågældende virksomhed. Internt 

oparbejdede aktiver f.eks. know how, kunderelationer, varemærker, goodwill mv. er ikke altid 

aktiveret i balancen. I nogle tilfælde vil f.eks. udgifter til forskning og udvikling være aktiveret i 

balancen, men værdiansættelsen her vil være til kostværdi og ikke til dagsværdi.  I forbindelse med 

koncernetablering, hvor selskabet overtages og indlemmes i en ny koncern vil selskabets 

immaterielle aktiver blive balanceført.  På overtagelsestidspunktet skal der i henhold til IFRS 3 (dette 

er er også muligt efter Årsregnskabslovens §122) udarbejdes en købesumsallokering, som skal 

indeholde og prissætte alle selskabets aktiver til dagsværdi, herunder immaterielle aktiver som ikke 

tidligere har været balanceført.  Opgørelsen er i denne situation baseret på en aftale mellem 

uafhængige parter.  Ved intern handel mellem koncernselskaber skal der, uagtet der ikke 

regnskabsmæssigt er krav herom også ske registrering og prisfastsættelse af immaterielle aktiver 

som uafhængige parter ville have ydet vederlag for. 

3.2 Funktioner, aktiver og risici i forhold til immaterielle aktiver 

Som det blev beskrevet i kapitel 2 vedr. TPG kapitel I er det centralt i funktionsanalysen, at 

identificere hvilke koncernforbundne selskaber der udfører funktioner, anvender aktiver, påtager 

og kontrollerer risici i forbindelse med den kontrollerede transaktion. Denne analyse er særligt 

udfordrende, når det drejer sig om immaterielle aktiver. Det er ofte umuligt at finde sammen-

lignelige transaktioner mellem uafhængige parter, idet immaterielle aktiver som regel er unikke. 

Immaterielle aktiver betegnes som unikke og værdifulde, hvis de ikke er sammenlignelige med 

immaterielle aktiver i en uafhængig transaktion og hvis en udnyttelse af aktivet forventes, at 
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medføre et merafkast.81 Immaterielle aktiver er ”mobile” aktiver hvorfor ejerskab, anvendelse, 

funktioner, aktiver og risici kan være fordelt på flere koncernforbundne selskaber, ofte i en 

sammenhæng, der ikke er sammenligneligt med forhold hos uafhængige parter. Der kan desuden 

være udfordringer med at fastlægge den effekt, et givet immaterielt aktiv har på værdiskabelsen i 

koncernen, ligesom der kan være tidsmæssig forskydning mellem bidraget til værdiskabelsen og den 

realiserede indtægt herfra. 82 Ved udvikling af f.eks. lægemidler går der ofte en årrække inden salg 

og indtægt materialiserer sig. 

Retten til afkastet af det immaterielle aktiv skal fordeles mellem de koncernforbundne selskaber i 

henhold til udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici vedrørende DEMPE funktioner. I 

analyser vedr. immaterielle aktiver er det derfor vigtigt, at der tillige foretages en præcis 

fastlæggelse af funktioner, aktiver og risici i relation til DEMPE funktioner.83  

3.2.1 DEMPE funktioner 

DEMPE funktioner er en forkortelse for Development (udvikling), Enhancement (forbedring), 

Maintenance (vedligeholdelse), Protection (beskyttelse) og Exploitation (udnyttelse). Det 

opdaterede TPG kapitel VI har fokus på DEMPE funktioner, som er fremhævet som vigtige funktioner 

som knytter sig til immaterielle aktiver.  

Figur 5 – Illustration af vigtigheden af de enkelte DEMPE funktioner. 

 

                                                      
81 Tpg 2017, artikel 6.17 
82 TPG 2017, artikel 6.33 
83 TPG 2017, artikel 6.12, 6.32, 6.48, 6.59 

Kilde: egen tilvirkning ud fra TPG 2017, artikel 6.32
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Afhængig af de konkrete forhold i koncernen kan der være forskel på vigtigheden af DEMPE 

funktionerne og figur 5 viser et eksempel på, at beskyttelse og vedligeholdelse er mindre vigtige i 

forhold til udnyttelse, udvikling og forbedring. Dette kunne være f.eks. Novo.  

Med fokus på DEMPE funktioner har TPG 2017 vægt på, hvilke koncernforbundne selskaber der 

bidrager til værditilvækst for immaterielle aktiver og mindre på hvem der juridisk ejer de 

pågældende immaterielle aktiver. 

3.2.2 6 trins analysen i relation til TPG 2017 kapitel VI. 

Til at imødegå de særlige udfordringer forbundet med fastlæggelsen af værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver er der opstillet en 6-trins analyse. 6-trins analysen er i grundsubstans lig med 

analysen beskrevet i Kapitel 2 suppleret med analyseelementer knyttet til immaterielle aktiver 

herunder væsentligst fokus på DEMPE funktioner:84   

Trin1 Identificer det immaterielle aktiv og den tilknyttede risiko 

Identificer det specifikke immaterielle aktiv som anvendes eller overdrages i forbindelse med 

transaktionen og den specifikke risiko tilknyttet DEMPE funktionerne. 

Trin 2 Identificer kontraktgrundlaget 

Identificer alle kontraktuelle forhold.  Speciel fokus på fastlæggelse af juridisk ejerskab i henhold til 

kontraktligt grundlag, licensaftaler og øvrige indicier inkl. fordeling af risiko imellem de 

koncernforbundne selskaber. 

Trin 3 Funktionsanalyse 

Identificer hvem der udfører funktioner, anvender aktiver og håndterer risiko relateret til DEMPE 

ved en funktions-og risikoanalyse, særligt hvem der kontrollerer outsourcede funktioner og 

væsentlige risici forbundet hermed. 

Trin 4 Sammenhold kontrakts forhold med faktisk adfærd 

Opnå bekræftelse på overensstemmelse mellem de kontraktuelle forhold og parternes faktiske 

adfærd og konstater, hvorvidt den part der har påtaget sig risikoen i relation til DEMPE funktioner  

også kontrollerer denne risiko og har finansiel kapacitet til at påtage sig denne risiko. 

 

                                                      
84 TPG 2017, Artikel 6.34 
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Trin 5 Fastlæg den aktuelle kontrollerede transaktion 

Fastlæg den aktuelle kontrollerede transaktion relateret til DEMPE funktionerne herunder i forhold 

til ejerskab, øvrige kontraktuelle forhold og parternes faktiske adfærd samt eventuel omfordeling 

efter vejledningen i kapitel I.  

Trin 6 Fastlæg armslængdepriser i overensstemmelse med funktioner, aktiver og risiko 

Såfremt muligt fastsæt en armslængdepris for transaktionen i overensstemmelse med de enkelte 

selskabers bidrag af udførte funktioner, anvendte aktiver og påtaget risiko. 

Når 6 trins analysen udføres for kontrollerede transaktioner der indeholder immaterielle aktiver er 

fastlæggelse af juridisk ejerskab og andre kontraktuelle forhold vigtige udgangspunkter i analysen 

men dette er ikke i sig selv tilstrækkelig til at opnå indtægter fra de immaterielle aktiver.85 Centralt 

i analysen er identifikationen af DEMPE funktioner og de væsentlige risici relateret til disse 

funktioner, idet DEMPE er fremhævet som vigtige funktioner i værdiskabelsen af immaterielle 

aktiver. I denne proces er det vigtigt, at inddrage nedenstående funktioner og risici som er relevante 

i vurderingen af de immaterielle aktiver:86 

Skema 1 – vigtige funktioner og risici i relation til immaterielle aktiver 

Relevante funktioner Relevante risici 

• Design af og kontrol med vigtige markeds-

føringsprogrammer. 

• Overordnede beslutninger om grundforsk-

ning 

• Kontrol med strategiske beslutninger ved-

rørende forskningsprojekter og styring og 

kontrol med budgetter.   

• Forsvar og beskyttelse af immaterielle 

aktiver 

• Løbende kvalitetskontrol af funktioner 

udført af andre parter. 

 Risiko relateret til udviklingen af 

immaterielle aktiver, herunder risikoen for 

at R&D og markedsføring ikke fører til 

succes. 

 Risikoen for at et produkt forældes. 

 Risikoen for krænkelse af den immaterielle 

rettighed herunder at omkostninger til for-

svar af rettigheden er ressourcekrævende. 

 Produktansvar og lignende risici. 

 Risikoen ved den økonomiske gevinst ved 

udnyttelsen af rettigheden.  

                                                      
85 TPG 2017, Artikel 6.42 
86 TPG 2017, artikel 6.56 (vigtige funktioner) og 6.65 (vigtige risici) 
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De koncernforbundne selskaber skal udarbejde koncerninterne kontrakter vedrørende de 

immaterielle aktiver. Heraf skal det fremgå, hvilke selskaber der ejer de pågældende aktiver og 

hvilke selskaber der udfører de vigtige funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici i relation til 

DEMPE funktioner. Det er vigtigt, at kontrakterne afspejler faktisk adfærd, herunder hvilke selskaber 

der udøver beslutningskompetence og har kapacitet til at påtage og kontrollere risiko. Dette var 

ligeledes fremhævet som vigtigt punkt i kapitel I om armslængdeprincippet. På baggrund heraf kan 

aflønningen af de enkelte koncernforbundne selskaber fastlægges. Dette er i praksis en vanskelig 

øvelse når det drejer sig om immaterielle aktiver af de grunde der blev redegjort for indledningsvis 

i afsnit 3.2 f.eks. manglende sammenlignelighed, unikke aktiver, effekt på værdiskabelsen mv. Det 

må derfor anbefales, at koncernforbundne selskaber løbende sikrer overensstemmelse mellem 

faktisk adfærd og kontraktgrundlaget, således at ændringer i faktisk adfærd afspejles i 

kontraktgrundlaget. I denne forbindelse skal de koncernforbundne selskaber være opmærksom på, 

at ændringer i funktioner, aktiver og risiko vil påvirke resultatfordelingen i koncernen. 

Det er således vigtigt at få fastlagt hvilke koncern forbundne selskaber der reelt udfører DEMPE 

funktioner, bidrager med aktiver og påtager sig risiko forbundet med det immaterielle aktiv. Ved 

denne analyse er det desuden vigtigt at fastlægge hvem der har kontrollen over risikoen og den 

finansielle kapacitet til at påtage sig denne.87 

Figur 6 – Sammenhængen mellem funktioner, aktiver, risiko og aflønning   

 

                                                      
87 TPG 2017, 6.71 
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Sammenhængen mellem funktioner, aktiver og risiko er illustreret i ovennævnte figur 6. Hvis det 

danske datterselskab med f.eks. 3 ansatte, er registreret ejer af alle koncernens patenter og yder 

rådgivning til moderselskabet i forbindelse med forsvar af rettighederne, men det er 

moderselskabet der varetager alle funktioner, finansierer udviklingen og påtager sig risici vedr. 

DEMPE funktioner, er datterselskabet kun berettiget til betaling for den service der ydes.88 

Datterselskabet udfører rutine funktioner og er således en ”service provider” som får en aflønning 

baseret på TNMM (nettoavance i forhold til omkostninger på X%). Det udenlandske moderselskab 

som principal er berettiget til residualindtjeningen.   

Hvis det danske datterselskab i eksemplet alene har det juriske ejerskab til de immaterielle aktiver 

og ikke har nogen ansatte, kan selskabet ikke udføre funktioner og kontrollere nogen risiko. Kontrol 

over risiko kræver, at et selskabs medarbejdere har den fornødne evne og kompetence til at træffe 

beslutninger om påtagelse af risiko. Et sådant selskab betegnet en IP-box er ikke berettiget til nogen 

aflønning fra de immaterielle aktiver.  

Udgangspunktet er som beskrevet i TPG kapitel I (afsnit 2.3) at transaktioner godkendes som de er 

struktureret af de koncernforbundne selskaber.  Hvis det udenlandske moderselskab i det 

ovennævnte eksempel uden kompensation er blevet ændret fra principalselskab til nu kun at yde 

R&D service vil indtjeningen i det udenlandske moderselskab være reduceret fra en residual 

indtjening til aflønning for at yde en service. Der er i denne situation tale om at moderselskabet har 

afstået immaterielle aktiver og funktioner til datterselskabet, som ville have udløst kompensation 

mellem uafhængige selskaber.  

3.3 Fastlæggelsen af armslængde vilkår for immaterielle aktiver 

I TPG 2017 kapitel VI er der supplerende vejledning til forhold som de koncernforbundne selskaber 

skal være opmærksomme på, når de sammenligner kontrollerede transaktioner som indeholder 

immaterielle aktiver med tilsvarende transaktioner mellem uafhængige selskaber. Disse forhold 

vedrører a) Det immaterielle aktivs eksklusivitet b) perioden for juridisk beskyttelse, c) geografisk 

omfang, d) levetid, e) udviklingsstadie, f) rettigheder til forbedringer og opdateringer og g) forventet 

fremtidigt udbytte. 89 

                                                      
88 TPG 2017, eksempel 1 i Annex til kapitel VI 
89 TPG 2017, artikel 6.118 – 6.127 
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I forbindelse med sammenlignelighedsanalysen er det vigtigt at forhold sig til risiko. En række risici 

er specielt relevante ved immaterielle aktiver – se skema 1 på side 32 

3.4 Udnyttelse af og overførsel af immaterielle aktiver  

Enhver overførsel af økonomisk værdi mellem koncernforbundne selskaber skal prisfastsættes.90 

Uagtet det således fremgår af TPG 2017 at der skal ske prisfastsættelse, er det op til hvert enkelt 

medlemsland hvilke skattemæssige konsekvenser det skal have. Den konkrete beskatning afhænger 

således af intern beskatningshjemmel.91 

Ligningslovens § 2 indeholder som omtalt i afsnit 2.2.1 hjemmel til korrektion af priser og vilkår for 

alle transaktioner mellem koncernforbundne parter. Den skatteretlige virkning af LL §2 skal derimod 

udledes af skattelovgivningens øvrige bestemmelser.  

I Danmark beskattes overdragelser af immaterielle aktiver efter afskrivningslovens § 40 og  

Statsskattelovens § 4-6. Afskrivningslovens § 40 stk. 6 fastsætter, at et selskab ved salg eller 

opgivelse af aktiver omfattet af stk. 1 og 2 skal medregne fortjeneste eller tab ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst.  Afskrivningslovens § 40 stk. 1 og 2 omfatter immaterielle aktiver såsom 

goodwill, knowhow, patentret, forfatter og kunstnerret, mønster, varemærke samt udbytte 

forpagtnings-og lejekontrakt.  Der er således tale om en ikke udtømmende opregning af hvilke 

immaterielle aktiver der er omfattet. Afskrivningsloven har således ligesom TPG 2017 et vidt 

anvendelsesområde. 

Figur 7 – effekt på resultatfordeling ved flytning af DEMPE funktioner og kontrol 

 

                                                      
90 TPG 2017, artikel 6.2 
91 TPG 2017, artikel 6.13-6.14 
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En koncernintern omstrukturering, som ændrer væsentligt på fordelingen af funktioner, aktiver og 

risiko, medfører en ændring af resultatfordelingen i koncernen, hvilket medfører at afgivende 

selskab skal modtage en armslængde kompensation fra modtagende selskab. 

Dette er illustreret i figur 7, hvor moderselskabet i DK i situation I udfører funktioner, anvender 

aktiver og påtager samt kontrollerer risici i forbindelse med DEMPE og hvor datterselskabet i USA 

er ”service provider”. Datterselskabet aflønnes derfor efter TNNM med en margin på 3% og 

residualen tilfalder moderselskabet. I situation II har moderselskabet overdraget adgangen til 

videreudvikling af det immaterielle aktiv til datterselskabet i USA. Datterselskabet vil som 

konsekvens heraf være berettiget til en højere aflønning i situation II, hvilket sker på bekostning af 

aflønning til moderselskabet. Der er således overdraget funktioner, aktiver og risici der indebærer 

et positiv profitpotentiale, for hvilket der skal ske exit beskatning i DK som en integreret del af 

afståelse af immaterielt aktiv f.eks. know how.   

Det hævdes i en artikel, at afståelse af funktioner, aktiver og risici i forbindelse med DEMPE med 

kontrol, ikke i sig selv udgør et aktiv omfattet af Afskrivningslovens § 40. De pågældende rådgivere 

som er forfatter til artiklen anfører, at efter deres opfattelse fører dette frem til, at der er tale om 

afståelse af et aktiv omfattet af Statsskattelovens §5, hvorved fortjenesten er skattefri, såfremt 

overdragelsen ikke er foretaget i nærings-eller spekulationsøjemed.92  

Dette synspunkt kan ikke tiltrædes. I henhold til TPG 2017 er DEMPE funktioner særlig vigtige 

funktioner for værdiskabelsen af immaterielle aktiver. De selskaber der bidrager med funktioner, 

aktiver og risiko til DEMPE skal aflønnes med en del af indkomsten fra det immaterielle aktiv. Der 

med er flytning af funktioner, aktiver og risiko relateret til DEMPE med kontrol lig med flytning af 

indkomstpotentiale fra et koncernselskab til et andet. Dette kan ikke sidestilles med flytning af et 

skattefrit formuegode i henhold til statsskattelovens § 5.   

I henhold til SKL § 38 skal der i forbindelse med selvangivelsen anføres, med beløbsangivelse, om 

der i årets løb har været salg af immaterielle aktiver eller overførsel af funktioner og risici der har 

indvirkning på resultatfordelingen i koncernen. Der skal ligeledes redegøres herfor i koncernens 

transfer pricing dokumentation. 

                                                      
92 TFS 2017.668, Louise Fjord Kjærsgaard og Jakob Bundgaard  ”Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner” 
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Landsskatteretten (LSR) har i en kendelse offentliggjort 9/4 2019 haft lejlighed til at tage stilling til 

hvilke immaterielle aktiver der reelt er overdraget og dels værdiansættelsen af disse.93 I sagen blev 

en dansk koncern opkøbt af et amerikansk selskab og nogle år senere blev der indgået en skriftlig 

licensaftale med det amerikanske selskab om, at det danske selskab skulle betale en royalty for 

anvendelsen af koncernens varemærker know-how og patenter. Der var i sagen enighed blandt 

parterne om, at de danske selskaber ved indgåelsen af disse licensaftaler havde overdraget 

immaterielle rettigheder til det amerikanske moderselskab. I forbindelse med det amerikanske 

selskabs aktiekøb af den danske koncern og hermed regnskabsmæssig konsolidering udarbejdede 

det amerikanske selskab i henhold til regnskabsreglerne en købesumsallokering. Heraf fremgik det, 

at der foruden materielle aktiver var betalt for immaterielle aktiver i form af patenter og 

varemærker. Forskellen mellem totalen for materielle og identificerede immaterielle aktiver og 

købesummen udgør residualværdien som modsvarer værdien af goodwill. Det fremgik af 

oplysninger under sagen, at 70-75% af værdien for erhvervede aktiver henførtes til residualværdien 

og dermed goodwill. 

Indledningsvis bemærkede LSR at de danske selskaber ikke havde beskrevet overdragelsen af de 

immaterielle aktiver til det amerikanske selskab i selskabernes TP dokumentationen. Selskabernes 

argument var, at de anså de overdragne aktiver for at være værdiløse på overdragelsestidspunktet 

hvorfor de ikke fremgik af TP dokumentationen. Hertil bemærkede LSR at transaktionen burde være 

beskrevet med henvisning til dagældende bekendtgørelse (nr. 42 af 24 januar 2006). Heraf fremgik 

af §3, at uvæsentlige transaktioner som minimum skal angives.94 LSR var derfor af den opfattelse, 

at Skattestyrelsen var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse. Læren heraf er, at det 

er vigtigt at de koncernforbundne selskaber sikrer sig at deres TP dokumentation indeholder alle 

transaktioner og som minimum oplister de transaktioner som selskaberne vurderer er uvæsentlige. 

Det var Skattestyrelsens opfattelse, at der ved indgåelsen af licensaftalen var overdraget alle 

immaterielle aktiver inkl. goodwill men undtaget ”local marketing intangibles” og ”sales and 

manufacturing workforce in place” (selskaberne havde i deres TP dokumentation selv anført, at 

disse aktiver ikke var overdraget). Som argument herfor anførte Skattestyrelsen, at overdragelsen 

omfattede alle de værdifulde identificerede immaterielle aktiver som ikke kan adskilles fra goodwill 

                                                      
93 SKM 2019.207.LSR 
94 Fremgår enslydende af bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 § 3 
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hvorfor denne tillige er overdraget. Selskaberne gjorde herimod gældende, at der kun var 

overdraget de identificerede immaterielle aktiver i form af varemærker, know how og patenter som 

fremgik af licensaftalen og var baggrund for betaling af royalty. Herudover anførte selskaberne 

repræsenteret ved advokatfirmaet Plesner, at goodwill som blev konstateret i forbindelse med 

opkøbet af den danske koncern, knyttede sig til hele den igangværende virksomhed, kundekredsen, 

forretningsforbindelserne mv. hvorfor det følger af dansk retspraksis at goodwill ikke kan 

overdrages særskilt fra virksomheden.  LSR anførte at de overdragne immaterielle aktiver er så 

værdifulde for den danske koncern, at goodwill med henvisning til TPG 2017, artikel 6.27 og 6.95 

ikke anses at kunne adskilles herfra hvorfor goodwill tillige var overdraget. LSR kommer frem til at 

værdien heraf skal opgøres ud fra relief from Royalty metoden, hvilket var anderledes end 

Skattestyrelsens måde at gøre det op på.95 Dette medførte en nedsættelse af forhøjelsen med godt 

3,8 mia. kr. svarende til 91%. 

Et yderligere element i sagen var, at det fremgik af den skriftlige licensaftale at såfremt de danske 

selskaber som licenstager afholdt udviklingsomkostninger i relation til de immaterielle aktiver skal 

licensgiver (de amerikanske selskab) refundere disse omkostninger med en mark up på 8%. De 

danske selskaber havde afholdt udviklingsomkostninger, men ikke modtaget refusion som anført i 

licensaftalen. Det amerikanske moderselskab havde valgt check-the-box, hvilket indebar, at de 

danske selskaber blev anset for skattetransparente i henhold til USA-regler. Dette havde som 

konsekvens, at de danske selskaber i relation til danske skatteregler blev anset for at være filialer at 

det amerikanske moderselskab. Skattestyrelsens begrundelse for forhøjelse af indkomsten var, at 

selskaberne ikke havde indtægtsført de refusioner de i henhold til kontrakten var berettiget til. 

Selskaberne var af den opfattelse, at filialbetragtningen, i medfør af §7 i OECD modeloverenskomst 

og i henhold til praksis fra Højesteret medførte, at de pågældende betalinger ikke kan indgå som 

skattepligtig indkomst. LSR afviste selskabernes argument og henviste ligesom Skattestyrelsen til 

den kontraktlige ret til refusion, hvorfor LSR stadfæstede indtægtsførsel af service fee. Afgørelsen 

viser vigtigheden af, at der er overensstemmelse mellem de kontraktuelle forhold og faktisk adfærd 

(”actual conduct”)  

Med henvisning til TPG 2017, artikel 6.81 afviste LSR desuden selskabernes krav om fradrag for 

                                                      
95 Denne metode afviser såvel Skattestyrelsen som skatteyder som ikke anvendelig i den konkrete sag.  
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royalty for brug af ”company name” Selskaberne havde anmodet om korresponderende regulering 

modsvarende forhøjelsen foretaget af de amerikanske myndigheder for tidligere år men det var 

uklart på hvilket grundlag forhøjelsen var foretaget i USA. 

3.5. Hard-to-value Intangibles 

En værdiansættelse af immaterielle aktiver ex ante kan være forbundet med stor usikkerhed. Det 

kan være en udfordring at vurdere hvilke fremtidige begivenheder og forhold der skal have 

indflydelse på prisen. Denne vurdering kræver specialiseret viden om aktivet og 

markedsforholdene. Denne udfordring er desto større for skattemyndighederne som ikke har den 

samme viden om aktivet og afkastpotentialet som skatteyder. 

TPG har som konsekvens heraf som en ”nyhed” introduceret et afsnit i kapitel VI om de immaterielle 

aktiver der er svære at værdiansætte fordi de indeholder en væsentlig grad af usikkerhed. Begrebet 

Hard-to Value Intangibles (HTVI) blev introduceret i forbindelse med 2015 Final Reports og nu 

inkluderet i TPG 2017. Begrebet HTVI defineres som immaterielle aktiver hvor der på 

transaktionstidspunktet:96 

i. Ikke findes sammenlignelige transaktioner 

ii. Hvor det forventede fremtidige cash flow eller indkomst- eller forudsætningerne for værdi-

ansættelsen er meget usikker således at det er vanskeligt at værdiansætte det immaterielle 

aktiv. 

Det immaterielle aktiv behøver ikke selv af være omfattet af definitionen men kan være knyttet til 

udviklingen af HTVI. Usikkerheden kan f.eks. skyldes at det immaterielle aktiv stadig er under 

udvikling (f.eks. et nyt lægemiddel) på transaktionstidspunktet hvorved de fremtidige indtægter 

heraf først kan realiseres flere år ud i fremtiden og dette under forudsætning af bestået testfaser. 

Overdragelse af HTVI for et fast engangsbeløb, vil ifølge TPG som udgangspunkt ikke være på  

armslængde vilkår.97 Uafhængige parter ville have overvejet at tilpasse betaling så det modsvarede 

den usikkerhed der er ved prisfastsættelsen af HTVI hvilket kunne indebære i) Milestone payments  

- betaling hvis bestemte delmål opnås f.eks. ved udvikling af nye lægemidler beståelse af test i 

                                                      
96 TPG 2017, artikel 6.189 
97 TPG 2017, 6.190 
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diverse fase frem mod endelig godkendelse, ii) prisjusteringsklausuler  - der kan tage højde for 

afvigelser mellem ex ante og ex post resultater, iii) genforhandling af hele eller dele af aftalen.98  

Som eksempel på et HTVI kan nævnes Novo’s påtænkte lancering af kommende diabetes behandling 

i tablet form.99Forudsætningerne  indebærer bl.a. tilladelse fra FDA (Federal Drug Administration) 

for at kunne markedsføre i USA, der er tale om et nyt område og marked for Novo, prisen,  de tilskud 

der kan opnås, positionering, adgangen til markedet er vigtige parametre for at opnå succes. Der er 

ifølge uafhængige kommentarer stor usikkerhed om potentialet for pillen. Novo ønsker af 

konkurrencemæssige årsager ikke at give nærmere information. 

På grund af de betydelige usikkerheder det knytter sig til HTVI kan der derfor være stor forskel på 

ex ante vurderinger baseret på budget og forventninger og ex post resultater afspejlet i realiserede 

tal i årsregnskabet ofte flere år senere. 

Figur 8 – Ex ante pris beregning sammenholdt med ex post resultat 

 

Som det fremgår af figur 8 baserer prisen på transaktionstidspunktet sig på en tilbagediskontering 

af effekten af forventede fremtidige begivenheder som afspejlet i budget, hvor årsrapporten 

afspejler effekten af realiserede begivenheder. Udfordringen for skattevæsnet er, at 

prisfastsættelsen på transaktionstidspunktet i høj grad er baseret på den interne viden som de 

koncernforbundne virksomheder har til deres rådighed om det pågældende immaterielle aktiv, dets 

markedspotentiale, udviklingstrin mv. Der findes ikke tilgængelig markedsinformation hvorfor 

                                                      
98 TPG 2017, artikel 6.183-6.184 
99 Børsen 13.03.2019  
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skattemyndighederne er utrolig afhængig af den information de modtager fra de koncernforbundne 

selskaber (”asymmetrisk information”).  Det ovenfor nævnte eksempel med Novo illustrerer dette, 

idet Novo ikke ønsker at give nærmere information til markedet.  For at løse denne udfordring har 

TPG 2017 introduceret muligheden for at skattemyndighederne kan vurdere, hvorvidt en 

transaktion er foregået på armslængde vilkår ud fra ex post viden.100 Ved armslængde vurderingen 

af prisen på transaktionstidspunktet kan skattemyndighederne med nogle undtagelser anvende de 

faktisk realiserede resultater i henhold til årsrapport som formodning om (presumptive evidence) 

hvorvidt der på transaktionstidspunktet blev fastsat en armslængdepris. Skattemyndighederne kan 

således anvende ex post information til at vurdere pålideligheden af ex ante antagelser. Hvis det 

som illustreret i ovennævnte figur 8 viser sig, at de realiserede resultater væsentligt overstiger de 

forventninger der var afspejlet i budget og dermed i kalkulationen af prisen på 

transaktionstidspunktet kan det give en formodning om, at budgettet ikke med rimelighed 

afspejlede forventningerne.101 Reglen kan dog ikke anvendes hvis skattemyndighederne på anden 

vis kan bekræfte pålideligheden af de oplysninger, der indgik i værdiansættelsen.102 Ex post tal kan 

således anvendes som validering af ex ante antagelser men værdien skal fortsat beregnes ud fra den 

viden som var tilgængelig for uafhængige parter på transaktionstidspunktet. Dette stiller naturligt 

store krav til de koncernforbundne selskaber i deres dokumentation for ex ante antagelser, her 

bliver det ekstremt vigtigt at kunne dokumenterer at alle relevante informationer indgik i 

vurderingen på transaktionstidspunktet. Skattemyndighederne har mulighed for at inddrage 

information som er tilgængelig i denne vurdering eksempel vis informationer til 

investorer/bestyrelsen og vurdere om disse på korrekt vis er afspejlet i prisberegningen. 103 Det 

faktum at realiserede resultater afviger fra budgetterede er imidlertid ikke i sig selv nok til at 

skattemyndigheder kan foretage en prisjustering. Der er 4 undtagelsessituationer for 

skattemyndighedernes anvendelse af ex post resultater som dokumentation for prisjustering:104  

 

  

                                                      
100 TPG 2017, artikel 6.192 
101 Tilsvarende argument kan anføres hvis realiserede resultater er væsentligt mindre end budget 
102 TPG 6.192 
103 Vedledning til skattemyndighederne juni 2018 punkt 8 
104 Tpg 2017, artikel 6.193 
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1. De koncernforbundne selskaber leverer 

a. Detaljeret information om den oprindelige værdiansættelse ved overdragelse af det 

immaterielle aktiv herunder hvilken værdi kendte risici, sandsynlige begivenheder og 

andre risici var tillagt på overdragelsestidspunktet og 

b. Pålidelig dokumentation for at en væsentlig afvigelse mellem ex ante prognoserne 

og ex post resultater skyldes i) en helt uforudsigelig udvikling eller ii) sandsynligheden 

for indtrufne forudsigelige begivenheder ikke var over-eller under vurderet på 

transaktionstidspunktet. 

2. Overdragelsen af HTVI er omfattet af bi- eller multilateral APA mellem overdragelses-og 

modtagerland. 

3. Den væsentlige difference i 1b ikke medfører en ændring af værdiansættelsen med mere 

end 20% enten i form af nedsættelse eller forhøjelse. 

4. Hvis aktivet har været udnyttet kommercielt ved salg til uafhængige i en periode på 5 år 

uden en større afvigelse mellem budgettal og realiserede tal end 20%.  

Ordlyden i den originale tekst til punkt 1a ”and the probability of occurrence” lægger op til at de 

koncernforbundne selskaber som en del af dokumentationen skal supplere med 

følsomhedsanalyser, som viser prisen under forskellige sandsynlige hændelsesforløb. I 

transaktioner mellem uafhængige parter vil der kunne forekomme uforudsete begivenheder og 

forventede begivenheder vil kunne materialisere sig anderledes. Derfor er det helt i tråd hermed, 

at skattemyndighederne ikke vil kunne foretage priskorrektion såfremt de koncernforbundne 

selskaber kan dokumentere, at der er taget fornøden højde for samtlige forventede begivenheder 

og at uforudsete begivenheder netop er uforudsete. Spørgsmålet i relation til 1b er hvad der 

kendetegner en ”helt uforudsigelig udvikling” og her nævner OECD som eksempel naturkatastrofer 

og lign. 105 Her kan efter min vurdering tilføjes begivenheder som Brexit, økonomisk krise, 

handelskrig mv. At det er koncernen der har ”bevisbyrden” herfor stiller så meget større krav til 

kvaliteten af de prognoser og forudsætninger som af koncernen blev anvendt ved prisfastsættelsen 

på transaktionstidspunktet, idet materialet skal kunne stå sin prøve flere år efter, i dette tilfælde set 

med ”nutidens briller”. En prisjustering kræver dog, at forskellen mellem ex ante vurderingen og ex 

                                                      
105 TPG 2017, artikel 6.194 
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post vurderingen udgør mere end 20% for at skattemyndighederne kan korrigere. Dette kan meget 

vel udgøre et stort nominelt beløb (f.eks 20% af 10 mia. kr).  Kan skattemyndighederne imidlertid i 

en sådan situation dokumentere at selskabet har spekuleret i at anvende priser der tydeligvis ikke 

er på arms længde niveau bør der kunne ske priskorrektion efter de ”almindelige” TPG regler. 

Praksis herfor må forventes afklaret når der kommer afgørelser på området.    

Vedrørende undtagelse 4 er det vigtigt at præcisere at de 5 år først begynder på salgstidspunktet. 

Udviklingsperioden kan således ikke medregnes. Hvis det immaterielle som overdrages skal bruges 

i en ny aktivitet eller på et nyt marked, så regnes den 5 årige tidsperiode først fra det tidspunkt, hvor 

det immaterielle aktiv har været kommercialiseret i forhold til den nye aktivitet eller på de nye 

marked. 

Med det formål at sikre ensartet implementering af sager hvor HTVI er involveret har OECD udgivet 

en vejledning. Herved reduceres risikoen for at koncernforbundne selskaber udsættes for dobbelt 

beskatning som resultat af forskellig vurdering i overdragelses og modtagerland. 

Vejledningen anfører (enslydende med TPG 2017, artikel 6.183 og 6.185) at skattemyndighederne i 

forbindelse med en prisjustering kan ændre parternes aftalte betalingsstruktur, således at den 

modsvarer hvad der måtte blive aftalt mellem uafhængige parter. Dette indebærer milestone 

betalinger, royalty betalinger prisjusteringsaftaler eller kombinationer af disse. 106 Af vedledningen 

fremgår tillige, at såfremt skattemyndighederne korrigerer prisen på transaktionstidspunktet kan 

dette ikke ske ved at foretage ny beregning men nu baseret på de realiserede resultater. Der skal 

tages behørig hensyn til den viden som var tilstede på transaktionstidspunktet og dermed med 

hvilken sandsynlighed det ændrede cash flow kunne forudsiges. 

 Vejledningen illustrerer den praktiske anvendelse af reglerne med 2 eksempler: 

 

 

 

 

                                                      
106 Vejledningens punkt 16 og 17 
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Figur 9 – Eksempel på korrektion af transaktionspris for HTVI 

 

Som det fremgår af figur 9 har selskab A i år 0 solgt et lægemiddel under udvikling (gennemført fase 

1 og 2) til selskab S som herefter færdiggør udviklingen af lægemidlet hvorefter det 

kommercialiseres på markedet. Prisen på transaktionstidspunkter er opgjort til 700 (engangsbeløb) 

bl.a. under forudsætning om, at lægemidlet først kan bringes på markedet i år 6 og at forventet 

indkomstpotentiale er maks. 1000. I begge eksempler forudsættes det at ingen af de 4 undtagelser 

til priskorrektion kan påberåbes. 

Eksempel 1 - ved en revision i år 4 konstaterer skattemyndighederne, at salget af lægemidlet er 

påbegyndt allerede i år 3. Skattemyndighederne anvender de realiserede resultater som indikation 

på at muligheden for salg allerede i år 3 ikke på tilstrækkelig vis var afspejlet i beregningen af 

transaktionsprisen i år 0. Ved inddragelse heraf kan prisen eksempelvis beregnes til 1000 og der er 

derfor basis for en prisjustering i år 0 på 300. Bemærk, at skattemyndighederne ikke bare kan 

foretage beregningen på baggrund af de realiserede resultater i år 3 og frem men skal vurdere disse 

ud fra den viden der var på transaktionstidspunktet. Det vil sige med hvilken sandsynlighed kunne 

det forventes at kommercialisering kunne realiseres fra år 3 og frem.  

Såfremt den genberegnede pris på transaktionstidspunktet kun udgør 800 vil undtagelse nr. 3 

medføre, at der ikke skal korrigeres, idet ændringen udgør mindre end 20% (aktuelt 14%)  

Eksempel 2 – ved en revision i år 7 konstaterer skattemyndighederne at salget af lægemidlet er 

realiseret fra år 5 med en væsentlig højere indtjening end forudsat ved fastlæggelsen af prisen på 

      Transaktionstidspunkt
1000 1000

År 0 år 1 år2 år 3 år 4 år 5 år 6 år7 og frem

1000 1000 1000 1000 1000 Eksempel 1
1500 1500 1500 Eksempel 2

Kilde: egen tilvirkning ud fra eksempler i Guidance for tax Administrations on the aplplication of the approach to HTVI
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transaktionstidspunktet. Skattemyndighederne anvender de realiserede tal som indikation på at der 

ved fastlæggelsen af prisen på transaktionstidspunktet ikke var taget behørig hensyntagen til 

muligheden for en væsentligt højere indtjening. Ved inddragelse heraf kan prisen på 

transaktionstidspunktet eksempelvis beregnes til 1300, hvilket giver en priskorrektion på 600 i år 0. 

I så betydelig prisforskel mellem en engangsbetaling på de 700 og de 1300 i genberegnet pris 

afspejler de betydelige usikkerhedsfaktorer som er gældende i den konkrete sag. I handel mellem 

uafhængige parter vil en sådan usikkerhed afspejle sig i prisstrukturen derhen at dele af 

betalingen ”hægtes” op på opfyldelsen af væsentlige forudsætninger eks. succesfuld gennemførsel 

af fase 3 forsøg, godkendelse af lægemidlet til brug for kommercialisering, fastlæggelse af 

prisstruktur for lægemidlet osv. (handlingsbestemt betaling) Såfremt parternes aftale ikke afspejler 

den prisstruktur som ville gælde mellem uafhængige selskaber, kan skattemyndighederne korrigere 

denne. Hvis vi antager at godkendelse af lægemidlet sker i år 4 kan priskorrektionen ske via en 

yderligere betaling i år 4 og eller fordelt på andre år hvis det modsvarer arms længde vilkår. 

Konsekvensen er at forskellige indkomstår kan blive reguleret. Reguleringen i de konkrete år skal 

naturligvis respektere lokale regler eks. tidsmæssig begrænsning. I Danmark skal genoptagelse ske 

senest den 1. maj i det 6 år efter udløbet af det pågældende indkomstår jf. SFL § 26, stk. 5, hvilket 

med henvisning til eksempel 2, medfører at regulering i år 0 ikke er muligt efter dansk ret.  

 Priskorrektioner i henhold til TPG 2017 for HTVI kan resultere i dobbeltbeskatning og her peger 

vejledningen på muligheden for indgåelse af Advanced Pricing Agremments (APA) mellem 2 eller 

flere lande, såfremt landende er enige om de fremlagte informationer, væsentlige forudsætninger 

og værdien. Undtagelse 2 henviser netop til sådanne indgåede APA’s.  Som løsningsmulighed  

lægges der også op til muligheden for, at selskabet kan bede om gennemføre Mutual Agremment 

Procedure (MAP) uden at afvente en kendelse, hvis selskabet kan påvise en reel risiko (”not merely 

possible but probable”) for indkomstforhøjelse i et land.107 Vejledningen omtaler også muligheden 

for ”multiyear resolution through the MAP”, idet som det fremgår af eksempel 2 kan flere år være i 

spil i forbindelse med korrektion. 

  

                                                      
107 TPG 2017, artikel 6.195 og vejledning til skattemyndigheder juni 2018 punkt 37-39 
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4. Konklusion 

Transfer pricing drejer sig om prisfastsættelsen af transaktioner mellem koncernforbundne 

selskaber. Pris og vilkår afspejler markedsforholdene, når uafhængige selskaber handler med 

hinanden. Når koncernforbundne selskaber handler indbyrdes er markedskræfterne ikke på samme 

måde i spil, hvilket giver vanskeligheder med at fastsætte en markedspris. Der er derfor brug for 

nogle regler der sikrer, at handel mellem koncernforbundne selskaber sker til samme priser og vilkår 

som tilsvarende handel mellem uafhængige selskaber. 

Den relevante lovbestemmelse er LL § 2, hvoraf det fremgår, at armslængdeprincippet skal fortolkes 

i overensstemmelse med de grundlæggende OECD principper for transfer pricing, hvor seneste 

version heraf i bogform er TPG 2017 fra juli 2017. I TPG 2017 er der ifølge Skatteministeriet alene 

tale om præciseringer og uddybninger af armslængdeprincippet, hvorfor der ikke har været behov 

for lovgivning. TPG 2017 kan derfor anvendes også bagudrettet indenfor tidsfristen i Skfl. § 26, stk. 

5. Indkomståret 2018 er første hele år, hvor TPG 2017 bliver implementeret i praksis. 

Centralt i definitionen af armslængdeprincippet i det opdaterede kapitel I er sammenligneligheds-

analysen, som indebærer en samlet vurdering af de 5 sammenlignelighedsfaktorer. Den skriftlige 

aftale mellem de koncernforbundne selskaber, som viser selskabernes hensigt på aftaletidspunktet, 

herunder de funktioner som de enkelte selskaber skal udføre, hvilke aktiver der skal anvendes og 

hvilken risiko hver selskab skal bære er udgangspunktet for analysen. Det er imidlertid væsentligt at 

fastlægge selskabernes faktisk adfærd. Såfremt selskabernes faktiske adfærd afviger fra den 

kontraktuelt aftalte skal transaktionen fastlægges ud fra de funktioner selskaberne faktisk udfører, 

de aktiver selskaberne faktisk anvender og de risici selskaber faktisk påtager sig og kontrollerer. 

Faktisk adfærd i relation til risiko fastlægges ud fra hvilket selskaber der har kontrollen over risiko 

og den finansielle kapacitet til at bære risikoen hvis denne materialiseres. Aflønning af det enkelte 

koncernselskab afhænger af selskabets bidrag til værdiskabelsen og faktisk adfærd vedrørende 

udførte funktioner, anvendte aktiver og påtaget risiko og kontrol hermed benævnt selskabets FAR 

profil. Et finansieringsselskab der ikke har nogen ansatte og dermed ikke kan udføre funktioner og 

kontrollere risikoen kan ikke modtage nogen aflønning eller maksimalt aflønning modsvarende den 

risikofrie rente. Substans i selskabet i form af risiko, som baggrund for aflønning, afhænger således 

af, om der er ansatte i selskabet med de fornødne kvalifikationer. 
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Fokus på faktisk adfærd, personfunktioner og selskabets bidrag til værdiskabelsen giver 

udfordringer for et dansk moderselskab. De skriftlige aftaler skal nu udarbejdes mere detaljeret 

og ”skræddersyes” til de enkelte transaktioner. Fastlæggelsen af reel beslutningstager kompetence 

i en koncern med personsammenfald i ledelsen af de enkelte datterselskaber giver udfordringer i 

forhold til risiko fordelingen. 

Afkastet af immaterielle aktiver er ikke knyttet til ejerskabet men afhænger af hvilket selskab der 

udfører DEMPE funktionerne og påtager sig risiko og kontrollerer denne. DEMPE funktioner er 

særligt vigtige funktioner der bidrager til værditilvækst i relation til immaterielle aktiver. Enhver 

overførsel af økonomisk værdi mellem koncernforbundne selskaber skal prisfastsættes. Flytning af 

DEMPE funktioner med kontrol mellem 2 koncernforbundne selskaber, indebærer en ændret 

aflønning af de enkelte selskab og dermed en flytning af positivt profitpotentiale fra afstående 

selskab til modtagne selskab. Dette udløser i Danmark exit beskatning efter Afskrivningslovens § 40 

Et lægemiddel under udvikling er et eksempel på et immaterielt aktiv hvor en værdiansættelse på 

transaktionstidspunktet kan være forbundet med stor usikkerhed. Det er ofte kun koncern-

selskaberne der har viden om de forudsætninger der ligger til grund for værdiansættelsen af HTVI, 

hvilket giver store udfordringer for skattemyndighederne ved en efterfølgende kontrol. 

Skattemyndighederne har derfor jf. TPG 2017 mulighed for at inddrage efterfølgende realiserede 

resultater i vurdering af værdien på transaktionstidspunktet, med mindre selskaberne kan 

dokumentere, at der var taget højde for alle sandsynlige begivenheder og risici ved beregningen af 

værdien på transaktionstidspunktet og at en væsentlig afvigelse til realiserede resultater skyldes 

helt uforudsigelige begivenheder. 

Det er de koncernforbundne selskaber der har bevisbyrden ved HTVI hvilket giver udfordringer i 

relation til kvaliteten og de prognoser og forudsætninger som selskabet anvender på 

transaktionstidspunktet. 
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5. Perspektivering af udfordringer ved substanskravet. 

Armslængdeprincippet anvendes fortsat i vurderingen af resultatfordelingen i koncernen. 

TPG 2017 indeholder præciseringer af armslængdeprincippet, idet indkomstfordelingen i koncernen 

nu skal afspejle selskabernes værdiskabelse og risici. Aflønning af de enkelte koncernforbundne 

selskaber kræver og afhænger af de enkelte selskabers substans. Overordnet vil resultatfordelingen 

mellem koncernforbundne selskaber skulle afspejle den substans, som de enkelte selskaber 

bidrager med til værdiskabelsen. Jo mere substans som selskabet bidrager med jo højere aflønning, 

skal selskabet modtage. 

Koncernselskabets substans bestemmes ud fra de Funktioner det udfører, Aktiver der anvendes og 

Risiko der påtages og kontrolleres benævnt selskabets FAR profil.   

En kontraktuel risikoallokering er ”Starting point” for vurderingen men denne kan tilsidesættes, hvis 

den ikke er i overensstemmelse med selskabernes faktiske adfærd (”actual conduct”) Den faktiske 

adfærd i relation til risiko fastlægges ud fra 2 kriterier: 

o Kontrollen over risikoen, hvilket kræver kompetente medarbejdere der kan udføre reel 

beslutningstagning. 

o Finansiel kapacitet til at bære risikoen hvis denne materialiseres. 

Substanskravet indebærer således: 

• Det enkelte koncernselskab har kun indtægter/omkostninger der modsvarer de risici de 

kontroller 

• Det enkelte koncernselskab har ansatte med den fornødne viden og erfaring til at kunne 

udføre reelle beslutningstager funktioner 

• Det enkelte koncernselskab har den fornødne finansielle kapacitet til at kunne bære 

konsekvensen af de risici det har påtaget sig.  

Fokus på faktisk adfærd, personfunktioner og selskabets bidrag til værdiskabelsen giver 

udfordringer. De skriftlige aftaler skal nu udarbejdes mere detaljeret og dermed ”skræddersyes” og 

det er vigtigt at sikre sig, at de skriftlige aftaler modsvare aktuel adfærd.  
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Det præciseres, at afkastet af immaterielle aktiver ikke er knyttet til ejerskabet men afhænger af 

hvem der udfører DEMPE funktionerne (og de vigtige funktioner relateret hertil) og påtager sig risiko 

og kontrollerer denne. Men hvordan fordeles DEMPE mellem koncernselskaber? Et ”low risk” 

selskab, som laver udvikling på kontrakt, hvornår er det reelt DEMPE med kontrol? Det må antages, 

at en række lande vil prøve om det kan anvende TPG 2017 til at opnå et større overskud og dette 

kan give flere dobbeltbeskatningssituationer. Ligeledes kan en anderledes vurdering af substans i 

de enkelte koncernselskaber føre til forskelligt valg af TP metode, f.eks. at et land vil bruge TNMM 

medens et andet land vil bruge profit split metoden.   

TPG kapitel VI indeholder et nyt afsnit om de immaterielle aktiver der er svære at værdiansætte, 

fordi de indeholder en stor grad af usikkerhed. Som eksempel kan nævnes et lægemiddel under 

udvikling. Udgangspunktet er, at Skattestyrelsen kan anvende realiserede resultater ved 

bedømmelsen af prisen på transaktionstidspunktet. Undtagelsen er såfremt koncernselskabet kan 

give detaljerede oplysninger om den oprindelige værdiansættelse samt dokumentere, at afvigelsen 

ikke var påregnelig. Sidstnævnte krav kan give udfordringer for de koncernforbundne selskaber, idet 

dokumentationen på transaktionstidspunktet således først skal stå sin prøve flere år senere. 

Dokumentationsmaterielt i form af materiale der dokumenterer, hvad selskaberne reelt viste og må 

formodes at have vidst er yderst vigtigt. Der kan være andre forhold end naturkatastrofer f.eks. må 

det antages at det er de færreste der for 4 år siden kunne forudse de økonomiske påvirkninger der 

kan følge af Brexit. Disse forhold vedrører værdiskabelsen i de enkelte koncernselskaber og vedrører 

således andre forhold end en spekulation i at koncernen kan have anvendt forkerte TP priser.  

Figur 10 – Illustration af koncernselskabernes udfordring med substansbegrebet 

 
Kilde: egen tilvirkning ud fra TPG 2017 kapitel I og VI
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Som det fremgår af figur 10 er substansen som kan tilregnes et selskab en funktion af selskabets 

FAR profil vurderet ud fra faktisk adfærd og den værdiskabelse selskabet bidrager med.  

Præciseringen af armslængdeprincippet således, at aflønning afhænger af koncernselskabets 

kontrol over funktioner og risiko samt finansiel kapacitet til at bære risikoen medfører, at Cash 

box/IP box selskaber ikke kan modtage aflønning eller maksimalt aflønning modsvarende den 

risikofrie rente. Dette skyldes, at disse selskaber ofte ikke har ansatte og dermed ikke kan 

kontrollere risikoen. Såfremt selskaberne finansierer investeringer, kan de såfremt de har finansiel 

kapacitet til at bære risikoen modtage en arms længde rente.  

Fastlæggelsen af beslutningstagerkompetencen kan give udfordringer. Hvis man ser på ledelsen i de 

lokale koncernselskaber, er der i flere tilfælde tale om den samme personkreds, idet personer kan 

fremgå som direktører i flere selskaber. Anvendes substansbegrebet kan man stille det spørgsmål 

om personen kan være direktør i flere koncernselskaber, hvornår og hvor udføres arbejdet. I 

Danmark er der flere afgørelser om ledelsens sæde, hvor Skattestyrelsen bl.a. har vurderet, at 

personen har udført sit primære arbejde i Danmark, hvorfor en større andel af indtjening tilfalder 

Danmark. Ved udarbejdelse af local file som del af TP dokumentationen, er der krav om, at anføre 

hvem den lokale ledelse rapporterer til.108 

Formålet med substansbegrebet er godt men som vist ovenfor og i de enkelte kapitler i 

Masterprojektet kan det føre til en forskellig vurdering i det enkelte lande og give grundlag for en 

lang TP kontrol og efterfølgende klageproces eller MAP proces. 

Det danske moderselskab bør overveje de kontrollerede transaktioner og eventuelle forskellige 

vurderinger der kan følge af en forskellig opfattelse af substansbegrebet. I den forbindelse kan 

koncernen overveje om det skal bruge en APA proces hvor skattemyndighederne forholder sig til 

forretnings setup og resultatfordelingen i nogle år bagud i tid samt kommende år. En APA proces er 

dog tidskrævende, kan koste mange rådgiver omkostninger, træk på de ansatte og der er også en 

risiko for at landene ikke når frem til enighed. Det er således ikke altid at der opnås et APA resultat.  

 

                                                      
108 Bekendtgørelse nr. 1297 af 31/10 2018 §5 stk. 1 nr. 1 
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Bøger 

• Transfer pricing – 2 udgave (2018) Karnov Group Denmark A/S - Jens Wittendorf 

• Retskilder og retsteorier – 4 reviderede udgave (2014) Jurist og Økonomforbundets forlag – 

Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen. 

• OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – 

july 2017 

Vejledninger 

• Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value 

Intangibles 

• Juridisk vejledning C.D.11 transfer pricing – www. skat.dk januar 2019. 

• Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner værdiansættelse, Skattestyrelsen, 21.01.2019 

• Bekendtgørelse nr. 1297 af 31/10 2018, Bekendtgørelse om dokumentation af 

prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. 

Love 

• Ligningsloven – Lovbekendtgørelse 2019-01-22 nr. 66 med senere ændringer 

• Skatteforvaltningsloven – Lovbekendtgørelse 2018-05-31 nr. 678 med senere ændringer 

• Skattekontrolloven – Lov 2017-12-19 nr. 1535 med senere ændringer  

• Afskrivningsloven – Lovbekendtgørelse 2016-08-29 nr. 1147 med senere ændringer 

• Statsskatteloven  - Lov 1922-04-10 nr. 149 med senere ændringer 

Afgørelser 

• SKM 2012.92.HR 

• SKM 2012.212.HR 

• SKM 2018.173.LSR 

• SKM 2018.416.ØLR 

• SKM 2018.511.LSR 

• SKM 2019.136.HR 
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Artikler m.v. 

• ”Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner?” af Louise Fjord Kjærsgaard oh 

Jakob Bundgaard, Tidskrift for Skatter og Afgifter 2017.668 

• ”Koncerninterne aftaler i transfer pricing kontekst – funktion og koncipering” af Arne 

Mølling Ottesen og Casper Jensen, Revision og Regnskabsvæsen nr 4 2017. 

• ”Nyt armslængdeprincip” af Jens Wittendorff, SU 2016, 34 

• ”BEPS – Konsekvenser for den mellemstore virksomhed” af Klaus Okholm, SR skat 

2016.164 

• ”Transfer pricing udfordringer ved koncerninterne overdragelser af immaterielle 

rettigheder som led i forretningsmæssige omstruktureringer” af Casper Foss Hansen og 

Casper Hammerskov, Kandidatafhandling cand merc aud 15. maj 2018 CBS. 

• Transfer pricing-redegørelse 2017, SKAT 23/8 2018 

• ”Skatteyder vinder principiel TP-sag vedr. nedlukningsomkostninger” af Troels Kjølby 

Nielsen, SR Skat 2019.42  
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Bilag 1 – oversigt over figurer og skemaer i afhandlingen. 

 

Figurer 

SIDE NR TITEL 

5 1 Tidsforløb BEPS projekt i relation til TP forhold. 

15 2 Sammenlignelighedsanalysen med kontrolleret transaktion versus 

referencetransaktion 

19 3 6 trins analyse vedrørende risiko 

22 4 Prisfastsættelse afspejler funktioner, aktiver og risici samt dets 

kontrol 

30 5 Illustration af vigtigheden af enkelte DEMPE funktioner 

33 6 Sammenhængen mellem funktioner, aktiver, risiko og aflønning 

36 7 Effekt på resultatfordeling ved flytning af DEMPE funktioner og 

kontrol 

40 8 Ex ante prisberegning sammenholdt med ex post resultat 

44 9 Eksempel på korrektion af transaktionspris for HTVI 

47 10 Illustration af koncernselskabers udfordringer med 

substansbegrebet 

 

Skema 

side Nr. Titel 

32 1 Vigtige funktioner og risici i relation til immaterielle aktiver 
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Bilag 2 udklip fra aviser og hjemmesider 

Nr Emne 

Nr 1 Danske datterselskaber i udlandet efter enhed, lande og tid 

Nr 2 Skatteministeriets pressemeddelelse fra 20/3 2018 

Nr 3 Skatteministeriets pressemeddelelse fra 22/3 2018  

Nr 4 Brexit – børsen den 21/1 2019 ”Brexit regning lander hos dansk erhvervsliv 

Nr. 5 Brexit – Børsen den 23/1 2019 ”Sony vil forhindre toldproblemer – flytter 

hovedkvarter ud af Storbritannien” 

Nr. 6 Handelskrig – Børsen den 28/1 2019 ”Danfoss takler handelskrig med local 

produktion” 

Nr. 7 Handelskrig – Børsen den 23/1 2019 ”iPhone samler overvejer at flytte 

produktionen fra Kina til Indien” 

Nr. 8 Konkurrenceevne – Børsen den 20/12 2018 ”Julesalget svigter igen fætter BR” 

Nr. 9 IT Sikkerhed – www.Vision2.dk artikel 4/1 2019 ”Isenkræmmerkæden Bahne har 

igen været ramt af hackere på selskabets netportal” 

Nr. 10 Forretningsstrategier  - Børsen 15./4 2019 ”efter hård opbremsning – Power i ny 

offensiv” 
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Bilag 2 - Nr 1 - Danske datterselskaber i udlandet efter enhed, lande og tid 
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Bilag 2 - Nr. 2 - Skatteministeriets pressemeddelelse fra 20/3 2018 
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Bilag 2 - Nr. 3 - Skatteministeriets pressemeddelelse fra 22/3 2018 
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Bilag 2 - Nr. 4 - Brexit – børsen den 21/1 2019 ”Brexit regning lander hos dansk erhvervsliv 
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Bilag 2 – Nr 5 Brexit 
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Bilag 2 – Nr 6 Handelskrig 
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Bilag 2 – Nr. 7 – Handelskrig 
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Bilag 2 – Nr. 8 Konkurrenceevne 
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Bilag 2 – Nr. 9 IT sikkerhed 
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Bilag 2 – Nr. 10 Forretningstrategier 
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