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Abstract 
OECD’s guidelines in transfer pricing have developed materially during the last 10 years, although the arm’s 

length principle remains the key in splitting the profit in multinational groups. The biggest development has 

happened in chapter 1 regarding the application of the arm’s length principle and in chapter 6 regarding 

intangibles. For the application of the guidelines the decision-making functions have been introduced, as 

well as a new, six step risk analysis. However, the biggest change in TPG 2017, is the approach to 

intangibles. The guidelines’ chapter 6 has become 4 times as long as in the previous version from 2010, as 

BEPS Action 8 has replaced the chapter completely.  The replacement have made room for new analyzes and 

concepts, such as the DEMPE-functions. The possibility to classify an intangible as a HTVI has also been 

introduced with the new guidelines, which gives tax authorities the right to evaluate the ex ante pricing made 

by the multinational groups, ex post.  

 

The EU has used OECD TPG to evaluate cases with suspected state aid in terms of tax advantages, during 

the last 5-10 years. This have followed the risen focus on multinational group’s tax planning, where the EU 

have introduced no less than two new directives on the subject since 2011.  

 

One of the more spectacular cases was the case regarding suspected state aid provided by the Netherlands to 

Starbucks Corporation. In this case, the European Commission concluded that the Unilateral APA between 

the Netherlands and the Dutch registered Starbucks subsidiary, Starbucks Manufacturing, was state aid. The 

transaction between Starbucks Coffee Trading and Starbucks Manufacturing was assessed not to be priced 

according to the arm’s length principle. Further, the transaction between Alki and Starbucks Manufacturing 

should not even have been acknowledged as a transaction, according to the EU. The case was evaluated 

based on OECD TPG 2010 however, the conclusion would not have been different, had the case been 

evaluated based on the new guidelines from 2017. This fact supports most tax authorities as well as the EU’s 

assessment of the new guidelines as a clarification rather than new regulations, making the tax authorities 

able to use the guidelines on income years before 2017. 

 

If the EU should have acknowledged the transaction between Alki and Starbucks Manufacturing, it is 

essential for Starbucks to get Alki recognized as a regular company and not as an IP box. Starbucks could 

move key personnel to the entity, as this would give the entity the people function, and hence the decision-

making function, which would make it more likely to get Alki recognized as a regular company. Further, 

Alki needs to have the economic ability to endure market risks for the entity to be recognized as a regular 

company.   
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Begrebsoversigt 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
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BEPS Base Erosion and Profit Shifting 

TPG OECD Transfer Pricing Guidelines 

De nye guidelines OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 

HTVI Hard-to-Value Intangibles 
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TEUF eller EUF-traktaten Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde 

TNMM Transactional Net Margin Method, eller på dansk den transaktionsbaserede 

nettoavancemetode 
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Ex-ante og ex-post Forudgående og efterfølgende (prisfastsættelse) 

Transaktioner med 

immaterielle aktiver 

Benyttes for transaktioner af immaterielle aktiver samt transaktioner af 

brugerrettigheder til immaterielle aktiver 

IAS International Accounting Standards, udviklet af International Accounting 

Standards Board (IASB). Disse standarder udfases gradvist i takt med, at de 

bliver erstattet af International Financial Reporting Standards (IFRS) 

Reference transaktion En sammenlignelig transaktion mellem to uafhængige parter 

DEMPE Væsentlige funktioner ved transaktioner med immaterielle aktiver. DEMPE 

står for Development, Enhancement, Maintenance, Protection og 

Exploitation 

Decentraliseret 

koncernstruktur 

En koncernstruktur hvor hvert koncernselskab varetager funktioner, ejer 

immaterielle aktiver og påtager sig markedsrisici 

Centraliseret 

koncernstruktur 

En koncernstruktur hvor ét selskab (principalen) varetager funktioner, ejer 

immaterielle aktiver og påtager sig markedsrisici 

CUP Comparable Uncontrolled Price Method, eller den uafhængige 

markedsprismetode 

Profit Split Transactional Profit Split Method 

DCF eller DCF metoden Discounted Cash Flow Method, eller diskonteret pengestrøm 

APA og MAP Advance Pricing Agreement og Mutual Agreement Procedure 

Unilateral, bilateral og 

multilateral APA 

Advance Pricing Agreement indgået mellem hhv. ét, to eller flere landes 

skattemyndighed(er) og en virksomhed eller koncern 

Kommissionen Europa Kommissionen 

EU Domstolen Den Europæiske Unions Domstol 
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1. Indledning 
Multinationale koncerner er blevet større de seneste 10 år, hvilket har medført en stadig stigende 

globalisering. Dette ses i figur 1, hvor der ses en stigning i henholdsvis antal danske selskaber med 

datterselskaber i udlandet, og antal selskaber i Danmark, der er udenlandsk ejet. Denne stigning har også 

øget skattemyndighedernes interesse i, at foretage kontrol af koncernernes kontrollerede transaktioner. 

 

Figur 1: Danske datterselskaber i udlandet og udenlandsk ejede selskaber i Danmark  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Danmarks Statistik1 

 

Globalisering har øget antallet af transaktioner, der sker på tværs af landegrænser. Denne globalisering var 

grunden til, at Organization for Economic Cooperation and Development (herefter OECD) blev stiftet2. Én af 

OECD’s mest anerkendte og anvendte rapporter er organisationens transfer pricing vejledning med navnet 

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (herefter TPG 

eller OECD TPG). Denne vejledning har til formål at vejlede brugere af organisationens Modeloverenskomst 

(herefter MO), artikel 9.  MO, artikel 9 foreskriver, at interesseforbundne parter skal foretage kontrollerede 

transaktioner på vilkår som var disse transaktioner foretaget mellem uafhængige parter, det såkaldte 

armslængdeprincip.  Over de seneste 5-10 år har OECD haft stort fokus på at udbygge og præcisere TPG, 

hvilket har resulteret i en ny TPG udgange fra 2017 (herefter de nye guidelines), som er dobbelt så stor som 

TPG 2010.  De nye guidelines stiller større krav til de multinationale koncerner i form af præciseret 

substanskrav i vejledningens kapitel 1 og mere korrekt identificering og aflønning af immaterielle aktiver i 

vejledningens kapitel 6. Den Europæiske Union (herefter EU) har også haft flere store undersøgelser af 

multinationale koncerners skatteforhold. EU har været opmærksom på, om medlemslandene har anvendt 

transfer pricing reglerne på en korrekt måde, og ikke skabt utilsigtede fordele for på den måde, at tiltrække 

                                                        
1 Danmarks Statistik (u.d.) 

2 OECD (u.d.) 
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multinationale koncerner til det pågældende land. EU har opsat forbud mod såkaldt statsstøtte og har siden 

2012 igangsat flere undersøgelser af skattemæssige aftaler mellem EU medlemslande og multinationale 

koncerner. Disse aftaler hedder Unilateral Advance Pricing Agreement (herefter Unilaterial APA) og er 

aftaler, der fastsætter beskatningen mellem et lands skattemyndighed og den pågældende koncern. Som led i, 

at tiltrække de multinationale koncerner kan denne beskatning hvile på en forkert prisfastsættelse af de 

kontrollerede transaktioner. For multinationale koncerner kan det derfor være interessant, at undersøge, 

hvilke forhold i en Unilateral APA der kan udløse en afgørelse om statsstøtte, og således hvordan dette 

kunne have været undgået. I EU har en række lande, herunder Danmark, oplyst at de ikke laver Unilaterale 

aftaler om kontrollerede transaktioner. Ligesom det er aftalt, at der skal ske udveksling af skatteaftaler. Disse 

fokusområder øger desuden koncerners fokus på, at lave korrekt armslængde prisfastsættelse, og undgå 

afgørelser om ulovlig statsstøtte. Dette fokus er også for, at undgå negativ medieomtale der kan påvirke 

omsætningen og indtjeningen.  

1.1 Formål 
Denne afhandling har til formål, at vejlede multinationale koncerner i prisfastsættelsen og resultatfordelingen 

ved kontrollerede transaktioner. Viden fra afhandlingen kan også anvendes af koncerner der enten er under 

mistanke for statsstøtte eller gerne vil vide hvordan koncernen kunne have struktureret sig for, at undgå, at 

komme ind under EU’s betegnelse for ulovlig statsstøtte.  

1.2 Problemformulering 
Efter en teoretisk analyse af udbygningen af OECD TPG fra 2017 om en korrekt anvendelse af 

armslængdeprincippet, og immaterielle aktiver vil afhandlingen undersøge, EU’s anvendelse af OECD’s 

vejledning samt EU’s egne regler om statsstøtte. EU ønsker et indre marked med fri konkurrence, og at 

multinationale koncerner anvender priser som hos uafhængige parter. Én af EU’s sager om ulovlig statsstøtte 

udvælges for at skabe analysedybde. I denne sag vil det ligeledes blive undersøgt, hvilken forskel det havde 

gjort, såfremt sagen blev afgjort ved hjælp af de nye guidelines frem for TPG 2010.  

1.2.1 Underspørgsmål 
- Hvilke præciseringer, reguleringer og andre ændringer har OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 i 

forhold til vejledningen i brugen af armslængdeprincippet? 

 

- Hvordan er forståelsen af immaterielle aktiver og anvendelse af armslængdeprincippet på disse, 

opdateret efter BEPS Action Plan? 

 

- Hvordan reguleres statsstøtte inden for EU i særdeleshed i form af selektive skattefordele, og hvilket 

forholdsregler gør EU for at undgå skatteunddragelse? 
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- Med udgangspunkt i en konkret EU afgørelse undersøges det, hvordan EU har benyttet TPG samt 

traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter TEUF eller EUF-traktaten) artikel 

107 og 108 om statsstøtte, og hvordan de nye guidelines og nye tiltag inden for EU kunne påvirke 

udfaldet. 

1.3 Afgrænsning 
Denne afhandling afgrænses til at koncentrere sig om anvendelsen af OECD TPG i EU, såvel som i 

Danmark. Der vil blive fokuseret på OECD TPG kapitel 1, sektion D om anvendelsen af 

armslængdeprincippet og kapitel 6 om behandlingen af transaktioner med immaterielle aktiver. Derudover 

vil denne afhandling fokusere på EU’s regulering vedrørende ulovlig statsstøtte. Der fokuseres på 

anvendelsen af TPG for koncernselskaber, der opererer i EU, som er selvstændige, juridiske enheder, såsom 

aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) eller lignende udenlandske selskabstyper. Indeværende 

afhandling vil desuden fokusere på forholdene omkring transfer pricing anvendelse og ikke en egentlig 

værdiansættelse af en kontrolleret transaktion.  

 

Indledningsvist vil afhandlingen analysere de reguleringer og præciseringer den seneste bogudgave af OECD 

TPG, fra 2017, har til armslængdeprincippet i OECD TPG kapitel 1 og de særlige forhold angående 

immaterielle aktiver i TPG kapitel 6. Denne analyse sammenholder desuden udviklingen fra de hidtidige 

kapitler i TPG fra 2010. De to nævnte kapitler er udvalgt, da disse er helt centrale i transfer pricing, og da de 

nye guidelines har medført særlig stor udvikling af disse kapitler. Der afgrænses fra de resterende kapitler i 

TPG for at opnå en bedre dybde. Det antages derfor, at læser har et grundlæggende kendskab til transfer 

pricing. Herunder særligt at læser kender til de metoder OECD anbefaler kan anvendes til prisfastsættelse, 

specificeret i TPG kapitel 2, de forskellige aftaler multinationale koncerner kan indgå med én eller flere 

stater, specificeret i kapitel 4 og kapitel 5’s dokumentationskrav.  

 

Indeværende afhandling koncentrerer sig om OECD’s guidelines i relation til transfer pricing samt disses 

samspil med EU’s gældende lovgivning om statsstøtte. Afhandlingen vil således ikke beskæftige sig med 

den generelle lovgivning inden for EU.   

1.4 Metode 
Denne afhandlings problemformulering og underspørgsmål søger at identificere, systematisere, analysere og 

fortolke retskilder for at identificere gældende ret. Denne afhandlings videnskabsteoretiske tilgang til emnet 

transfer pricing og statsstøtte i EU tager således udgangspunkt i den juridiske retsdogmatiske metode3.  

 

                                                        
3 Tvarnø & Nielsen (2017). s. 29 
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Afhandlingen er stilet mod multinationale koncerner, der opererer på det europæiske marked. Af denne 

grund vil den retsdogmatiske metode blive suppleret af den retsøkonomiske metode, eftersom de to 

lovgrundlag, OECD’s Transfer Pricing Guidelines og EU’s regler om statsstøtte indarbejdet i EUF-traktaten, 

i høj grad fokuserer på de økonomiske konsekvenser af det juridiske udfald4. Da afhandlingen beskæftiger 

sig med det samfundsøkonomiske samspil og markedskræfterne, bevæger afhandlingen sig inden for 

samfundsvidenskabens felt. Der vil være fokus på at foretage en juridisk analyse, men da det økonomiske 

udfald er af stor betydning, beskæftiger afhandlingen sig også i mindre grad med en økonomisk analyse5. Da 

afhandlingen søger at identificere samspillet nærmere end modsigelserne i OECD Transfer Pricing 

Guidelines og EUF-traktaten, vil der være fokus på den monistiske teori frem for at udarbejde en egentlig 

komparativ analyse. Endelig er en undersøgelse af retshistorien også en stor del af afhandlingen, da 

afhandlingen søger at identificere og analysere udviklingen af gældende ret indenfor transfer pricing fra 2010 

til 2017 samt også i mindre grad EU skatteret og EU statsstøttesager inden for de sidste 5-10 år6. 

1.4.1 Dataindsamling og kildekritik 
Til at løse indeværende afhandlings problemformulering og herunder de dertilhørende underspørgsmål vil 

der blive gjort brug af eksisterende datamateriale i form af både kvalitativ og kvantitativ sekundærdata7. 

Dette bevirker, at der forefindes særligt mange kilder og særligt meget data at kunne gøre brug af, men 

betyder også at kildekritik er af særlig betydning. Der vil løbende igennem arbejdet med afhandlingen være 

særlig stor fokus på alene at benytte kilder med høj grad af validitet og reliabilitet. Validiteten og herunder 

relevansen af indeværende afhandling sker ved at have særligt øje for datas udgivelsesår samt ved at søge at 

identificere nutidige historier og forhold vedrørende identificerede retsforhold. I relation til kilder og datas 

reliabilitet vil der igennem hele arbejdet med denne afhandling være særligt fokus på at benytte officielle 

kilder, såsom Folketinget og herunder Skattestyrelsen og Skatteforvaltningen, OECD samt Den Europæiske 

Union og Europa Kommissionen8. Afhandlingen vil arbejde meget med OECD Transfer Pricing Guidelines 

og EUF-traktaten samt Skattestyrelsens juridiske vejledning til den danske tolkning af de to førnævnte. Dog 

vil der også blive gjort brug af pålidelige nyhedsmedier, såsom DR, Reuters, BBC News mv., ligesom der i 

mindre grad vil blive gjort brug af selskabers egne hjemmesider, begge dele for at opnå en nutidig og 

relevant vinkel på forhold identificeret i afhandlingen. 

1.4.2 Afhandlingens opbygning og struktur 
Afhandlingen er bygget op således, at der indledningsvist analyseres på de relevante dele af udviklingen af 

TPG fra 2010 til 2017 udgaven. Herefter kigges der på EU’s forebyggende regler mod skatteunddragelse og 

                                                        
4 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 431-432 

5 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 43 

6 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 31 og 38 

7 Andersen (2013), s. 144 

8 Andersen (2013), s. 84-85 
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aggressiv skatteplanlægning samt regler om statsstøtte, hvorefter en afgørelse udvælges og analyseres, inden 

en konklusion og perspektivering runder afhandlingen af. Figur 2 nedenfor illustrerer afhandlingens struktur. 

 

Figur 2: Afhandlingens struktur  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I kapitel 7 vil afhandlingen blive perspektiveret i forhold til udviklingen af Mutual 
Agreement Procedure sager (herefter MAP) og således til dobbeltbeskatningssituationer. 
Perspektiveringen vil desuden fokusere på, hvad der efter denne afhandlings fund kunne 

være spændende og relevant at undersøge i fremtiden. 

Kapitel 6 udgør en sammenfatning af afhandlingens foregående kapitler, hvor resultaterne 
samles i en samlet konklusion.

I kapitel 5 bliver kapitel 2-4 kædet sammen, da en udvalgt afgørelse undersøges i relation til de 
identificerede og fortolkede regler i de forgående kapitler. Der vil blive set på samspillet 

mellem OECD’s TPG og EU’s TEUF, ligesom der vil blive analyseret på, hvorledes udfaldet 
af afgørelsen ville have været, såfremt de nye guidelines var benyttet i stedet for TPG 2010. 

Afhandlingens kapitel 4 omhandler Den Europæiske Unions regler om statsstøtte. Desuden vil 
kapitel 4 også se på EU lovgivning angående aggressiv skatteplanlægning, såvel som 

samarbejde på beskatningsområdet inden for EU. 

Kapitel 3 analyserer ligeledes udviklingen af TPG 2010 til 2017. Denne gang i relation til TPG 
kapitel 6 om immaterielle aktiver som ofte er de mest værdifulde aktiver. Dette kapitel vil 

foruden at analysere udviklingen af kapitlet også inkludere BEPS projektet og den 
efterfølgende action plan fra 2015.

Kapitel 2 omhandler TPG kapitel 1 vedrørende det helt centrale armslængdeprincip, der 
anvendes af koncerner i vurdering af selskabernes værdiskabelse. Kapitlet analyserer 

udviklingen af kapitel 1 fra 2010 til de nye guidelines fra 2017.
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2. Analyse af indholdet og udviklingen i OECD TPG om 
armslængdeprincippet 
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvilke præciseringer, reguleringer og andre ændringer, der 

er kommet i de nye guidelines i forhold til udgaven fra 2010. Kapitlet vil fokusere på disse guidelines’ 

kapitel 1 om armslængdeprincippet, og i særdeleshed sektion D omhandlende vejledning til hvordan 

multinationale koncerner samt skattemyndigheder anvender armslængdeprincippet. 

 

Hjørnestenen i armslængdeprincippet er, at en transaktion skal stille begge de involverede 

koncernselskaber bedre efter transaktionen9. Dette er ikke ændret med de nye guidelines, ligesom 

”Separate Entity Approach” ikke er ændret i den opdaterede TPG. Transaktionen skal altså prissættes 

som var det en transaktion mellem uafhængige parter, hvilket gøres ved hjælp af henholdsvis 

sammenlignelighedsfaktorerne og sammenlignelighedsanalysen. Disse faktorer og denne analyse er 

opdateret en hel del i de nye guidelines, da OECD har implementeret Base Erosion and Profit Shifting 

projektet (herefter BEPS) Action 8-10, hvilket fokuserer på, hvor den reelle værdiskabelse sker i 

koncernen. 

2.1 En benyttet koncernstruktur for multinational koncerner – principalstrukturen 
Som led i at forklare udviklingen i OECD’s guidelines vil der blive gjort brug af en velkendt 

koncernstruktur, kaldet principalstrukturen. Der vil nedenfor blive specificeret et eksempel, som vil 

blive anvendt løbende igennem denne afhandling.  

 

Ved principalstrukturen er der ét koncernselskab, der er den centrale beslutningstager, herefter er der 

tilknyttet en eller flere lavrisikoselskaber. En såkaldt centraliseret koncernstruktur. 

Principalselskabet, eller bare principalen, er ikke nødvendigvis moderselskabet trods dette ofte er 

tilfældet. Principalstrukturen benyttes for eksempel ofte ved en principal beliggende i et land med højt 

udviklet teknologi og med viden som én af landets største ressourcer. Denne principal kan anlægge et 

produktionsselskab i et land med lavere råvarepriser og arbejdskraft for at spare 

produktionsomkostningerne. Produktionsselskabet producerer kun varer til principalen og kun i 

henhold til de retningslinjer, der er givet af principalen. Produktionsselskabets ansvarsområder er 

selve produktionen samt vedligeholdelse af de nødvendige maskiner til brug for denne produktion. 

Principalen har derimod alle de strategiske beslutningstagerfunktioner samt alle væsentlige 

markedsrisici. Principalens ansvarsområder vil typiske være at fastsætte politikker inden for kvalitet, 

                                                        
9 OECD (2017), 1.38 
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markedsføring, finansiering mv., at administrere koncernens aktiver og forpligtelser, at prisfastsætte 

produkterne, samt eje og vedligeholde immaterielle aktiver samt forsknings- og udviklingsaktivitet. Et 

produktionsselskab i en sådan struktur kaldes en kontraktproducent. Det kunne for eksempel være en 

kontraktproducent i et østeuropæisk land som Litauen, hvor lønninger og prisniveauet generelt ligger 

lavere end gennemsnittet i Europa, og en principal i et land som Danmark, hvor lønninger er høje, men 

hvor man kan bryste sig af en højtuddannet arbejdsstyrke. I principalstrukturen kan der desuden være 

tilknyttet en lokal distributør på et stort og købestærkt marked. Distributøren sælger kun, hvad 

principalen foreskriver, til den pris principalen foreskriver og har ikke nogle strategiske 

beslutningstagerfunktioner, da dette varetages af principalen. Distributørens ansvarsområder vil ofte 

være administration af bestilling af varer, administration af kundeforhold, lokalt salg og lokal 

markedsføring samt at videregive sit kendskab til det lokale marked til principalen. Denne distributør 

kaldes en lavrisiko distributør. Distributøren kunne for eksempel være etableret på et stort og 

købestærkt marked som England. Nedenstående figur illustrerer dette opsæt af en principal med 

tilknyttet kontraktproducent og lavrisiko distributør.  

 

Figur 3: Illustration af principalstruktur med kontraktproducent og lavrisiko distributør  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

2.2. Sammenlignelighedsanalyse med substans over form 
”Sammenlignelighedsanalysen er kernen i anvendelsen af armslængdeprincippet”. Sådan skriver 

Skattestyrelsen i den juridiske vejledning om transfer pricing og armslængdeprincippet10, hvilket er 

                                                        
10 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1 
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direkte afledt af de nye guidelines11. Sammenlignelighedsanalysen er i de nye guidelines, såvel som i 

den tidligere TPG, en toleddet analyse, der foreskriver, at første trin gennemgås inden det andet:  

 

1) En præcis identificering af den kontrollerede transaktion, hvor det blandt andet fastlægges, hvilken 

transaktionstype, der er tale om, og hvilket koncernselskab der testes, og herefter 

2) En sammenligning af betingelser og vilkår i den kontrollerede transaktion identificeret i trin 1 med 

betingelser og vilkår i en sammenlignelige transaktion mellem uafhængige parter12.  

 

Sammenlignelighedsanalysen anvender desuden 5 sammenlignelighedsfaktorer, der skal gennemgås 

for hver af de to trin ovenfor. De fem sammenlignelighedsfaktorer og vægtningen af disse efter 

rækkefølge, så ud som følgende i TPG 2010: 

 

1) Realydelsens egenskaber 

2) Funktions- og risikoanalysen 

3) Kontraktvilkår 

4) Økonomiske omstændigheder 

5) Forretningsstrategier13 

 

Efter TPG i 2010 kom der øget fokus på situationer, hvor multinationale koncerner flytter 

skattepligtige indtægter til lavbeskatningslande uden at flytte den egentlige værdiskabelse, de 

såkaldte BEPS situationer. OECD udarbejdede derfor BEPS Projektet og efterfølgende BEPS Action Plan 

for at reducere disse BEPS situationer14 samt for at lægge vægt på de multinationale koncerners 

ansvar for at prisfastsætte kontrollerede transaktioner efter hvor værdiskabelsen sker, således at 

denne prisfastsættelse afspejler en prisfastsættelse mellem uafhængige parter.  OECD har herved 

skiftet fokus fra juridiske vilkår (form) til faktiske omstændigheder (substans), herunder de påtagede 

risici og evnen til at bære disse. Dette medførte, at OECD i de nye guidelines valgte at skifte rækkefølge 

på de fem sammenlignelighedsfaktorer for at lægge særligt vægt på de koncerninterne aftaler, der bør 

være fastlagt for den kontrollerede transaktion. Desuden ændredes rækkefølgen for at slå fast, at det 

er de multinationale koncerners ansvar at prisfastsætte kontrollerede transaktioner, som var disse 

foretaget mellem uafhængige parter. Endelig skal den ændrede rækkefølge tolkes således, at disse 

                                                        
11 OECD (2017), 1.6 

12 OECD (2017), 1.33 

13 OECD (2010), 1.38 

14 OECD (u.d.b.) og OECD (u.d.c.)  
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koncerninterne kontrakter er udgangspunktet ved en prisfastsættelse og skattemyndighedernes 

senere efterprøvning af denne prisfastsættelse. Det er dog vigtigt at forstå, at disse koncerninterne 

kontrakter som oftest ikke er fyldestgørende nok, og at de kan afviges, såfremt de efterfølgende 

sammenlignelighedsfaktorer ikke støtter op om kontraktens vilkår. Rækkefølgen for 

sammenlignelighedsfaktorerne ser således ud, i de nye guidelines:  

 

1) Kontraktvilkår 

2) Funktions- og risikoanalysen 

3) Realydelsens egenskaber 

4) Økonomiske omstændigheder 

5) Forretningsstrategier15 

 

Nedenstående figur viser den centrale betydning af de fem sammenlignelighedsfaktorer og 

anvendelsen af disse. De små pile illustrerer ændringen fra TPG 2010 til 2017, da OECD lægger større 

vægt på kontraktvilkår, idet koncernen skal tage ansvar og sikre en korrekt resultatfordeling. 

 

Figur 4: Sammenlignelighedsanalysen og sammenlignelighedsfaktorer  

 Step 1 – Kontrolleret transaktion  Step 2 – Sammenlignelig transaktion  

 Kontraktvilkår  Kontraktvilkår  

 Funktions- og risikoanalyse  Funktions- og risikoanalyse  

 Realydelsens egenskaber  Realydelsens egenskaber  

 Økonomiske omstændigheder  Økonomiske omstændigheder  

 Forretningsstrategier  Forretningsstrategier  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD’s sammenlignelighedsfaktorer16. 

2.2.1 Kontraktvilkår 
Med det nye fokus på de kontraktuelle vilkår er der ligeledes blevet lagt vægt på de betingelser aftalen 

er indgået med. Det fremgår af de nye guidelines, at både prisfastsættelsen samt selve transaktionen 

bør foregå på armslængdevilkår17. Tidligere anså man det alene for væsentligt, at selve prisen blev 

fastsat på armslængdevilkår18. Ved at påpege vigtigheden af at kontraktens betingelser foregår på 

armslængdevilkår, understreger OECD sit gennemgående nye fokus i 2017: hvor skabes værdien? Dette 

                                                        
15 OECD (2017), 1.36 

16 OECD (2010), 1.36 og OECD (2017), 1.36 

17 OECD (2017), 1.42 

18 OECD (2010), 1.52 
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understøttes desuden i de nye guidelines kapitel 5 om transfer pricing dokumentation, hvor den 

underliggende kontrakt for den kontrollerede transaktion nu er en del af den dokumentation, der skal 

kunne fremsendes til skattemyndighederne på forespørgsel. Kontrakten bliver således sammenholdt 

med resten af dokumenterne i local file og master file19. 

 

Når en kontrolleret transaktion er formaliseret i en kontrakt, er denne udgangspunktet for 

sammenlignelighedsanalysen. Dette er årsagen til, at OECD har flyttet kontraktvilkår op til værende 

den første faktor. De efterfølgende faktorer undersøger herefter om, eller nærmere hvor, der skal 

foretages justeringer og tilpasninger til kontrakten, således at man ender med et substansbaseret 

output. Derved kan en kontrakt godt danne grundlag for prisfastsættelsen, såfremt der er en direkte 

overensstemmelse mellem denne og de identificerede forhold i de øvrige faktorer. Det er dog sjældent 

tilfældet, da de fleste koncerninterne kontrakter vil mangle informationer for at kunne give det fulde 

billede af de aftaler, der indgår i kontrakten20. 

2.2.2 Funktions- og risikoanalyse 
Denne analyse er også kaldet FAR-analysen, hvilket står for funktioner, aktiver og risici. Funktions- og 

risikoanalysen har til formål at allokere de væsentlige funktioner udført, aktiver anvendt samt risici 

påtaget i forbindelse med transaktionen til hvert af de involverede koncernselskaber21. Det kan 

argumenteres for, at denne analyse er den vigtigste af de fem sammenlignelighedsfaktorer i de nye 

guidelines alene af den grund, at det er i denne analyse, at man identificeret og allokerer den reelle 

værdiskabelse gennem de funktioner, aktiver og risici, der er involveret i transaktionens 

værdiskabelse. Derfor har udbygningen i de nye guidelines haft særlig stor indflydelse på funktions- og 

risikoanalysen, hvilket understreger betydningen af denne analyse. 

 

Funktions- og risikoanalysen har til hensigt at identificere hvad, koncernselskaberne i den 

kontrollerede transaktion rent faktisk gør, og hvilke kompetencer de leverer22, fremfor hvad 

koncernselskaberne har til hensigt at gøre inden transaktionen sker. Det er ligeledes gennem 

funktionsanalysen, at der skal identificeres, hvilke aktiver, der benyttes til den kontrollerede 

transaktion samt disse aktivers egenskaber23.  Endeligt har analysen til formål at identificere og tildele 

risici forbundet med den kontrollerede transaktion til de involverede koncernselskaber. Resultatet af 

                                                        
19 OECD (2017), kap. 5 

20 OECD (2017), 1.45 

21 OECD (2017), 1.51 

22 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2 

23 OECD (2017), 1.54 
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en funktions- og risikoanalyse kan opstilles som en graf, da prisen på en transaktion er en direkte 

reaktion på de funktioner, aktiver og risici, der er benyttet og forbundet til transaktionen. Derfor bør 

værdiskabelsen og prisen tildeles efter aktiver benyttet, funktioner udført og risici påtaget. Dette er 

illustreret i figur 5 nedenfor ved hjælp af principalstrukturen.  

 

Figur 5: Illustration af resultatfordelingen i principalstrukturen  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2017, funktions- og risikoanalysen24.  

 

De nye guidelines lægger vægt på de kompetencer og beslutninger koncernselskaberne bidrager med 

hver især. Dette skal forstås sådan, at det bør undersøges, hvilket koncernselskab der reelt set tager 

beslutningerne, og om dette koncernselskab så også har kompetencerne til at føre disse beslutninger 

ud i livet. Da beslutninger tages af mennesker, er der således introduceret et nyt begreb i de nye 

guidelines; People function – eller de strategiske beslutningstagerfunktioner. Det er derfor afgørende, 

at koncernens ansatte er ansat i de korrekte koncernselskaber, da kun et koncernselskab med ansatte, 

og dermed beslutningskompetencen, kan udføre og kontrollere beslutningstagerfunktionen, hvilket 

ikke er tilfældet med et tomt koncernselskab uden ansatte.  

 

Nedenstående figur, viser hvordan funktions- og risikoanalysen er sat sammen i de nye guidelines og 

med fremhævelse af betydningen af den nye beslutningstagerfunktion. 

 

Figur 6: Komponenter i FAR-analysen efter de nye guidelines  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2017, funktions- og risikoanalyse25 

 

                                                        
24 OECD (2017), D.1.2 

25 OECD TPG (2017), D.1.2 
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Hvor TPG 2010 hovedsageligt fokuserer på, hvilke koncernselskaber, der påtager sig hvilke risici, har 

de nye guidelines understreget vigtigheden af beslutningstagerfunktionen og er derved gået endnu 

dybere ned i koncernens struktur og forståelsen af denne struktur. Koncernen skal nu kunne 

dokumentere, hvilke beslutninger, der tages af hvilke nøglepersoner, og at dette er inden for 

beslutningskompetencen i hvert enkelt koncernselskab. Figuren neden for viser, at det er ikke længere 

nok at allokere risici uden også at tage hensyn til, om det tildelte koncernselskab også har 

kompetencerne, herunder medarbejderne, til at påtage sig disse risici.  

 

Figur 7: Skiftende fokus på komponenterne i funktions - og risikoanalysen, hvori mørke felter 
illustrerer fokusområder  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2017, 1.5526. 

 

Selve analysen af risici forbundet med transaktionen er ændret og udbygget betydeligt i de nye 

guidelines, således at denne analyse nu er en 6 trins analyse27. Hvad interessant er, at Skattestyrelsen 

fortolker OECD’s fokus på risici som værende et bevis på, at risici kan være det sværeste at identificere 

og allokere28. Da denne 6 trins analyse er ny i de nye guidelines, vil den blive gennemgået kort i det 

efterfølgende.  

 

Figur 8: Illustration af risikoanalysens 6 trin, introduceret med de nye guidelines  

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD TPG 2017, risikoanalyse29 

                                                        
26 OECD TPG (2017), D.1.2 

27 OECD (2017), 1.55 

28 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2 

29 OECD (2017), D.1.2 
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Trin 1 om identificering af væsentlige økonomiske risici 
Første trin består i at identificere de væsentlige økonomiske risici, der er forbundet med den 

kontrollerede transaktion.  I relation til transfer pricing påpeger OECD, at det er relevant at 

identificere risici ud fra, hvordan disse opstår. I TPG 2010 nævnes der nogle eksempler på, hvordan 

risici kan opstå30. I de nye guidelines har OECD imidlertid udvidet og uddybet disse fem eksempler. 

Nedenstående figur illustrerer de eksempler på risici OECD foreslår i TPG 2010 samt de opdaterede 

eksempler og uddybninger i de nye guidelines.  

 

Figur 9: Illustration af OECD’s eksempler på risici samt uddybelsen af disse i de nye 
guidelines 

TPG 2010 

Markedsrisiko 

Risiko for tab forbundet med brugen af de involverede aktiver 

Risiko for succes eller fiasko ved investeringer i forskning og udvikling 

Finansiel risiko 

Kredit risiko 

 

TPG 2017 

Strategisk eller markedsrisiko Risici opstået i selskabets omverden - eksterne risici. 

Infrastruktur eller operationel risiko Risici opstået i forbindelse med selskabets daglige drift - 

interne risici. 

Finansiel risiko Risici forbundet med selskabets likviditet og finansielle 

kapacitet - eksterne og interne risici. 

Transaktionsrisiko Risici forbundet med transaktionen i form af prissætning og 

betaling - interne risici. 

Hazard risiko Risici forbundet med uforudsigelige hændelser - eksterne 

risici. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2010 og 201731. 

Trin 2 om den kontraktlige fordeling af risici 
I trin 2 identificeres den risikofordeling, der er aftalt på forhånd og (eventuelt) formaliseret i en intern 

kontrakt 32 . Dette trin er således forbundet med, samt en udbygning af, første 

sammenlignelighedsfaktor; kontraktvilkår. En sådan intern kontrakt kan for eksempel omhandle 

kontraktproduktion mellem principalselskabet i Danmark og kontraktproducenten i Litauen. I et 

                                                        
30 OECD (2010), 1.46 

31 OECD (2010), 1.46 og OECD (2017), 1.72. 

32 OECD (2017). D.1.2.1.2 
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sådan tilfælde vil selskabet i Litauen alene producere de produkter, det antal, på det tidspunkt og i den 

kvalitet, der er aftalt med principalen. 

Trin 3 om funktionsanalysen af risici 
Tredje trin er en funktionsanalyse af risici. Dette inkluderer informationer om hvem der påtager sig 

risici, og hvem der styrer dem. OECD anvender 6 begreber i funktionsanalysen af risici. Det vil ofte 

være samme koncernselskab, der udfører mange eller alle de 6 funktioner i funktionsanalysen af risici, 

men funktionerne kan også være fordelt mellem flere koncernselskaber. De seks funktioner er:  

 

1) Styring af risiko 

2) Påtagelse af risiko 

3) Finansiel kapacitet til at bære risiko 

4) Kontrol over risiko 

5) Beslutningstagerfunktioner 

6) Minimering af risiko33 

 

Til at gennemgå disse ovenstående 6 funktioner er der desuden tre hovedelementer, hvilke er 

præsenteret i nedenstående tabel. 

 

Tabel 1: De tre hovedelementer i funktionsanalysen af risiko 
At træffe beslutninger om at tage, afstå eller afvise en forretning, der er forbundet med risici samt den 

faktiske udførsel af dette 

At træffe beslutninger om hvordan eller om man reagerer på identificerede risici ved transaktionen samt 

den faktiske udførsel af dette 

At træffe beslutninger om at begrænse risikoen gennem diverse tiltag eller foranstaltninger samt den 

faktiske udførsel af dette 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Skattestyrelsen, risikoanalyse34 

Ad 1) Styring af risiko 
Det eller de koncernselskaber, der vurderer og reagerer på risikoen, er de koncernselskaber, der 

styrer risikoen. Styring af risiko omfatter alle tre elementer i tabel 1. Det gennemgående for punkterne 

i tabel 1 er, at det ikke er nok at kunne træffe en beslutning, men at evnen til at føre denne beslutning 

ud i livet er ligeså essentiel. Hvis et koncernselskab ikke har kompetencerne til at udføre sin 

                                                        
33 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2  

34 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2 
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beslutning, kan man ikke tildele hele styringen af risikoen til dette koncernselskab, men må i stedet 

vurdere om risikoen skal splittes op.  

Ad 2) Påtagelse af risiko 
Det koncernselskab, der påtager sig risikoen, er det koncernselskab, der er forpligtiget til at bære 

konsekvenserne af denne risiko ved realisering men samtidig også berettiget til gevinster forbundet 

med risikoen35.  

Ad 3) Finansiel kapacitet til at bære risiko 
Den finansielle kapacitet til at bære risikoen defineres som det koncernselskab, der har finanserne til 

at påtage risikoen, herunder til betaling for funktioner til begrænsning af risikoen samt eventuelle 

negative konsekvenser af risikoen ved realisering36. Der er et fornyet fokus på, at et koncernselskab 

ikke udfører funktioner vedrørende en risiko, hvis dette selskab ikke samtidig har finanserne til dette. 

Den finansielle kapacitet er derfor essentiel i den opdaterede tilgang til transfer pricing da den 

finansielle kapacitet skal måles for hvert enkelt koncernselskab i forhold til selskabets aktiver og 

fremtidig indtjeningsmuligheder.  

Ad 4) Kontrol over risiko 
Kontrol over risiko fokuserer på evnen til at træffe beslutninger for en specifik risiko37. Denne 

vedrører de to første elementer i tabel 1. Kontrol over risiko vedrører dog ikke evnen til at fastsætte 

overordnede politikker eller evnen til at godkende beslutninger, der er taget af andre 

koncernselskaber. Hvis et koncernselskab har markedsrisikoen ved lanceringen af nye produkter, så 

skal dette koncernselskab også have kontrollen over denne risiko, hvilket vil sige, at dette 

koncernselskab skal bestemme markedsføringen og prisfastsættelsen af det pågældende produkt. I 

principalstrukturen vil kontrollen over markedsføringen og prisfastsættelsen være tildelt den danske 

principal, hvorimod den engelske distributør har meget begrænset kontrol over risikoen forbundet 

med markedsføringen. I kontrol over risiko omfattes også evnen til at ansætte eller fritstille andre 

parter, hvortil funktioner vedrørende risikoen er outsourcet til. 

Ad 5) Beslutningstagerfunktioner 
Som nævnt tidligere er den (måske) væsentligste opdatering i de nye guidelines tilføjelsen af 

beslutningstagerfunktionerne. Denne funktion er ligeledes relevant i funktionsanalysen i forhold til 

risici. I tabel 1 er det gennemgående i disse elementer sidste sætning; ”… samt den faktiske udførsel af 

dette”. Denne sætning repræsenterer beslutningstagerfunktionerne. For at et koncernselskab kan have 

                                                        
35 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2 

36 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2 

37 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2 
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kontrol over en risiko, kræves det, at dette koncernselskab har evnerne og kompetencerne til at træffe 

beslutninger vedrørende risikoen, men i ligeså høj grad den faktiske udførsel af disse beslutninger. For 

at kunne udfylde beslutningstagerfunktioner kræver det ansatte med specifikke kompetencer, såsom:  

 

 En indsigt i og forståelse af selve risikoen 

 Kompetencer til at analysere og vurdere risikoen, herunder de mulige resultater af denne 

 Adgang til væsentlige informationer vedrørende risikoen, og endelig 

 Finanserne til at bære risikoen og resultater heraf38 

Ad 6) Minimering af risiko 
Dette vedrører funktioner til løbende at begrænse risikoen. En sådan funktion kunne være, at den 

danske principal har hedget valutakurser for at imødegå og minimere risikoen for større 

valutakursudsving. En hedging af valutakurser kan minimere risikoen i en periode som efter valget om 

Brexit i 2016, hvor pundets værdi var i frit fald39. Når pundet falder, vil det engelske salg målt i danske 

kroner være lavere grundet den lavere valutakurs. Dette fald reducerer residual indtjeningen, hvilket 

reducerer indkomsten i den danske principal, da denne har alle væsentlige markedsrisici. Hedging af 

valutakurser er således en beslutning taget af principalen til at mindske principalens risiko forbundet 

med salget i England. Den engelske distributør ville ikke blive berørt af et fald i pundet, da denne får 

en EBIT indtjening på for eksempel 3 % af omsætningen. 

Trin 4 om fortolkning af trin 1-3 
I fjerde trin analyseres, om der er overensstemmelse mellem de tre første trin. Stemmer 

kontraktvilkår i trin 2 vedrørende trin 1’s identificerede risici overens med de faktiske 

omstændigheder, der er opnået en forståelse for i trin 340? Man må undersøge, om det koncernselskab, 

der har påtaget sig risikoen også kontrollerer denne, og endeligt om selskabet kan bære risikoen 

finansielt. Såfremt der er overensstemmelse mellem ovennævnte, kan trin 5 springes over. Såfremt der 

ikke er overensstemmelse, er trin 5 en nødvendighed. 

Trin 5 om allokering af risici og de dertilhørende indtægter og omkostninger 
Hvis det er konstateret i trin 4, at det koncernselskab, der har påtaget sig risikoen ikke har kontrol 

over denne, eller ikke har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen, skal der foretages en 

allokering af risikoen. Her skeles til hvilket koncernselskab, der har finanserne til at påtage sig den 

givne risiko. Såfremt flere koncernselskaber har finanser, bør risikoen tildeles det koncernselskab, der 

                                                        
38 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2 

39 Danmarks Nationalbank (u.d.)  

40 OECD (2017), 1.86  
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udøver (mest) kontrol over risikoen41. Et eksempel kunne være, at den danske principal ud fra 

markedsinformationer om salget vurderer, at en del af varelageret er ukurant, og disse varer ikke 

længere kan sælges. Da det er principalen, der beslutter, hvilke varer, der produceres, og hvilke varer, 

der sælges, er det derved principalen, der har beslutningskompetencerne og også principalen, der 

bærer risikoen herom.  

Trin 6 om prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion 
De koncernselskaber, der er identificeret til at bære risikoen ved den kontrollerede transaktion, skal 

betales for dette. Denne prisfastsættelse udføres desuden i overensstemmelse med resten af OECD’s 

guidelines42, særligt kapitel 2 angående transfer pricing metoder. I eksemplet med en dansk principal 

og en litauisk kontraktproducent vil en passende transfer pricing metode ofte være Transactional Net 

Margin Method (herefter TNMM)43 med Profit Level Indicator (herefter PLI) værende Net Cost Plus44.  

Et andet eksempel kunne være den danske principal og den engelske distributør. I dette eksempel vil 

det som oftest ligeledes være TNMM, men hvor PLI vil være Net Profit i form af EBIT-margin45. 

Funktions- og risikoanalysens udfald 
OECD har i de nye guidelines specificeret, at der kan være transaktioner som skattemyndigheder ikke 

bør anerkende som værende en transaktion. Skattemyndigheder anvender 6 trins analysen til en 

præcis fastlæggelse af de kontrollerede transaktioner og vurderer i den forbindelse også, om 

transaktionerne skal godkendes. I den forbindelse kan skattemyndigheder vælge at stoppe analysen, 

hvis der er tale om en kontrolleret transaktion, som ikke bør godkendes46. Et eksempel kunne være en 

Cash box. En Cash box er et koncernselskab, der ikke har nogle ansatte, og hvis eneste formål er at 

opnå en skattebesparelse gennem udstedelse af dyre lån til andre koncernselskaber47. Hvis trin 1-4 

viser, at der er tale om en Cash box, præcisere OECD, at den kontrollerede transaktion ikke kan 

prisfastsættes til mere end den risikofri rente 48 . På denne måde kan skattemyndighederne 

underkende rentebetalingerne og derved ikke give fradrag for disse udgifter. I forhold til eksemplet 

med principalstrukturen vil 6 trins analysen vise, at der skal ske aflønning af de kontrollerede 

                                                        
41 OECD (2017), 1.99 

42 OECD 2017, 1.100 

43 OECD (2017), 2.64 

44 OECD (2017), 2.86 

45 OECD (2017), 2.83 

46 OECD (2017), 1.122 

47 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.3.1.2.2.6 

48 OECD (2017), 58 
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transaktioner mellem den litauiske kontraktproducent og den danske principal, og mellem den danske 

principal og den engelske distributør.  

2.2.3 Realydelsens egenskaber 
”Differencer i realydelsens egenskaber resulterer ofte i differencer i realydelsens pris på det åbne 

marked”, sådan skriver OECD i begge udgaver af deres guidelines. Selve faktoren er ikke opdateret 

efter de nye tiltag fra BEPS, hvorfor denne faktor ikke vil blive uddybet yderligere. Dog skal der 

henledes opmærksomhed på, at identificeringen af realydelsens egenskaber tidligere var første 

sammenlignelighedsfaktor, og således den faktor virksomheder og skattemyndigheder skulle overveje 

først. Ved ombytningen af rækkefølgen således at kontraktvilkår nu er første 

sammenlignelighedsfaktor, kan man udlede, at OECD mener, at en stor del af realydelsens egenskaber 

bygger på kontraktvilkårene og i særdeleshed funktions- og risikoanalysen. Derfor er det nærliggende 

først at identificere kontraktvilkårene samt foretage en funktions- og risikoanalyse, før realydelsens 

egenskaber endeligt specificeres. Dette vil særligt være tilfældet, hvis der er tale om en kontrolleret 

transaktion med en unik vare, hvilket kunne være transaktioner med immaterielle aktiver. 

2.2.4 Økonomiske omstændigheder 
Økonomiske omstændigheder som sammenlignelighedsfaktor er uændret i de to transfer pricing 

guidelines. Det er dog interessant at fremhæve paragraf 1.111 (i de nye guidelines), hvori OECD 

påpeger, at der bør tages højde for økonomiske cyklusser og disses indvirkning på priser på det åbne 

marked. OECD henviser her til, at dette kan udlignes ved at anvende data fra flere år og derved lave en 

analyse over flere år. Dette kan være særligt interessant i et marked, der i stadig højere grad 

globaliseres, og hvor politiske kræfter spiller stadig større roller for det frie marked. Figur 10 

illustrere nogle aktuelle eksempler på økonomiske omstændigheder, der kan påvirke 

resultatfordelingen i en koncern, hvilket også påvirker prisfastsættelsen mellem den danske principal 

og de to udenlandske lavrisikoselskaber. Det er principalselskabet, som bærer markedsrisikoen ved de 

økonomiske transaktioner. Nogle af disse eksempler gennemgås desuden i det efterfølgende. 
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Figur 10: Eksempler på nuværende økonomiske omstændigheder, der kan påvirke 
prisfastsættelse 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2017 samt nyhedsartikler49 

Handelskrig mellem Kina og USA 
Handelskrigen mellem Kina og USA kan medføre straftold på nogle varer solgt fra USA til Kina og 

omvendt. Mødet mellem lederne af de to lande i begyndelsen af maj 2019 bevirkede, at USA hævede 

straftolden på nogle kinesiske varer fra 10 til 25 %50. Disse toldmurer gør det svært, eller endda 

umuligt, for eksempelvis et kinesisk selskab at afsætte sine varer på det amerikanske marked, da 

varerne bliver dyrere for forbrugerne, der sjældent vil være villige til at betale 15 % ekstra for varen. 

Foruden selskaber, der direkte rammes af disse straftolde, rammer handelskrigen ligeledes selskaber i 

resten af verden, da handelskrigen skaber utryghed, hvilket særligt mærkes på de finansielle 

markeder verden over51. Aktiepriser formes af forventninger til fremtiden, og med usikkerheder om 

fremtiden som handelskrigen mellem Kina og USA må anses at skabe, kan aktiemarkederne verden 

over falde drastisk. Således bliver det sværere for aktieselskaber at skaffe risikovillig kapital, hvilket 

kan reducere investeringslysten. Handelskrigen vil altså kunne bevirke en reduceret indtjening hos 

koncernen med den danske principal og de to lavrisikoselskaber, hvilket vil kunne bevirke en 

mindsket fremtidig investeringsevne. Selskaber verden over holder derfor øje med udviklingen i 

handelskrigens udvikling.  

Brexit 
Ligesom handelskrigen mellem Kina og USA skaber Brexit forhandlingerne mellem Storbritannien og 

EU utryghed og usikkerhed om fremtiden. Erhvervslivet i Europa og Storbritannien arbejder på at 

skabe de bedst mulige rammer for fremtidig samhandel mellem europæiske og britiske selskaber, da 

                                                        
49 OECD (2017), D.1.4 og Bilag 2-9 

50 Bilag 2 – DR Udland (2019) 

51 Bilag 2 – DR Udland (2019) 
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Brexit ellers kan blive en dyr fornøjelse for det europæiske og britiske erhvervsliv52. Det europæiske 

handelssamarbejde kaldes af Dansk Erhverv for verdens mest komplekse handelssamarbejde53, et 

handelssamarbejde der ligeledes er kendt som det fælles europæiske marked. På det europæiske 

marked er der fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser, fri bevægelighed for mennesker, fri 

bevægelighed for arbejde samt fri bevægelighed af kapital54. For principalstrukturen med den 

engelske lavrisikodistributør kan et hårdt Brexit have stor betydning, da de fire former for fri 

bevægelighed vil ophøre. Der vil således komme told på de varer, der sælges fra principalen til 

distributøren, da principalen ikke er beliggende i England men i Danmark. Ligeledes vil det kunne 

blive sværere for den engelske distributør at finde kvalificeret arbejdskraft, da koncernen ikke vil 

kunne udstationere danske ansatte til den engelske distributør, da også arbejdskraftens fri 

bevægelighed kan ophøre i tilfælde af et hårdt Brexit. Et hård Brexit er desuden blevet særligt aktuelt 

efter Theresa May er gået af som Premierminister, og Boris Johnson er valgt som hendes efterfølger. 

Boris Johnson har gentagne gange slået fast, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober, med eller 

uden en aftale55. 

Øget fokus på miljø og klima 
Under valgkampen til Europa Parlamentsvalget var fokus, måske særligt i Danmark men også i en vis 

grad i resten af EU, på miljø, klima og global opvarmning56. Samme fokus fortsatte i valgkampen til det 

danske folketingsvalg få uger efter Parlamentsvalget57. Forskere peger da også på, at begge valg endte 

som såkaldte klima-valg, hvor vælgerne belønnede partier og kandidater der havde særlig fokus på 

miljø og klima58. Derfor kan dette nye fokus have stor betydning for selskaber og hele brancher. 

Brancher, der er anset for at være dårlige for miljø og klimaet, såsom producenter af plastik er truet af 

dette nye fokus. Derimod kan proaktive selskaber drage nytte af dette fokus ved at lancere 

klimavenlige varer, såsom i eksemplet med plastikindustrien, nedbrydelig plastik. Med det øgede 

fokus bliver forbrugerne mere og mere villige til at betale en højere pris for miljø- og klimavenlige 

alternativer. Der er endog flere forskellige miljømærker til at vejlede forbrugerne til at købe de mest 

klimavenlige løsninger.  Af europæiske miljømærker findes blandet andre Blomsten og EU’s 

                                                        
52 Bilag 4 – Dansk Erhverv (2019) 

53 Bilag 4 – Dansk Erhverv (2019) 

54 Nello, S. (2012) 

55 Bilag 5 – Jyske Bank (2019) 

56 Bilag 7 – Dansk Industri (2019) 

57 Bilag 8 – Altinget (2019) 

58 Bilag 9 – DR (2019) 
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økologimærke for ikke at nævne de mange nationale og tværnationale miljømærker såsom det danske 

økologimærke og Svanemærket59.  

2.2.5 Forretningsstrategier 
Den sidste sammenlignelighedsfaktor er forretningsstrategier. Det mest anvendte eksempel på en 

forretningsstrategi, der kan have indflydelse på den kontrollerede transaktions armslængdepris, er 

”Market Penetration”. Et selskab som benytter sig af Market Penetration er et selskab, der forsøger at 

tage markedsandele ved at sætte sine priser ned midlertidigt. Selskabet tjener mindre på bundlinjen, 

eller kommer måske endda ud med et negativt resultat men til gengæld øges kendskabet til og 

udbredelsen af selskabets produkter på markedet60. Det er ved kontrollerede transaktioner relevant at 

se på, at en negativ bundlinje alene bør eksistere i en begrænset periode, da intet uafhængigt selskab 

vil kunne acceptere (eller overleve) med gentagende tab. Vedvarende tab vil bevirke en forringet 

finansiel kapacitet, hvorved et uafhængigt selskab til sidst må lukke. 

 

OECD omtaler ligeledes en situation, hvor et koncernselskab gennem flere år opnår tab, hvor den 

resterende del af koncernen opnår positive resultater. Her er der tale om helt specifikke transfer 

pricing udfordringer, der bør overvejes, herunder om der skal reguleres i priserne på de kontrollerede 

transaktioner61. En sådan situation hvor ét koncernselskab har underskud, mens resten af koncernen 

opnår overskud, kan betyde, at koncernselskabet betaler for meget for de kontrollerede transaktioner. 

For principalstrukturen med en lavrisikodistributør i England vil højere toldomkostninger efter Brexit 

med No-deal reducere koncernens nettofortjeneste ved salget i England. Hvis der ikke tages højde for 

dette i den løbende prisfastsættelse, kan det medføre, at den engelske distributør får underskud. I et 

sådan tilfælde vil de engelske skattemyndigheder foretage en indkomstforhøjelse af indkomsten hos 

den engelske distributør med henvisning til, at principalen mangler at foretage en ”Year-end 

Adjustment”, der ellers skal sikre den engelske distributør en lav men dog positiv indkomst. Når 

indkomstændringen rettes mod Danmark, og markedsomkostningerne tildeles den danske principal, 

skyldes det, at det er principalen, der bærer markedsrisikoen forbundet med de strategiske 

beslutninger om at have en lavrisikodistributør på det engelske marked.  

                                                        
59 Forbrugerrådet Tænk (2017) 

60 OECD (2017), 1.115 

61 OECD (2017), 1.129 
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2.3 Andre forhold og tilføjelser i de nye guidelines 
Med de nye guidelines gør OECD opmærksom på, at der bør tage højde for markedsmæssige forhold, 

de såkaldte ”Location savings”, når armslængdeprincippet anvendes62. Særlige markedsmæssige 

forhold har ikke tidligere været direkte formaliseret i guidelines som værende noget der bør tages 

højde for. Der er dog et afsnit i TPG 2010 om forretningsmæssige omstruktureringer, hvori Location 

savings belyses63. Det koncernselskab, der har markedsrisici ved aktiviteten, skal også have den 

økonomiske fordel ved de særlige markedsmæssige forhold. Når det er den danske principal, der har 

de markedsmæssige risici ved at have produktion i Litauen, er det ligeledes den danske principal, der 

bør tildeles fordelene ved at have en kontraktproduktion i et land med lavere 

produktionsomkostninger. Brugere af TPG 2017 skal dog være særligt opmærksom på, om der reelt er 

tale om særlige markedsmæssige forhold eller et immaterielt aktiv – er der tale om et immaterielt 

aktiv, kan der være tale om en transaktion af brugsretten til dette, hvilket i så fald skal prisfastsættes 

på armslængdevilkår.  

 

Et andet forhold, der lægges vægt på i de nye guidelines, og som har fået sit eget afsnit i tråd med 

særlige markedsmæssige forhold, er betydningen af en samlet medarbejderstab (”Assembled 

workforce”)64. Dette afsnit er tilføjet i forlængelse af BEPS action 8, da en overflytning af medarbejdere 

kan betyde, at der ligeledes overføres (værdi til) immaterielle aktiver i form af knowhow. En sådan 

overførsel er en transaktion, der skal prissættes efter armslængdeprincippet, om end der er tale om et 

lån (ved at stille brugsretten til rådighed) eller en overførsel af selve aktivet.   

 

Koncern synergier og behandlingen af disse i forhold til transfer pricing er endnu en tilføjelse i de nye 

guidelines65. Når en eventuel merindtjening/besparelse er opstået udelukkende på baggrund af 

koncern synergier, skal en sådan besparelse/merindtjening ikke betales for. Dette var allerede 

budskabet i TPG 2010, men i 2017 har OECD foretaget opdateringer, da koncern synergier kan give 

merindtjening på immaterielle aktiver, hvilket skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Det er 

vigtigt at forstå, at koncern synergier ikke i sig selv er et transaktion i form af et immaterielt aktiv. Men 

ligesom med en samlet medarbejderstab kan koncern synergier øge værdien af allerede eksisterende 

immaterielle aktiver. Hvordan en eventuel besparelse/merindtjening som er opstået som konsekvens 

af koncern synergier skal fordeles mellem selskaber afhænger af koncernens opbygning og struktur.  

                                                        
62 OECD (2017), D.6 

63 OECD (2010), E. Location savings 

64 OECD (2017), D.7 

65 OECD (2017), D.8 
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2.4 Delkonklusion 
OECD’s BEPS projekt og action 8-10 har haft stor indflydelse på OECD’s vejledning i anvendelse af 

armslængdeprincippet. I de nye guidelines er gennemgangen af sammenlignelighedsanalysen blevet 

betydeligt længere, grundet det nye fokus på substans over form. Indledningsvist har dette bevirket et 

skift i rækkefølgen i de fem sammenlignelighedsfaktorer, hvor realydelsens egenskaber og 

kontraktvilkår har byttet plads. Ved at sætte kontraktvilkår først understreger OECD, at der bør ligge 

en aftale for enhver kontrolleret transaktion, og at denne er udgangspunktet i 

sammenlignelighedsanalysen. Men hvor de tidligere guidelines i høj grad fokuserede på disse juridiske 

aftaler, understreger de nye guidelines, at disse aftaler alene er startpunktet. Hvor de tidligere 

guidelines tog de juridiske aftaler med i en betragtning, når der blev tildelt risiko, kontrol og 

funktioner, har de nye guidelines langt mere fokus på, hvilket koncernselskab, der rent faktisk 

varetager risikoen, kontrollen og andre funktioner. Nyt for de nye guidelines er risikoanalysen, der 

består af 6 trin, der alle lægger særlig vægt, på hvilket koncernselskab, der har kompetencer til at 

varetage risikoen. Og lige netop kompetencerne og et øget fokus herpå har affødt et nyt begreb i 

transfer pricing øjemed; de strategiske beslutningstagerfunktioner. Beslutninger tages af mennesker, 

medarbejdere, hvorfor det er afgørende for tildelingen af en risiko, at der er ansatte til at varetage 

beslutningskompetencen. De strategiske beslutningstagerfunktioner er ikke kun vigtige i relation til 

tildelingen af risiko men ligeledes ved tildelingen af kontrol, da der ikke kan udøves kontrol uden 

nøgleansatte til at varetage beslutninger relateret til denne kontrol. For multinationale koncerner 

betyder de nye guidelines derfor et øget fokus på at have de ansatte i de mest passende selskaber men 

ligeledes at uddele kontroller og risici til de ønskede selskaber, da selskaber, der varetager 

beslutningskompetencer, risici og kontroller, vil skulle aflønnes for dette.   
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3. Analyse af indholdet og udviklingen af OECD TPG om immaterielle 
aktiver 
Dette kapitel har til formål at undersøge udviklingen i OECD’s tilgang til immaterielle aktiver i et 

transfer pricing perspektiv. Dette kapitel undersøger udviklingen af OECD’s TPG kapitel 6, fra 2010 til 

2017, da netop kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver har været i koncerners, såvel 

som skattemyndigheders og endda offentlighedens, søgelys i det seneste årti. 

 

Immaterielle aktiver spiller en stor rolle i resultatfordelingen i multinationale koncerner og har 

tidligere været afgørende for koncerners muligheder for at flytte indtægter til lavbeskatningslande og 

udgifter til højbeskatningslande, de såkaldte BEPS-situationer66. Dette skyldes særligt de immaterielle 

aktivers natur som værende svære at definere men lette at overføre fra ét selskab til et andet (da der 

ikke er noget fysisk, der skal skifte hænder). Desuden kan immaterielle aktiver være særligt svære at 

prisfastsætte, grundet disses unikke karakter, og da der kan være mangel på sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige parter. Netop derfor var immaterielle aktiver også i OECD’s søgelys i 

forbindelse med deres BEPS projekt. BEPS action 8 har fuldkommen erstattet kapitel 6 om 

immaterielle aktiver i OECD’s TPG fra 2010, hvilket har gjort den cirka 4 gange større. Som en 

opfølgning på BEPS action 8 fra 2015 kom i sommeren 2018 desuden en rapport med vejledning til 

skattemyndigheder angående transfer pricing i relation til immaterielle aktiver, der er særligt svære at 

værdiansætte, de såkaldte Hard-to-Value Intangibles67.  

3.1 Definition af et immaterielt aktiv 
 OECD’s definition på et immaterielt aktiv er meget bred og er måske endda blevet bredere i de nye 

guidelines, hvilket allerede fremgår af overskriften på kapitel 6. I guidelines fra 2010 lyder 

overskriften som følgende:  

 

”Special Considerations for Intangible Property” 

 

Men med de nye guidelines er overskriften ændret til: 

 

”Special Considerations for Intangibles” 

 

Dette kan være første tegn på, at OECD ønsker at ramme endnu bredere med de nye guidelines, når et 

immaterielt aktiv skal defineres. I OECD TPG 2010 defineres et immaterielt aktiv ikke direkte, men der 

                                                        
66 OECD (2015), BEPS action 8, Summary 

67 OECD (2018) 
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nævnes dog nogle eksempler, såsom patenter, varemærker, designs og modeller, knowhow mv.68 

Denne relativt vage afgrænsning, af hvornår der er tale om et immaterielt aktiv i et transfer pricing 

perspektiv, kan have haft indvirkning på, at flere multinationale koncerner har fejlet i korrekt at 

identificere og prissætte en kontrolleret transaktion med et immaterielt aktiv, helt enkelt fordi det var 

for svært for koncerner at gennemskue OECD’s guidelines. Dog kan multinationale koncerner ligeledes 

have fejlet, fordi disse har haft et manglende fokus på at overholde OECD’s guidelines, eller fordi de 

har spekuleret i forkert anvendelse eller forkert prisfastsættelse af disse transaktioner (de såkaldte 

BEPS situationer). I de nye guidelines har OECD uddybet definitionen til værende mere klar om end 

fortsat bred. Et immaterielt aktiv er noget, der kan blive ejet eller kontrolleret til kommercielt formål, 

noget der hverken er fysisk eller finansielt, og noget en uafhængig tredjepart ville betale for69. Figur 11 

nedenfor illustrerer definitionen på et immaterielt aktiv i de nye guidelines.  

 

Figur 11: OECD’s definition på et immaterielt aktiv i de nye guidelines  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2017, definition på immaterielle aktiver70 

 

Denne præcisering bevirker, at multinationale koncerner skal være særligt opmærksom, når 

immaterielle aktiver skal defineres som sådan, da OECD’s definition er bred. Definitionen er endda 

bredere end den regnskabsmæssige definition, som er illustreret ud fra International Accounting 

Standards Board’s (herefter IASB) definition i figur 12 nedenfor.  IASB er internationalt anerkendt, og 

definitionen på aktiver og immaterielle aktiver er gældende for alle selskaber registreret i EU med 

regnskabsår startende efter den 31. december 200871.  

  

                                                        
68 OECD (2010), 6.2 

69 OECD (2017), 6.6 

70 OECD (2017), 6.6 

71 Kommissionens forordning nr. 70/2009 af 23. januar 2009 
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Figur 12: Regnskabsmæssig definition på et immaterielt aktiv  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af IAS 38.8 

 

Det fremgår af de nye guidelines, at OECD ikke lægger vægt på, om immaterielle aktiver fremgår af 

selskabets balance. Dette understeger også, at OECD’s definition på immaterielle aktiver må anses som 

værende bredere end IASB’s definition til regnskabsmæssig brug. I de nye guidelines fremgår det, at 

immaterielle aktiver ikke behøver at fremgå af selskabets balance, da de immaterielle aktiver kan 

være udviklet af selskabet og være udgiftsført løbende som forskningsomkostninger, og altså dermed 

ikke regnskabsmæssigt aktiveret som værende udviklingsprojekter. Dette bevirker, at selskaber må 

gennemgå deres koncerner med det formål at sikre, at alle immaterielle aktiver er identificeret, og der 

sker betaling for transaktioner med disse. 

3.1.1 Eksempler på immaterielle aktiver i transfer pricing sammenhæng 
Nedenstående tabel er en illustration af udviklingen i de eksempler OECD foreslår som værende 

immaterielle aktiver i transfer pricing sammenhæng.  

  

"Et aktiv er en ressource som:

a) kontrolleres af virksomheden 
som følge af tidligere 

begivenheder, og

b) hvorfra fremtidige 
økonomiske fordele forventes at 

tilgå virksomheden"

"Et immaterielt aktiv er et 
identificerbart, ikke-monetært 

aktiv uden fysisk form"
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Tabel 2: Eksempler på immaterielle aktiver efter TPG 2010 og 2017 
OECD Transfer Pricing Guidelines 2010 OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 

Kommercielle immaterielle aktiver: Forretningsmæssige immaterielle aktiver: 

 Patenter  Patenter 

 Knowhow  Knowhow og forretningshemmeligheder 

 Designs og modeller  Kontraktuelle rettigheder 

 Immaterielle rettigheder, der sælges til 

kunderne, f.eks. computersoftware 

 Licenser og lignende rettigheder i 

immaterielle aktiver 

  Goodwill 

Immaterielle aktiver i relation til markedsføring: Immaterielle aktiver i relation til markedsføring: 

 Varemærker og brands  Varemærker og brands 

 Kundelister  

 Distributionskanaler  

 Unikke navne, symboler eller billeder der har 

en salgsfremmende værdi for varen 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2010, 6.3-6.4 og OECD TPG 2017, A.4 

3.1.2 Forhold hvor der ikke er tale om immaterielle aktiver 
OECD oplister eksempler på immaterielle aktiver i både de nye og de tidligere guidelines. Dertil 

inkluderer de nye guidelines ligeledes to eksempler på, hvad der ikke i sig selv er et immaterielt aktiv, 

hvilket er illustreret i tabel 3 nedenfor.  

 

Tabel 3: Forhold der ikke skal anerkendes som immaterielle aktiver i sig selv  
Koncern synergier Særlige markedsmæssige forhold 

Koncern synergier, såsom lavere priser hos 

leverandører, alene fordi koncernen køber meget ved 

denne leverandør, kan medvirke til en højere 

indtjening for en multinational koncern. Men da 

koncern synergier ikke kan ejes eller kontrolleres, er 

der ikke tale om et immaterielt aktiv. 

Særlige markedsmæssige forhold, såsom stor 

købekraft på markedet, kan lokalt give mulighed for 

højere priser som kan påvirke armslængdepriserne på 

markedet. Men da disse særlige markedsmæssige 

forhold ikke kan ejes eller kontrolleres, er der ikke 

tale om et immaterielt aktiv. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, 6.30 og 6.31 

 

De to eksempler i tabel 3 ovenfor er foruden at være tilføjet til kapitel 6 i de nye guidelines, også en 

tilføjelse til kapitel 1’s afsnit om andre forhold i relation til anvendelse af armslængdeprincippet, 

belyst i denne afhandlings kapitel 2.3. Til trods for at de to ovenstående eksempler ikke er 

immaterielle aktiver i sig selv, kan disse godt bidrage til værdien af et andet immaterielt aktiv, og en 
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sådan merværdi skal dog anerkendes i forbindelse med transfer pricing og skal således også fordeles 

mellem de involverede selskaber72.  

3.2 Transaktioner med immaterielle aktiver 
Der er særlige vanskeligheder forbundet med at identificere og prisfastsætte en transaktion med et 

immaterielt aktiv. Figur 13 nedenfor oplister de mest kendte og ofte mødte eksempler på disse 

udfordringer.  

 

Figur 13: Særlige udfordringer i forhold til transaktioner med immaterielle aktiver  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, 6.33 

 

For at nøjagtigt identificere den kontrollerede transaktion introducerer OECD med BEPS action 8 og 

de nye guidelines en række særligt vigtige funktioner i relation til immaterielle aktiver, kaldet DEMPE-

funktioner. Disse funktioner gennemgås senere i afhandlingens kapitel 3.3. 

3.2.1 Identifikation af transaktioner med immaterielle aktiver 
For at identificere en kontrolleret transaktion, om denne involverer immaterielle aktiver eller ej, er 

hjørnestenen i OECD TPG, at den kontrollerede transaktion skal stille begge selskaber bedre end før 

transaktionen73. I de nye guidelines har OECD dog udarbejdet en hel sektion i kapitel 6 om 

transaktioner med immaterielle aktiver74. Dette kan vurderes at være endnu et forsøg på at få 

koncernselskaber til korrekt at anerkende transaktioner med immaterielle aktiver, når disse sker. 

OECD har identificeret to typer af transaktioner med immaterielle aktiver: 

 

                                                        
72 OECD (2017), 6.30 og 6.31 

73 OECD (2017), 1.38 

74 OECD (2017), sektion C 

Mangel på sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter

Svært at definere hvilket koncernselskab, der ejer det immaterielle aktiv

Flere koncernselskaber kan varetage funktioner relateret til det immaterielle aktiv, hvilket 
ikke ville være tilfældet mellem uafhængige parter

Svært at definere det immaterielle aktivs effekt på koncernens indtjening
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1. Transaktioner af immaterielle aktiver eller brugsretten til immaterielle aktiver 

2. Brugen af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser75 

 

For enkelthedens skyld vil indeværende afhandling benytte referencen ”transaktioner med 

immaterielle aktiver” som en samlet reference om begge ovenstående typer af transaktioner. 

3.2.2 Transaktioner af immaterielle aktiver eller brugsretten til immaterielle aktiver 
Transaktioner af immaterielle aktiver eller brugsretten til immaterielle aktiver kan være en 

overflyttelse af alle rettigheder i det involverede immaterielle aktiv, altså et direkte salg af det 

immaterielle aktiv, eller det kan være salg af begrænsede rettigheder, såsom licenser eller 

brugerrettigheder med begrænsninger, for eksempel geografisk begrænset, over begrænset tid eller 

med begrænsede brugsmuligheder76. En sidste situation, hvor der er tale om transaktioner af 

immaterielle aktiver eller brugsretten til disse, kan være, at der sker en overflytning af funktioner eller 

risici i relation til DEMPE, hvilket ligeledes vil være en transaktion, der skal anerkendes i transfer 

pricing sammenhæng og prissættes herefter77. Af denne årsag er det vigtigt nøjagtigt at identificere 

forholdene i den kontrollerede transaktion, og hvor der er begrænsninger i denne brugsret at 

identificere disse begrænsninger med nøjagtighed78, hvilket sker i funktions- og risikoanalysen. OECD 

fremhæver desuden at begrænsninger i at benytte det immaterielle aktiv i den videre udvikling ofte 

har betydelig indflydelse på værdien af det immaterielle aktiv, hvorfor dette er særligt vigtigt at få 

identificeret og klarlagt79.  

 

Når der er tale om en transaktion af et immaterielt aktiv eller brugsretten til et sådan, kan dette ofte 

hænge sammen med transaktioner af andre immaterielle aktiver, da mange immaterielle aktivers 

værdi hænger sammen med andre immaterielle aktiver eller brugsretten til disse80. OECD påpeger, at 

interaktionen mellem immaterielle aktiver og transaktionerne af disse er vigtige at afgrænse for 

nøjagtigt at kunne prisfastsætte en transaktion. Herunder er det vigtigt at få identificeret alle de 

involverede immaterielle aktiver. Som udgangspunkt skal hvert aktiv identificeres og behandles 

separat men der kan dog være tilfældet, hvor de immaterielle aktiver er så sammenflettede, at disse 

ikke nøjagtigt kan skilles fra hinanden, da uafhængige parter aldrig ville overføre det ene uden at 

                                                        
75 OECD (2017), 6.87 

76 OECD (2017), 6.88 

77 Skattestyrelsen (2019), C.D.11.6.1 

78 OECD (2017), 6.89 

79 OECD (2017), 6.90 

80 OECD (2017), 6.94 
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overføre det andet. I sådan tilfælde påpeger OECD, at skattemyndigheder og koncerner skal være 

særligt opmærksomme, da man som udgangspunkt ikke skal skille immaterielle aktiver, hvis disse er 

så sammenflettede, at hvert aktiv separat ingen værdi har81.  

3.2.3 Brugen af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser 
Foruden transaktioner af immaterielle aktiver eller brugsret til disse kan et immaterielt aktiv også 

være involveret i en kontrolleret transaktion af en vare eller tjenesteydelse, uden der sker en egentligt 

transaktion af det immaterielle aktiv eller brugsretten til dette82. Et eksempel kunne være at den 

engelske distributør sælger koncernens varer på det engelske marked. Den engelske distributør har 

købt varerne igennem den danske principal, der har købt varerne af den litauiske kontraktproducent. 

Disse varer har en særlig høj værdi, fordi den danske principal har patent på en særlig 

produktionsmetode, som benyttes af den litauiske kontraktproducent. Altså kan lavrisikoselskaberne 

gøre brug af immaterielle aktiver uden dette ændre på, at disse aktiver ejes af principalen. Figur 14 

viser en transaktionskæde af kontrollerede transaktioner i principalstrukturen.  

 

Figur 14: Kontrollerede transaktioner i principalstrukturen  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den danske principal har et patent på en særlig produktionsmetode af skjorter, der øger værdien af 

disse skjorter betydeligt. I ovenstående eksempel sker der en kontrolleret transaktion, hvor 

principalen stiller brugsretten til dette immaterielle aktiv til rådighed for den litauiske 

kontraktproducent. Det økonomiske og juridiske ejerskab af det immaterielle aktiv forbliver i 

principalen, da kontraktproducenten er ordreproducerende og fremstiller de varer, i den kvalitet, i de 

mængder og på det tidspunkt som principalen ønsker. Kontraktproducenten bliver aflønnet med 

TNMM Net Cost Plus for produktionsservicen, hvilket ikke inkludere de immaterielle aktiver, ved 

overførslen af de færdigproducerede skjorter til principalen. Endelig sker der en kontrolleret 

transaktion mellem den danske principal og den engelske distributør. Den danske principal overfører 

                                                        
81 OECD (2017), 6.96 

82 OECD (2017), 6.104 

Kontraktproducent Principal Lavrisiko distributør
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de færdigproducerede skjorter til den engelske distributør. I denne transaktion er det immaterielle 

aktiv også involveret, da dette har bidraget betydeligt til værdien af disse skjorter, til trods for at der 

ikke sker nogen overførsel af aktivet eller brugsretten til dette mellem den danske principal og den 

engelske distributør. Den danske principals centraliserede ejerskab af immaterielle aktiver kan også 

omfatte varemærker, brand og logo mv., som der anvendes når skjorterne skal sælges. Lavrisiko 

distributøren får en stabil lav og positiv indtjening baseret på TNMM EBIT-margin som for eksempel 3 

% af salget. Dette skyldes desuden af den primære markedsrisiko er hos principalen. 

 

OECD fremhæver i de nye guidelines, at i situationer hvor immaterielle aktiver er involveret uden at 

der foretages en overdragelse af aktivet eller brugsretten til aktivet, bør koncerner og 

skattemyndigheder være særligt opmærksomme på, at disse immaterielle aktiver bliver identificeret 

og inkluderet i transfer pricing analysen, herunder særligt sammenlignelighedsanalysen for at kunne 

vælge den mest passende transfer pricing metode, og hvilket koncernselskab der bør være det testede 

selskab83.  

3.2.4 Særlige forhold i relation til juridiske ejerskab af immaterielle aktiver 
OECD fremhæver i de nye guidelines, at en del af at identificere transaktioner med immaterielle 

aktiver ligeledes er at identificere den juridiske ejer af disse immaterielle aktiver. Her fremhæves 

immaterielle rettigheder, der er beskyttet juridisk, såsom copyrights og patenter. Ved sådanne 

immaterielle aktiver er det normalvis den registrerede, juridiske ejer, der har alle rettigheder84, og det 

er således ikke svært at identificere den juridiske ejer. På den anden side fremhæver OECD ligeledes, 

at der forefindes typer af immaterielle aktiver, der meget sjældent er formaliseret i en skriftlig 

kontrakt eller som generelt sjældent har en juridisk ejer. I sådanne tilfælde tildeles det juridiske 

ejerskab til det koncernselskab der foretager de væsentlige beslutningstagerfunktioner85. I TPG 2010 

skal en overdragelse af det juridiske ejerskab af et immaterielt aktiv anerkendes som en transaktion i 

transfer pricing sammenhæng86. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet efter de nye guidelines, der 

påpeger, at kompensation afhænger af, hvilke funktioner selskabet varetager, hvilke aktiver selskabet 

bidrager med, og hvilke risici selskabet påtager sig, altså skal dette belyses ved en funktions- og 

risikoanalyse87. Det nye guidelines lægger derved vægt på det økonomiske ejerskab frem for det 

juridiske ejerskab, når der skal tildeles økonomisk kompensation. 

                                                        
83 OECD (2017), 6.104 

84 OECD (2017), 6.37 

85 OECD (2017), 6.40 

86 OECD (2010), 6.16 

87 OECD (2017), 6.42 
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3.3 DEMPE-funktioner 
DEMPE-funktioner er en række funktioner som OECD, i forbindelse med BEPS projektet, har vurderet 

er særligt vigtige for værdiskabelsen af et immaterielt aktiv88. Navnet ”DEMPE” er en forkortelse af 

funktionernes engelske navne, hvilket er illustreret i figuren nedenfor, hvori de danske oversættelser 

ligeledes er inkluderet.  

 

Figur 15: DEMPE-funktioner med originale tekster og danske oversættelser  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, kapitel 6, sektion B 

 

Når et immaterielt aktiv og en transaktion skal nøjagtigt afgrænses, foretages der en 

sammenlignelighedsanalyse. Som beskrevet i kapitel 2.2 lagde de tidligere guidelines vægt på det 

juridiske ejerskab, men med de nye guidelines er fokus flyttet fra juridiske aftaler til reelle vilkår, 

substans over form. DEMPE-funktionerne skal hjælpe med nøjagtigt at identificere det immaterielle 

aktiv ved at identificere følgende forhold:  

 

1) Hvilket selskab står for at udvikle på det immaterielle aktiv 

2) Hvilket selskab står for forbedringerne af det immaterielle aktiv 

3) Hvilket selskab står for vedligeholdelsen af det immaterielle aktiv 

4) Hvilket selskab står for at beskytte det immaterielle aktiv, og endelig 

5) Hvilket selskab kan udnytte det immaterielle aktiv 

 

Det skal hertil nævnes, at hver DEMPE-funktion ikke nødvendigvis er lige vigtig for alle immaterielle 

aktiver. For eksempel kunne man forestille sig, at for The Coca-Cola Company vil de væsentligste 

DEMPE-funktioner være beskyttelse og udnyttelse, hvorimod udviklingsfunktionen vil være mindre 

væsentlig, da selskabets forretningsmodel ikke er at udvikle nye opskrifter og smage men nærmere at 
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beskytte deres nuværende opskrift, udviklet tilbage i 188689. Modsat kunne man forestille sig, at Apple 

Inc. vil have stort fokus på udviklingsfunktionen og forbedringsfunktionen, da koncernen opererer i 

den teknologiske branche, der gennemgår en konstant udvikling. Apple har dog været ude i et uvejr, da 

flere har påpeget, om Apple har spekuleret i forbedringsfunktionen, da man mener at kunne bevise, at 

nye opdateringer af Apple’s iPhones gør ældre telefoner langsomme. Efter en omfattende 

undersøgelse, udstedte den italienske konkurrencemyndighed bøder til Apple Inc. på i alt 10 millioner 

euro i slut oktober 201890. Disse bøder gav Apple et aktiesmæk umiddelbart efter skandalen, fra USD 

232,05 i starten af oktober 2018 ned til USD 142,19 i starten af januar 2019, efter to måneders 

konstant kursfald. Dog har Apple Inc. i sommeren 2019 opnået næsten samme niveau som før uvejret, 

med en aktiekurs på USD 213,04 i starten af august 201991. For Apple Inc.’s kursudvikling henvises der 

til bilag 10.  

 

De nye DEMPE-funktioner var dog ikke fuldkommen fremmede for koncernselskaber, der benyttede 

OECD’s TPG inden BEPS projektet og de nye guidelines. I TPG 2010 nævnes at identificere de 

omkostninger, der har været i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelsen af det immaterielle 

aktiv, kan hjælpe til fordelingen af værdien92. I dette sammenhæng er det dog vigtigt at fremhæve, som 

OECD ligeledes gør, at der som oftest ikke er nogen direkte sammenhæng mellem et immaterielt aktivs 

værdi og de omkostninger, der har været i forbindelse med at udvikle og vedligeholde dette. Foruden 

dette hint til hvad der kan hjælpe til fordelingen af værdien, udspecificere OECD stort set ikke, 

hvordan man identificerer og prisfastsætter en kontrolleret transaktion med immaterielle aktiver i de 

tidligere guidelines.  

3.4 Sammenlignelighedsanalysen ved transaktioner med immaterielle aktiver 
OECD’s sammenlignelighedsanalyse er, som tidligere beskrevet, betydeligt udviklet med de nye 

guidelines. OECD har desuden foretaget visse justeringer og tilpasninger, foruden kommet med 

præciseringer, i relation til denne opdaterede sammenlignelighedsanalyse når der er tale om 

transaktioner med immaterielle aktiver. Dette er særligt specielt, da TPG 2010 alene henviste til 

dennes kapitel 1, sektion D samt kapitel 3, om armslængdeprincippet og sammenlignelighedsanalysen 

generelt for alle kontrollerede transaktioner. OECD’s tilpasning og præcisering af brugen af 

sammenlignelighedsanalysen for transaktioner med immaterielle aktiver kan skyldes, at det kan være 

                                                        
89 Coca-Cola (u.d.)  

90 Gibbs, S. (2018)  

91 BBC News (2019) 

92 OECD (2010), 6.27 
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særligt svært at finde sammenlignelige transaktioner, blandt andet fordi immaterielle aktiver ofte er af 

unik karakter, og at denne karakter har en betydelig indvirkning på aktivets værdi93. 

 

De nye guidelines præsenterer desuden en liste over en række forhold, der kan være særligt vigtige at 

overveje i forbindelse med sammenlignelighedsanalysen ved transaktioner med immaterielle aktiver, 

hvilket er vist nedenfor. 

 

Figur 16: Særligt vigtige forhold i relation til sammenlignelighedsanalysen ved transaktioner 
med immaterielle aktiver  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, sektion D.2.1 

 

I TPG 2010 beskrives det indirekte, at der ved transaktioner med immaterielle aktiver som oftest er 

nødvendigt at teste alle involverede koncernselskaber, og at det altså ikke er tilstrækkeligt kun at teste 

den mest simple part94. Dette forhold er fremhævet og direkte beskrevet i de nye guidelines, paragraf 

6.112. Dette skyldes, at flere koncernselskaber kan være med til at skabe værdi til det immaterielle 

aktiv, og at flere koncernselskaber kan udføre funktioner, bidrage med aktiver og påtage sig risici i 

forhold til DEMPE-funktionerne. Desuden har OECD betydeligt justeret særligt én 

                                                        
93 OECD (2017), 6.116 

94 OECD (2010), 6.14 og 6.15 
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sammenlignelighedsfaktor, nemlig funktions- og risikoanalysen 95 , hvilket skyldes de særlige 

karakteristika ved transaktioner med immaterielle aktiver samt de nye DEMPE-funktioner.  

3.4.1 Funktions- og risikoanalysen ved transaktioner med immaterielle aktiver 
En essentiel del i sammenlignelighedsanalysen og dermed i nøjagtigt at identificere en transaktion 

med et immaterielt aktiv er funktions- og risikoanalysen. Funktions- og risikoanalysen ved 

transaktioner med immaterielle aktiver skal fortages i relation til DEMPE-funktionerne. Der skal altså 

identificeres hvilket koncernselskab der: 

 

1) Har kontrollen over DEMPE-funktionerne 

2) Bidrager med andre aktiver, herunder økonomiske, i relation til DEMPE-funktionerne, samt 

3) Påtager sig risici forbundet med DEMPE-funktionerne96 

 

I relation til kontrollen over DEMPE-funktionerne følger dette de retningslinjer, der er sat op i kapitel 

1 – 3 i de nye guidelines. Forskellen fra de tidligere guidelines er, at der ikke tidligere var fokus på, 

hvilket koncernselskab, der rent faktisk har kontrollen over de forskellige funktioner. I de nye 

guidelines er kontrollen over de vigtige og værdiskabende funktioner, aktiver og risici, det der giver 

den højeste kompensation, da OECD vurderer dette til at være særligt vigtigt for værdiskabelsen.  

 

OECD pointerer, at aktiver benyttet kan være både materielle aktiver, immaterielle aktiver samt 

økonomiske aktiver97. Benyttede aktiver alene giver dog ikke nogen høj kompensation. Hvis et selskab 

alene benytter aktiver uden at have kontrollen over dette, kan koncernselskabet have ret til en endnu 

lavere kompensation end hvis der var tale om to uafhængige parter98. Et eksempel kan være en Cash 

box, der varetager finansieringen af udviklingen af et immaterielt aktiv men ikke har kontrollen over 

denne udviklingsfunktion. En Cash box vil dette tilfælde blive tildelt en mindre kompensation end 

hvad der ville blive betalt mellem to uafhængige parter, fordi cash boxen kun vil blive tildelt en andel 

af overskuddet svarende til den risikofri rente. Grunden til at denne kompensation er mindre end 

mellem uafhængige parter er, at finansiering som oftest hænger sammen med en hvis grad af risiko99, 

hvilke der så ligeledes kompenseres for. En Cash box, der alene finansierer funktioner relateret til et 

immaterielt aktiv, uden at have hverken kontrol over dette eller påtage sig nogen risiko forbundet med 

                                                        
95 OECD (2017), sektion B 

96 OECD (2017), 6.48 

97 OECD (2017), 6.59 

98 OECD (2017), 6.59 

99 OECD (2017), 6.60 
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denne finansiering, ville ikke eksistere mellem uafhængige parter. Det skal hertil bemærkes, at en 

risiko forbundet med finansieringen skal adskilles fra de forretningsmæssige risici, hvilke skal 

identificeres i risikoanalysens første trin100. 

 

I de nye guidelines identificerer OECD 5 eksempler på risici, der kan have betydning for funktions- og 

risikoanalysen af en transaktion med et immaterielt aktiv:  

 

1. Risici relateret til udviklingen af det immaterielle aktiv, såsom risiko for at et dyrt forsknings- og 

udviklingsprojekt slår fejl 

2. Risiko for forældelse 

3. Krænkelsesrisiko, såsom risiko for at immaterielle rettigheder krænkes 

4. Risiko forbundet med produktansvar i relation til produkter og tjenesteydelser baseret på det 

immaterielle aktiv 

5. Risiko forbundet med usikkerheden i udnyttelsen og indtægten fra det immaterielle aktiv101 

 

Det er de ovenstående fem risici OECD vurderer oftest vil være relevante, når risikoanalysen udføres. 

Risikoanalysen er, som tidligere nævnt, introduceret med de nye guidelines, og OECD understreger 

utallige gange i de nye guidelines, hvor vigtig risikoanalysen er i den nøjagtige identificering af 

transaktionen samt tildeling af kompensation. Netop dette kan være årsagen til, at OECD har vurderet, 

at det har været nødvendigt specifikt at tilpasse risikoanalysen til transaktioner med immaterielle 

aktiver, der som bekendt kan være svære at identificere og prissætte. Den omformulerede 6 trins 

analyse til brug for immaterielle aktiver er illustreret nedenfor.   

                                                        
100 OECD (2017), 6.61 

101 OECD (2017), 6.128 
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Figur 17: Illustration af risikoanalysens 6 trin ved transaktioner med immaterielle aktiver  

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, 6.34 

 

Hvert trin af 6 trins analysen vil ikke blive gennemgået, da dette er gjort i kapitel 2.2.2. Det skal dog 

fremhæves, at OECD med de nye guidelines har lagt særligt vægt på trin 2, altså at der skal foreligge en 

aftale i form af en kontrakt mellem koncernselskaberne. Som nævnt i kapitel 2.2.2 kan 

skattemyndighederne i forbindelse med risikoanalysen vurdere, at transaktionen ikke skal 

anerkendes. Dette kunne være tilfældet, såfremt risikoanalysen afslører, at der er tale om en IP box 

(som kan sidestilles med en Cash box). En IP box er et tomt selskab, der alene er juridisk ejer af et eller 

flere immaterielle aktiver men ikke varetager nogle DEMPE-funktioner i relation til kontrol og risici.  

3.4.2 Sammenlignelighedsanalysen i en principalstruktur 
De selskaber, der varetager DEMPE-funktioner, skal aflønnes herefter. Men hvor stor denne aflønning 

skal være, afhænger i stor grad af, hvor meget kontrol de udførende koncernselskaber har over 

DEMPE-funktionerne som gennemgået ovenfor. Et selskab kan godt varetage DEMPE-funktioner uden 

egentligt at have kontrol over disse. Dette kunne være tilfældet, hvor den litauiske kontraktproducent 

benytter sig af helt særlig og værdifuld knowhow i relation til produktionen af koncernens varer. 

Denne knowhow varetages og udnyttes af kontraktproducenten, hvorfor det er det litauiske selskab, 

Trin 1: Identificér de involverede immaterielle aktiver og de betydelige økonomiske 
risici forbundet med DEMPE-funktionerne

Trin 2: Identifiér de kontraktuelle vilkår med særligt fokus på juridisk ejerskab og 
eventuelle kontraktuelle forpligtelser, såsom licenser mv.

Trin 3: Identificér hvilke koncernselskaber, der udfører funktionerne, anvender 
aktiver og kontrollerer risici forbundet med DEMPE-funktionerne

Trin 4: Analysér om der er overenstemmelse mellem de kontraktuelle vilkår, og 
hvad selskaberne faktisk påtager sig, herunder vurdér om den part, der påtager sig 

risiko også kontrollerer denne risiko og har de økonomiske midler til dette i relation 
til DEMPE-funktionerne

Trin 5: Den kontrollerede transaktion afgrænses med hensynstagen til risici og 
kontrol over DEMPE-funktionerne

Trin 6: Transaktionen prisfastsættes efter armslængdeprincippet, hvis dette er muligt
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der udfører en del af DEMPE-funktionerne, navnlig forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og 

udnyttelse i relation til dette knowhow. Men det litauiske selskab har og varetager alene disse 

funktioner, fordi det er blevet indstillet til at gøre sådan fra den danske principal. Det er den danske 

principal, der har alle beslutningskompetencerne i relation til dette knowhow, hvorfor det er det 

danske principalselskab, der har kontrollen over DEMPE-funktionerne, til trods for at det ikke er 

principalen, der egentligt varetager funktionerne, herunder udnytter det immaterielle aktiv. Desuden 

er det ligeledes den danske principal, der bærer de væsentlige risici forbundet med dette knowhow. 

Aflønningen af DEMPE-funktionerne til det litauiske selskab vil afspejle, at selskabet ikke varetager 

kontrollen eller har påtaget sig risici over disse funktioner og vil derfor være lav.  

 

En anden situation kunne være, at den danske principal ejer varemærket, som koncernen sælger sine 

varer under. I et sådan tilfælde er det principalen, der foretager DEMPE-funktionerne i relation til 

dette varemærke, hvilke hovedsageligt må antages at være beskyttelse af dette varemærke. Det er 

ligeledes principalen, der har kontrollen over disse DEMPE-funktioner. I dette tilfælde vil aflønningen 

for DEMPE-funktionerne være højere end situationen ovenfor, da principalen varetager kontrollen 

over DEMPE-funktionerne og påtager sig risiciene relateret til DEMPE-funktionerne. Nedenstående 

figur illustrerer en principal med en typisk fordeling af DEMPE-funktionerne i en funktions- og 

risikoanalyse.  

 

Figur 18: Resultatfordelingen ved DEMPE -funktioner med og uden kontrol i 
principalstrukturen 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, kapitel 6 

 

Ovenstående figur illustrerer, at til trods for at de to lavrisiko selskaber i henholdsvis Litauen og 

England ikke varetager kontrollen eller påtager sig risici af eventuelle immaterielle aktiver, men 

fortsat varetager DEMPE-funktionerne, får disse selskaber fortsat en aflønning for dette. De får dog en 

lav aflønning, da kontrollen og risikoafholdelsen er en vigtig del af funktions- og risikoanalysen, og 

dette ligger hos den danske principal. Den litauiske kontraktproducent bør, som lavrisiko selskab, 

Forventet indtjening

DEMPE med kontrol

Principal

Kontraktproducent

Lavrisiko distributør

DEMPE uden kontrol



Side 43 af 104 

 

 
 

blive aflønnet efter TNMM med PLI værende samlede omkostninger plus en margin, og den engelske 

distributør bør blive aflønnet efter TNMM med PLI værende EBIT plus en margin. 

3.5 Transfer pricing metoder ved kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver 
Når en koncern skal prisfastsætte en kontrolleret transaktion med immaterielle aktiver, afhænger 

valget af prisfastsættelsesmetode af forholdene identificeret i de fem sammenlignelighedsfaktorer, 

ligesom det er tilfældet ved enhver anden kontrolleret transaktion. Dog er det særlige ved 

transaktioner med immaterielle aktiver, at OECD påpeger, at en ensidet transfer pricing metode, 

såsom TNMM, oftest ikke er passende prisfastsættelsesmetoder ved decentraliserede koncerner102. 

Dette skyldes blandt andet, at der kan være flere koncernselskaber om at skabe værdien af et 

immaterielt aktiv, samt at et immaterielt aktiv kan have forskellig værdi for forskellige 

koncernselskaber. Det skal dog her nævnes, at når der er tale om en principal og lavrisikoselskaber vil 

det være relevant alligevel at benytte den ensidede TNMM, da værdiskabelsen i sådanne tilfælde ikke 

vil være fordelt mellem selskaberne men ligge hos principalen, der er altså tale om en centraliseret 

koncern. Derudover understreger OECD desuden, at transfer pricing metoder, der bygger på 

påløbende omkostninger som oftest skal undgås, da disse omkostninger sjældent repræsentere 

aktivets egentligt værdi103. Endelig, og særligt interessant, påpeger OECD at det til tider kan være 

svært at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, reference transaktioner, når 

der er tale om transaktioner med immaterielle aktiver104, hvilket blandt andet skyldes aktivernes 

unikke karakteristika. Alle disse forhold er påpeget af OECD i såvel de tidligere som de nye guidelines. 

Dog er OECD i de nye guidelines også kommet med eksempler på, hvilke prisfastsættelsesmetoder, der 

som oftest er mest passende, og hvornår dette er tilfældet. 

3.5.1 Prisfastsættelse ved situationer med referencetransaktioner 
I de nye guidelines fremgår det, at en Comparable Uncontrolled Price metode (herefter CUP) kan være 

en passende transfer pricing metode til prisfastsættelse af transaktioner med immaterielle aktiver105. 

Dette er i tråd med TPG 2010 og de nye guidelines’ kapitel 2 om transfer pricing metoder, der 

foreskriver, at CUP altid er den mest passende metode, såfremt der forefindes referencetransaktioner, 

hvortil der kan foretages passende og nøjagtige justeringer for eventuelle differencer106. Det skal hertil 

nævnes, at OECD påpeger, at disse justeringer kan være særligt svære at foretage, når der er tale om 
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103 OECD (2017), 6.142 

104 OECD (2017), 6.141 

105 OECD (2017), 6.146 
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transaktioner med immaterielle aktiver107. Koncerner og skattemyndigheder må derfor være særligt 

påpasselige med at anvende CUP, da metoden kræver, at der kan foretages nøjagtige justeringer. CUP 

metoden bør derfor ikke anvendes for unikke og værdiskabende immaterielle aktiver. 

3.5.2 Prisfastsættelse ved situationer uden passende referencetransaktioner 
I nogle tilfælde kan der ikke findes passende referencetransaktioner for transaktioner med 

immaterielle aktiver grundet aktivernes unikke karakteristika. I sådanne tilfælde foreslår OECD 

Transactional Profit Split metoden (herefter profit split), da denne transfer pricing metode ikke er 

afhængig af referencetransaktioner til at prisfastsætte en kontrolleret transaktion108.  

 

De nye guidelines foreslår også, at der kan benyttes værdiansættelsesmodeller enten som et led i at 

prisfastsætte efter én af de 5 transfer pricing metoder eller som prisfastsættelsesmetode i sig selv109. 

Dette er en betydelig tilføjelse fra de tidligere guidelines, hvor TPG 2010 henviser til disse guidelines 

kapitel 2 om transfer pricing metoder. I TPG 2010 henvises der til, at koncerner og skattemyndigheder 

ikke er forpligtiget til at anvende én af de fem transfer pricing metoder, der er gennemgået af OECD, 

men at der kan benyttes andre metoder110. Det er dog først i de nye guidelines, at OECD berører andre 

mulige prisfastsættelsesmetoder end de fem kendte transfer pricing metoder. OECD fremhæver 

Discounted Cash Flow metoden (herefter DCF eller DCF metoden) som værende særligt passende til 

brug for transfer pricing formål111. Når der skal udarbejdes en APA eller indgås en MAP, og der ikke 

kan findes passende referencetransaktioner, kan DCF metoden benyttes som prisfastsættelsesmetode 

for transaktioner med immaterielle aktiver.  

 

Når en koncern eller skattemyndighed skal vælge en prisfastsættelsesmetode, der ikke er afhængig af 

referencetransaktioner, påpeger OECD i de nye guidelines, at forholdene illustreret i figur 19 nedenfor 

bør inkluderes i overvejelserne i at vælge en passende prisfastsættelsesmetode.  
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Figur 19: Vigtige forhold ved valg af prisfastsættelsesmeto de, der ikke afhænger af 
referencetransaktioner  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, 6.139 

 

Når der anvendes værdiansættelsesmetoder til at prissætte en kontrolleret transaktion, skal denne 

værdiansættelsesmetode udføres for alle involverede koncernselskaber, for eksempel både køber og 

sælger af det immaterielle aktiv, hvorefter den egentlige transfer pricing pris bør være et sted imellem 

køber og sælgers resultat af disses beregning 112 . Derudover kræver brugen af 

værdiansættelsesmetoder en hel del professionelle vurderinger til fremtiden, blandt andet skal der 

udarbejdes et realistisk estimat af det immaterielle aktivs fremtidige værdi og levetid. Desuden skal 

der fastsættes en realistisk Discount rate, Growth rate og et estimat af transaktionens fremtidige 

skattemæssige effekt113. OECD peger dertil på nogle specifikke udfordringer ved anvendelse af 

værdiansættelsesmetoderne. Dette er udfordringer, såsom at modellerne er volatile og små ændringer 

i estimaterne kan have stor betydning for resultatet og derved den endelige prisfastsættelse. Netop af 

denne grund skal koncerner også udarbejde en omfattende redegørelse for deres estimater, og 

hvordan disse er fastsat, hvilket er en del af transfer pricing dokumentation efter OECD’s TPG kapitel 

5114. OECD tilføjer til dette, at koncerner desuden kan udarbejde og vedlægge en sensitivitetsanalyse til 

dokumentationen for de fastsatte estimater 115 . Men til trods for at koncerner udarbejder 

veldokumenterede redegørelser for deres estimater, kan disse estimater meget vel blive udfordret af 

skattemyndighederne, da skattemyndighederne sjældent fastsætter samme estimater, når de tester 

koncernernes prisfastsættelsesmetode. Skattemyndighederne, i det land hvori selskabet der sælger 

det immaterielle aktiv ligger, vil oftest være mere positiv i dets fremtidige forventninger for derved at 

opnå en højere værdi. Hvorimod skattemyndighederne, i det land hvori selskabet der modtager det 
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immaterielle aktiv ligger, vil være mere negativt indstillet til fremtiden for at komme frem til en lavere 

værdi. De nye guidelines inkluderer også en redegørelse for forhold, der fastsættes på baggrund af 

forventninger til fremtiden, kendskab til brancheforhold og de involverede immaterielle aktiver, samt 

mange andre estimater foretaget og beregnet af koncernledelsen, der kan være særligt vigtige ved 

brug af DCF modellen, hvilket er illustreret i figur 20 nedenfor. 

 

Figur 20: Benyttede estimater i DCF modellen  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, sektion D.2.6.4 

 

Med OECD’s introduktion af værdiansættelsesmetoder såsom DCF modellen til brug for 

prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver, kan det diskuteres, om der 

reelt nu er 6 prisfastsættelsesmetoder efter OECD’s guidelines.  

3.6 Særlige forhold ved transaktioner med immaterielle aktiver med usikkerhed om 
værdien 
Til trods for de mange mulige prisfastsættelsesmetoder påpeger OECD, at der dog kan være 

transaktioner med immaterielle aktiver, hvor der er en særlig usikkerhed om værdien på 

transaktionstidspunktet. Dette forhold opstår som oftest ved usikkerheder om aktivets fremtidige 

værdi eller ved specifikke forhold, der vanskeliggør sammenlignelighedsanalysen, som gennemgået i 

kapitel 3.4 i afhandlingen, og dermed gør det umuligt at finde en passende referencetransaktion. At 

sådanne transaktioner forefindes, og at der kan være særlige omstændigheder omkring 

prisfastsættelsen af sådanne, er ikke nyt i OECD’s guidelines, da disse omstændigheder berøres i TPG 

2010, kapitel 6, sektion C.4. Men med BEPS action 8 har OECD udvidet håndteringen af dette, så der 

redegøres for omstændigheder i forhold til transaktioner med immaterielle aktiver med usikkerhed 

om værdien på transaktionstidspunktet. De nye guidelines inkluderer desuden en redegørelse for 
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prisfastsættelse af transaktioner med de såkaldte ”Hard-to-Value Intangibles” (herefter HTVI). 

Sidstnævnte har i særlig grad været i fokus og en tillægsrapport til BEPS action 8 og kapitel 6 i de nye 

guidelines, udkom i sommeren 2018 under navnet ”Guidance for Tax Administrations on the 

Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles – inclusive framework on BEPS: Action 8”116. 

3.6.1 Hard-to-Value Intangibles 
Hard-to-Value Intangibles er immaterielle aktiver med særlig stor usikkerhed om værdien ved 

overdragelsen, fordi disse HTVI på overdragelsestidspunktet endnu ikke er færdigudviklet, og fordi 

der er stor usikkerhed om, hvilken værdi disse vil kunne skabe i fremtiden. OECD opstiller i de nye 

guidelines paragraf 6.189 to krav for, at et immaterielt aktiv kan defineres som HTVI, hvilket er 

opstillet i figur 21 nedenfor. 

 

Figur 21: Definition på et immaterielt aktiv der går under definitionen Hard -to-Value 
Intangibles 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD (2017), 6.189 

 

Desuden gives der følgende eksempler, illustreret i tabel 4, på forhold, der kan gøre sig gældende ved 

HTVI.  

Tabel 4: Eksempler på forhold hvor transaktionen kan vedrøre et  HTVI 
1. Aktivet er kun delvist udviklet på transaktionstidspunktet 

2. Det forventes ikke, at aktivet kan benyttes før flere år efter transaktionen 

3. Aktivet falder ikke selv ind under definitionen på et HTVI men benyttes til udviklingen eller 

forbedringen af andre aktiver, der falder ind under definitionen på et HTVI 

4. Aktivet forventes at kunne bidrage med noget helt nyt, hvorfor der ikke er nogen udvikling af 

lignende aktiver at sammenligne med 

5. Aktivet, der falder ind under definitionen på et HTVI, er overført til et associeret selskab for et 

engangsbeløb 

6. Aktivet benyttes eller er udviklet i forbindelse med Cost Contribution Arrangements 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, 6.190 
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OECD har altså skabt en bred definition, ligesom det var tilfældet med den nye definition på 

immaterielle aktiver. Dette kan vurderes at være for at give skattemyndighederne de bedst mulige 

vilkår, når de skal vurdere prisfastsættelserne af transaktioner med immaterielle aktiver der kan være 

svære at prisfastsætte. Når et aktiv kan defineres som et HTVI, giver dette skattemyndighederne 

yderligere muligheder i forbindelse med deres prøvning af koncernernes prisfastsættelse af disse 

HTVI’er. 

 

Skattemyndigheder vurderer koncerners prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner for at teste, 

om skattemyndighederne vurderer, at disse transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. Når en 

skattemyndighed vurderer en prisfastsættelse, gøres dette ved at tage udgangspunkt i fakta fra den 

specifikke sag og referencetransaktioner. Skattemyndighederne er således afhængige af følgende: 

 

1) Den information der bliver givet fra koncernen 

2) Kendskab til brancheforhold og forretningsmiljø 

3) Tilstedeværelsen af referencetransaktioner til sammenligning 

 

Men ved HTVI forefindes der ingen referencetransaktioner og skattemyndighederne er i sådanne 

tilfælde således nødsaget til at bero deres vurdering på den information, der er stillet til rådighed fra 

koncernen, hvilken kan være biased, samt skattemyndighedernes kendskab til koncernens 

brancheforhold117. OECD har derfor, helt ekstraordinært i de nye guidelines, tilføjet muligheden for at 

skattemyndigheder kan foretage en ex post test af koncernernes ex ante prisfastsættelse118. Denne 

mulighed er givet for, at skattemyndigheder har mulighed for at foretage en mere objektiv vurdering, 

end den der er foretaget af koncernen selv, og fordi der kan forekomme stor informationsasymmetri 

mellem skattemyndigheden og koncernen. Denne informationsasymmetri skyldes, at koncernen må 

antages at have adgang til langt mere information og generelt have et bedre kendskab til dens 

operationer end skattemyndighederne, blandt andet koncernens indgående kendskab til dennes 

branche- og markedsforhold119. Når en skattemyndighed foretager en ex post prisfastsættelse, og 

denne viser, at den kontrollerede transaktion ikke er prissat på armslængdevilkår, har OECD opsat 

nogle undtagelser, hvor skattemyndighederne ikke må foretage en prisjustering. Disse undtagelser er 

oplistet i tabel 5 nedenfor. 

                                                        
117 OECD (2018), 2 

118 OECD (2018), 2 

119 OECD (2018), 5 



Side 49 af 104 

 

 
 

Tabel 5: Undtagelser, hvor skattemyndigheder ikke må regule re efter ex post resultat  

 Koncernen giver en detaljeret ex ante vurdering, herunder forklarer hvordan der er taget højde for 

risici, og hvor beregninger ligeledes er oplyst 

 Forskellen mellem ex ante prisfastsættelsen og ex post prisfastsættelsen skyldes hændelser som man 

ikke kan forvente koncernen kunne have forudset på transaktionstidspunktet (koncernen bære 

bevisbyrden), herunder forudsete hændelser der var taget højde for men med større økonomisk 

betydning end forventet 

 Transaktionen er dækket af en bilateral eller multilateral APA 

 Differencen mellem ex ante og ex post prisfastsættelsen er ikke større end +/- 20 %  

 Der er gået minimum 5 år siden aktivet genererede sin første salgsindtægt fra uafhængige parter 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD (2017), 6.193 

 

Skattemyndighederne gennemgår ovenstående eksempler én for én for at se, om én eller flere af disse 

forhold er opfyldt, og i den forbindelse vil koncernens ex ante prisfastsættelse blive sammenholdt med 

koncernens forklaringer for, hvorvidt selskabet vidste eller burde vide, at prissætningen var forkert. 

Såfremt én af de ovenfor listede undtagelser er opfyldt, må skattemyndigheder ikke regulere en 

transaktion med et HTVI til et ex post udfald.  

Betalingsformer ved transaktioner med HTVI 
Grundet den store usikkerhed om den fremtidige værdi af et HTVI fremhæver OECD forskellige 

betalingsmønstre, der kan benyttes af uafhængige parter og således også koncernforbundne selskaber, 

ved transaktioner med HTVI.  

 

En mulighed er lump-sum betaling, hvor der sker en engangsbetaling på overdragelsestidspunktet 

eller umiddelbart før eller efter. OECD omtaler også, at betaling for overdragelsen af et HTVI kan ske 

med en lump-sum betaling suppleret af milestone betalinger. Dette betyder, at der forud for 

overdragelsen defineres faser i aktivets udvikling og levetid, hvorefter hver betaling foretages, når 

disse faser opfyldes. Dette anvendes særligt ved udvikling af ny medicin eller andre patenterede 

projekter, og OECD nævner da også denne betalingsstruktur i et eksempel med patenteret ny medicin i 

deres vejledning til skattemyndigheder angående HTVI120. 

  

                                                        
120 OECD (2018), 32 
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Figur 22: Milestone betalingsstruktur  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing 2017, kapitel 6 

 

Uafhængige parter kan også benytte lump-sum betaling suppleret med prisjusteringsklausuler. Denne 

betalingsstruktur fungerer sådan, at der aftales og betales en lump-sum betaling ved overdragelse, og 

derudover er der fastsat nogle specifikke krav for eksempel niveau for årligt salg. Hvis niveauet for det 

årlige salg genereret fra aktivet overstiger den forud fastsatte værdi, betales der endnu et beløb. Dette 

er illustreret i figur 23. 

 

Figur 23: Betalingsstruktur efter prisjusteringsklausuler  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, kapitel 6 

 

Endelig foreslår OECD en sidste mulighed, hvilket er at genforhandle hele eller dele af aftalen. Dette 

ses dog sjældent mellem uafhængige parter, fordi den ene part som oftest ikke vil være interesseret i 

at genforhandle, hvis det er en god aftale for den part. Der kan dog forekomme situationer, hvor det 

har interesse for begge parter at genforhandle aftalen.  

 

Koncerner kan anvende ovenstående betalingsstrukturer til prisfastsættelse af kontrollerede 

transaktioner med HTVI, men skattemyndighederne kan ligeledes foretage en vurdering, af hvilken 

betalingsstruktur, der ville være anvendt mellem uafhængige parter og foretage en justering 

herefter121.  

I tilfælde af dobbeltbeskatning af kontrollerede transaktioner med HTVI 
OECD påpeger, at deres introduktion af begrebet HTVI og den efterfølgende udarbejdede vejledning til 

skattemyndigheder er udarbejdet med henblik på at afhjælpe informationsasymmetri, men ligeledes 

for at forbedre konsistensen mellem skattemyndigheder og på den måde undgå 
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dobbeltbeskatningssituationer eller dobbelt ikkebeskatning122. OECD påpeger dog at der kan være 

andre metoder, der mere effektivt forbedrer konsistensen og undgår dobbeltbeskatning eller dobbelt 

ikkebeskatning for eksempel i form af bilaterale eller multilaterale APA’er. Desuden påpeger OECD, at 

der kan være situationer, hvor skattemyndighederne i de involverede lande ikke kan blive enige om, 

hvornår overdragelsen sker, for eksempel kan skattemyndighederne i det ene land mene, at det vil 

være mest retvisende at anvende lump-sum betalingsstruktur, hvorimod skattemyndighederne i det 

andet land mener, der bør benyttes milestone betalinger. I sådanne tilfælde foreslår OECD, at der kan 

foretages en flerårig aftale mellem landene, en såkaldt ”Multiyear resolution” gennem MAP123. 

3.7 Delkonklusion 
Der foreligger særlige vanskeligheder ved at prisfastsætte en kontrolleret transaktion med 

immaterielle aktiver, hvilket hovedsageligt skyldes aktivernes unikke karakteristika, og at der i 

koncerner kan være flere selskaber om at varetage værdiskabelsen af disse immaterielle aktiver. Af 

denne grund har OECD haft fokus på kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver, der er 

udbygget og blevet cirka 4 gange større end den seneste bogudgave af deres guidelines i 2010.  

 

OECD har udvidet definitionen på et immaterielt i de nye guidelines og derved slået fast, at der godt 

kan være tale om et immaterielt aktiv i transfer pricing sammenhæng til trods for, at det ikke fremgår 

af koncernen eller de enkelte selskabers balance. Denne unikke karakteristika betyder desuden, at 

sammenlignelighedsanalysen kan være særlig svær at foretage for transaktioner med immaterielle 

aktiver, og OECD har med de nye guidelines introduceret fem funktioner, der vurderes at være særligt 

vigtige i relation til værdiskabelsen for immaterielle aktiver. Tildelingen af DEMPE-funktionerne, og 

særligt kontrollen over disse, er af signifikant betydning, når indtægten skal fordeles mellem de 

koncernforbundne selskaber. Til at allokere DEMPE-funktionerne har OECD foretaget en tilpasning af 

den nye 6 trins analyse, så denne er specifikt tilpasset transaktioner med immaterielle aktiver og 

DEMPE-funktionerne. Desuden kan det diskuteres om OECD tilføjer en sjette prisfastsættelsesmetode i 

de nye guidelines, særligt til brug for immaterielle aktiver, nemlig værdiansættelsesmetoder såsom 

DCF metoden. Endelig introduceres et nyt begreb med de nye guidelines; HTVI. Dette nye begreb er 

anset som den største nyhed i de nye guidelines, og der er efterfølgende udarbejdet en vejledning til 

skattemyndigheder i prisfastsættelse af disse HTVI. Det må dog konkluderes, at der ikke er tale om en 

egentligt nyhed, men snarere en præcisering og specificering af hvordan man håndterer og 

prisfastsætter kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver med usikkerhed om værdien på 

transaktionstidspunktet.  

                                                        
122 OECD (2018), 34 

123 OECD (2018), 39 
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4. EU’s regler vedrørende statsstøtte og skatteplanlægning 

For at få EU’s samarbejde for eksempel det indre marked til at fungere er der udarbejdet traktater124. 

Disse traktater er juridisk bindende aftaler indgået mellem alle EU lande. Traktaterne beskriver EU’s 

målsætninger, kompetencer og andre store emner og er lovgrundlag for al anden EU ret125. Da disse 

EU traktater er lovgrundlaget for al andet EU ret, skal alle andre EU regler, såsom forordninger, 

direktiver med videre være i overensstemmelse med traktaterne. Hertil bør det også noteres, at al EU 

ret har forrang for national ret i EU's medlemslande126. Der er i skrivende stund flere gældende 

traktater, herunder Traktaten om den Europæiske Union (også kaldet EU-traktaten) og Traktaten om 

den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter EUF-traktaten eller TEUF)127. EUF-traktaten er 

inddelt i syv dele, der blandt andet omhandler interne politikker og EU’s optræden overfor ikke-EU 

lande.  Dette kapitel har til formål at undersøge de gældende regler inden for EU i relation til 

statsstøtte, hvilket er inkluderet i ovennævnte EUF-traktats tredje del. Dette kapitel vil fokusere på 

statsstøtte givet i form af selektive skattefordele.  

4.1 Forbud mod statsstøtte 
Tredje del af EUF-traktaten omhandler interne politikker og foranstaltninger i EU. Artikel 107 

omhandler unionens regler om statsstøtte. Artikel 107, stk. 1 lyder således som oversat af Folketingets 

EU-oplysning:  

 

”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 

statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene 

ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang 

den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.” 

  

Med statsstøtte skal forstås, at et EU medlemsland bruger offentlige midler til at tildele økonomiske 

fordele til udvalgte selskaber eller produktgrupper, der på denne måde skader samhandel og fordrejer 

konkurrenceforholdet på det indre marked128. Økonomiske fordele kan være alt fra at tildele en 

virksomhed økonomiske midler, lettere adgang til lån eller bedre lånevilkår, afgifter pålagt 

konkurrerende selskabers produkter, samt andre former for juridiske regler, der kan gavne et udvalgt 

selskab eller produktgruppe. Endelig kan økonomiske fordele være skattemæssige fordele til den 

                                                        
124 Folketinget (2018)  

125 Folketinget (2018) 

126 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 33  

127 Folketinget (2018)  

128 Europa Kommissionen (2012)  
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udvalgte virksomhed. Selektive skattemæssige fordele findes oftest i form af unilaterale APA’er 

mellem et medlemsland og en multinational koncern eller én af denne koncerns døtre. Der er opsat en 

række forhold, hvilke alle skal være opfyldt for, at der er tale om statsstøtte, dette er illustreret i figur 

24 nedenfor. 

 

Figur 24: Forhold der tilsammen giver statsstøtte  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Europa Kommissionen (2019) 

 

Hvor hovedreglen angående forbud mod statsstøtte fremgår af TEUF artikel 107, stk. 1, omhandler stk. 

2 og 3 undtagelser til denne hovedregel. Disse undtagelser er opstillet i tabel 6 nedenfor.  

 

Tabel 6: Undtagelser til  forbuddet mod statsstøtte  
Forenelig med det indre marked (stk. 2) Forenelig med det indre marked (stk. 3) 

Social støtte, uden forskelsbehandling Støtte til økonomisk udfordrede områder såsom lave 

levestandarder eller høj arbejdsløshed, samt områder 

nævnt i art. 349 

Støtte til skader efter naturkatastrofer eller andre 

uforudsigelige hændelser 

Støtte til udviklingsprojekter af fælles europæisk 

interesse 

Støtte til udvalgte områder i det gamle Østtyskland Støtte til at fremme specifikke industrier når dette 

ikke truer konkurrenceforholdene 

 Kulturel støtte 

 Andre former for støtte godkendt af Europa Rådet 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af TEUF artikel 107 

 

Til at sammendrage ovenstående undtagelser kan det konkluderes, at man har forsøgt at udarbejde 

undtagelser, der kan fremme konkurrencefordele for EU medlemmer overfor ikke-EU lande, eller 

undtagelser der kan hjælpe særligt udsatte områder eller grupper. 

Indgriben fra staten eller igennem statsmidler

Modtageren får en selektiv fordel over sine konkurrenter

Fordrejer, eller kan fordreje konkurrencen

Påvirker sandsynligvis handlen mellem EU lande

Statsstøtte
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4.2 Håndhævelse af EU’s regler om forbud mod statsstøtte 
Det er Europa Kommissionen (herefter Kommissionen), der skal håndhæve reglerne opsat i 

traktaterne. Det er konkurrencekommissæren, der har ansvaret for at håndhæve forbuddet mod 

statsstøtte i TEUF artikel 107. Denne beføjelse gives efter TEUF artikel 108 ”Procedure for vedtagelse af 

retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser”. Ordlyden i TEUF artikel 108, stk. 1 lyder således 

som oversat af Folketingets EU-oplysning:  

 

”Kommissionen foretager sammen med medlemsstaterne en løbende undersøgelse af de støtteordninger, som 

findes i disse stater. Den foreslår dem sådanne foranstaltninger, som det indre markeds funktion eller 

gradvise udvikling kræver.” 

 

Og stk. 2 fortsætter: 

  

”Finder Kommissionen – efter at have givet de interesserede parter en frist til at fremsætte deres 

bemærkninger – at en støtte, som ydes af en stat eller med statsmidler, ifølge artikel 107 ikke er forenelig 

med det indre marked, eller at denne støtte misbruges, træffer den afgørelse om, at den pågældende stat skal 

ophæve eller ændre støtteforanstaltningen inden for den tidsfrist, som Kommissionen sætter…” 

 

Desuden giver artikel 108 Kommissionen beføjelse til at indgive en sag for Den Europæiske Unions 

Domstol (herefter EU Domstolen), såfremt det berørte medlemsland ikke følger Kommissionens 

afgørelse. Dette er sket i sagen om formodet statsstøtte ydet af Irland til teknologigiganten Apple Inc. I 

denne sag fandt konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, i august 2016, at der var tale om ulovlig 

statsstøtte i form af selektive skattefordele efter mere end to års undersøgelse129. Irland var uenig med 

denne afgørelse og opkrævede derfor ikke Apple de op til 13 milliarder euro, som Kommissionen 

havde pålagt Irland at opkræve i skatter for perioden 2003 til 2013. I oktober 2017 indgav 

Kommissionen derfor Irland til EU Domstolen for ikke at indkræve de manglende skattebetalinger130. 

Dog har Kommissionen i september 2018 frafaldet anklagen efter Apple Inc. selv frivilligt har 

tilbagebetalt beløbet i skat til Irland131, hvilket desuden fremgår i dom C-678/17132. 

 

Det er ligeledes til EU Domstolen et medlemsland kan anke Kommissionens afgørelse. 

Medlemslandene har anket Kommissionens afgørelse i mange af sagerne om formodet statsstøtte i 

                                                        
129 Europa Kommissionen (2019.b) 

130 Europa Kommissionen (2017)  

131 DR (2018)  

132 C-678/17  
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form af selektive skattefordele133, herunder har Holland anket dommen afgivet i sagen om formodet 

statsstøtte ydet til et datterselskab af Starbucks Corporation i sag S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), en 

sag hvortil der endnu ikke er offentliggjort en afgørelse i dag, tre og et halvt år efter sagen blev 

indgivet. 

4.3 Statsstøtte i form af selektive skattefordele 
Kommissionen, herunder konkurrence Kommissionen, begyndte at undersøge statsstøtte i form af 

selektive skattefordele i 2013 med to meget profilerede sager. Sagen om formodet statsstøtte ydet fra 

Luxembourg til Fiat samt formodet statsstøtte ydet fra Holland til Starbucks134. Sidstnævnte vil blive 

belyst yderligere i kapitel 5. Disse sager kom som led i et større fokus på at undgå omfattende, 

aggressiv skattetænkning og skatteunddragelse af multinationale koncerner, hvilket også ses i form af 

direktiv 2011/16/EU om samarbejde på beskatningsområdet. Siden 2013 har der været i alt 11 sager 

om formodet ulovlig statsstøtte i form af selektive skattefordele. Processen for disse sager vil i det 

efterfølgende kort blive gennemgået, ved hjælp af den tidslinje der er præsentere nedenfor i figur 25.  

 

Figur 25: Procesforløb for EU sager om ulovlig statsstøtte i form af selektiv skattefordele  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Europa Kommissionen (2019.a), SA.38373 $ - Aid to Apple. 

 

  

                                                        
133 Toplensky (2019)  

134 Europa Kommissionen (2015) 
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1. De skattepligtige indkomstår som Kommissionen ønsker at undersøge. EU Kommissionen kan 

undersøge skatteår op til 10 år fra første forespørgsel til medlemslandet om skatteforhold for en 

specifikt koncern135. 

2. Kommissionen tager kontakt med medlemslandet og forespørger efter oplysninger om skattemæssige 

forhold for det specifikke selskab. 

3. Der foregår en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemslandet. Kommissionen kan stille 

specifikke spørgsmål eller bede medlemslandet redegøre for mere overordnede forhold. 

4. Kommissionen informerer medlemslandet og gør det officielt, at der påbegyndes en formel 

undersøgelse af, om der er tale om ulovlig statsstøtte efter TEUF art. 107(1) i form af selektive 

skattefordele. 

5. Den formelle og dybdegående undersøgelse pågår. 

6. Kommissionen kommer med afgørelse i sagen.  

7. Såfremt det er konkluderet, at der er tale om ulovlig statsstøtte efter TEUF art. 107(1), vil afgørelsen 

også indeholde en tidsfrist for, hvornår medlemslandet skal have indkrævet det beløb, som er vurderet 

at svare til den skattemæssige fordel medlemslandet har givet til selskabet. 

8. Kommissionen kan efter endt tidsfrist indgive medlemslandet til den Europæiske Unions Domsstol, 

såfremt medlemslandet ikke har indkrævet det fastsatte beløb. Herefter er det op til EU Domstolen at 

afgøre sagen. 

9. EU Domstolen kommer med sin afgørelse.  

 

Som det fremgår af ovenstående procesforløb, kan der være tale om en lang proces. I sagen om 

Hollands formodede statsstøtte til Starbucks Corporation, påbegyndte sagen i juli 2013, hvor 

Kommissionen første gang forespurgte til Starbucks Corporations skattemæssige forhold i Holland for 

indkomstårene 2007 - 2012. I sommeren 2014 lancerede Kommissionen en formel undersøgelse af 

Starbucks, hvortil der faldt afgørelse i oktober 2015, hvorefter Holland kort efter ankede sagen til EU 

Domstolen. EU Domsstolens afgørelse er endnu ikke offentliggjort i sommeren 2019136.  

 

Et andet eksempel er den tidligere nævnte sag mellem EU Kommissionen og Irland angående formodet 

statsstøtte ydet fra Irland til Apple Inc. Sagen blev påbegyndt i 2013 vedrørende indkomstårene 2003 

til 2013, og sagen blev først endelig afsluttet efter Apple Inc. frivilligt betalte de cirka 13 milliarder 

euro i efteråret 2018137. 

                                                        
135 Europa Kommissionen (2016)  

136 Europa Kommissionen (oversigt over Starbucks sag) (2019) 

137 Europa Kommissionen (2019.b) 
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Der er endnu kun offentliggjort en enkelt afgørelse af EU Domstolen i emnet. Dette var en sag, hvor 

Belgien havde anket Kommissionens afgørelse om statsstøtte i form af en særlig skatteordning for 

multinationale koncerner. Kommissionen fandt i denne sag, at der var tale om ulovlig statsstøtte, men 

EU Domstolen var ikke enig i denne afgørelse og omstødte afgørelsen i februar 2019138. 

4.3.1 Konkurrencekommisærens afgørelser 
På Europa Kommissionens hjemmeside findes en komplet liste over igangværende og afsluttede sager, 

der vedrører statsstøtte, der er givet i form af selektive skattefordelene139. Nedenfor er illustreret, 

hvilke lande, der har været involveret og Kommissionens afgørelse af disse. Bemærk at nedenstående 

skema ikke tager højde for eventuelle ankede sager til EU Domstolen.  

 

Figur 26: Skema over EU’s statsstøttesager i form af selektive skattefordele  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Europa Kommissionen (2019.a) 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er det få lande, der har været involveret i sager angående 

statsstøtte i form af skattefordele. Af disse lande er det særligt Luxembourg og Holland, der har været 

involveret i sager om formodet statsstøtte i form af skattefordele. På kortet nedenfor bliver det 

visualiseret, hvor få af EU’s medlemslande, der har været involveret i sager om formodet ulovlig 

statsstøtte i form af selektive skattefordele. Den røde markering på kortet, Luxembourg, er det 

medlemsland med flest sager om formodet statsstøtte. Holland, den orange markering, har også flere 

sager om formodet statsstøtte, dog ikke så mange som Luxembourg. De sidste tre lande, Irland, 

Storbritannien og Belgien, har alle været involveret i en enkelt sag om formodet statsstøtte.  

 

                                                        
138 Toplensky (2019)  

139 Europa Kommissionen (2019.a)  
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Figur 27: Kort over medlemslande, der har været involveret i sager me d statsstøtte i form af 
skattefordele 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Europa Kommissionen (2019.a) 

4.4 Anden EU lovgivning imod skatteunddragelse 
Senest har Europa Rådet i maj 2018 godkendt direktiv 2018/822 om obligatorisk automatisk 

udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette direktiv er et tillægsdirektiv til direktiv 

2011/16/EU om samarbejde på beskatningsområdet. Det nye direktiv har fokus på beskatning af 

grænseoverskridende handler, herunder også kontrollerede transaktioner og derved transfer pricing. 

Direktivet er et tydeligt bevis på, at EU ønsker at komme aggressiv skatteplanlægning til livs. EU 

betegner aggressiv skatteplanlægning ved, at et selskab eller koncern udnytter alle teknikaliteter i et 

lands skattelovgivning, eller uforenelighed mellem to eller flere skattesystemer, for at opnå lavere 

beskatning end den lovmæssige korrekte beskatning af selskabet eller koncernen140. Direktivet 

opsætter en række kendetegn, der kan indikere en potentiel risiko for skatteunddragelse og som 

derfor indebærer rapporteringspligt. Disse kendetegn er inddelt i fem kategorier, oplistet i figur 28 

nedenfor.  

  

                                                        
140 PwC (2019) 



Side 59 af 104 

 

 
 

Figur 28: Direktivets 5 kategorier af kendetegn, der giver rapporteringspligt  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af EU Direktiv 2018/822, bilag IV 

 

Heraf er særligt sidste kategori, kategori E, relevant for denne afhandlings analyse. Her specificerer 

direktivet, at der skal ske udveksling af transfer pricing oplysninger, såfremt én af følgende er opfyldt:  

 

1. Der sker en omstrukturering i koncernen der medfører betydeligt skift i indkomstfordelingen (mere 

end 50 % af indkomsten flyttes fra ét land til et andet) 

2. Der foreligger unilaterale APA’er eller andre unilaterale safe-habour regler 

3. Der sker transaktioner med HTVI (herunder også brugsretten til disse)141 

 

Punkt 2 oven for beviser, at EU vil minimere fordelene ved at udarbejde unilaterale APA’er i fremtiden. 

Unilaterale APA’er er ofte involveret i sagerne om formodet statsstøtte. Desuden beviser punkt 3, at 

EU ligeledes anerkender de særlige udfordringer, der kan være tilstede, når der er tale om 

transaktioner med HTVI.  

 

Endelig fastlår direktivet, hvem der har pligt til at rapportere om de skattemæssige forhold, såfremt 

minimum én af de ovennævnte kendetegn er til stede. Direktivet udpeger skatteyderens rådgiver som 

værende den rapporteringspligtige142. Dette er i særlig grad en ændring fra tidligere, hvor rådgivere lå 

under for tavshedspligt. Det er rådgiver, der rapporterer til det medlemsland denne rådgiver er 

registreret i, hvorefter dette medlemsland automatisk deler informationerne med andre involverede 

medlemslande. 

 

                                                        
141 Direktiv 2018/822, bilag IV 

142 Direktiv 2018/822 og Skatteministeriet (2018) 

A) Generelle kendetegn hvor 
det forventes, at det primære 
formål med arrangementet 

kan være at opnå 
skattefordele

B) Særlige kendetegn hvor 
det forventes, at det primære 
formål med arrangementet 

kan være at opnå 
skattefordele

C) Særlige kendetegn i 
forbindelse med 

grænseoverskridende 
transaktioner

D) Særlige kendetegn 
vedrørende aftaler om 

automatisk udveksling af 
oplysninger

E) Særlige kendetegn 
vedrørende transfer pricing
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Direktivet er endnu et tiltag i et forsøg på at gøre det lettere for EU’s medlemslande at undgå eller 

opdage aggressiv skatteplanlægning. Grundet direktivets brede formulering kan det overvejes om en 

konsekvens af direktivet bliver, at de rapporteringspligtige overrapporterer men det kunne ligeledes 

overvejes, om dette er nødvendigt for i fremtiden at opnå at falde i forkert anvendelse af TGP i EU. 

4.4 Delkonklusion 
Den Europæiske Union har fremsat forbud mod statsstøtte, når dette kan true det indre markeds 

funktionalitet. Dette forbud er fremsat i EUF artikel 107, hvilket betyder, at forbuddet mod statsstøtte 

er en del af lovgrundlaget for EU og derved al anden EU ret. Det er EU Kommissionens opgave at teste 

sager for overtrædelse af artikel 107. Ulovlig statsstøtte kan komme i mange forskellige former men 

skal give en økonomiske, selektiv fordel til det involverede selskab eller koncern. Er et medlemsland 

uenig med Kommissionens afgørelse, kan landet anke afgørelsen til EU Domstolen, ligesom 

Kommissionen kan indstille landet for EU Domsstolen, såfremt landet ikke opkræver de af afgørelsen 

pålagte beløb fra det omhandlede selskab. Når det drejer sig om statsstøtte i form af selektive 

skattefordele, er der endnu kun afgjort få sager vedrørende endnu færre lande. Fokusset på at ulovlig 

statsstøtte kan ydes i form af selektive skattefordele kom med direktiv 2011/16/EU om samarbejde 

på beskatningsområdet. Der er dog kommet yderligere fokus på området, hvorfor der i 2018 blev 

vedtaget et tillæg til førnævnte direktiv, i form af direktiv 2018/822 om obligatorisk udveksling af 

oplysninger på beskatningsområdet.   
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5. EU Kommissionen mod Holland og Starbucks Corporation 

Kommissionen og herunder konkurrence Kommissionen, ledt an af konkurrencekommissær, danske 

Margrethe Vestager, har siden sommeren 2013 indledt en række undersøgelser af formodet 

statsstøtte i form af selektive skattefordele til større, internationale koncerner143. Én af de første og 

mere bemærkelsesværdige sager er sagen om formodet ulovlig statsstøtte ydet af Holland til 

Starbucks Corporation. Denne sag vil i det efterfølgende gennemgås med henblik på at identificere om 

afgørelsen ville have faldet anderledes ud, såfremt Kommissionen havde anvendt de nye transfer 

pricing guidelines. Desuden vil afhandlingen komme med et forslag til, hvordan Starbucks Corporation 

kunne have struktureret sig med henblik på at få en transaktion anerkendt af EU Kommissionen.  

 

Skattefordelen blev givet gennem en unilateral APA mellem den hollandske stat og et hollandsk 

registreret Starbucks selskab ved navn Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (herefter Starbucks 

Manufacturing) indgået i 2008 og omhandlende årene 2007 til 2017144. Kommissionen vurderede 

sagen efter OECD TPG 2010 og EU’s regler om statsstøtte i TEUF artikel 107 og 108. 

5.1 Kort introduktion til sagen 
Starbucks Manufacturing’s forretningsstruktur er at købe grønne kaffebønner af et søsterselskab i 

Schweiz ved navn Starbucks Coffee Trading Company SARL (herefter Starbucks Coffee Trading). 

Herefter rister Starbucks Manufacturing bønnerne. Til at riste disse bønner gør selskabet brug af flere 

immaterielle aktiver blandt andet knowhow. Det britisk søsterselskab, Alki Limited Partnership 

(herefter Alki), sælger adgang til at benytte disse immaterielle aktiver til Starbucks Manufacturing, der 

ikke selv ejer de anvendte immaterielle aktiver. De ristede kaffebønner sælges herefter videre til 

Starbucks forretninger i Europa, Mellemøsten og Afrika. Figuren nedenfor viser de kontrollerede 

transaktioner mellem Starbucks Manufacturing, Starbucks Coffee Trading og Alki.  

  

                                                        
143 Europa Kommissionen (2015)  

144 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN) 
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Figur 29: Kontrollerede transaktioner mellem Starbucks Manufacturing, Starbucks Coffee 
Trading og Alki  
 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Europa Kommissionen (2015)145 

 

De to typer af kontrollerede transaktioner, illustreret i figur 29 ovenfor, blev prisfastsat af Starbucks 

Corporations transfer pricing rådgivere som følgende: 

 

1) Transaktionen vedrørende grønne bønner (illustreret som en kaffekop). Disse sælges fra Starbucks 

Coffee Trading til Starbucks Manufacturing. Bønnerne blev prisfastsat ved hjælp af TNMM med 

PLI værende Starbucks Coffee Tradings driftsomkostninger plus en mark-up på 3-19%. Der blev 

blandt andet argumenteret for denne høje mark-up, fordi Starbucks Coffee Trading benytter 

immaterielle aktiver i produktionen af de grønne bønner.  

2) Transaktionen mellem Starbucks Manufacturing og Alki i form af royaltybetalinger blev prisfastsat 

som en residual værdi og altså ikke ved hjælp af én af de af OECD anerkendte 

prisfastsættelsesmetoder. Residual værdien blev fundet ved, at den skattepligtige indkomst i 

Starbucks Manufacturing efter betalingen svarede til 9-12 % af selskabets driftsomkostninger. 

Argumentation for at disse royalties kunne prisfastsættes således var, at Starbucks Manufacturing er 

en lavrisiko producent, og at Alki er en principal, da Alki stiller brugsretten til mange af koncernens 

immaterielle aktiver til rådighed til Starbucks Manufacturing146. Når der er tale om transaktioner 

mellem et lavrisiko selskab og en principal, argumenterede rådgiverne for, at størstedelen af 

indkomsten skal tildeles principalen, da det må forventes, at udfaldet af funktions- og risikoanalysen 

ville vise, at principalen påtager sig de væsentligste funktioner, risici og aktiver. 

 

                                                        
145 Europa Kommissionen (2015)  

146 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN) 

Antal ansatte: 40-60Antal ansatte: ?? Antal ansatte: 0

Starbucks
Coffee Trading

Starbucks 
Manufacturing Alki
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Begge ovenstående prisfastsættelser blev godkendt af de hollandske skattemyndigheder, og der blev 

udarbejdet en unilaterale APA mellem Holland og Starbucks Manufacturing der byggede på 

ovenstående prisfastsættelser.  

 

Kommissionen valgte at undersøge den unilaterale APA mellem Holland og Starbucks Manufacturing 

yderligere med henblik på specifikt at få svar på tre spørgsmål: 

 

1. Om det var korrekt af Holland at acceptere Starbucks Manufacturing som værende en lavrisiko 

producent og dermed ikke bære nogle væsentlige markedsrisici 

2. Om det var korrekt af Holland at acceptere Starbucks’ rådgiveres justeringer i forbindelse med 

sammenlignelighedsanalysen 

3. Om det var korrekt af Holland at acceptere prisfastsættelsen af royaltybetalingerne fra Starbucks 

Manufacturing til Alki147 

5.2 Transaktionen mellem Starbucks Coffee Trading og Starbucks Manufacturing 
Kommissionen stillede spørgsmålstegn ved den mark-up på driftsomkostninger der blev benyttet til at 

prisfastsætte de grønne kaffebønner. Mark-up’en var på 3-19 %, hvilket Kommissionen vurderede var 

højere end ved sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Derudover påpegede 

Kommissionen, at mark-up’en var steget voldsomt fra cirka 3 % i perioden 2005-2010, helt op til 19 % 

i 2011148, illustreret i tabellen herunder. 

 

Tabel 7: Oversigt over udviklingen i Starbucks Coffee Tradings mark -up på grønne 
kaffebønner 
 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mark-up % 1,5-4,5 4,5-7,5 1,5-4,5 16,5-19,5 13,5-16,5 19,5-22,5 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), tabel 4 

 

Dette forklarede Starbucks skyldes de immaterielle aktiver, der blev benyttet til produktionen af de 

grønne bønner, herunder knowhow og ekspertise149. Desuden henviste Starbucks til Starbucks Coffee 

Trading’s program; C.A.F.E. Praksisprogram. Dette program blev lanceret i 2004 og har til formål, 

blandt andet at øge levevilkårene for kaffefarmerne ved at fremme social ansvarlighed og sikre 

                                                        
147 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 157 

148 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 115 

149 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 125 - 126 
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økonomisk ansvarlig aflønning af farmerne150. Starbucks henviste til, at dette program kunne 

sidestilles med at være immaterielle aktiver anvendt i produktionsprocessen, da dette program øgede 

Starbucks’ CSR værdi. Kommissionen afviste dette med henvisning til, at en armslængde mark-up med 

hensynstagen til C.A.F.E. programmet, måtte vurderes at skulle ligge på cirka 9 % fra 2011 og 

fremefter, og at Holland og Starbucks ikke kunne retfærdiggøre en højere mark-up151. 

 

Desuden stillede Kommissionen spørgsmålstegn ved, om Starbucks Manufacturing virkelig kunne 

anses som værende en lavrisiko producent. Kommissionen mente, at selskabet blandt andet havde 

risici forbundet med lageret, hvorfor dette burde tale imod en lavrisiko producent. Konklusionen fra 

EU Kommissionen blev, at mark-up’en var fastsat for højt, og at hverken Holland eller Starbucks kunne 

godtgøre for, at denne mark-up burde være højere end ved sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige parter. Holland protesterede imod, at afgørelsen skete på baggrund af OECD TPG 2010 og 

argumenterede for, at denne ikke var udgivet, da APA’en blev indgået i 2007. I denne sammenhæng 

påpegede Holland særligt at det altid havde været Starbucks hensigt at oprette en lavrisiko producent 

i Holland, og da der ikke er sket nogle virksomhedsomstruktureringer efterfølgende, kunne 

Kommissionen ikke anvende TPG 2010 til vurdering, af om selskabet kunne anses som værende en 

lavrisiko producent. Hertil påpegede Holland, at da APA’en blev indgået, forelå der ingen vejledning i 

håndteringen af en lavrisiko producent, hvorfor det ikke kunne forventes, at der var taget hensyn til 

dette i APA’en152. Men TPG 2010 blev anset som en præcisering af TPG 1995, ligesom de nye guidelines 

ligeledes er anset som en præcisering af TPG 2010. Da Kommissionen desuden ikke vurderede, at 

brugen af TPG 1995 ville have ændret på, hvorvidt Starbucks Manufacturing kunne anses som en 

lavrisiko producent, blev dette afvist153. I betragtning 323 skriver Kommissionen følgende angående 

anvendelsen og tildelingen af risiko: 

  

”… OECD’s TP-retningslinjer fra 1995 indeholder denne betragtning i punkt 1.26, hvor det hedder at ’det i 

forhold til kontraktmæssige vilkår kan overvejes, om en formodet risikofordeling er i overensstemmelse med 

transaktionens økonomiske substans. I denne forbindelse bør parternes adfærd generelt betragtes som det 

bedste bevis for den sande risikofordeling’”154. 

 

                                                        
150 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 117 

151 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 358 

152 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 167+177 

153 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 283 

154 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 323 
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Sidste betragtning fra Kommissionen var, at det ikke mentes at være korrekt at anvende TNMM som 

prisfastsættelsesmetode, da både TPG 1995 og TPG 2010 henviser til, at de traditionelle 

transaktionsbaserede metoder er at foretrække frem for transaktionsprofitmetoder, såsom TNNM155.  

 

Kommissionen afgjorde på baggrund af ovenstående, at den fastsatte mark-up på grønne kaffebønner 

fra 2011 og frem var fastsat for højt og på forkert grundlag. 

5.2.1 Vurdering af transaktionen efter de nye guidelines 
Skulle vurderingen ske i dag, på baggrund af de nye guidelines, kan man argumentere for, at 

Kommissionen kan lægge mere fokus på, om fastsættelsen af Starbucks Manufacturing som en 

lavrisiko producent, og dermed den simple part, der skal testes, er korrekt. I offentliggørelsen af sagen 

fremgår det, at Kommissionen stillede spørgsmålstegn ved denne vurdering, men det fremgår ikke 

direkte som begrundelse i afgørelsen. I de nye guidelines er der ydereligere fokus på risikoanalysen og 

den nye 6 trins analyse ville formodentligt kunne slå det endeligt fast, om Starbucks Manufacturing 

kunne anses som værende en lavrisiko producent, eller om selskabet reelt set påtog sig risici, blandt 

andet risici forbundet med lageret, og om den simpleste part i transaktionen reelt set var Starbucks 

Coffee Trading. Desuden har OECD, som tidligere belyst, introduceret beslutningstagerfunktionen i de 

nye guidelines. Denne kunne være interessant at have taget stilling til i vurderingen om, hvorvidt 

Starbucks Manufacturing kan anses som en lavrisiko producent. Det fremgår af sagen, at Starbucks 

Manufacturing havde 40-60 ansatte, hvoraf 20-30 af disse håndterede det såkaldte Supply chain 

management, hvilket inkluderer indkøbs-, logistiks- og distributionsstrategi og planlægning156. Det vil 

kræve en yderligere undersøgelse, men umiddelbart ville disse funktioner indikere, at der sad 

nøglepersoner i Starbucks Manufacturing der varetog vigtige funktioner, hvilket taler imod, at der var 

tale om en lavrisiko producent157. Der kunne således være indikationer på, at det var Starbucks Coffee 

Trading, der var den simple part i transaktionen, og således var det selskab, der burde havde været 

testet i transfer pricing sammenhæng. Figur 30 nedenfor præsenterer funktioner, aktiver og risici 

(FAR), sådan som Kommissionen anskuede Starbucks Manufacturing og Starbucks Coffee Trading.  

  

                                                        
155 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 68-69 og 283 

156 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 382 

157 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 52 
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Figur 30: Kommissionens vurdering af FAR i Starbucks Manufacturing og Starbucks Coffee 
Trading 
Starbucks Coffee Trading  Starbucks Manufacturing 

Primære formål: at købe og videresælge grønne 

kaffebønner til Starbucks Manufacturing 

 Primære formål: at riste kaffebønner samt at købe 

og videresælge andre forarbejdede varer til 

Starbucks forretninger i Europa, Mellemøsten og 

Afrika 

Ejer af immaterielle aktiver, for eksempel 

C.A.F.E. programmet. Disse aktiver vurderes 

dog ikke at tilføje særlig værdi til de grønne 

bønner 

 Risici (og formentligt kontrol) forbundet med 

egen lagerbeholdning 

Ingen oplysninger om antal ansatte  Risici (og formentligt kontrol) forbundet med 

ristning af kaffebønner 

  Nøgleansatte i relation til administration, 

produktion og salg/distribution af kaffebønner 

  Risici forbundet med Starbucks Coffee Trading’s 

lagerbeholdning 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN) 

 

I forhold til stigningen i mark-up’en på de grønne bønner henviser Starbucks til, at dette vedrører 

brugen af immaterielle aktiver, blandt andet i form af C.A.F.E. programmet. Dette svarer faktisk til de 

nye guidelines, der omtaler, at der kan ske transaktioner af varer, hvor værdien af disse er øget 

grundet brugen af immaterielle aktiver i produktionsprocessen, omtalt i denne afhandlings kapitel 

3.23. Dette er Kommissionen dog opmærksom på, til trods for at dette ikke er direkte specificeret i 

TPG 2010. Kommissionen vurderer hertil, at Starbucks ikke kan godtgøre for, at værdien af den øgede 

mark-up svarer til værdien tilføjet af det immaterielle aktiv158.   

5.3 Transaktionen mellem Alki og Starbucks Manufacturing 
Royaltybetalingerne fra Starbucks Manufacturing til Alki vedrørte brugen af tre forskellige 

immaterielle aktiver. Disse tre immaterielle aktiver er vist i figur 31. 

  

                                                        
158 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 358 
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Figur 31: Immaterielle aktiver inkluderet i royaltybetalingerne fra St arbucks Manufacturing 
til Alki  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 104 

 

Til trods for at Starbucks informerede om, at royaltybetalingerne vedrørte ovenstående tre 

immaterielle aktiver, indeholdte funktions- og risikoanalysen ikke disse definitioner men alene en 

henvisning til knowhow. Alki var et tomt selskab uden ansatte, og det var ikke Alki der var hverken 

juridisk eller økonomisk ejer af disse immaterielle aktiver. Selskabet videreformidlede alene disse fra 

amerikanske Starbucks selskaber159. 

 

Kommissionen undersøgte desuden vurderingen af Alki som principalselskab. Starbucks 

argumenterede for, at Alki varetog koncernens principalrolle ved hjælp af vejledning og ekspertise fra 

amerikanske Starbucks selskaber, hvorfor selskabet godt kunne agere principal til trods for, at 

selskabet ingen ansatte havde160. Denne argumentation var Kommissionen dog ikke enig i, da 

Kommissionen påpegede, at Alki ingen ansatte havde og derfor ikke kan antages at påtage sig og 

kontrollere risici161. I figuren nedenfor vises henholdsvis Starbucks vurdering af Alkis funktioner, 

aktiver og risici, samt Kommissionens vurdering af samme. 

  

                                                        
159 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 106 

160 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 106 

161 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 325 

Rettigheder forbundet med varemærket

Adgang til Starbucks' softwaresystemer

Kafferelaterede rettigheder
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Tabel 8: Starbucks’ og Kommissionens vurdering af Alkis funktioner, aktiver og risici  
 Starbucks’ opfattelse af Alki Kommissionens opfattelse af Alki 

Funktioner Beslutningstagerfunktioner 

vha. nøglemedarbejdere 

Ingen værdiskabende funktioner, alene 

videreformidling af immaterielle 

aktiver fra amerikanske selskaber 

Aktiver Alle immaterielle aktiver Ingen kontrol over nogle immaterielle 

aktiver 

Risici Risici forbundet med 

immaterielle aktiver og 

markedsrisici henledt af 

beslutningstagerfunktionerne  

Ingen kontrol over nogle risici 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN) 

 

Ud fra ovenstående figur kunne det være interessant, hvis Kommissionen også havde undersøgt om en 

kontrolleret transaktion mellem Starbucks Manufacturing og de amerikanske Starbucks selskaber 

burde være blevet anerkendt frem for transaktionen mellem Alki og Starbucks Manufacturing. Dette 

på baggrund af at Kommissionen ikke vurderer, at Alki er den økonomiske ejer af de immaterielle 

aktiver, hvorfor det økonomiske ejerskab må tilkomme de amerikanske selskaber i stedet. 

 

Kommissionen påpegede desuden, at prisfastsættelsen som en residual værdi ikke var en anerkendt 

prisfastsættelsesmetode, hverken efter OECD TPG 1995 eller 2010, da begge disse peger på de 5 

anerkendte transfer pricing metoder. Særligt blev dette påpeget, da det fremgik af APA’en, at 

royaltybetalingerne blev opgjort årligt svarende til differencen mellem driftsresultatet foruden disse 

royalties, og 9-12 % af driftsomkostningerne. APA’en betyder derfor, at Holland har godkendt, at 

royalty betalingerne afhænger direkte af prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion af grønne 

kaffebønner162. Kommissionen vurderede dette betød, at disse fradragsberettigede royaltybetalinger 

blev benyttet til at kontrollere størrelsen af den skattepligtige indkomst i Holland163. Kommissionen 

fandt, at prisfastsættelsen af royaltybetalingerne ikke var sket på armslængdevilkår og henviste i 

særdeleshed til, at en residual værdi ikke er en anerkendt metode efter OECD. Faktisk argumenterer 

Kommissionen for at disse royalties burde prissættes til nul på baggrund af funktions- og 

risikoanalysen samt ved hjælp af CUP164. Kommissionen havde i sin vurdering sendt forespørgsler ud 

til andre virksomheder, der handlede og ristede kaffebønner, blandt andre Nestlé og Dallmayr. 

                                                        
162 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 276 

163 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 45 og 102 

164 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 290 
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Dallmayr informerede, at de fandt det temmelig usædvanligt, at der skulle betales royalties for 

risteteknikker. Nestlé derimod påpegede, at én af tre ting, der giver kaffen værdi var ristningen. Dog 

oplyste alle de kontaktede selskaber, at de altid vil forsøge at undgå at outsource ristningen af 

bønnerne, grundet værdiskabelsen i denne proces165. 

5.3.1 Vurdering af transaktionen efter de nye guidelines 
Hvis vurdering af transaktionen af brugsretten til immaterielle aktiver blev foretaget efter de nye 

guidelines, må det vurderes, at der havde været yderligere forhold, som Kommissionen ville have slået 

ned på. Indledningsvist kunne man diskutere, hvorvidt Alki var en IP box og ikke en principal. Efter de 

nye guidelines er beslutningstagerfunktionen særlig vigtig, og denne kræver ansatte, hvilket Alki ikke 

havde. Desuden var Alki ikke juridisk ejer af de immaterielle aktiver men videreformidlede disse fra 

amerikanske Starbucks selskaber. Det kan vurderes, at Alki med høj sandsynlighed ingen kontrol 

havde over de væsentlige DEMPE-funktioner. Desuden er der intet, der tyder på, at selskabet besad 

nogle væsentlige aktiver i relation til DEMPE. Og endelig havde Alki ingen ansatte, hvorfor selskabet 

ikke kunne udøve nogen kontrol over DEMPE-funktionerne. På baggrund af dette må det antages, at 

Alki heller ikke kunne tildeles det økonomiske ejerskab af de omhandlede immaterielle aktiver. Sagens 

fakta tyder på, at de nye guidelines meget klart ville slå fast, at der ikke kunne være tale om, at Alki var 

principal men nærmere en IP box. Og anses selskabet som en IP box, skal selskabet ikke kompenseres. 

Transaktionen skal i så fald slet ikke anerkendes. Yderligere at disse royaltybetalinger blev prisfastsat 

som en residual er også svært at argumentere for at være det korrekte efter de nye guidelines. Dog 

åbner de nye guidelines for andre prisfastsættelsesmetoder, når der er tale om kontrollerede 

transaktioner med immaterielle aktiver. De nye guidelines introducerer en sjette 

prisfastsættelsesmetode i form af værdiansættelsesmetoder, såsom DCF metoden. Det skal dog hertil 

nævnes, at denne metode ikke anvendes, når brugsretten stilles til rådighed men alene ved overførsel 

af brugsretten og således en transaktion af det immaterielle aktiv.  

5.4 Kommissionens afgørelse 
Kommissionen afgjorde i denne sag, at der var tale om ulovlig statsstøtte ydet fra Holland til Starbucks 

efter TEUF artikel 107 (1)166. Dette skete på baggrund af:  

  

                                                        
165 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 202-212 

166 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 422 
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1. Der var tale om en indgriben fra staten, da den hollandske skattemyndighed er en del af den 

hollandske stat. Desuden blev fordelen givet gennem statslige ressourcer, da fordelen nedsatte den 

hollandske skatteindtægt 

2. Der var tale om en selektiv fordel, da prisfastsættelsen af royaltybetalingerne og mark-up’en på 

grønne bønner ikke var foretaget på armslængde vilkår 

3. Da Starbucks er en international koncern, kunne det formodes at aftalen påvirkede handel mellem 

andre EU medlemslande og således fordrejede konkurrenceforholdene på det indre marked167 

 

Foruden disse tre punkter vurderede Kommissionen, at Starbucks Manufacturing fejlagtigt var blevet 

udvalgt som den mest simple part og dermed den testede part ved begge transaktionerne. I relation til 

royaltybetalingerne vurderede Kommissionen, at det burde have været Alki, der var den testede 

part168, hvilket tyder på, at Kommissionen var fremsynet og allerede ved deres afgørelse efter TPG 

2010 anså Alki som en IP box. Når der er tale om en IP box, skal der ikke ske nogen aflønning, da 

transaktionen ikke skal anerkendes som en sådan, hvilket ligeledes er hvad Kommissionen 

konkluderede.  

 

Endelig vurderede Kommissionen, at Starbucks Manufacturings hovedaktivitet var videresalg og ikke 

at riste kaffebønner, hvorfor PLI’en burde have været baseret på EBIT-margin fremfor 

driftsomkostninger169. 

 

På baggrund af dette pålagde Kommissionen Holland at skulle opkræve i alt 20-30 millioner euro i 

skatter for indkomstårene 2008-2015170. Beløbet kan ikke opdeles mellem de to transaktioner, da 

prisfastsættelsen på transaktionen mellem Starbucks Manufacturing og Alki afhang af 

prisfastsættelsen på transaktionen mellem Starbucks Manufacturing og Starbucks Coffee Trading.  

 

Både Holland og Starbucks var uenig med Kommissionens afgørelse, og Holland har derfor anket 

afgørelsen til EU Domsstolen. Der er sket høring i sagen, men der er endnu ikke offentliggjort nogen 

afgørelse af EU Domstolen.  

 

                                                        
167 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 224 – 228 

168 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 376 

169 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), 391 

170 Europa Kommissionen (2015) 
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5.5 Sagens forløb 
Sagen om formodet statsstøtte fra Holland til Starbucks har været igangværende i mange år. 

Nedenstående figur og efterfølgende gennemgang præsenterer en kort oversigt over sagens forløb. 

 

Figur 32: Sagsforløb i sagen om formodet statsstøtte fra Holland til Starbucks  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Europa Kommissionen (2019.c) 

 

1. APA mellem Holland og Starbucks Manufacturing blev indgået. APA’en var gældende i perioden 

31.10.2007 – 31.12.2017.  

2. Kommissionen forespurgte Holland om Starbucks’ skatteforhold i Holland, første gang. 

3. Kommissionen informerede Holland om, at den havde besluttet at foretage en formel undersøge af, om 

der er tale om ulovlig statsstøtte efter TEUF art. 107(1).  

4. Det blev offentliggjort, at Kommissionen havde påbegyndt en undersøge af Starbucks’ skatteforhold i 

Holland med henblik på at afgøre, om der var tale om statsstøtte. 

5. Starbucks involverede sig i sagen for første gang og bidrog med yderligere dokumenter og 

information. 

6. Kommissionen afgjorde sagen. Der var tale om statsstøtte efter TEUF art. 107(1).  

7. Holland ankede Kommissionens afgørelse til EU Domstolen. 

8. Kommissionen gav Holland 4 måneder til at indkræve statsstøtten i form af manglende skatter fra 

dagen fra afgørelsen d. 21. oktober 2015. Denne deadline udløb altså d. 21. februar 2016. Dog er dette 

som bekendt ikke relevant, da Holland allerede havde anket sagen til EU Domstolen. 

9. Første høring i sagen fandt sted. 

10. Der er endnu ikke offentliggjort nogen afgørelse i sagen. Om sagen er afgjort er derfor uvist. 

  

28.04.08 30.07.13 11.06.14 19.12.14 16.01.15 21.10.15 23.12.15 21.02.16 02.07.18 Sommer '19

2 3 4 5 6 7 8 9
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5.6 Forslag til Starbucks angående transaktionen af brugsretten til immaterielle aktiver 
Der er en række områder Starbucks kunne ændre for (måske) at kunne få transaktionen mellem 

Starbucks Manufacturing og Alki anerkendt af Kommissionen. Dette indebærer først og fremmest at få 

koncernstrukturen mere decentraliseret. Såfremt Alki forbliver en IP box, skal transaktioner mellem 

denne og andre Starbucks selskaber ikke anerkendes, hvorfor der indledningsvist må fokuseres på at 

ændre denne klassifikation. For ikke at blive anset som en IP box skal Alki varetage flere funktioner, 

påtage sig flere risici og bidrage med flere aktiver til værdiskabelsen. Desuden skal Alki udøve mere 

kontrol. På denne måde kan Alki få tildelt det økonomiske ejerskab over det knowhow og de 

ristningsrelaterede rettigheder, der bliver benyttet af Starbucks Manufacturing. Når der er tale om et 

immaterielt aktiv, skal FAR ses i relation til DEMPE-funktionerne, som belyst i afhandlingens kapitel 

3.3. Nedenstående figur illustrerer, hvilke DEMPE-funktioner, der er relevante i forhold til knowhow 

og ristningsrelaterede rettigheder.  

 

Figur 33: DEMPE-funktioner i relation til knowhow og ristningsrelaterede rettigheder i Alki

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Gennemgående i ovenstående figur er, at det er nødvendigt for Alki at overtage de væsentlige 

beslutningstagerfunktioner, og derved kontrollen, over DEMPE-funktionerne. Dette sker ved at have 

nøglemedarbejdere i relation til knowhow og ristningsrelaterede rettigheder ansat i Alki.  

 

Et andet væsentligt forhold for at tildele Alki det økonomiske ejerskab af et immaterielt aktiv er, om 

selskabet påtager sig risici og har de økonomiske ressourcer til at gøre dette. Hvis Alki ikke har andre 

•Da knowhow'et og de ristningsrelaterede rettigheder er udviklet, er 
denne funktion mindre vigtig for Alki.

Development

•At forbedre knowhow og på den måde hele tiden sikre, at denne 
stemmer overens med tidens trend, kan have betydning for kaffens 
kvalitet, hvorfor dette kan være en relevant funktion.

Enhancement

•Ved ristningsrelaterede rettigheder og knowhow hænger 
vedligehold meget sammen med forbedringen i forbindelse med at 
sikre kvaliteten af kaffen. 

Maintenance

•Det væsentlige i at beskytte de immaterielle aktiver er at sikre, at 
konkurrenter ikke kan anvende dem, der skaber værdi for 
Starbucks og således for Alki.

Protection

•Det er ikke Alki, der udnytter de immaterielle aktiver, da 
udnyttelsen (brugsretten) stilles til rådighed til Starbucks 
Manufacturing.

Exploitation
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aktiviteter end at stille brugsretten til det immaterielle aktiv til rådighed, kan det være svært for 

selskabet at påtage sig risici, fordi selskabet ikke har de økonomiske ressourcer til at håndtere et 

eventuelt negativt udfald af en risiko. Dette forhold kan være svært at efterleve, da det vil kræve, at 

Alki genererer indtægter fra andet end det immaterielle aktiv. Således vil Starbucks med stor 

sandsynlighed skulle flytte andre aktiviteter til Alki. Et forslag her kunne være, at Starbucks opdeler 

formidlingen af forarbejdede varer. Som det fremgår af EU Kommissionens afgørelse, er det Starbucks 

Manufacturing, der køber forarbejdede varer for derefter at sælge disse videre til Starbucks butikker i 

Europa, Mellemøsten og Afrika. Starbucks kunne flytte dele, eller hele denne operation til Alki, således 

at det er Alki, der står for at videreformidle forarbejdede varer ud til Starbucks butikker på det 

europæiske, mellemøstlige og afrikanske marked. I S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN) fremgår det, at 

formidlingen af forarbejdede varer genererer et solidt overskud171, hvorfor Alki ville have en 

indtjening, såfremt selskabet overtog denne del af forretningen. Med en indtjening fra andre 

aktiviteter vil Starbucks kunne argumentere for, at Alki har økonomi til at påtage sig de risici, der 

foreligger i forbindelse med det immaterielle aktiv.  

 

Starbucks vil således med høj sandsynlighed kunne få Alki ændret fra en IP box til værende den 

økonomiske ejer af de immaterielle aktiver, ved hjælp af to afgørende ændringer i organisationen. 

Indledningsvist bør der ansættes nøglemedarbejdere i Alki for på den måde at kunne overtage 

kontrollen af de immaterielle aktiver. Derudover bør Alki generere et overskud fra andet end det 

immaterielle aktiv for på den måde at kunne påvise, at selskabet har de økonomiske midler til at 

påtage sig risici i relation til de immaterielle aktiver.  

5.7 Delkonklusion 
Starbucks og Holland havde indgået en unilateral APA angående Starbucks Manufacturing’s 

transaktioner med forbundne parter og beskatningen af disse transaktioner. APA’en vedrørte 

transaktionen med grønne kaffebønner fra Starbucks Coffee Trading til Starbucks Manufacturing samt 

ristningsrelaterede rettigheder og knowhow, der blev stillet til rådighed til Starbucks Manufacturing 

fra Alki. For transaktionen af grønne kaffebønner afgjorde Kommissionen, at den mark-up, der blev 

benyttet på Starbucks Coffee Trading’s driftsomkostninger var for høj i forhold til markedspriserne, og 

at Starbucks ikke kunne redegøre for denne høje mark-up. Starbucks argumenterede for, at der blev 

benyttet immaterielle aktiver i fremstillingen af kaffebønnerne, men Kommissionen vurderede ikke, at 

Starbucks kunne redegøre for, at disse immaterielle aktiver tilførte ekstra værdi til bønnerne svarende 

til den høje mark-up. Havde transaktionen mellem Starbucks Coffee Trading og Starbucks 

Manufacturing skulle vurderes efter de nye guidelines, ville udfaldet have været det samme; mark-

                                                        
171 S.A. 38374 (2014/C ex 2014/NN), tabel 2 
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up’en var for høj og således ikke på markedsvilkår. Dog ville begrundelsen til afgørelsen i højere grad 

have fokuseret på 6 trins analysen. 

 

Hvad angår transaktionen mellem Alki og Starbucks Manufacturing, fandt Kommissionen, at der ikke 

var benyttet en godkendt prisfastsættelsesmetode. I denne relation fastslog Kommissionen desuden, 

at Alki ikke kunne anses som en principal, men at der var tale om en IP box, hvorfor transaktionen 

mellem Alki og Starbucks Manufacturing slet ikke skal anerkendes. Havde denne transaktion skulle 

vurderes på baggrund af de nye guidelines, ville udfaldet have været det samme men i begrundelsen 

ville fokus igen være på 6 trins analysen og den fejlagtige vurdering af Alki som principal. For at få 

transaktionen mellem Alki og Starbucks Manufacturing godkendt kunne Starbucks forsøge at få Alki 

klassificeret som et almindeligt selskab, og ikke en IP box. Dette vil kunne gøres ved at tildele 

selskabet funktioner og risici. For at funktioner og risici kan tildeles et selskab, kræver dette, at 

selskabet kan udøve kontrol over disse funktioner og risici, og det må derfor være væsentligt for 

Starbucks at oprette en beslutningstagerfunktion i Alki. Beslutningstagerfunktionen oprettes ved at 

ansætte nøglemedarbejdere i Alki. På denne måde kan Alki blive anerkendt som et selskab og ikke en 

IP box, hvilket vil bevirke, at det er mere sandsynligt, at Kommissionen vil anerkende transaktionen 

mellem Alki og Starbucks Manufacturing.  

 

Det må altså konkluderes, at til trods for at nogle mener, at de nye guidelines er nye regler, så ville 

afgørelsen i denne sag ikke have ændret sig, hvorfor man må vurdere, at de nye guidelines udgør en 

præcisering frem for nye regler.   
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6. Konklusion 

Armslængdeprincippet er fortsat afgørende for hvordan resultatfordelingen skal ske i multinationale 

koncerner. De nye guidelines er dog kraftigt udbygget, og blevet cirka dobbelt så stor som 2010 

udgaven. De største udviklinger og udbygninger er sket i kapitel 1 om armslængdeprincippet, og 

kapitel 6 om immaterielle aktiver. Gennemgående i de nye guidelines er substans over form afgørende. 

Dette kommer blandt andet til udtryk, i den opdaterede og udbyggede sammenlignelighedsanalyse, 

hvor den koncerninterne aftale nu udgør udgangspunktet, hvorefter den nye 6 trins analyse skal 

identificere og fordele risici mellem koncernselskaberne. De strategiske beslutningstagerfunktioner er 

et nyt begreb, introduceret af de nye guidelines. Begrebet er af høj betydning, hvilket understreger, at 

koncerner må sikre, at nøglemedarbejdere er ansat i de selskaber, koncernen ønsker skal modtage 

kompensation for at varetage kontrol, ligesom selskabet skal have tilstrækkeligt med finansiel 

kapacitet til, at kunne bære disse risici. 

 

Den største ændring i de nye guidelines omhandler tilgangen til transaktioner med immaterielle 

aktiver, hvor vejledningen er blevet cirka 4 gange større end 2010 udgaven. OECD anerkendte også i 

TPG 2010, at der kan forekomme særlige vanskeligheder i forbindelse med, at prisfastsætte 

transaktioner med immaterielle aktiver. Men da det har vist sig, at koncerner ofte ikke får identificeret 

transaktioner med immaterielle aktiver, eller ikke får identificeret eller prissat transaktionerne 

korrekt, udarbejdede OECD BEPS action 8 i 2015. BEPS action 8 erstattede fuldkommen det tidligere 

afsnit i TPG om transaktioner med immaterielle aktiver, hvilket har betydet en hel del ændringer i 

tilgangen til transaktioner med immaterielle aktiver. Indledningsvist, og måske mest sigende, har 

transfer pricing definitionen på et immaterielt aktiv ændret sig til at blive bredere og til at inkludere 

aktiver, der ikke nødvendigvis regnskabsmæssigt anses som et aktiv. Desuden har de nye guidelines 

introduceret en række særligt vigtige funktioner ved funktions- og risikoanalysen af transaktioner 

med immaterielle aktiver, DEMPE-funktionerne. Risikoanalysens nye 6 trin er endda særligt tilpasset 

til at tage højde for DEMPE-funktionerne. Værdiansættelsesmetoder såsom DFC metoden nævnes og 

gennemgås i vejledningen som brugbare prisfastsættelsesmetoder ved en overførsel af et immaterielt 

aktiv. OECD identificerer og anerkender herved en sjette prisfastsættelsesmetode. Endelig, som en del 

af det nye fokus på substans over form, og som en del af de nye guidelines’ kapitel om transaktioner 

med immaterielle aktiver, formaliseres og præciseres, nærmere end introduceres muligheden for, at et 

immaterielt aktiv kan betegnes som HTVI. OECD har i 2018 udgivet en vejledning dedikeret til 

prisfastsættelse og pristest af HTVI og giver med denne vejledning helt ekstraordinært, 

skattemyndigheder muligheden for at foretage en ex post test af multinationale koncerners ex ante 

prisfastsættelse. 
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OECD’s vejledning i transfer pricing har de seneste 5-10 år været benyttet af EU som et led i at teste, 

om der forekommer statsstøtte i form af selektive skattefordele. EU’s forbud mod statsstøtte er én af 

grundstenene i et velfungerende indre marked, og fremgår i lovgrundlaget for al anden EU ret, da 

forbuddet er indskrevet i EUF-traktaten. Statsstøtte kan forekomme i flere forskellige former men har 

til fælles, at det ydes af staten eller af statsmidler til et udvalgt selskab eller produktgruppe og som kan 

fordreje konkurrencen på markedet. EU Kommissionens fokus på ulovlig statsstøtte i form af selektive 

skattefordele opstod som en direkte konsekvens af direktiv 2011/16/EU om samarbejde på 

beskatningsområdet. EU’s seneste initiativ til at imødegå og forhindre koncerners aggressive 

skatteplanlægning kom i form af direktiv 2018/822 om obligatorisk udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet. Direktivet skal blandt andet gøre det mindre attraktivt for koncerner at indgå 

Unilaterale APA’er, hvilke ofte har været involveret i sagerne om statsstøtte i form af selektive 

skattefordele. Desuden har det nye direktiv ændret rapporteringspligten, sådan så denne nu ligger ved 

koncernernes rådgivere, hvilket dermed eliminerer rådgivernes tidligere tavshedspligt på området. 

 

I Kommissionens sag om formodet statsstøtte ydet af Holland til Starbucks benyttede Kommissionen i 

høj grad OECD TPG 2010 til at vurdere, om den Unilaterale APA mellem Holland og Starbucks 

Manufacturing udgjorde statsstøtte i form af selektive skattefordele. Kommissionens afgørelse var, at 

transaktionen mellem Starbucks Manufacturing og Starbucks Coffee Trading, såvel som transaktionen 

mellem Starbucks Manufacturing og Alki, ikke var prissat på armslængdevilkår, og at APA’en derfor 

udgjorde statsstøtte. En overordnet analyse af transaktionernes forhold viser, at afgørelsen ville have 

været den samme efter de nye guidelines, dog med et andet fokus i begrundelse, hvilket understreger, 

at de nye guidelines udgør en præcisering frem for at være nye regler. 

 

For Starbucks at få anerkendt transaktionen mellem Starbucks Manufacturing og Alki bør koncernen 

ophæve klassifikationen af Alki som en IP box, hvilket blandt andet kan gøres ved at flytte koncernens 

nøglemedarbejdere, så disse er ansat i Alki. Dette vil give Alki de strategiske beslutningskompetencer. 

Derudover bør Alki generere overskud fra andet end de immaterielle aktiver for at have de 

økonomiske midler til reelt at kunne påtage sig markedsrisici forbundet med de immaterielle aktiver. 
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7. Perspektivering 

Som opfølgning på denne afhandling og i forlængelse af problemformuleringen, ville det være oplagt at 

undersøge udviklingen i antallet af MAP-sager i Danmark efter de nye guidelines og efter EU’s øgede 

fokus på området, der blandt andet er kommet til udtryk igennem det nye direktiv, direktiv 2018/822, 

samt den øgede fokus på multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning. Det kunne være 

interessant, da antallet af MAP-sager må formodes, at afspejle antallet af 

dobbeltbeskatningssituationer. Skatteudvalget har senest udarbejdet en rapport, inkluderende en 

oversigt over transfer pricing MAP-sager, i 2018, i forbindelse med Skatteudvalgets gennemgang af de 

nye guidelines. Figuren nedenfor er en oversigt over verserende og afsluttede MAP-sager i relation til 

transfer pricing i Danmark. Tallene er ultimo hvert år.  

 

Figur 34: Oversigt over verserende og afsluttede MAP -sager i relation til transfer pricing i 
Danmark 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Skatteudvalget (2018) 

 

Figuren viser at der har været en vækst i såvel antallet af verserende MAP i Danmark som antallet af 

afsluttede sager. MAP-sagerne skyldes transfer pricing forhøjelser foretaget i Danmark eller udlandet. 

Sagerne i figur 35 vedrører indkomstår der lå før offentliggørelsen af de nye guidelines i sommeren 

2017. Undervejs i udarbejdelsen af de nye guidelines, afholdte OECD Public Considerations, ligesom 

Discussion Drafts har været sendt i offentlig høring. Derved har selskaber, rådgivere og 

skattemyndigheder i de seneste år haft mulighed for at følge med i udviklingen og retningen i de nye 

guidelines. Der har været internationalt fokus på en mere korrekt anvendelse af transfer pricing 

reglerne og der har i særlig grad været et pres mod de multinationale koncerners skatteplanlægning. 

En skatteplanlægning der er uønsket, udhuler skatteprovenuet og skaber en utilsigtet 

konkurrencefordel hos de største koncerner. I 2011 introducerede EU direktiv 2011/16/EU om 
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samarbejde på beskatningsområdet og i 2013 påbegyndte EU Kommissionen sine undersøgelser af 

statsstøtte i form af selektive skattefordele. Dette er to tydelige tegn på at fokus på skat og særligt 

aggressiv skatteplanlægning og -unddragelse, har været stigende.  

 

Der er en udbredt holdning blandt OECD landene, herunder Danmark og EU, at de nye guidelines kun 

er en præcisering og derfor kan anvendes når tidligere indkomstår drøftes i MAP forhandlinger 

mellem landene. Pascal Saint Aman, direktør for OECD’s center for skattepolitik, udtalte at de nye 

guidelines vil have en positiv effekt i at skabe en mere korrekt resultatfordeling i koncerner og på 

vilkår som uafhængige parter. Pascal omtaler at der vil gå nogle år før vi ser den fulde effekt og 

henviser til resultater fra forskere fra Oxford og Standford universiteterne172.  

 

Det kan dog diskuteres om der kun er positive forhold ved de nye guidelines, da de også har medført 

en bredere definition af et immaterielt aktiv. Hvis flere skattemyndigheder vurdere at selskaber i 

netop deres land har og gør brug af immaterielle aktiver, vil dette skabe en øget risiko for 

dobbeltbeskatningssituationer. Indeværende afhandling har ikke behandlet koncerners 

dokumentationskrav, hvilke er blevet skærpet betydeligt med de nye guidelines. Det kunne derfor 

være interessant ligeledes at undersøge om disse dokumentationskrav har skabt flere 

dobbeltbeskatningssituationer. De skærpede dokumentationskrav mindsker den 

informationsasymmetri der naturligt foreligger mellem skattemyndigheder og koncerner. Med denne 

mindskede informationsasymmetri, kan skattemyndigheder måske identificere flere funktioner, risici 

eller aktiver der varetages af selskaber i skattemyndighedens respektive land, og således opkræve en 

højere indkomstskat. Sammenholdt med de øgede dokumentationskrav, kunne man se på EU’s direktiv 

2018/822 om automatisk udveksling af informationer på skatteområdet og undersøge hvorvidt denne 

automatiske udveksling ligeledes ville kunne resultere flere dobbeltbeskatningssituationer.  

 

Afslutningsvist skal det bemærkes at det ikke er alle multinationale koncerner der spekulere i en 

forkert anvendelse af transfer pricing reglerne, eller som har været involveret i sager om statsstøtte. 

Disse koncerner kan opleve at de bliver involveret i flere dobbeltbeskatningssituationer, da landenes 

skattemyndigheder går mere aktivt efter en korrekt beskatning. I relation til løsningen af MAP-sager 

inden for EU, er det betryggende at EU MAP regler gør at landene skal blive enige om fordelingen af 

beskatningen og at dette ikke må ende i dobbeltbeskatning. Kan EU landene ikke blive enige efter 2 års 

MAP forhandlinger, og har selskabet ikke givet landene ekstra forhandlingstid, vil MAP-sagen blive 

stillet for EF-Voldgiftkonventionen, der garantere en løsning på problemstillingen., forudsat at 

                                                        
172 Hansen (2019) 
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selskabet stiller den nødvendige information til rådighed. I den danske transfer pricing redegørelse fra 

2018, er der ikke omtalt sager forelagt for EF-Voldgiftkonventionen, hvilket må ses som et tegn på at 

EU landene gør en indsats for at løse MAP-sager.  

 

I fremtiden vil koncerner have brug for at vurdere deres forretnings set-up og tænke transfer pricing 

ind, da man må forvente at fokusset fra OECD og EU på transfer pricing og undgåelse af 

skatteplanlægning, kun vil stige i fremtiden som led i at finde skatteindtægter til den fremtidige 

finansiering.  
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Bilag 2 – DR udland (maj 2019): Giganter krydser klinger i handelskrig: Hvem blinker 

først? 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/giganter-krydser-klinger-i-handelskrig-hvem-blinker-
foerst 
 
Handelskrigen mellem USA og Kina tager til – uden en aftale i sigte. Og eskaleringen er højt 

spil fra præsident Trump. 

 

I Washington er de kinesiske og amerikanske forhandlere gået fra hinanden. Uden en aftale. I 

sidste uge var forventningen ellers, at mødet her i Washington måske kunne blive sidste etape 

i jagten på en aftale, der skulle lægge handelskrigen mellem de to lande i graven. Eller i det 

mindste lægge en dæmper på den. Men tværtimod. Præsident Trump har sendt en byge af 

tweets, hvor han forsvarer sin beslutning om, at han nu lægger en ny omgang straftold på 

kinesiske varer for 200 mia. dollars. 

Tolden stiger fra 10 til 25 procent. Han mener forhandlinger går for langsomt og siger, at Kina 

løber fra løfter, de har indgået tidligere i forhandlingerne. 

 

Kina slår igen 

Kina har allerede svaret, at de vil slå tilbage. Tilbage står resten af verden og ser bekymret til. 

For ingen ved, hvordan det her ender. Heller ikke Præsident Trump, siger Jacob Funk 

Kirkegaard, cheføkonom ved det uafhængige Peterson Institut for international økonomi, i 

Washington. ”Det er en situation, som præsident Trump selv har skabt. Og som han ikke har 

tænkt til ende. Jeg tror ikke, at kineserne bøjer sig for en række af de krav, som USA stiller. 

Med andre ord tror jeg ikke, at der er løsning i sigte hverken på den korte eller længere bane. 

Der er ingen, der ved, hvor langt de to parter reelt var fra hinanden, da Præsident Trump med 

et tweet gjorde det klart, at USA nu eskalerer konfrontationen. 

Trump-administrationen har solgt budskabet om, at en aftale var tæt på, men meget lidt er 

sluppet ud fra de igangværende forhandlinger. Og uvisheden har spredt sig til utryghed på de 

finansielle markeder og blandt investorer verden over”. 

 

Giganterne kamp 

Det er verdens to største økonomier, der krydser klinger i kampen om det globale førersæde. 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/giganter-krydser-klinger-i-handelskrig-hvem-blinker-foerst
https://www.dr.dk/nyheder/udland/giganter-krydser-klinger-i-handelskrig-hvem-blinker-foerst
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Der er en bred enighed om, at det er tid til et opgør med Kina. Og de handelshindringer, som 

landet stiller i vejen. Landet har for eksempel i årevis krævet, at udenlandske virksomheder, 

der vil ind på det kinesiske marked, skulle indgå lokale partnerskaber, hvorefter deres know 

how og teknologi blev kopieret og stjålet. Men der er ikke enighed om, hvordan det opgør for 

alvor skal føres ud i livet. Og mange økonomer tvivler på, at straftold er vejen frem. Jacob 

Funk Kirkegaard er i øjeblikket i Kina og tror, at landet har fat i den lange ende i den her 

konflikt.  ”Kina har bedre tid til at vente end USA har. Og mange af USAs krav, for eksempel 

når det gælder et fundamentalt opgør med støtte til statsejede virksomheder, og hvornår USA 

må hive tariffer op af skuffen, er krav, som Kina næppe kommer til at imødegå”, siger han. 

 

Kina vil trække tiden 

Kina er ikke et demokrati, hvor lederen skal stå til ansvar, forklare, forsvare eller levere til 

sine vælgere. Det skal præsident Trump. I 2020 er der præsidentvalg i USA, hvor Trump vil 

forsøge at generobre Det Hvide Hus. Og kineserne kan meget vel spekulere i at trække det her 

længst muligt, også selvom USA sætter yderligere pres på. ”Hvis Trump længere nede af vejen 

gør alvor af sin trussel om straftold på alt kinesisk import, så har Kina stadig rig mulighed for 

at svare igen. Blandt andet ved at blokere for eksport fra amerikansk landbrug. Og det vil gøre 

ondt”, siger Jacob Funk Kirkegaard. 

 

Forbrugerne betaler regningen 

Det nuværende krise har ramt begge lande. Kina er USAs næststørste marked, når det 

eksempelvis gælder eksport af amerikanske biler. Her er antallet af solgte biler faldet med 

over 100.000 enheder det seneste år. Kina er bevidst gået efter at ramme eksport fra 

republikansk styrede stater for at presse Trump politisk. Og de er gået efter alt fra 

amerikansk produceret whiskey til Harley Davidson motorcykler. Men særligt producenter af 

soja-bønner har mærket konflikten. Præsident Trump taler nu om, at han overvejer at bruge 

de penge, som han mener, USA vil få ind på straftold fra Kina, til at opkøbe amerikanske soja-

bønner for at hjælpe de amerikanske landmænd. Men mange økonomer gør det klart, at 

straftold oftest ender hos forbrugerne – og dermed også Trumps vælgere. De vil komme til at 

betale en stor del af regningen i kraft af højere priser på alt lige fra sko til elektronik, hvis 

handelskrigen fortsætter. 
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Bilag 3 – Altinget (april 2019): DIIS-forsker: De regimekontrollerede områder i Syrien er 

langtfra sikre 

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/diis-de-regimekontrollerede-omraader-er-langt-

fra-sikre 

 

DEBAT: Sikkerhedssituationen i Syrien er porøs og ustabil, og på trods af fred i områder 

kontrolleret af regimet, afholder Assads efterretningstjeneste Mukharabat syriske flygtninge 

fra at vende hjem, skriver Lars Cramer-Larsen.  

 

Et konfliktkort over Syrien kan være problematisk. Det kan tegne et billede, som ikke 

nødvendigvis er udtryk for en situation, der kan tages for givet. Det kan eksempelvis få den, 

der læser til at slutte, at områderne som kontrolleres af det syriske regime, skulle være stabile 

og sikre. I den konkrete situation er det en sandhed med modifikationer. Nuvel, 

kamphandlingerne mellem det syriske oprør og Bashar al-Assads regime, med hans russiske 

og iranske støtter, er ganske rigtigt stilnet af, og nu mere eller mindre centreret omkring 

provinserne Idlib og Afrin i det nordøstlige Syrien, hvor der fortsat dagligt er kamphandlinger, 

og hvor en humanitær katastrofe efterhånden også må være en realitet. Her er der ingen 

sikkerhed, i hvert fald ikke endnu. Konfliktkortet fortæller rigtig nok en historie om, at store 

dele af landet er under kontrol af al-Assad-regimet, og at dette som sådan skulle indikere, at 

der burde herske en vis grad af stabilitet og sikkerhed. Virkeligheden er imidlertid broget, for 

farven rød har i dette tilfælde flere nuancer. 

 

”Er der noget, den hjemvendende syriske flygtning vil frygte lige så meget som krigen i sig selv, 

så er det risikoen for ufrivilligt at komme i Mukhabarats søgelys.” Lars Cramer-Larsen 

Senioranalytiker, DIIS  

 

Besværlige paramilitære styrker 

Den aktuelle sikkerhedssituation i de regimekontrollerede områder er porøs og ustabil. Det er 

især den enorme kaskade af militser med vidt forskellige tilhørsforhold og alliancer samt en 

spirende konflikt imellem Bashar al-Assads to støtter Rusland og Iran, som bidrager til at 

tegne dette brogede billede af sikkerhedssituationen. Det er således ikke alene status på 

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/diis-de-regimekontrollerede-omraader-er-langt-fra-sikre
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/diis-de-regimekontrollerede-omraader-er-langt-fra-sikre
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kamphandlingerne mellem oprør og regime, som bør danne baggrund for en vurdering af, 

hvor sikkert det er at være hjemvendende syrisk flygtning, men i høj grad også en vurdering 

af den interne sikkerhed, leveret som basal serviceydelse mellem magthaver og befolkning. 

Lige netop det, er behæftet med en del usikkerhed, og der er flere variabler til ligningen. 

Såkaldte opensource efterretningskilder, tillige med den ekstensive mediedækning af 

begivenhederne, taler nu åbent om Syriens kontroversielle og besværlige paramilitære 

styrker, der er blevet centrum for en eskalerende konflikt mellem russiske og iranske 

interesser. 

 

Konflikt mellem Rusland og Iran 

Efterhånden som borgerkrigen dæmpes, og en stabiliseringsproces sættes i gang, burde en 

normalisering fokusere på, hvordan en demobilisering eller statusændring af de talrige 

militser, som lige nu er uden for kontrol af de officielle syriske myndigheder, og som ofte har 

helt deres egen dagsorden, skulle håndteres. Denne proces kompliceres yderligere, da den 

også er centrum i en spirende konflikt mellem Rusland og Iran, der har vidt forskellige 

strategiske målsætninger for militsernes fremtid. Hvor Rusland sammen med regimet 

arbejder på at legitimere militserne og gennem reformer at legalisere og integrere dem i 

statsinstitutionerne, arbejder Iran modsat stenhårdt på, at militserne opnår en vis grad af 

autonomi til at indgå alliancer og aftaler dér, hvor de er. Dette tjener i høj grad iranske 

sikkerhedspolitiske og strategiske interesser i regionen. Og militserne, de er stadig uden for 

kontrol af en centralmagt. 

 

Regimekontrollerede områder  

Spørgsmålet deler på mange måder vandene, især i Bashar al-Assads sekteriske bagland. 

Alawitterne, som er splittet i spørgsmålet om, hvem der er den mest hensigtsmæssige 

allierede. Rusland eller Iran? 

Samtidig bøvler regimets ubestridte leder Bashar al-Assad og hans indre cirkler med at 

genvinde den eksklusive magt og indflydelse, og det har sendt hans sikkerhedsapparat på 

overarbejde. Derfor kan man med rette stille spørgsmål til, i hvor stor grad regimet i 

virkeligheden kontrollerer de såkaldte regimekontrollerede områder. Når man samtidig 

holder dette op imod et system, som historisk har optrådt ekstremt repressivt for at fastholde 

magten, og som langt hen ad vejen synes at være organisatorisk intakt, kan en eventuel aftale 
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med magthaverne i Damaskus om sikkerhed for hjemvendte flygtninge, risikere ikke at være 

mere værd, end det papir, det er skrevet på.  

    

Efterretningstjenesten Mukhabarat 

Desuagtet den spirende konflikt mellem Bashar al-Assads allierede, så er Mukhabarat – 

regimets ultimative vagthund og beskytter – en størrelse, som i den grad er frygtet i den 

syriske befolkning, et andet parameter, der skal indregnes i ligningen om 

sikkerhedsstrukturen. Det omfattende sikkerhedsapparat med fire indbyrdes uafhængige 

efterretningsorganer, alle nidkært overset af en af regimets stærke mænd Ali Mamlouk og 

hans National Security Bureau, er sat i verden for at sikre, at den syriske magtbase med 

Bashar al-Assad i midten forbliver ved magten. Vidt forgrenet i alle dele af det syriske 

samfund er Mukhabarat allestedsnærværende, frygtet og meget brutal. Er der noget, den 

hjemvendende syriske flygtning vil frygte lige så meget som krigen i sig selv, så er det risikoen 

for ufrivilligt at komme i Mukhabarats søgelys. Risikoen for repressalier fra Mukhabarat, 

eksempelvis ved, at flygtningen er deserteret eller udeblevet fra militær tjeneste, er endog 

meget sandsynlig. Man skal ikke glemme, at Mukhabarat i første omgang var en af de bærende 

årsager til, at borgerkrigen i det hele taget brød ud. Jo, sikkerhedssituationen i Syren er netop 

porøs og ustabil. 
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Bilag 4 – Dansk Erhverv (maj 2018): Brexits betydning 

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/eu-og-globalisering/brexits-betydning/ 

 

Brexit betyder at Storbritannien i de kommende år skal træde ud af verdens mest komplekse 

handelssamarbejde, bundet sammen ned i mindste teknikalitet. Det kommer til at koste på 

bundlinjen hos mange virksomheder.  

 

Skilsmissen 

Det er centralt for dansk erhvervsliv, at skilsmissen mellem Storbritannien og EU sikrer, at de 

medarbejdere og virksomheder, som i dag befinder sig i Storbritannien vil have ret til fortsat 

at arbejde og gøre forretning der på samme vilkår som i dag. Derfor er der behov for en 

skilsmisseaftale som sikrer disse rettigheder for fremtiden. Dertil er der behov for, at der 

sikres balance i EU-budgettet ift. de forpligtelser som Storbritannien har påtaget sig i 

forbindelse med fælles programmer. 

 

Overgangsperiode 

Dansk Erhverv arbejder for, at man undgår et såkaldt ”cliff-edge” scenarie. Et scenarie hvor 

Storbritannien udtræder af bl.a. det Indre Marked og Toldunionen uden nye aftaler med EU. 

Et sådant scenarie vil få betydelige økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Konkret 

arbejder vi for, at Storbritannien i denne periode forbliver en del af både det Indre Marked, 

inkl. arbejdskræftens frie bevægelighed, og Toldunionen, under forudsætning af, at de vil leve 

op til de tilhørende retslige og budgetmæssige forpligtelser.  

 

Fremtidens samhandel 

På lang sigt, arbejder Dansk Erhverv for, at der opnås et fremtidigt forhold, som bliver så tæt 

på det samhandelsmæssige forhold EU og Storbritannien nyder i dag. Dette vil bl.a. indebære 

et forhold hvor der ikke opstår nye regulatoriske og administrative barrierer, for den handel 

som i dag finder sted, og hvor det fortsat er muligt at hente og udstationere arbejdskraft. 

Konsekvenserne af de ændringer som måtte indtræffe som konsekvens af Brexit arbejder vi 

for at begrænse mest muligt. 

 

  

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/eu-og-globalisering/brexits-betydning/
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Bilag 5 – Jyske Bank (juli 2019): Spændende formandskamp med hårde Brexit-toner 

https://www.jyskebank.dk/erhverv/brexit/nyhed/aktuel-status-paa-brexit 
 

Meningsmålinger viser, at flere og flere konservative partimedlemmer støtter, at Storbritannien forlader 

EU uden en aftale (det såkaldte ”no-deal” Brexit), hvis det er det, der skal til for at få gennemført 

skilsmissen. Derfor har vi også set begge formandskandidater skærpe retorikken.  

Forskelligt syn på omkostninger ved no-deal 

Tidligere udenrigsminister Boris Johnson stod i spidsen for ”leave-kampagnen” i 2016, og han har hele 

vejen igennem været en markant Brexit-hardliner. Hans klare budskab er derfor, at Storbritannien 

forlader EU den 31. oktober – med eller uden en aftale.  

Nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt kæmpede i 2016 for, at Storbritannien skulle blive i EU, men 

han har siden skiftet holdning og går nu ind for Brexit. Han erkender, at Storbritannien kan blive nødt til 

at forlade EU uden en aftale, men han vil kæmpe for at Brexit kommer til at ske med en aftale. I 

modsætning til Boris Johnson vurderer Jeremy Hunt, at der vil være meget store omkostninger ved et 

”no-deal” Brexit.  

Johnson stadig favorit 

Boris Johnson er stadig favorit til at afløse Theresa May både hos bookmakerne og i meningsmålinger, 

men Jeremy Hunt har halet noget ind på ham på det seneste. Resultatet af urafstemningen blandt de 

knap 160.000 konservative partimedlemmer ventes at foreligge den 23. juli.  

Dermed kan den nye premierminister overtage Downing Street 10 onsdag den 24. juli, hvilket er dagen 

før det britiske parlament går på sommerferie. Parlamentet er først tilbage den 5. september, og det 

betyder, at tidspresset er stort.  

Kaos og muligt nyvalg 

Vi vurderer, at risikoen for et kaotisk ”no-deal” Brexit er steget ganske markant i den seneste tid, hvilket 

også er afspejlet i svækkelsen af det britiske pund. Vi tvivler dog på, at det nuværende parlament vil 

tillade den nye konservative premierminister at trække Storbritannien ud af EU uden en aftale.  

Vores hovedscenarie er dermed fortsat, at der i stedet vil blive udskrevet et nyt valg til 

parlamentet, og dermed kan der blive behov for endnu en udsættelse af Brexit-datoen. Men risici 

https://www.jyskebank.dk/erhverv/brexit/nyhed/aktuel-status-paa-brexit
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er store i den kaotiske Brexit-proces! Især for et ”no-deal” Brexit, men endnu en folkeafstemning 

om EU lurer også i kulissen.  
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Bilag 6 – Reuters (august 2018): Argentina’s economic crisis explained in five charts 

https://www.reuters.com/article/us-argentina-economy/argentinas-economic-crisis-

explained-in-five-charts-idUSKCN1LD1S7 

 

BUENOS AIRES - After Argentina’s economy boomed in 2017 and market-friendly President 

Mauricio Macri’s coalition triumphed at legislative elections last October, economists had rosy 

expectations for the South American country at the beginning of this year. But a run on the 

peso currency has shown Argentines and investors that the country’s history of financial 

volatility is far from over.  

 

Peso/USD spot rate  

Economists had long argued that Argentina’s peso currency was overvalued, and the 

government acknowledged that it would depreciate gradually over the years. But no one 

expected the speed with which the peso plunged against the dollar in April, due to investor 

concerns about the government’s ability to control inflation and interest rate hikes by the U.S. 

Federal Reserve, which strengthened the dollar worldwide. The depreciation made 

Argentina’s dollar debts more expensive for the government, prompting it to turn to the 

International Monetary Fund (IMF) for a $50 billion loan.  

 

 

National inflation Y/Y  

https://www.reuters.com/article/us-argentina-economy/argentinas-economic-crisis-explained-in-five-charts-idUSKCN1LD1S7
https://www.reuters.com/article/us-argentina-economy/argentinas-economic-crisis-explained-in-five-charts-idUSKCN1LD1S7
https://tmsnrt.rs/2PI62UT
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Argentina’s high inflation rate is one of the factors that make it more vulnerable than other 

emerging markets to moves by global investors away from risky assets. For years, populist 

governments printed money to finance wide budget deficits, causing consumer prices to 

spike. Macri’s government has reduced that practice, but his hikes to utility prices as part of 

an effort to reduce subsidies and close the fiscal deficit have kept inflation high. The rapid 

drop in the exchange rate has prompted inflation to accelerate in recent months.  

 

 

Foreign currency reserves  

The central bank responded to the rapid depreciation and spike in inflation by hiking interest 

rates to 45 percent and selling billions of dollars in foreign currency reserves to protect the 

peso. That resulted in a sharp decline in reserves, which had grown gradually since Macri took 

office in December 2015. While the IMF loan gave reserves a boost, continued pressure on the 

peso has begun to prompt renewed central bank interventions in recent weeks.  

https://tmsnrt.rs/2PMsoF4
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Economic activity Y/Y  

The spike in inflation and rise in interest rates have weighed on the economy, but in addition 

to the financial storm, Argentina has been hit by some bad luck beyond Macri’s control. The 

worst drought in decades slashed the harvests of soybeans and corn, the backbone of 

Argentina’s economy. The economy has now contracted for three straight months, with the 

agricultural sector leading the way to what economists are certain will be a recession. The 

economy fell by 6.7 percent in June, the worst monthly fall since the global financial crisis of 

2009.  

 

 

Total registered workers  

https://tmsnrt.rs/2PJZw0f
https://tmsnrt.rs/2PJbsPI
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The recession threatens two of Macri’s main campaign promises: achieving “zero poverty” 

and creating quality jobs for Argentines. Macri acknowledged earlier this month that poverty 

had likely increased because of inflation and the economic downturn, while the number of 

registered workers has begun to decline from its peak in December 2017. The government 

plans to reduce infrastructure spending as part of its pledges to cut its budget deficit under 

the IMF deal, which could exacerbate job losses. That could mean trouble as Macri prepares to 

seek re-election in 2019.  

 

Sources: Thomson Reuters; Ministry of Labor, Employment and Social Security  

 

  

https://tmsnrt.rs/2PJnTv0
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Bilag 7 – Dansk Industri (januar 2019): Top EU politicians: Climate will be a hot topic in EP 

election  

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/news/2019/1/top-eu-politicians-climate-

will-be-a-hot-topic-in-ep-election/ 

 

Climate will be a key topic at the upcoming European Parliament election, say two top 

politicians. This could benefit Danish companies in coming years. While the climate agenda 

has become increasingly important for Danish voters, it does not receive as much attention in 

the rest of Europe. This, however, is changing, say two Danish European Parliament members. 

“Public awareness regarding the climate agenda is definitely increasing. But the background for 

this increase is sad. If we don’t do something radical, we will lose the climate battle,” says 

Morten Helveg Petersen, member of the European Parliament and top candidate for the 

Danish Social Liberal Party in the upcoming European Parliament election, which will take 

place on 26 May, 2019. The message is similar from Social Democratic MEP Jeppe Kofod, who 

is also the top candidate in the coming elections. “I’m glad that there is increasing awareness of 

the fact that we must act now if we are to ensure that the planet our children and grandchildren 

will live on is not destroyed,” he says. The two MEPs spoke at a conference regarding the 

heating and cooling sector organised by the Danish Energy Industries Federation, DI Energy, 

in collaboration with Eurelectric and Euroheat & Power, among others, in Brussels, in which 

around seventy opinion leaders and decision-makers from the European environmental and 

climate sector participated. “Heating and cooling make up more than 50 per cent of the EU’s 

energy consumption, and there is major potential for energy-efficient solutions and more 

sustainable energy.” Director of DI Energy Troels Ranis.  

 

Growing concern for the climate 

Surveys from the EU’s public opinion programme Eurobarometer also show that climate 

change is a major concern for an increasing number of Europeans. Between spring 2018 and 

autumn of 2018, the percentage of Europeans who believe climate change is the most 

important issue facing the EU increased from 11 to 16 per cent. Today climate change 

therefore ranks higher than crime and unemployment on Europeans’ list of concerns. 

Meanwhile, the will to act upon these concerns is not equal amongst all Europeans. For 

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/news/2019/1/top-eu-politicians-climate-will-be-a-hot-topic-in-ep-election/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/news/2019/1/top-eu-politicians-climate-will-be-a-hot-topic-in-ep-election/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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example, Irish MEP Seán Kelly notes the prevalence of a not-in-my-backyard mentality among 

some of his countrymen, who are only in favour of green energy insofar as it does not 

negatively affect themselves or their immediate surroundings. “I admire and appreciate the 

way Denmark is taking the lead,” says Seán Kelly, who encourages the new parliament take a 

hard line on countries who fail to live up to the ambitious targets for climate action in Europe. 

“There should be no fooling around. The targets have been set, and they certainly shouldn’t be 

any less ambitious,” says Seán Kelly, who was among the speakers at DI Energy’s conference in 

Brussels.  In June 2018, the European Commission agreed to raise existing targets for 

sustainable energy and energy efficiency in 2030 to 32 per cent and 32.5 per cent respectively 

– along with a 40 per cent cut in emissions by 2030. 

 

Fifty European frontrunner cities 

At the Confederation Danish Industry, the increasing focus on the climate agenda is cause for 

celebration. According to Director of DI Energy Troels Ranis, this can pave the way for 

increased revenue and more jobs at Danish businesses. Troels Ranis hopes to see the selection 

of fifty cities of strategic interest in Europe – about two cities in each EU country – for major 

investment in new, smart solutions for heating and cooling of homes and industries that play 

a central role if the EU’s climate ambitions are to be realised. “It would prove that it’s possible – 

not only in Denmark, but in all of Europe. Heating and cooling make up more than 50 per cent of 

the EU’s energy consumption, and there is major potential for energy-efficient solutions and 

more sustainable energy. That can create growth, jobs and more exports from the EU’s energy 

businesses to a growing global market.”According to Morten Helveg Petersen from the Social 

Liberal Party, the power of example is the way forward. 

“At a time when it can be difficult to agree on the big, collective issues in Europe, setting an 

example is what counts. It is news to some of my colleagues that there is money to be made from 

taking care of the environment.”Jeppe Kofod of the Social Democrats also sees major business 

potential. “We can become global market leaders, and we can export our technology to other 

countries. The climate agenda is something that concerns the entire world,” he says. 
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Bilag 8 – Altinget (maj 2019): Ny måling: Den grønne dagsorden tager en suveræn 

førsteplads 

https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-

foersteplads 

 

Sidste sommers brændende tørke har forstærket bekymringen for klimaforandringer, 

og miljø og klima er på rekordtid stormet op på vælgernes dagsorden. 

 

MENINGSMÅLING: Klima- og miljøpolitik giver nu baghjul til alle andre politiske emner 

og scorer pænt selv blandt DF’s vælgere. 

Grøn slår alle andre farver i valgkampen. 

Interessen for klima- og miljøpolitik er på kort tid næsten fordoblet. I slutningen af 2017 pegede 24 procent 

på klima og miljø som et af de tre politikområder, der vil være mest afgørende for deres stemmeafgivning 

ved et folketingsvalg. 

I den nyeste Norstat-måling udført for Altinget og Jyllands-Posten er tallet steget til hele 46 procent. 

Samme mønster viser sig, hvis man beder svarpersonerne om kun at sætte et enkelt kryds ud for det 

allervigtigste emne. Igen kommer klima og miljø ud som den absolutte topscorer. 

Det overraskende i målingen er ikke, at 79 procent af Alternativets vælgere og mellem 64 og 71 procent af 

Enhedslisten, SF og Radikales vælgere har emnet blandt de tre vigtigste. 

Det er derimod opsigtsvækkende, at 43 procent af Venstres vælgere og 38 procent af DF-vælgerne har de 

grønne politikområder med i toptre. 

https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
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Ude af trit 

Klima og miljø er mildt sagt ikke en topprioritet for DF-ledelsen, men noget tyder på, at 

formand Kristian Thulesen Dahl her har fejlvurderet en del af sit vælgerkorps. 

Det kan dog ikke udelukkes, at nogle DF-vælgere peger miljø og klima ud som vigtige, fordi de er utilfredse 

med, at alle pludselig erklærer sig grønne. Det er sandsynligvis tilfældet for nogle af Nye Borgerliges 

vælgere, hvor formand Pernille Vermund ligefrem har talt om ”klimahysteri”. 

Miljø og klima fylder i alle aldersklasser, alle indkomstgrupper og i både rød og blå blok. Men 

beder man svarpersonerne prioritere et enkelt område, træder forskellen på blokkene klart 

frem: Så er klima og miljø nummer ét hos 10 procent af de blå og 33 procent af de røde 

vælgere (hvis man her medregner Radikale og Alternativet).   
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Bilag 9 – DR (juni 2019): Forskerne har talt: Ja, det blev et klimavalg 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-
klimavalg 

 

Mette Frederiksen kaldte det danmarkshistoriens første klimavalg. Hun har ret, siger forsker. 

”Kære unge. I gjorde det her valg til det første klimavalg i danmarkshistorien”. Sådan sagde den 

socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, i sin sejrstale på valgaftenen til partiets valgfest, hvor hun 

høstede et bragende bifald. Hun sidder nu for bordenden, mens Socialdemokratiet forhandler med partierne 

på venstrefløjen om en ny regering. Men har hun ret i, at folketingsvalget i sidste uge blev et klimavalg? Ja, 

det tyder det faktisk på. Under valgkampen er diskussioner om grøn omstilling, vedvarende energi og 

bæredygtighed i landbruget nemlig føget til højre og venstre i en sådan grad, at klima og miljø faktisk endte 

som det emne, der blev omtalt allermest. 

 

Klima og EU i toppen 

Det forklarer Mads Eberholst, der er journalistisk forsker ved RUC, hvor de har overvåget næsten hundrede 

medier gennem hele valgkampen. Hans forskning viser, at 23 procent af al omtalen af politiske emner i 

valgkampen har handlet om klima. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-klimavalg
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-klimavalg
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”Det var ikke givet, at det skulle blive en klimavalgkamp. Det var i virkeligheden mere givet, at det skulle 

handle om sundhed og pension. Men den dagsorden blev kuppet lige efter valgudskrivelsen, og så blev det til 

en flygtningevalgkamp til at starte med. Jo tættere vi kom på europaparlamentsvalget, desto mere blev det en 

klima-valgkamp, og til sidst havde klimaet helt overtaget”, siger Mads Eberholst. Og det er faktisk noget helt 

nyt, understreger han. Længere tilbage i historien handlede valgkampene typisk om økonomisk politik, mens 

værdipolitikken de senere år har taget over. Og i år er det altså klimaet, der har fyldt mest - både i rød og blå 

blok. Det viser tallene, som også DR's faktatjekredaktion, Detektor, har set igennem. 

 

Klimaet kommer til at fylde 

Men kan vi så regne med, at klimavalget også betyder, at der kommer til at være fokus på klimaet, når der de 

næste år skal laves politik i Folketinget? Igen er svaret fra forskningsverdenen ja, det tyder det på. Henrik 

Bech Seeberg forsker i politik og valg på Aarhus Universitet. Han mener, at der er god grund til at forvente, 

at klimaet kommer til at fylde meget i lovgivningen de næste år. ”Partierne har en naturlig interesse i et 

emne, de har ført valgkamp på. Det er blevet hjerteblod for dem, særligt på venstrefløjen. Det kommer 

indefra, at de gerne vil arbejde på det”, siger han. 

 

Netop venstrefløjen i Folketinget med Socialdemokratiet i spidsen er i disse dage ved at forhandle om en 

kommende regering, og her er klimaindsatsen blandt de vigtige emner, der forhandles om. Samtidig har 

partierne også en vælgermæssig interesse i at gøre ordene fra valgkampen til handling, mener Henrik Bech 

Seeberg. ”Partierne ved, at vælgerne vil være optagede af det næste gang, der er valg. Det er træls at stå om 

fire år og ikke have levet op til forventningerne. Forskningen viser, at partierne har tilbøjelighed til at bygge 

et lille trofæskab, de kan vise frem, når det er valg igen. De vil gerne gøre noget, for de skal stå ansigt til 

ansigt med vælgerne igen om fire år”, lyder det fra Henrik Bech Seeberg. 
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Bilag 10 – Apple’s kursudvikling over de sidste 5 år 
https://www.bbc.com/news/topics/crr7mlg0gqqt/apple  
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