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1. Indledning 

Transfer pricing er en samlebetegnelse for prisfastsættelse af varer, tjenesteydelser, 

immaterielle rettigheder, kapital mv. mellem koncernforbundne parter. Når de 

koncernforbundne parter er hjemmehørende i forskellige lande, kan prisfastsættelsen have 

afgørende indflydelse på en koncernselskabsindkomstopgørelse i et givent land. Dette skyldes, 

at hvert land som udgangspunkt er berettiget til at beskatte den indkomst, der er skabt i dets 

jurisdiktion, og at et koncernselskab, selvom det f.eks. måtte indgå i en højt integreret 

værdikæde som selvstændigt skattesubjekt, skal opgøre sin egen skattepligtige indkomst. 

Det kan være forbundet med betydelige vanskeligheder at fastlægge den indkomst, der er 

skabt i et givet land, af et givet skattesubjekt. Den allokeringsnorm der benyttes i international 

transfer pricing, er armslængdeprincippet, og som det vil blive redegjort for i detaljer, kan 

princippet give anledning til intrikate problemstillinger i den praktiske anvendelse. 

Armslaengdeprincippet er knæsat i artikel 9 i OECD's modeloverenskomst, som er sålydende: 

"[Where] conditions ure made or imposed between the two [associated] enterprises in their 

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

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

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

included in the profits of that enterprise and taxed accordingly." 1 

Med henblik på givne vejledning i anvendelsen af armslængdeprincippet, herunder 

fastlæggelsen af, hvornår "... conditions ... made or imposed between the two [associated] 

enterprises in their commercial or financial relations ... differ from those which would be 

made between independent enterprises", har OECD udgivet publikationen: Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, senest ved en udgivelse i 

juli 2017. 

OECDs modeloverenskomst artikel 9, vedr. armslængdeprincippet 
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I dansk lovgivning findes den centrale korrektionsregel reguleret ved LL §2, hvor følgende står 

beskrevet: 

"Skattepligtige skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende 

priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med kontrollerede 

transaktioner i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne 

var afsluttet mellem uafhængige parter." 2 

Ligningslovens §2 knæsætter således armslængdeprincippet i dansk ret, som allokeringsnorm 

for transaktioner i det kontrollerede miljø. Ligningslovens §2 omtaler ikke 

armslængdeprincippet direkte, da dette er anført i de almindelige bemærkninger til 

lovforslaget, hvilket præciseres yderligere i dette projekt. 

En multinational koncern (MNK) er koncerner, som opererer internationalt med fast 

driftssted i flere forskellige lande. Handlen mellem de koncernforbundne selskaber, herunder 

de interne afregningspriser, bør afspejle den individuelle værdiskabelse for den respektive 

enhed i det pågældende land, og er afgørende for dennes skattebetaling. Afregningspriser i det 

kontrollerede miljø, har været en kendt problemstilling, siden MNKernes etablering i 

verdensbilledet, og rækker således langt tilbage i historien. 

I 1968 udstedte det amerikanske finansministerie en række regler for specifikke typer af 

koncerninterne transaktioner3. Netop disse regler havde stor indflydelse på OECDs 

diskussioner i 70'erne, og grundet det stadigt stigende omfang af MNKer og deres 

transaktioner på tværs af landegrænser, fandt OECDs medlemslande det nødvendigt at 

producere et sæt retningslinjer for landenes respektive skatteforvaltninger. Disse 

retningslinjer fra 1979 og 1984 havde til formål at vejlede om hvordan prisfastsættelsen af 

2  Udsnit af ligningsloven §2, stk. 1. 
3  Hawldns, Bert, CPM: The World's Transfer Pricing Methods. 
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koncerninterne transaktioner skulle håndteres, samt hvordan dobbeltbeskatning skulle 

undgås. 

I midten af 1990'erne udsendte OECD igen nye regler om transfer pricing, og i 1998 blev 

dansk lov harmoniseret med disse nye regler. De nye regler var et udtryk for en præcisering 

som følge af den konstante udvikling inden for teknologi og internationalisering. Aldrig i 

historien havde det været lettere, at flytte risici og aktiver mellem virksomheder, bl.a. i form af 

immaterielle rettigheder og kapital ved finansielle transaktioner. 

Som følge af den dynamiske udvikling kritiserede en række skattemyndigheder OECDs 

regelsæt fra 90'erne, for ikke at være tilstrækkeligt. For at følge med udviklingen og de nye 

behov for vejledning til prisfastsættelse af transaktioner i højt integrerede internationale 

værdikæder, udgav OECD i 2010 og senest i 2017 opdaterede vejledninger med omfattende 

ændringer til fastsættelse af afregningspriser i det kontrollerede miljø. 

Udgivelsen i 2017 er et resultat af OECDs omfattende arbejde med projektet Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS). BEPS blev første gang præsenteret tilbage i 2013, mens OECD's 

endelige rapport "BEPS 24915 Final Report" blev lanceret ved G20-mødet i Lima, 2015.4 

BEPS har til formål at eliminere MNKers stigende aggressive skatteplanlægning i form af 

overførsel af profit til lande med lav- eller ingen beskatning heraf. BEPS indeholder i alt 15 

konkrete handlingsplaner, hvoraf handlingsplan 8, 9, 10 samt 13 specifikt omhandler transfer 

pricing. 

Den seneste aktivitet inden for BEPS omhandler netop handlingsplanerne 8, 9 og 10, 

"Intangibles Risks and Capital High-Risk Transactions", hvor OECD i juli 2018 udgav et 

diskussionsoplæg omhandlende forslag og spørgsmål til vejledning om prisfastsættelse af 

kontrollerede finansielle transaktioner, som er netop, hvad dette projekt har til formål at 

undersøge. 

4  OECD: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting - Side 4 
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1.1 Problemformulering 

Transfer pricing fylder meget i et globaliseret erhvervsliv, som har behov for globale 

(skatte)regler. Økonomisk aktivitet i forskellige lande rejser spørgsmål om, hvilket land der er 

berettiget til at beskatte de værdier, den økonomiske aktivitet skaber. 

Med udgangspunkt i de generelle problemstillinger, der knytter sig til armslængdeprincippets 

anvendelse, tager denne hovedopgave udgangspunkt i de særlige transfer pricing 

problemstillinger vedrørende finansielle transaktioner, herunder navnlig koncerninterne lån 

og cash pools. 

Opgavens grundlæggende undersøgelsestema er derfor: 

"Armslængdeprincippets anvendelse på koncerninterne lån og cash pools." 

Under denne problemstilling vil projektet behandle følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Teori: 

Hvordan behandles transfer pricing i OECDs guidelines samt i dansk lovgivning? 

- Hvordan defineres finansielle transaktioner, koncerninterne lån samt cash pool 

ordninger, samt hvilke bestemmelser, vejledninger og diskussioner er der på området? 

Analyse: 

- Hvordan fastsættes armslængdeprisen ud fra de nuværende guidelines, samt hvilke(n) 

prisfastsættelsesmetode(r) er bedst egnet for koncerninterne lån? 

- Hvilke udfordringer er der ved prisfastsættelse af kontrollerede finansielle 

transaktioner, og hvilke forhold har afgørende betydning herfor? 

- Hvilke ændringer foreslår OECDs "Discussion draft on BEPS action 8-io on financial 

transactions og hvordan forholder respondenterne sig til de forslag OECD har fremlagt 

i udkastet? 
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- Hvordan vil disse eventuelle ændringer påvirke prissætningen af kontrollerede 

finansielle transaktioner, særligt ved cash pool ordninger? 

1.2 Afgrænsning 

Projektet tager udgangspunkt i OECDs samt SKATs vejledninger og lovgivningen inden for 

transfer pricing med dansk perspektiv. Der afgrænses derfor til dansk lov, med løbende 

inddragelse af udenlandske kilder, som vil være relevante for at belyse problemstillingen. 

Projektets fokus er på transfer pricing, hvorfor der også afgrænses for selskabsret, told, moms, 

medarbejder- og selskabsretlige forhold. 

Projeket fokuserer på finansielle transaktioner imellem internationale koncerner og afgrænses 

til interne treasury lån i MNKer, heriblandt cash pools og prissætningen af cash pool 

lederfunktionen i form af serviceydelser. 

Projektet analyserer udviklingen i følgende BEPS handlingsplaner på baggrund af OECDs 

transfer pricing guidelines. Der holdes fokus på OECDs BEPS' handlingsplaner 9 og 10, 

herunder diskussionsudkast vedrørende ændringer eller justeringer af kapitel I-III. Følgende 

diskussion bliver behandlet i dette projekt. 

- Action 8-10: Discussion draft on financial transactions.5 

Projektet afgrænser sig til forslag til ændringer til treasury funktioner i ovenstående 

discussion draft vedr. BEPS 8-io. Der afgrænses derved ud af øvrige BEPS actions points og 

tilhørende diskussionsudkast. 

Projektet behandler, som nævnt i problemformuleringen, desuden analyse af rådgivere og 

interessenter. Der er indsendt et betydeligt antal kommentarer fra interessenter, hvor 

projektet afgrænser sig til kommentarer fra PwC for cash pool ordninger. 

Projektet ser bort fra udgivelser, som er offentliggjort efter den 8. maj 2019. Eventuelle 

udgivelser efter førnævnte dato, vil derfor ikke være behandlet i dette projekt. 

5  OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shif-ting, OECD Publishing. 
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1.3 Metode 

Dette afsnit har til formål at belyse den i indeværende projekt anvendte metode, som er 

benyttet ved udarbejdelsen heraf. Problemstillingen i projektet er besvaret ved udarbejdelsen 

af et casestudie, primært ved brug af den retsdogmatiske fortolkning (juridisk metode), da 

formålet er at beskrive og analysere gældende ret, samt retningslinjer og vejledninger for 

danske selskabers kontrollerede transaktioner. Der er udarbejdet kvalitative analyser; med 

dansk lovgivning, OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 og OECD BEPS Diskussions Udkast 

af 3. juli 2018 som genstandsfelt, hvor der belyses hvilke problemstillinger der opstår, når 

kontrollerede finansielle transaktioner skal prisfastsættes. 

Da projektet besvares ved brug af den retsdogmatiske fortolkning, tager analysen 

udgangspunkt i gældende retskilder omhandlende transfer pricing for danske selskaber. 

Baseret på den retsdogmatiske fortolkning, anvendes følgende rækkefølge ved analyseformål; 

regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.6  Derudover er der i dansk 

lovgivning etableret et retskildehierarki, hvor førstnævnte love altid prioriteres; Grundloven, 

Almindelige love, bekendtgørelser og andre administrative forskrifter. 

Projektet tager udgangspunkt i OECD Transfer Pricing Guidelines og Modeloverenskomst, 

trods disse ikke udgør direkte lovgivning, da de ikke er folkeretligt bindende traktater. OECDs 

udgivelser er dog alment kendte som fortolkningsbidrag af national og international skatteret 

for de respektive medlemslande af OECD, herunder Danmark. 

Den anvendte videnskabsteori er positivismen i den reale verden, da undersøgelser og 

analyser er præget af kvalitativ data, der søger at afdække udfordringer ved prisfastsættelsen. 

Projektets undersøgelsesdesign viser den overordnede analytiske ramme, for hvad der er 

indsamlet, analyseret og præsenteret af data. Det valgte design er statisk design. Data 

undersøges på et givet tidspunkt og er et øjebliksbillede. Der benyttes kvantitærbare data fra 

mange undersøgelsesenheder, dette specielt i de ni trin i sammenligneligheds analysen. 

6  Tvarnø & Nielsen 2011, side 87 
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Projektet tager udgangspunkt i sekundær kvantitativ data, hvilket er eksisterende data som 

allerede er indsamlet af eksterne databaser for at kunne udarbejde statistik. 

Validitet og reliabilitet 

Der foretages herunder en vurdering af den videnskabelige kvalitet i projektet, baseret på 

kvaliteten af indhentet data og projektets indhold. Da projektet primært benytter sekundær 

kvalitativ data, bør dette teoretisk begrænse projektets niveau af validitet og reliabilitet, 

eftersom der ikke specifikt foretages metodetriangulering. Dette er dog et konkret valg, der er 

truffet i forbindelse med udarbejdelse af projektet, og det vurderes ikke at kompromittere 

udbyttet og konklusionen på problemformuleringen. 

Validiteten i projektet vurderes til sammenhængen mellem gyldighed og relevans. I det 

teoretiske aspekt tages der kun udgangspunkt i gyldige love og bekendtgørelser. På baggrund 

af projektets undersøgelser, vurderes projektets validitet for at være høj. 

Reliabiliteten af de anvendte datakilder vurderes at være høj, da der benyttes anerkendte, 

troværdige og pålidelige dataindsamlingsdatabaser, hvorfor studiet ville kunne gentages med 

et lignende resultat. Reliabiliteten af benyttet data i projektet, vurderes at være relativt høj, 

dog vil brugen af sekundær kvalitativ data altid have en lavere grad af reliabilitet, end primær 

data indsamlet til det specifikke formål. 
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1.3.1 Disposition 

Indledende afsnit: 
Afsnit 1: Indledning, Problemformulering, Afgrænsning, Metode, Disposition, 

Kildekritik 

Gennemgang af relevant teori: 
Afsnit 2:  Redegørelse af transfer pricing, armslængdeprincippet samt 

oplysnings og dokumentationspligten 
Afsnit 3: Redegørelse af OECD, prisfastsættelsemetoder samt BEPS 

Analyse af problemstilling: 
Afsnit 4: Analyse af behaldningen af finansielle transaktioner 

Afsnit 5: Analyse af behandlingen af Cash Pools 

 

Konklusion: 
Afsnit 6: Konklusion 
snit 7 Perspektivering 

 

Figur i - Disposition af projektet - Behandling af transfer pricing ved finansielle transaktioner. 

1.3.2 Dataindsamling 

Projektet tager udgangspunkt i retsdogmatisk fortolkning, som er anvendt ved de primære 

retskilder i form af kvalitativ data ved love og bekendtgørelser, som der er udgivet af OECD i 

forhold til internationale anbefalinger samt vejledninger. Dertil er relevante fagbøger samt 

artikler benyttet for at kunne bearbejde problemstillingen i dette projekt. Der er derfor ikke 

indsamlet empiri i form af interviews eller lign., kun rådgiveres synsvinkler på de afgrænsede 

BEPS actions points. Offentliggjorte ændringer efter d. 8. maj 2019, bliver ikke behandlet i 

dette projekt. 

1.3.3 Kildekritik 

Projektet tager som udgangspunkt en objektiv vinkel til behandling af problemstillingen, da 

de primære datakilder er retspraksis og vejledninger til disse. OECDs publiceringer er 

Page 12 Of 83 



Copenhagen Business School 8. maj 2019 
Afgangsprojekt HD(R) — Behandling af transfer pricing ved finansielle transaktioner 

udarbejdet med objektivt syn på vejledning af selskaber samt skattemyndigheder ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv. 

Udover førnævnte kilder, er der benyttet relevante artikler for at kunne belyse 

problemstillingen. Her er der taget kritisk stillingtagen til forfatternes eventuelle subjektive 

holdninger. Ligeledes er der taget kritisk stilling til rådgivere og interessenters subjektive 

synsvinkler på OECDs udgivelser samt tiltag i form af udkast til ændringer af BEPS 

handlingsplaner. 

Overordnet set har projektet taget kritisk stilling til kilder på baggrund af kvalitetskriteriernes 

validitet, reliabilitet samt tilstrækkelighed, hvilket sikres ved brug af nyeste retspraksis, 

suppleret med domme og materiale udgivet fra SKAT. 

Det antages på baggrund af ovenstående argumenter, at den anvendte litteratur er pålidelig 

samt anvendt således, at kvalitetskriterierne er opfyldt. 

2. Transfer Pricing 

Begrebet transfer pricing refererer til prisfastsættelse af interne afregningspriser for 

udveksling og overdragelse af varer og tjenesteydelser mv. i et kontrolleret miljø, i form af 

koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder. Ved skattesubjekters 

opgørelse af deres skattepligtige indkomst, skal de interne afregningspriser være foretaget på 

markedsmæssige vilkår, eller på hvad der i lovgivningen er stadfæstet som 

armslængdeprincippet. 

Transfer pricing er i dag et af den internationale skatterets væsentligste problemer, da den 

stigende udvikling i globaliseringen, den globale økonomi og international samhandel på 

tværs af landegrænser, har gjort det sværere end nogensinde at beskatte et skattesubjekt i den 

skattejurisdiktion, hvor værdiskabelsen sker. Problematikken opstår, når MNKer etablerer 

internationale integrerede værdikæder, hvor værdiskabelsen opstår på tværs af landegrænser 

og juridiske selskaber, som følge af en tæt og hyppig samhandel, ved et stadigt stigende 
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omfang af kontrollerede transaktioner. Ligeledes ses det at MNKer etablere egen finansiering 

tværs af koncernen, hvor koncerninterne lån og cash pool ordninger etableres. Dette 

medfører, at MNKen oftest etablerer ét kundeforhold til finans- og kreditinstitutter (oftest ved 

moderselskabet), i stedet for at de selvstændige lokale juridiske enheder indgår aftaler med 

uafhængige tredjeparter. Dette etableres for at skabe stordriftsfordele i koncernen, og få størst 

muligt udbytte af det kapitalberedskab, som MNKen råder over. Det er dog fortsat vigtigt at 

pointere, at de kontrollerede finansielle transaktioner fortsat skal foregå på markedsmæssige 

vilkår, trods afregningen sker inden for samme koncern. 

Prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner har stor betydning, da disse regulerer 

hvordan den skattepligtige indkomst for de individuelle skattesubjekter i en MNK fordeles, og 

har direkte indflydelse på skattebetalingen i de enkelte lande. Såfremt en MNK anvender en 

afregningspris, der ikke er på markedsmæssige vilkår, kan dette give anledning til 

skattespekulation, hvor placering af profit flyttes til lande med lav beskatning. 

For at undgå skattespekulation er det i international skattelovgivning fastsat, at kontrollerede 

transaktioner skal ske på markedsmæssige vilkår og dermed i overensstemmelse med hvad to 

uafhængige parter ville have være blevet enige om. Dette er ligeledes applikeret hos SKAT, da 

Danmark isoleret set ud fra virksomhedsskatteprocenten, ikke er et attraktivt sted for en MNK 

at placere sin skattepligtige indkomst. 

2.1 Transfer pricing i dansk lovgivning 

Transfer pricing har sine rødder i dansk lovgivning i Statsskatteloven (SKL) fra 1903, hvori 

det reguleres at de samlede årsindtægter var omfattet af fuld skattepligt til Danmark, omend 

de hidrørte Danmark eller ej.7 I 1960 blev armslaengdeprincippet lovfæstet i 

Selskabsskatteloven (SEL) §12, dog var det de danske skattemyndigheder, der havde til ansvar 

at løfte bevisbyrden, såfremt de mente, at samhandel mellem et dansk og udenlandsk 

koncernforbundet selskab ikke var indgået på markedsmæssige vilkår. 

7  Lov nr. 104 af 15. Maj 1903 
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Det er stadfæstet i flere afgørelser, at SKAT ikke havde hjemmel i SEL §12 til at foretage 

korrektioner af de interne afregningspriser, såfremt det var SKATs vurdering, at disse ikke var 

foregået på armslængde. I 1988 afviste Højesteret nemlig en korrektion til en transaktion, 

som SKAT via en skattekontrol, havde vurderet ikke levede op til armslængdeprincippet, i den 

såkaldte "BP-afgørelse"8, der omhandlede interne afregningspriser på olie, der til 

sammenligning blev omsat på det frie marked. Højesterets afvisning af denne dom 

eksemplificerer konkret, at loven ikke har været stærk og konkret nok over for domstolene, da 

skattemyndighederne har haft svært ved at løfte bevisbyrden for korrektion. Dette medførte at 

SKAT nedprioriterede kontrollen med interne afregningspriser. 

"De mange sager, som skattemyndighederne må konstatere tabt, har stillet 

ligningskontrollen skatmat, især på de områder vedrørende SEL §12."9 

I 1998 blev den danske skattelovgivning harmoniseret med OECDs nye regler, da Folketinget 

vedtog LL §2, som hermed etablerede hjemmel i loven for SKAT, til at foretage korrektion til 

interne afregningspriser i det kontrollerede miljø. Ligeledes blev SKL § 3B vedtaget, hvorved 

det er den enkelte skatteyder, der skal dokumentere at dispositioner og interne 

afregningspriser, er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

2.2 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet definerer at en kontrolleret transaktion, skal afregnes i 

overensstemmelse med den pris, som to uafhængige parter ville have aftalt, såfremt 

transaktionen var afsluttet mellem disse. 

Formålet med armslængdeprincippet er at skabe skattemæssig lighed og neutralitet mellem 

koncernforbundne og uafhængige selskaber, samt at give SKAT hjemmel i lovgivningen til at 

foretage en priskorrektion efter armslængdeprincippet. 

8  TfS 1988, 282H 
9  Jensen, Allan og Erna Christensen: Transfer pricing - praksis og erfaring, SU februar 73/1992 
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Armslængdeprincippet er reguleret af LL §2, som blev stadfæstet i loven og vedtaget efter 3. 

behandling ved lov nr. 432 den 26. juni 1998 med titlen "lovfæstelse af armslængdeprincippet 

og værn mod tynd kapitalisering". 

LL §2 omtaler i sin direkte form hverken armslængdeprincippet, OECDs modeloverenskomst 

eller TPG, hvorfor disse skal findes i lovforarbejderne, hvor de almindelige bemærkninger 

anfører, at armslængdeprincippet herunder lovfæstes herved: 

"Det er et internationalt anerkendt princip, at interesseforbundne parter skal handle på 

armslængdevilkår. OECD har udsendt retningslinjer om hvilke principper og 

fremgangsmåder, som internationalt skal anerkendes ved ligningen i transfer pricing-sager. 

Disse retningslinjer er baseret på armslængdeprincippet. Samtlige OECD-lande - herunder 

Danmark - har tilsluttet sig disse retningslinjer. De nye danske regler indført ved lov nr. 131 

af 25. februar 1998 om ændring af skattekontrolloven og skattestyrelsesloven er således også 

i overensstemmelse med OECD's retningslinjer.”1° 

Det kan heraf konkret udledes af lovforarbejderne, at der ved LL §2 påhviler skattepligtige at 

applikere et armslængdeprincip, samt at armslængdeprincippet applikeres i dansk lov ved de 

internationale Transfer Pricing Guidelines fra OECD. Efterfølgende er OECDs TPG blevet 

indarbejdet i cirkulære nr. 84 af 15. maj 1998, samt i lovforarbejderne lagt til grund, at LL §2 

er baseret på armslængdeprincippet, og at dette skal fortolkes i overensstemmelse med 

OECD.ii 

Skattemyndighederne har ligeledes efterfølgende bekræftet at LL §2 og SKL §3B, er kongruent 

med OECDs modeloverenskomst artikel 9, stk. 1, og OECDs Transfer Pricing Guidelines, ved 

den Juridiske Vejledning.12 

10  L 101 af 2. juni 1998 
11  De almindelige bemærkninger til L 120 af 2. marts 2005 og almindelige bemærkninger til L13 af 4. oktober 
2017, punkt 3.4.1. 
12  DJV 2018-1, C.D.11.2.1.1, punkt 2 i dokumentationsvejledningen fra 2002, og punkt 3.2 i 
dokumentationsvejledningen fra 2006. 
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Indarbejdelsen af armslængdeprincippet er sket ved lovhenvisning, hvor en decideret 

lovomskrivningsmetode først efterfølgende er anvendt ved udarbejdelsen af den Juridiske 

Vejledning af SKAT. Implementeringen af armslængdeprincippet rummer således det 

teoretiske problem, at der ikke direkte er taget stilling til betydningen af eventuelle 

opdateringer fra OECD. Det juridiske spørgsmål er således, om fremtidige ajourføringer kan 

tillægges den samme værdi, som tolkningen af LL §2 fra 1998, og om tolkningen heraf, skal 

anvendes statisk eller dynamisk.13 Lovforarbejderne til LL §2 omtaler ikke dette spørgsmål, 

hvorfor det må konkluderes, at fremtidige ajourførelser af OECDs TPG principielt ikke kan 

sidestilles med lovmotiver ved fortolkningen af LL §2. 

Retspraksis har dog efterfølgende vist, at domstolene tillægger ændringer i OECD TPG stor 

betydning for fortolkning af loven om armslængdeprincippet i artikel 9, stk. 1. Dette kan 

konkret underbygges ved en afgørelse i den canadiske McKesson sag, hvor dommeren udtalte 

følgende: 

"OECD Commentaries and Guidelines are written not only by persons who are not 

legislators, but in fact are the tax collection authorities of the world. Their thoughts should be 

considered accordingly." 14 

Problemstillingen om den direkte applikation af OECD TPG, er dog mere aktuel end 

nogensinde før, da disse blev væsentligt ændret i 2017 udgivelsen, som et resultat af det 

omfattende arbejde med Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), hvor handlingsplan 8-io 

vedrørende transfer pricing, blev vedtaget. BEPS medførte, at armslængdeprincippet jf. 

OECD, blev ændret fra en direkte prisbaseret norm, til en norm der både er bestemt ud fra et 

pris element, men ligeledes et økonomisk substanselement.15 

Armslængdeprincippet efter OECD behandles yderligere i afsnit 3.2.1. i dette projekt. 

13  Jens Wittendorff: Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, p. 156 ff. 
14  Mckesson Canada Corporation v. The Queen, 2013 TCC 404, punkt 120. 
15  Jens Wittendorff: Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, p. 179 ff. 
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2.3 Oplysnings- og dokumentationspligten 

De skattepligtige jf. LL §2, som illustreret ved figur 2.3A, er samtidig omfattet af 

dokumentationspligten jf. SKL § 37-52, der ved omskrivning i 201716  har afløst SKL §3B. Jf. 

SKL §38, skal de skattepligtige give oplysninger om art og omfang, af kontrollerede 

transaktioner, hvormed SKAT kan orientere sig om omfanget af de kontrollerede 

transaktioner hos den skattepligtige, til vurdering af en eventuel skattekontrol. 

I.H vorover fysiske ellerj tuifiske personer udøver 
en bestemmende indflydelse 

II.Der udøveren bestemmende indflyddse over 
j uridiske personer, 

III.Der er koncernbrbundet med enjuridisk 
person, 

. Der haret fastdriftsted beliggende i udlandet, 

V.Der er en udenlandsk fysisk ellerjuridisk 
person medfa5tdrt1t5t2d1 Dn mark, eller, 

VI.Der er en udenlandsk fysisk ellerjuridisk 
person med kulbrinIBtilkrivttet virksomhed 
omfattet af KULBR §2 1, stk. leller4. 

Figur 2- Skattesubjekter omfattet af LL §2- Egen tilvirkning. 

Dansk lovgivning om krav for dokumentation af transfer pricing ved kontrollerede 

transaktioner er i overensstemmelse med OECDs tredelte dokumentationskrav, bestående af 

en fællesdokumentation, landespecifik dokumentation og for store virksomheder, en land-for-

land rapportering (CbC-rapport).17 

16  Lov nr. 1535 af 19. December 2017 (L 13 af 4. Oktober 2017) 
17  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 5.16 
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Skattepligtige skal udarbejde og opbevare formel skriftlig dokumentation, der skal redegøre 

for hvorledes kontrollerede transaktioner er prisfastsat. Dokumentation skal derudover være 

af en sådan art, at det er muligt at foretage en vurdering af, om armslængdeprincippet er 

overholdt i prisfastsaettelsen.18  De specifikke dokumentationskrav er endvidere præciseret i 

bekendtgørelsen om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.19 

Dokumentationen skal efter begæring fra SKAT indsendes inden for en periode på maksimalt 

60 dage.20 For skattepligt af begrænset omfang, gælder der en begrænset 

dokumentationspligt21 og derfor i hovedtræk kun skal oplyse om kontrollerede transaktioner 

med parter hjemmehørende i et land, som Danmark ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og som ikke er medlem af EU eller EØS. 

2.4 Sanktioner ved manglende opfyldelse af oplysnings- og 

dokumentationspligten 

Har den skattepligtige ikke overholdt oplysningspligten, og foretaget indberetning af 

kontrollerede transaktioner i forbindelse med selvangivelsen, har SKAT mulighed for at 

pålægge den skattepligtige sanktioner; ved bøder og skattetillæg. Her skelnes der mellem 

daglige bøder, ved manglende overholdelse af tidsfrister, og bøder for mangelfuld eller 

afgivelse af forkerte oplysninger, hvor SKAT foretager et skøn og pålægger skattepligtige et 

skattetillæg.22 Ved bødeudmålingen tages der udgangspunkt i selskabets størrelse ved antal 

ansatte og omsætning, hvor bøden i udgangspunktet fastsættes til den højst beregnede for de 

to variabler.23 

"0,5 pct. af  omsætningen op til en omsætning på 500 mio. kr., 0,1 pct. af  den overskydende 

del af omsætningen op til 1.000 mio. kr. og 0,05 pct. af  omsætningen herover. 

18  SKL § 39, stk. 1. 
19  BEK nr. 401 af 28. april 2016 
20 ci oKL 39, stk. 3 
21  SKL § 40 - skatteydere med koncernforbundne virksomheder, der ikke overskrider 250 ansatte og enten har en 
balance under 125 mDKK eller omsætningen under 250 mDKK. 
22  SKL § 72 og § 73 
23 SKL § 84 
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250.000 kr., når antallet af medarbejdere i den danske virksomhed er op til 50, og 250.000 

kr., for hver yderligere 50 medarbejdere, således at bøden udgør 2 mio. kr., når der er mere 

end 400 medarbejdere." 24 

Er der tale om en dansk koncern, kan ovenstående bødestraf pålægges for hvert enkelt 

selskab, der ikke har opfyldt kravene for hvert enkelt indkomstår. Er der tale om systematisk 

overtrædelse af oplysningspligten, sanktioneres dette med en forhøjelse af bødestraffen, med 

op til 50 pct.25 

Opfylder en skatteyder derimod ikke dokumentationspligten,26  er sagen dog en anden. Jf. SKL 

§46, stk. 1, har SKAT mulighed for at foretage en skønsmæssig opgørelse, af den skatteyders 

skattepligtige indkomst, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. Her skal SKAT ikke 

bevise, at den oprindelige prisfastsættelse afviger fra armslængdeprincippet, dog skal den 

skønsmæssige opgørelse baseres på OECD TPG.27 

Har selskabet indsendt transfer pricing dokumentation, er det ud fra retspraksis bestemt, at 

dokumentationen skal lide af væsentlige mang1er28  i en sådan grad at det ikke er muligt at 

foretage en vurdering om hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt, før SKAT har ret til at 

foretage en skønsmæssig indkomstopgørelse. Den skønsmæssige indkomstopgørelse skal 

således være et udtryk for, hvad skattesubjektets skattepligtige indkomst ville have været, 

såfremt de kontrollerede transaktioner i perioden var afsluttet i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, hvorefter skattesubjektet fordres til at betale skat af den af SKAT 

fikserede indkomst. Denne skønsmæssige behandling kan ligeledes finde sted på 

kontrollerede lån hvor denne i praksis omtales som en rentefiksering,29 hvor kontrollerede 

lån, ligeledes skal forrentes i lighed med armslængdeprincippet. Dette er i praksis illustreret 

24  Transfer Pricing af Jens Wittendorf, p. 594 - baseret på Den Juridiske Vejledning, 2018-1, A.C.3.5.3.8. 
25  Bilag 32 til L 173 af 25. april 2012. 
26 s KL  § 39 

27  Bemærkningerne til § 46 i L 13 af 4. oktober 2017 og bemærkningerne til § i i L 84 af 14. november 1997. 
28  SKM2018.62.LSR og TfS 2017, 181 LSR/SKM 2017.187 
29  Illustreret ved SKM2008.239.BR - Dom om rentefiksering af kontrolleret gæld 
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ved to domme,30 som begge eksemplificerer definitionen af væsentlige mangler, ved 

manglende udarbejdelse af sammenlignelighedsanalyse, samt at anvendte metoder og 

modeller ej var konforme med OECD TPG. Har skattemyndighederne haft hjemmel til at 

foretage skøn, kan dette udelukkende tilsidesættes, såfremt skatteyder kan godtgøre at det 

respektive skøn hviler på et forkert eller ufuldstændigt grundlag, eller at resultatet er åbenbart 

urimeligt, hvilket skal afgøres ved en domstolsprøvelse. 

Såfremt en skatteyder, forsætligt eller groft uagtsomt, undlader at opfylde pligten og 

udarbejde den krævede dokumentation, fastsættes en bødestraf.31 Jf. lovforarbejderne, kan en 

bødestraf fastsættes såfremt dokumentationen ej foreligger, eller hvis den er så mangelfuld, at 

den helt må tilsidesættes som defineret ved væsentlige mangler. Ved udmåling af bøden skal 

der anlægges en helheds- og proportionalitetsbetragtning, så det afspejles, at det kun er 

væsentlige mangler, der afbødes med strafansvar.32 Den faktiske bødeudmåling afmåles af 

domstolene, men udgangspunktet er dog et fast beløb på 250.000 kr., med et tillæg på 10 pct. 

af en eventuel indkomstforhøjelse.33 Såfremt den mangelfulde dokumentation efterfølgende 

rettes op, nedsættes det faste bødeelement til 125.000kr. Disse bøder pålægges hver enkelt 

skattepligtige, og dermed op til flere enheder i en dansk koncern, og kan udstedes for flere 

indkomstår ad gangen, såfremt disse udvælges til kontrol. 

2.5 Delkonklusion 

Transfer pricing, for transaktioner i det kontrollerede miljø, har været en fast del af dansk lov 

gennem mange årtier. Retspraksis og nye lovforslag har gennem tiden sikret en løbende 

opdatering af den danske jura, hvortil SKAT ved udgivelsen af Den Juridiske Vejledning, har 

konkretiseret de gældende retningslinjer for skatteyderne. OECDs arbejde med TPG er 

ligeledes af afgørende betydning for dansk lovgivning, eftersom dansk lov er konvergent med 

30 SKM2018.62.LSR og TfS2017, 181 LSR/SKM2017.115 
31  Lov nr. 591 af 18. Juni 2012 (L 173 af 25. April 2015) og Lov nr. 1884 af 29. December 2015 (L 46 af. November 
2015.). 
32  Bemærkningerne til § 39 i L 13 af 4. Oktober 2017, og Den Juridiske Vejledning, 2018-1, 
33  Den Juridiske Vejledning 2018-1, C.D. 11.13.1.3.3, punkt 3.3.2 i de almindelige bemærkninger til i L 173 af 25. 
april 2012 og mærkningerne til § 84 i L 13 af 4. oktober 2017, samt Jens Pedersen, SR-Skat, 2017, P. 368 ff. 
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de internationale retningslinjer på området, herunder tolkningen af armslængdeprincippet i 

OECDs artikel 9 i modeloverenskomsten. 

Dansk lov indeholder ligeledes krav om oplysningspligt og dokumentationspligt, hvorvidt 

dispositionerne for de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, hvor manglende overholdelse heraf kan medføre bødeforelæg fra 

SKAT. Den i lovgivningen påkrævede dokumentation skal løbende udarbejdes således, at 

skatteyder er i stand til at overholde indsendelsesfristen på 60 dage. 

Såfremt den påkrævede dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig i en væsentlig grad eller 

helt udebliver, er SKAT berettiget til at foretage en indkomstfiksering eller en rentefiksering i 

overensstemmelse med de anerkendte metoder, efter OECD TPG. Dette sker ved en forhøjelse 

af den skattepligtige indkomst hos det selskab, der har handlet under ugunstige forhold, og en 

nedsættelse hos modparten der har handlet under gunstige forhold. 

Hvis skatteyder har udarbejdet en tilstrækkelig dokumentation, placeres bevisbyrden hos 

SKAT. Er den udarbejdede dokumentation utilstrækkelig, flyttes denne til skatteyder. 

3. OECD 

3.1 OECDs Modeloverenskomst 

OECDs Modeloverenskomst er udarbejdet til det formål at begrænse eller forhindre 

international dobbeltbeskatning og skattespekulation for at undgå skat. 

Modeloverenskomsten indeholder 32 artikler samt kommentarer derti1.34 Der bliver løbende 

udgivet nye udgaver med få års mellemrum, dette grundet at der på international plan 

løbende opstår nye forretningsområder der er langt mere komplekse og indviklede end 

tidligere. Globaliseringen har medført, at selskaber i større og større grad benytter hele verden 

34 vejledning fra SKAT C.F.8.2.1. 
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som marked. OECDs medlems- og ikke medlemslandes lovgivning bliver løbende opdateret og 

derigennem også mere kompliceret, for at skulle kunne håndtere den forøgede handel på det 

globale marked. 

Artiklerne 9, 25 samt 26, som fungerer som guidelines for OECDs medlemslande, har især 

påvirket den danske lovgivning vedr. TP. Disse beskrives nedenfor: 

3.1.1 Artikel 9 

Artikel 9 har til formål at forhindre international dobbeltbeskatning, som svarer til samme 

eller sammenlignelige skatter i to eller flere lande/stater, for det samme grundlag, inden for 

den samme periode. Artikel 9 begrænser derved adgangen til priskorrektion ved intern 

lovgivning. 

Bestemmelsen har også en række sekundære formål, bl.a. at sikre en velafbalanceret fordeling 

af beskatningsretten mellem de kontraherende stater. En væsentlig del af verdenshandlen 

sker mellem forbundne selskaber og foretagender, og fordelingen af dennes indkomst har stor 

indflydelse for staternes skatteprovenue. 

Dertil definerer art. 9 også hvornår der er tale om associerede foretagender mellem to parter. 

Følgende skal være opnået:35 

1. "An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in management, 

control of capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

2. The same persons participates directly or indirectly in the management, control of capital of 

an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State." 

Et associeret foretagende vil derfor opstå ved at et selskab har bestemmende indflydelse på et 

andet selskab, som er beliggende i et andet land. Aftaler mellem disse selskaber, skal indgås 

på armslængde vilkår, jf. OECD guidelines, hvis disse ikke indgås via armslængdeprincippet 

har skattemyndighederne mulighed for at foretage en korrektion i selskabernes skattepligtige 

35  OECDs Modeloverenskomst 2017, art. 9 
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indkomst. Således at den skattepligtige indkomst vil afspejle den skattemæssige effekt, hvis 

der var indgået handel mellem to uafhængige parter. 

3.1.2 Gensidige aftaler 

Artikel 25 vedr, definition af forholdene omkring gensidige aftaler mellem to parter fra hvert 

deres kontraherende land. Disse aftaler er opstået ved problematikken i, hvis der sker en 

korrektion i et land, skal der også ske en modsvarende korrektion i et andet land. Disse 

gensidige aftaler vil fjerne usikkerheder som vedrørende størrelsen af den eventuelle 

korrektion og dermed beskatningen. Hvis enighed ikke opnås omkring korrektion, vil der i 

visse DBOer være mulighed for at myndighederne påbegynder en Mutual Agreement 

Procedure (MAP). 

Definitionen på ophævelse af DBO er: 

a) Kun beskatning i en medlemsstat 

b) Korresponderende justering i den anden stat 

Ved en MAP foreligger der i art. 25, ingen krav om at myndighederne skal opnå enighed, blot 

at de skal gøre en indsats for at få nedsættelse i andet land og dermed opnå enighed ved 

forhandlingerne. Hvis der mod forventning ikke opnås gensidig aftale mellem de 

kontraherende stater, er der mulighed for at kontakte KMer i skattemyndighederne, disse skal 

forhandle med andre landes KMer. Denne igangsatte MAP har en frist på to år, dog er der 

heller ikke her et krav om endelig afgørelse. Efter disse to år fra igangsættelsen af MAP, kan 

sagen overgives til voldgiftskonventionens Advisory Commission (EUAC), som er en 

udbygning på MAP. EUAC skal lave en indstilling efter seks mdr. Staterne har herefter en 

yderligere frist på seks mdr. til at komme med et modsvar. Alt i alt vil der være en tidsfrist på 

tre år. 

3.1.3 Avanced Pricing Agreement 

For at undgå myndighedernes indblanding og igangsættelse af MAPer, kan der forud indgås 

prisfastsættelsesaftaler mellem en eller flere stater, også kaldet APAer. Dette er en 
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forhåndsaftale med skatteyder og skattemyndighed om en på forhåndsaftalt handel. Dermed 

er der på forhånd aftalt, hvad armslængdeniveauet er. Der findes tre typer: 

1. &-1 skattemyndighed er unilateral 

2. To skattemyndigheder er bilateral 

3. Tre skattemyndigheder er multilateral 

Forholdet mellem MAP og APA er illustreret nedenfor. 
- . ,.. . . 

MAP 
Skattemyndighed A ..........--4> Skattemyndighed B 

t i t 
Skatteyder :5C _APA Skatteyder Y 

Handel 

Figur 3 - Forholdet mellem MAP og APA i koncerner 

3.2 OECD's Transfer Pricing Guidelines fra 2017 

OECD har, som indledningsvist beskrevet, foretaget løbende ændringer af deres vejledninger i 

takt med udviklingen af globaliseringen samt internationaliseringen. Seneste guidelines er fra 

2017, og dette projekt har afgrænset sig til følgende tre kapitaler af OECDs guidelines, som vil 

blive behandlet i følgende afsnit: 

• Kapitel I - The Arm's Length Principle 

• Kapitel II - Transfer Pricing Methods 

• Kapitel III - Comparability Analysis 

3.2.1 Armslængdeprincippet jf. OECD 

Armslaengdeprincippet er som førnævnt knæsat i artikel 9 i OECD's modeloverenskomst, hvor 

følgende definitionen er beskrevet: 

"Såfremt der mellem de pågældende foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende 

deres kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være 

blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver indkomst, som, hvis disse vilkår 
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ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, men som på grund af disse 

vilkår ikke er tilfaldet dette foretagende, medregnes til dette foretagendes indkomst og 

beskattes i overensstemmelse hermed." 36 

OECDs modeloverenskomst er fastsat som målestok med de forskellige regler og guidelines. 

Her med det formål at skabe perfekt konkurrence med langsigtet ligevægtssituation ved kun 

en pris, som er den naturlige pris på det frie marked. Der er dog mange imperfekte markeder, 

som skaber uligevægtig konkurrence. 

Armslængdeprincippet er kendetegnet ved fire hovedpunkter, i forhold til værdiansættelsen af 

den kontrollerede transaktion imellem referencetransaktionen.37 Referencetransaktionen skal 

i forhold til den kontrollerede transaktion.. 

1. .. anerkendes, som den faktisk er udformet. 

2. .. være afsluttet (og ikke kun indgået) mellem uafhængige parter. 

3. .. være sammenlignelig med den kontrollerede transaktion i forhold til de prisrelevante 

faktorer. 

4. .. målesttributten i prisen mellem transaktionerne være en subjektiv, firmaspecifik 

værdi som afspejles af værdien af den overdragne genstand for parterne i 

transaktionen. 

Derved skal en værdiansættelse af transaktionen foretages ud fra begge parters synsvinkel, 

grundet at armslængdeprincippet er udtryk for den pris, der vil kunne aftales mellem 

forhandling mellem to uafhængige parter på det fri marked, som begge vil have modsatrettede 

økonomiske interesser. Dermed sagt referencetransaktionen normalt er afsluttet med henblik 

på profitmaksimering fra begge parter, hvorfor den mest økonomiske attraktive løsning ofte 

vælges.38  Værdiansættelsen skal derfor foretages ex-ante på baggrund af omstændighederne 

på det givet tidspunkt for transaktionen, dog må der ikke gøres brug af bagklogskab.39 I dansk 

36  Jf. Jens Wittendorff, Transfer Pricing 
37  Jens Wittendorff, Transfer Pricing 
38  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.38 
39  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.12, 1.110, 2.18, 2.136, 3.74 og 6.45 
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retspraksis kan der omkring dette nævnes afgørelsen omkring subjektiv værdiansættelse efter 

LL §2 TfS 2015, 367 H/SKM2015.296. 

3.2.2 OECDs prisfastsættelsesmetoder i det kontrollerede miljø 

OECD har fastsat fem forskellige prisfastsættelsesmetoder som kan benyttes i det 

kontrollerede miljø i MNKer. Disse metoder kan opdeles i to kategorier; traditionelle 

transaktionsmetoder og transaktionsbaserede profitmetoder. Førstnævnte forholder sig til 

indtjeningen i det interne samt eksterne miljø, hvor de transaktionsbaserede profit metoder 

forholder sig til den ene part. 

Valget af metode skal altid begrundes og det er ikke et krav, at der anvendes flere metoder. Se 

yderligere omkring krav i afsnit 3.2.4. 

Traditionelle transaktionsmetoder: 

1. Comparable Uncontrolled Price (CUP) 

2. Resale price 

3. Cost plus 

Transaktionsbaserede profitmetoder: 

4. Transactional Net Margin Method (TNMM) 

5. Profit split 

Fordelingen af prisfastsættelsesmetoderne på resultatopgørelsen er illustreret i følgende: 

Figur 4-  Fordeling af prisfastsættelsesmetoderne 
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3.2.2.1 Comparable Uncontrolled Price (CUP) 

Den sammenlignelige ukontrollerede priser, herefter nævnt CUP, sammenligner interne og 

eksterne priser. Disse priser skal være identiske, ellers er det imod armslaengdeprincippet jf. 

LL §2. 

Denne metode tager udgangspunktet i salget af produktet eller ydelsen, med en intern CUP og 

ekstern CUP. Ved den interne metode vurderes prisen ud fra selskabets eget salg til ekstern 

part, og prissætter derefter internt salg til denne pris som værende på armslængdeprincip, 

eftersom en ekstern part er villig til at betale denne pris. Ved den eksterne CUP fastsættes 

prisen på baggrund af salget mellem to eksterne parter, hvorved det vurderes at være på 

armslængdeprincippet, eftersom det er markedsprisen på det frie marked mellem to eksterne 

parter der afregnes. 

Sammenligneligheden af produktets/servicens egenskaber er central. Dermed menes der i 

forhold til f. eks selve produktet, leveringsbetingelser, mængde, tidspunkt osv. 

Denne metode benyttes ofte i forbindelse med koncerninternt salg af råstoffer og ved 

finansielle transaktioner. 

 

Internt salg 

TF = io 

C-(ip 

Ekstern CUP 

10C 

 

Ekstern producent 4Lt. Ekstern distributør 

Figur 5 - Illustration af CUP metoden 

  

3.2.2.2 Resale price 

Denne metode sammenligner bruttomarginer på internt samt eksternt videresalg. Hvis et 

selskab tjener en anden bruttomargin på det kontrollerede videresalg, vil dette være i strid 

med armslaengdeprincippet. For at kunne benytte denne metode er bruttoavancen fra 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter central, hvilket kræver en del data. 

Denne metode benyttes ofte ved prissætning af færdigvarer fra et koncernselskab til et 

distributionsselskab internt i koncernen. Distributionsselskabet er den testede part i 

transaktionen, hvilket vil sige, at den samtidig typisk er den simple part. Den simple part vil 
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have simple funktioner og ikke have nogle værdifulde eller unikke bidrag til transaktionen, 

men blot en viderebringelse af varen. 

Den interne comparable vil tage udgangspunkt i en ekstern producent og intern distributør 

for at måle bruttomargin mellem kostpris og salgsprisen på det frie marked. Den eksterne 

comparable vil modsat tage udgangspunkt i en ekstern producent og ekstern distributør, for 

her at finde den anvendte bruttomargin. Fordelen ved denne metode er, at prisfastsættelsen 

ikke er afhængig af produktets egenskaber. Ulemperne er at de sammenlignelige parter skal 

have samme regnskabspraksis, samme udførte funktioner samt samme effektivitet. Dertil er 

det ofte en større opgave at finde relevant sammenlignelig data ved brugen af den eksterne 

comparable. 

Omk. Salg 

90 kr 

731, r 

Prooucent i koncernen 

diLt Ekstern producent 

41)kb Ekstern producent  

• : : - Distributør i  konceri ril 
i  -- 

.2 .

 : : • D, stributør i koncernen 
• e • 

Ekstern distributo' 

100 kr 
10% margin 

00 kr. Intern& comparable 
30 % margin 

100 kr. Eksternal comparable 
20 % margin 

Figur 6 - Illustration af Resale price metoden 

3.2.2.3 Cost plus 

Denne metode sammenligner marginer på interne og eksterne services eller vareproduktion 

på bruttoavanceniveau. Hvis et selskab tjener en anden margin på kontrollerede services end 

ved de ukontrollerede services, kan det være i strid med armslængdeprincippet. 

Denne metode kræver data om bruttoavancen fra sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige parter. Udgifterne tillægges derfor en procentvis markup på udgiften, som vil 

være på armslængdeprincippet i forhold til intern vs. uafhængig part og mellem to uafhængige 

parter. 

Metoden benyttes ofte ved prissætning af varer fra et produktionsselskab i en MNK, eller 
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prissætning af koncerninterne tjenesteydelser. Den testede samt simple part, vil i denne 

metode være produktionsselskabet. 

Fordelen ved denne metode er at der ikke er stillingtagen til produktets egenskaber. 

Ulemperne vil være, at der skal benyttes samme regnskabspraksis for at få et sammen-

ligneligt grundlag, dertil forskellig omkostningsbase, ulighed i udførte funktioner samt 

forskellig effektivitet. 

 

4C%I . Ekstern producent 

Udgifter. 100 
Service fee: 130 
Mark up: 30% 

Ekstern producent 

Figur 7 - Illustration af cost plusmetoden 

  

3.2.2.4 Transactional Net Margin Method (TNMM) 

Denne metode tager udgangspunkt i en analyse af nettodriftsresultatet, med sammenhold i 

omsætningen, driftsomkostninger eller aktiver. Prisfastsættelsen beregnes ud fra relevante 

PLIer (Profit Level Indicators). Disse indikatorer kan bl.a. være følgende: 

• Overskudsgrad: Benyttes ofte af distributionsselskaber. 

• Afkastningsgrad: Benyttes ofte af kapitalintensive selskaber. 

• Mark up på total omkostninger. Benyttes ofte af produktionsselskaber. 

• Mark up på driftsomkostninger. Benyttes ofte af serviceselskaber. 

Valget af mest egne PLI afgøres af de styrker og svagheder der er i den enkelte PLI. Dertil 

egnetheden til den konkrete transaktion, baseret på en funktionsanalyse. Tilgængeligheden af 

data og graden af sammenlignelighed på baggrund heraf. 
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Fordele ved denne metode er at valgt regnskabspraksis har mindre betydning, dertil er 

prissætningen mindre sårbar over for forskelle i udførte funktioner, da der måles på 

bundlinjen. 

Nettoresultat - salgsomk - nogletal 

Kompensation 

        

        

Producent koncer 

48812

 

  

1)k. Ekstern dtstnbutør 

 

Videresalg 

 

Videresalg 

     

Figur 8- Illustration af TNMM metoden 

3.2.2.5 Profit split 

Denne metode anvender som den eneste ikke ekstern data, og anvendes primært i to tilfælde: 

- Begge parter i en transaktion yder værdifulde og unikke bidrag, hvorfor det gør det 

mere komplekst at finde sammenlignelig data. 

- Stærkt integreret aktiviteter mellem parterne. 

Parterne er derfor unikke og/eller komplekse, og der findes typisk ikke sammenlignelige og 

uafhængige transaktioner. Hvis den ene part er simpel, kan denne prissætningsmetode ikke 

anvendes. Dertil kan denne metode også anvendes til loss split. 

Der er to metoder inden for profit split: 

• Contribution profit split: Vurdering af selskabet på enkle split, og man har ofte ikke en 

allokeringsnøgle. 

• Residual profit split: Forskellige funktioner som kan prissættes. Standardtransaktioner 

som salg og indkøb, prissættes på baggrund af data og der foretages skøn på de 

resterende transaktioner. 
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For at benytte profit split skal den enkelte transaktion gennemgå følgende trin for behandling: 

1. Opgørelse af samlede overskud til fordeling 

2. Beregning af afkast for rutinefunktioner 

3. Fordeling af profitten efter parternes relative bidrag 

a. Via sammenlignelige uafhængige transaktioner 

b. Via brug af allokeringsnøgler der afspejler parternes relative bidrag. 

Allokeringsnøgler skal være målbare i forhold til kvantitativ data, som f. eks aktiver, 

omkostninger, antal ansatte eller en kombination. Dertil kan DEMPE også benyttes som 

allokeringsnøgle. 

3.2.3 OECDs sammenlignelighedsfaktorer samt -analyse 

Det er et krav fra OECD, at der skal være sammenlignelighed til referencetransaktionen for at 

det er under armslængdeprincippet. 

Transaktioner er sammenlignelige, hvis følgende forhold er opfyldt40: 

A - Ingen afforskellene mellem de pågældende transaktioner vil have væsentlig påvirkning af 

prisen i det frie marked 

B - Rimelig præcise justeringer kan foretages til eliminering af væsentlige effekter af disse 

forskelle 

Tilstrækkelig grad af sammenlignelighed opnås ved forståelse, undersøgelse og beskrivelse af 

de faktorer, der påvirker priserne samt vilkår ved en given transaktion. 

3.2.3.1 Sammenlignelighedsfaktorer 

OECD har fastsat fem sammenlignelighedsfaktorer41, og gennemgås i følgende underafsnit: 

    

1 Produktets 
egenskaber 

2 Funktions-
analyse 

3 Kontrakts 
vilkår 

4 økonomiske 
ornstembgbeder 

 

    

40 jens Wittendorf. Bog: Transfer Pricing. 
41  OECD TPG 2017 samt vejledning fra SKAT C.D.n. 
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3.2.3.1.1 Realydelsens egenskaber: Forskelle i produkter eller ydelsernes karakteristika og 

egenskaber har betydning for værdien heraf på det frie marked. Det har stor betydning at få 

afdækket disse karakteristika og egenskaber ved fastlæggelsen af den faktiske transaktion og 

med sammenligningen med de uafhængige transaktioner. Dermed også ved priser og vilkår 

for den kontrollerede transaktion.42 

3.2.3.1.2 Funktionsanalyse: Funktionsanalysen tager udgangspunkt i de funktioner, aktiver og 

risici i forhold til transaktioner mellem uafhængige parter. Denne analyse skal identificere de 

økonomiske betydelige funktioner og kompetencer, der udøves af parterne. Denne proces skal 

identificere de økonomiske relevante egenskaber mellem parterne en transaktion bliver 

påvirket af og tilegnet værdi. Dertil skal der tages stilling til realistisk tilgængelige 

alternativer. Analysen skal også tage hensyn til hvilke slags aktiver, der anvendes og dets 

egenskab(er)43. 

3.2.3.1.3 Kontraktvilkår:44 Betydning af kontrakten er meget væsentlig, eftersom den 

kontrollerede transaktion ofte vil være formaliseret i en skriftlig aftale mellem parterne. 

Sådan en kontrakt vil formentlig ikke indeholde al den information, som ligger bag 

bestemmelsen af den aftalte transaktion. Hvis kontrakten er mangelfuld, eller der ikke 

fremgår en formaliseret kontrakt så skal alle aspekter omkring transaktionen udledes af de 

reelle omstændigheder samt parterne adfærd, herunder parternes funktioner, aktiver og 

risici.45 

3.2.3.1.4 Økonomiske omstændigheder: Der er mange forhold som skal indgå i vurderingen 

omkring økonomiske omstændigheder, bl.a. den geografiske placering og størrelse af marked, 

konkurrenceintensiteten på markedet, forhandlingsposition mellem køber og sælger, produkt-

cyklusser, risiko forbundet med substituerende produkter eller serviceydelser, offentlig 

regulering på markedet, købekraft osv. 

42  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.107 - 1.109 
43  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.54 
44  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.42 
45  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.49 
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Lignende forhold som også vil kunne indgå er de samfundsøkonomiske konjunkturer, 

reguleringsmekanismer, men kun i det omfang det har betydning for armslængdevurderingen 

af de kontrollerede transaktioner. 

3.2.3.1.5 Forretningsstrategier: De forskellige forretningsstrategier hos parterne i en given 

transaktion kan have betydning for pris- og vilkårsfastsættelsen. Selve forretningsstrategien 

kan have direkte indflydelse på prisfastsættelsen, hvis der f. eks sænkes priser i en periode for 

at tiltrække nye kunder og dermed få større markedsandele eller udkonkurrere konkurrenter 

på markedet. De strategiske tiltag der skal undersøges og identificeres er følgende; Målet med 

strategien, hvordan målet søges nået, hvilke overvejelser der er lagt til grund for de strategiske 

tiltag, hvorfor og hvordan disse tiltag påvirker priser og avancer, samt hvor længe.46 

3.2.3.2 Sammenlignelighedsanalyse 

Sammenlignelighedsanalysens47 tilgang består af ni hovedpunkter. Grundlæggende består 

armslængdeprincippet i at sammenligne kontrollerede transaktioner med ikke-kontrollerede 

transaktioner, for så at fastsætte priser samt vilkår der ville være aftalt mellem uafhængige 

parter. For at de kontrollerede transaktioner er først sammenlignelige, når der ikke er 

væsentlige forskelle. 

Sammenlignelighedsanalysen består af en analytisk gennemgang af dets ni punkter og 

underpunkter. Den består som hovedformål i at: 

1. Fastlægge den kontrollerede transaktion samt de omstændigheder, hvor den har fundet 

sted 

2. Finde sammenlignelige transaktioner indgået mellem uafhængige parter 

3. Vælge den bedst egnede TP-metode 

4. På baggrund af armslaengdeprincippet, fastsætte prisen for den kontrollerede 

transaktion. 

46  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.114 - 1.118 
47  SKATs vejledning C.D.11.5 Sammenlignelighedsanalyse 
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3.2.3.2.1 - #1 Periode: Fastsættelse af periode eller år for hvornår transaktionen falder eller er 

dækkende over. 

3.2.3.2.2 - #2 Overordnet analyse: Formålet med denne analyse er at adressere de 

konkurrencemæssige- økonomiske-, offentligt regulerede- og branchemæssige 

omstændigheder, som er forbundet med den kontrollerede transaktion. Det kan f.eks være, at 

transaktionen har fundet sted på et meget gunstigt eller ugunstig marked. 

3.2.3.2.3 - #3 Prisbestemmende faktorer: Der skal identificeres og fastlægges de faktorer som 

spiller ind i den kontrollerede transaktion. Disse fem betingelser er beskrevet under afsnit 

3.2.3.1 i dette projekt. 

3.2.3.2.4 - #4 Interne sammenlignelige transaktioner: Findes der internt i virksomheden 

uafhængige interne sammenlignelige transaktioner, vil disse også kunne benyttes til at 

prissætte via armslængdeprincippet, da det er en aftale indgået med en uafhængig part på det 

frie marked. Fordelen ved dette er, at der ofte er stor sammenlignelighed ved produktets 

egenskaber eller ydelsens karakteristika, set i forhold til de fem sammenlignelighedsfaktorer. 

3.2.3.2.5 - #5 Eksterne sammenlignelige transaktioner: Ved undersøgelse af data skal det 

fastslås, om der er sammenlignelige transaktioner mellem to uafhængige parter. Disse 

oplysninger findes via virksomhedsdatabaser, rentedatabaser samt aktiebørser mv. Hvis det 

ikke er muligt at finde sammenlignelige transaktioner, kan det være fordi der bliver anvendt 

unikke immaterielle aktiver. 

Der kan via økonomiske og finansielle modeller simuleres fastlæggelse af markedsmæssige 

vilkår, ved at inddrage forhold som parternes forhandlingsstyrke samt tilgængelige 

alternativer mv. 

3.2.3.2.6 - #6 Metodevalg: Valget af den testede part, evt, valg af PLI og til slut valg af metode, 

fastsættes på baggrund af de fem ovenstående punkter, for endelig at kunne prisfastsætte den 

kontrollerede transaktion i MNK. De fem prissætningsmetoder givet fra OECD er beskrevet i 
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afsnit 3.2.2. Den der vil være bedst egnet afhænger af de styrker og svagheder de enkelte 

metoder har i forhold til den fastlagte kontrollerede transaktion. Dertil tilgængeligheden af 

oplysninger på transaktioner internt og eksternt som er sammenlignelige. De væsentligste 

identificerede sammenlignelighedsfaktorer spiller ligeledes en vigtig rolle. Den testede part vil 

ofte være den simple part. Ved valget af PLI tages der typisk udgangspunkt i hvad der 

genererer indkomsten i forhold til den kontrollerede transaktion. PLIen kan også vælges på 

baggrund af det tilgængelige data, hvis der er en pålidelig fællesnævner til 

sammenligneligheden. Det er muligt at vælge to TP-metoder og lave en sammenligning, 

hvilket også vil underbygge armslaengdeprincippet. 

3.2.3.2.7 - #7 Identificer sammenlignelighedsfaktorer: Når den bedst egnede TP-metode er 

valgt, skal de bedst egnede sammenlignelige transaktioner findes. Dette med baggrund i de 

faktorer som er beskrevet i afsnit 3.2.3.1. Derefter skal der evt, foretages en 

databaseundersøgelse for at finde uafhængige sammenlignelige transaktioner. 

I en databaseundersøgelse indgår der flere steps, hvori en af dem er udvælgelse af 

søgningskriterier. 

3.2.3.2.8 - #8 Sammenlignelighedsjusteringer: Kravet er ideelt set, at der ingen forskelle skal 

være mellem transaktionerne som vil have indvirkning på priser og vilkår som sammenlignes. 

Hvis præcise data ikke findes, kan der foretages justeringer på de identificerede og 

uidentificerede forskelle for så at få dem mere sammenlignelige. Justeringen består i at få 

isoleret effekten og eliminere indvirkningen heraf. Igen skal forudsætningen for justeringerne 

være at sammenligneligheden øges for at armslængdeestimatet på den valgte metode øges. 

For store justeringer kan indikere, at forskellene er for store til at kunne være sammen-

lignelige, hvorfor det vil være nødvendigt med yderligere analyser eller en anden PLI. 

3.2.3.2.9 - #9 Fortolkning og anvendelse af data: Sidste step består i at kunne fortolke de 

ovenstående otte punkter, samt anvendelse af data og fastsætte armslængdepriser og vilkår. 

Resultatet fra sammenlignelighedsanalysen kan være &I eller flere transaktioner, hvortil der 

kan være en vis usikkerhed omkring graden af sammenlignelighed. Dette skyldes ofte, at 
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oplysningerne omkring den sammenlignelige transaktion er mangelfuld i forhold til den 

kontrollerede transaktion. F.eks er kontraktvilkår sjældent tilgængelige, dertil kan 

oplysninger som immaterielle aktiver, risici osv, være meget begrænset. 

De fornødne data skal analyseres hvortil dens anvendte validitet og tilgængeligheden af 

oplysninger skal fortolkes. Sammenlignelighedsanalysen vil ofte ende ud i et interval af priser 

eller avancer ud fra de sammenlignelige transaktioner i forhold til nogle af 

sammenlignelighedsfaktorerne. Dette interval vil vise median, interquartile ranges og vil være 

forskellig i forhold til periode, længde eller gennemsnit. Der er ikke et egentligt resultat på, 

hvad der vil være på armslængdeniveau, hvorfor det vil være en vurdering ud fra alle ni 

punkter. 

3.2.4 OECD Guidelines til transfer pricing dokumentation 

Oplysnings- samt dokumentationspligten er fastsat i dansk lov i SKL §3B samt BEK. 401 vedr. 

dokumentation om prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner og BEK. 1133 vedr, land for 

land rapportering. Se afsnit 2.3 for gennemgang heraf. 

3.3 Baggrund og formål med BEPS projektet og 

handlingsplaner 

"Base Erosion and profit shifting" (BEPS)48  refererer til skatteunddragelsesstrategier, som 

udnytter mangler og huller i skattereglerne til at "kunstigt" at ændre overskud til lav eller 

ingen skattemæssig effekt. Flere anvendte ordninger er ulovlige, men der findes stadig visse 

huller i skattereglerne. Dette underminerer skattesystemernes retfærdighed og integritet, 

fordi MNKer som opererer på tværs af landegrænser, kan benytte BEPS til at opnå en 

konkurrencemæssig fordel i forhold til virksomheder, der kun opererer på hjemmemarkedet. 

Henhold til OECD samarbejder BEPS med over 125 lande og jurisdiktioner for at gennemføre 

BEPS foranstaltningerne ved at implementere de 15 handlingsplaner og værktøjer. BEPS har 

stor betydning for udviklingslandene, på grund af deres afhængighed af selskabsskatterne, 

48  Jf. OECDs hjemmeside - Beskrivelse af BEPS 
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især fra de store multinationale virksomheder. Ved at følge BEPS' værktøjer har 

medlemslandene nu muligheden for at sikre at overskuddet beskattes, hvor der udføres 

økonomisk aktivitet som generer overskud, samt hvor værdiskabelsen finder sted. 

Virksomhederne har derved også mulighed for at reducere tvister ved anvendelsen af de 

internationale skatteregler samt at skabe en standardisering af overholdelseskravene. 

Medlemmer af OECD samt G2o-landene49 har udviklet en ramme for BEPS, som giver 

mulighed for interesserede lande samt jurisdiktioner at arbejde med udvikling, gennemgang 

samt overvåge gennemførelsen af standarder for BEPS-relaterede emner. Lokale lovgivninger 

bliver ligeledes løbende reguleret og ofte tilsvarende med opdateringerne af OECD. 

Neden for er der gengivet de 15 handlingsplaner med angivelse af hvad den enkelte vedrører. 

Handlingsplan 8, 9, 10 og 13 vedrører specifikt transfer pricing. 

Oversigt over BEPS' 15 handlingsplaner: 

• Action point 1: Digital Economy 

• Action point 2: Hybrids 

• Action point 3: CFC Rules 

• Action point 4: Interest deductions 

• Action point 5: Harmful tax practices 

• Action point 6: Treaty abuse 

• Action point 7: Permanent establishment status 

• Action point 8 - 10: Intangibles Risks & Capital High-Risk Transactions 

• Action point n: BEPS data analysis 

• Action point 12: Disclosure if aggressive tax planning 

• Action point 13: Transfer pricing documentation 

• Action point 14: Dispute resolution 

• Action point 15: Multilateral instrument 

49  Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors 
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3.4 OECD Discussion Draft juli 2018 

OECD, som tidligere nævnt, offentliggør deres udkast til ændringer af TPG og BEPS. Dette for 

at få rådgivere, interessenter og derved uafhængige firmaer til at give deres mening tilkende 

og komme med deres kommentar på de problematikker de ser. Ved at gøre dette får OECD 

forskellige synsvinkler samt svar på, om visse metoder vil fungere i praksis eller ved mangler i 

beskrivelserne. Dertil vil disse kunne byde ind med om der er "huller" i guidelines i forhold til 

efterspørgslen i markedet. 

Der er fra OECD udsendt diskussionsudkast til BEPS handlingsplan 8-lo omkring finansielle 

transaktioner i juli 2018. Tidligere har der ikke været en specifik guideline vedr. 

prisfastsættelsen af de kontrollerede finansielle transaktioner. Disse kontrollerede 

transaktioner har tidligere ikke haft så stor skattemæssig impact som ved prisfastsættelsen af 

immaterielle aktiver, men globaliseringen har gjort nogle MNKer større og mere komplekse 

end tidligere. Grundet øget fokus fra skattemyndighedernes side, samt efterspørgsel på 

guidelines fra virksomheder på dette emne, har OECD i juli 2018 udsendt et 

diskussionsudkast omkring applikation af principper til finansielle kontrollerede 

transaktioner. Denne indeholder spørgsmål til interessenter omkring vinkling af 

analysedelen, struktur af en MNK samt MNK gruppe, og en analyse af vilkår for finansielle 

transaktioner. Dertil indeholder den specifikke problemstillinger omkring prissætning af 

finansielle transaktioner i forhold til treasury funktioner, intercompany lån, cash pools, 

hedging, garantier, sikkerhedsstillelser samt forsikring. 

Dette udkast forhindrer ikke lokale myndigheder i at fastsætte lokale guidelines og regler. 

Behandling af indholdet i diskussionsudkastet vil blive foretaget i afsnit 4.3 i dette projekt. 

3.5 Delkonklusion 

OECD TPG guider MNKer i, hvordan der skal udledes sammenlignelige transaktioner for at 

kunne prissætte deres kontrollerede transaktion. Dette gælder for alle typer af interne 

transaktioner; råvarer, færdigvarer, tjeneste- samt serviceydelser, lån mv. 
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OECDs modeloverenskomst indeholder artikler samt guidelines til behandling af transfer 

pricing i alle medlemslandene. I artikel 9 er armslængdeprincippet knæsat, hvor der i OECDs 

Transfer Pricing Guidelines er fem prisfastsættelsesmetoder for de kontrollerede 

transaktioner som lever op til armslængdeprincippet. For at nå frem til den bedst egnede 

prissætningsmetode for en kontrolleret transaktion i en MNK, skal der udarbejdes en 

sammenlignelighedsanalyse, hvor sammenlignelighedsfaktorer identificeres, til at kunne 

underbygge valget af prissætningen for den kontrollerede transaktion. 

BEPS' 15 handlingsplaner/værktøjer guider MNKer frem til, hvordan de på bedst 

hensigtsmæssigt måde undgår dobbeltbeskatning og opgørelsen af de skattepligtige 

indkomster i forskellige lande, set ud fra et skattemæssigt synspunkt. 

Diskussionsudkastet for BEPS 8-lo vil ved endelig udgivelse give en meget bedre præcisering 

af, hvordan store koncerner skal takle de finansielle transaktioner. 

Ved at OECD samt BEPS løbende fornyer og opdaterer dens guidelines og handlingsplaner så 

de passer til udviklingen i internationaliseringen samt globaliseringen og efterspørger 

interessenter for rådgivning, får OECD mange input til at kunne forbedre deres endelige 

produkt. 

4. Finansielle transaktioner 

Et lån kan defineres ved en disposition mellem to eller flere parter, ved en låntager (debitor) 

og långiver (kreditor). Her stiller långiver kapital til rådighed i en periode, hvor låntager 

påtager sig den forpligtelse, at tilbagebetale kapitalen efter de aftale bestemte vilkår. For at 

långiver er villig til at stille kapital til rådighed, skal långiver modtage en aflønning for den 

kreditrisiko den påtager sig ved at stille kapitalen til rådighed. Ved større låneaftaler anvendes 

der ofte et internationalt kreditvurderingsbureau til at vurdere risikoen for mislighold og tab 

for långiver, hvor rentebetalingen tilpasses herefter. Renten kan opdeles i to, da denne 
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opdeles i en risikofri markedsrente, repræsenteret ved en statsobligation eller tilsvarende, 

hvortil der tillægges en rentemarginal, som afspejler kreditvurderingen. 

Når en virksomhed har behov for kapital, retter denne oftest henvendelse til en finansiel 

virksomhed, og optager et eksternt lån for at tilføre kapital til virksomheden. I store MNEer er 

det dog oftest tilfældet, at et datterselskab har behov for kapital, mens moderselskabet kan 

have overskydende kapital som følge af indtjening fra koncernen. I et sådant tilfælde ser man 

oftest, at der etableres et koncerninternt lån, for at holde omkostningerne til finansiering så 

lave som muligt, set ud fra et koncern perspektiv. På trods af at kapitalen flyttes inden for 

samme koncern, sker dette dog på tværs af juridiske selskaber, og oftest på tværs af 

landegrænser. I lighed med salg af fysiske varer skal kontrolleret kapital prises efter 

armslaengdeprincippet, i overensstemmelse med hvad der ville være aftalt, såfremt aftalen om 

herom var afsluttet mellem to uafhængige parter. 

4.1 Lån i dansk lovgivning 

Forud for applikation af armslaengdeprincippet for en given disposition af formidling af 

kapital, må det afgøres om netop denne disposition kvalificerer sig som et kontrolleret lån 

eller som et koncerntilskud, da dette påvirkes af den skattemæssige behandling heraf. Denne 

definition er afhængig af den lokale lovgivning på området, og kan således variere mellem 

skattejurisdiktioner, hvilket kan være med til at øge kompleksiteten af behandlingen heraf. 

I dansk ret skal afgørelsen om hvorvidt en given disposition kvalificerer sig som lån eller 

tilskud behandles efter almindelige regler i skattelovgivningen. For at kvalificere en 

disposition som et lån, fordrer dette normalt, at der eksisterer en bindende og ubetinget 

tilbagebetalings- forpligtelse for låntager. Står det på tidspunktet for indgåelse af aftalen klart 

at låntager ikke vil være i stand til at opfylde forpligtelsen og tilbagebetale det forestående lån 

til långiver, inden for de aftalte fastlagte vilkår, vil en sådan disposition blive underkendt som 

lån, og skattemæssigt blive behandlet som et tilskud.50 

50 Jakob Bundgaard: Skatteret & Civilret, p- 997 ff, om afgrænsning mellem lån og tilskud i dansk skatteret. 
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Ved en armslængdetest af et kontrolleret lån, skal dette anerkendes i lighed med dets faktiske 

udformning, hvilket er bekræftet af Højesteret i en sag omhandlende rentehenstand for et 

kontrolleret lån, til et insolvent selskab, hvor det konkluderes at rentehenstanden var 

forretningsmæssigt begrundet.51 

4.2 Behandling af finansiering jf. OECD 

Kontrollerede finansielle transaktioner sidestilles i praksis med koncernspecifikke 

tjenesteydelser, da disse oftest ikke hører til skatteyderens kerneforretning, men opstår som 

følge af et ubalanceret kapitalapparat i en MNK, hvor der kan drages økonomiske fordele som 

koncern ved at foretage disse kontrollerede dispositioner. 

OECD behandler ligeledes finansielle transaktioner, herunder kontrollerede lån, som andre 

tjenesteydelser,52 og har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en specifik vejledning for 

prisfastsættelse af finansielle transaktioner. Det gælder dog fortsat, at armslængdeprincippet 

skal overholdes samt at de almindelige principper fra OECD, som beskrevet i kapitel I., V., VI. 

og VII.,53 ligeledes finder anvendelse på denne type kontrollerede transaktioner. Her fremgår 

det, at kontrollerede parter skal fastlægge den faktiske transaktion ved en funktions- og 

risikoanalyse, og skal i denne forbindelse gennemgå hvilke koncernselskaber, der udfører og 

kontrollerer risikoen ved disse finansielle dispositioner. 

Det ligger således fast, at armslængdeprincippet skal anvendes og applikeres på kontrollerede 

finansielle transaktioner og udføres i overensstemmelse med ovenstående kapitler. På 

nuværende tidspunkt er der i praksis ikke udgivet en nærmere detaljeret vejledning, ud over 

disse kapitler, når skatteyder i praksis skal efterleve armslængdeprincippet, for denne type af 

transaktioner. Det er dog givet, at alle anerkendte OECD metoder kan anvendes, såfremt det 

vurderes at være passende for den specifikke transaktion, hvilket projektet analysere 

yderligere i de efterfølgende afsnit. 

51  TfS 2008, 135 H(SKM2008.9) 
52  Jf. punkt 7.2, 7.10, 7.13-7.15 og 7.39 i OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 
53  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 
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Gennem OECDs arbejde med BEPS har det siden 2015 været organisationens klare ambition, 

at fremkomme med særlige regler og vejledning specifikt rettet mod kontrollerede finansielle 

dispositioner.54 Årsagen til udeblivelsen af formelle publikationer om vejledning hertil, må 

skulle findes i OECDs prioritering, hvor påvirkningen af den skattepligtige indkomst i 

skattebesparelsesøjemed, vurderes at være et begrænset omfang i forhold til eksempelvis 

immaterielle aktiver. Ligeledes gælder der en række regler om fradragsbeskæring, kildeskat, 

hybrid finansiering mv., som allerede har en regulerende effekt på eventuel 

skatteplanlægning. 

Det nye armslængdeprincip, som omtalt i afsnit 4.2.1 har ligeledes påvirket beskatning af 

finansielle transaktioner, samt øget behovet på formel vejledning på området, når både prisen 

og de økonomiske relevante karakteristika har væsentlig indflydelse på overholdelse af 

armslaengdeprincippet. Ligeledes bør det bemærkes, at koncernfinansiering har været og 

fortsat er et fokuspunkt for Skattestyrelsen.55 

4.2.1 Det nye armslængde princip 

Med det nye armslæng deprincip er der i og for sig blot tale om en præcisering af 

fortolkningen, hvor det nu står klart, at en kontraktuel risikoallokering ikke kan anerkendes, 

hvis denne er i strid med den faktiske handlemåde. Dette er der som sådan ikke noget nyt i, 

men OECD har med 2017 udgaven specificeret udtrykket handlemåde, til også at have 

inkorporeret en økonomisk substanstest. Dette betyder med andre ord, at faktisk handlemåde 

fremover skal afgøres ud fra både den faktiske kontrol over risikoen, men også den finansielle 

kapacitet til at bære denne risiko.56 

Jf. den nye præcisering kan det herfor udledes, at såfremt en kontraktuel risikotager ikke har 

finansiel kapacitet til at bære den faktiske risiko, er empirisk evidens jf. OECD dog ikke 

54  Pkt. 8 i BEPS Action 4: 2015 Final Report (Paris: OECD, 2015). 
55  Kontrolaktiviteter 2016 - Styrket regelefterlevelse på skatteområdet, p. 34. - Emnet omtales ikke direkte i 2018 
rapporten, men må med rette vurderes at være omfattet af "Transfer Pricing" emnet. 
56  Punkt 1.98 i OECD Transfer Pricing Guidelines 2017. 
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tilstrækkeligt for at opfylde armslaengdetesten.57 Modsætningsvist anfører OECD dog i punkt 

9.18 og 9.112,58  at en kontraktuel risikoallokering ikke kan tilsidesættes, hvis der findes 

empirisk evidens for at en tilsvarende risikoallokering eksisterer mellem to uafhængige parter. 

Et andet eksempel herpå forekommer ved OECDs eksempler i 2017 vejledningen, som fortsat 

følger den gamle fortolkning, hvorfor risikoallokering jf. kontraktuelt grundlag, alligevel skal 

anerkendes.59 

Ovenstående problemstilling og inkonsistens, illustrerer Jens Wittendorff med flg. eksempel: 

"Finansiel kapacitet til at bære en risiko, kræver at et selskab har adgang til den finansiering, 

der er nødvendig for at påtage sig eller afslutte risikoen, at det betaler for risikobegrænsning 

og at det bærer de økonomiske konsekvenser, hvis risikoen materialiseres. Prøvelse af et 

selskabs finansielle kapacitet skal foretages ud fra en antagelse om, at selskabet er 

uafhængigt af koncernen (stand alone). ...Hvis en kontraktuel risikotager ikke kontrollerer 

en given risiko, eller ikke har finansiel kapacitet til at bære den, skal risikoen ifølge OECD 

reallokeres til det koncernselskab, der opfylder disse kriterier (faktuel risikoallokering). Hvis 

flere selskaber opfylder kriterierne, skal risikoen allokeres til det selskab, eller gruppe af 

selskaber, der har størst kontrol over risikoen. Hvis ingen af selskaberne undtagelsesvis 

opfylder betingelserne, skal der foretages en vurdering af, om der er behov for en 

dispositionskorrektion. En reallokering af en risiko har betydning for både prisen i den 

løbende samhandel og for en allokering af gevinst /tab ved en materialisering af risikoen. 

Ifølge det traditionelle armslængdeprincip skal et selskab, derimod blot anses for at udføre en 

tjenesteydelse, uden at det overtager risikoen. Aflønningen af et sådant selskab vil derfor 

være væsentlig forskellig efter det nye og det traditionelle armslængdeprincip." 6o 

OECDs nye fortolkning må således konkludere at være i strid med armslængdeprincippet. En 

hensyntagen til den finansielle kapacitet i et sådant tilfælde, er et udtryk for 

modpartsrisikoen, som principielt er konformt med armslaengdeprincippet. Men det at 

57  Transfer Pricing, af Jens Wittendorff p. 235-236 
58  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017. 
59  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt 2.60 og 2.61 
6° Transfer Pricing af Jens Wittendorff, p. 236-237. 
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anvende denne konkrete faktor i selve substansanalysen, medfører således en "alt eller intet" 

betragtning, i stedet for prisfastsættelse af risikoen. 

Implementering af den præciserede armslængdefortolkning, havde til formål at sikre, at 

uforudset afkast af immaterielle aktiver ikke nødvendigvis skal allokeres til ejeren61, hvilket 

har medført en kritik rejst mod OECD, som følge af de oplevede problemstillinger ved 

applikation af den nye fortolkning, på bl.a. finansielle transaktioner. 

For finansielle transaktioner betyder dette således, at hvis kreditor ikke udøver kontrol over, 

og har finansiel kapacitet til at bære kreditrisikoen, såfremt denne risiko materialiseres, skal 

risikoen allokeres til det koncernselskab, som har en sådan kapacitet.62 Ved OECDs nye 

præcisering af handlemåde betyder det således, at den faktiske risikotager skal godskrives 

fortjeneste eller tab ved transaktionen.63 Dette betyder således, at en potentiel kontraktlig 

allokering af en kreditrisiko vil formentlig ikke påvirke armslængdetesten af et kontrolleret 

lån. I sådan et tilfælde vil renten være uændret og debitor skal derfor betale samme rente til 

kreditor. I tilfælde af en korrektion vil dette derimod påvirke kreditor, der i så fald formentlig 

ville skulle betale et vederlag til det koncernselskab, der i praksis kontrollerer risikoen, i 

lighed med tanken om allokeringen af tab/gevinst på udlånet, ville skulle tilfalde dette 

selskab. 

4.2.2 Test af armslængde 

Når der konkret skal foretages en armslængdetest af et kontrolleret lån, foretages der oftest en 

opdeling af renten i en risikofri basisrente og en rentemarginal. Basisrenten er afhængig af 

lånets natur, og dermed bestemt af valuta, tidspunktet for låneoptagelsen, løbetiden på lånet, 

samt fastsættelsen af hhv, fast eller variabel rente. Hvis lånet eksempelvis har en lang løbetid 

og er fastforrentet, vil rentesatsen være langt højere end et kortfristet lån med en variabel 

rente. For kortfristede lån anvendes der hyppigst markedsrenter for de respektive valuta, ved 

CIBOR, LIBOR eller EURIBOR. For langfristede lån anvendes typisk en swaprente, som 

61  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt:1.106 og 6.69-6.70. 
62  OECD; Et selskabs finansielle kapacitet til at bære en risiko skal prøves ud fra en forudsætning om, at det er 
uafhængigt af koncernen. 
63  OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, Punkt: 1.103. 
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eksempelvis Euro mid-swaprenten, der er et udtryk for den effektive swaprente på det 

europæiske interbankmarked. Denne anvendes for lån med tilsvarende løbetid og valuta. Man 

kan ligeledes vælge at anvende statsrenter. 

Basisrenten har til formål at afspejle det generelle rentemarked, mens rentemarginalen skal 

dække kreditors kapitalomkostning, kreditrisici, samt en profit for at yde lånet. Som tidligere 

nævnt afhænger rentemarginalen i høj grad af låntagers kreditvurdering, da dette netop er 

kompensationen for den risiko, som långiver udsætter sig for. Den faktiske kreditrisiko 

påvirkes af låntagers finansielle stilling, som er et udtryk for tilbagebetalingsevnen, der 

vurderes ud fra soliditet, likviditet og frie pengestrømme, men ligeledes udgør lånets stilling i 

konkursorden, lånoptagelsestidspunktet, sikkerhedsstillelser, opsigelses- og 

konverteringsmuligheder, finansielle covernants og koncernforhold, en væsentlig påvirkning 

på fastsættelsen af rentemarginalen. 

De økonomiske karakteristika for den finansielle transaktion spiller således en væsentlig rolle 

i fastsættelsen af rentemarginalen, og det er netop her, at armslaengdeprisfastsættelsen for 

alvor bliver svær, for mange af de forhold som OECD mener skal tillægges betydning for 

armslængdeprincippet,64 kan være forhold og egenskaber, som aldrig ville kunne opstå 

mellem to uafhængige parter, hvorfor dette skaber udfordringer, og efterspørgsel på konkret 

vejledning. 

4.2.2 Anerkendte metoder i dansk ret 

Som tidligere nævnt, er der ikke udarbejdet specifikke vejledninger fra OECD vedrørende 

finansielle transaktioner, dog finder de gængse principper fra OECD TPG dog ligeledes 

anvendelse for prisfastsættelsen af finansielle transaktioner. 

I Den Juridiske Vejledning fra SKAT, omtales i alt tre specifikke metoder, som SKAT vejleder 

til at danske skatteydere tager udgangspunkt i, når de skal prisfastsaette deres kontrollerede 

gæld. Der er dog ikke tale om entydige vejledninger, men snarere om metoder til hvilke 

64  Transfer Pricing Guidelines 2017 chapter 1, afsnit C og D. 
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forhold, som en prisfastsættelse bør tage højde for, og hvad en dokumentation af en 

armslængdepris bør afklare og indeholde. Ud over de tre metoder nævner Den Juridiske 

Vejledning ligeledes forhold vedrørende koncerner og kreditvurdering, samt omtalen af 

koncernfordele som ligeledes behandles i OECD TPG, som implicitte koncernfordele. 

4.2.2.1 Den frie markedsprismetode 

Ved prisfastsættelse af kontrollerede lån anvendes det frie markeds prismetode65 oftest, da 

der foreligger rigtig meget data på lån mellem eksterne parter. Det, at der foreligger meget 

data, er ikke ensbetydende med, at metoden er let at anvende, da de transaktioner som 

anvendes til prisfastsættelsen, skal være sammenlignelige. 

Skattestyrelsen har ved Den Juridiske Vejledning defineret, at en kontrolleret transaktion er 

sammenlignelig med reference transaktionen når flg. betingelser er opfyldt: 

"De væsentlige sammenlignelighedsfaktorer for transaktionerne er de samme og 

eventuelle forskelle mellem transaktionerne har ikke væsentlig indflydelse på 

prisfastsættelsen, eller det er muligt at justere for forskellene og derved gøre transaktionerne 

sammenlignelige." 66 

Hvad angår finansielle transaktioner, vil væsentlige sammenlignelighedsfaktorer ofte udgøres 

af lånets løbetid, valuta, kreditvurderingen af låntager, men også lånets stilling i 

prioritetsrækkefølgen. Ligeledes er det et vigtigt element, at parternes funktioner, risici og 

aktiver, herunder kontrol over finansielle og driftsmæssige aktiviteter og forretningsplaner, 

bør være sammenlignelige. 

Metoden forudsætter en meget stor sammenlignelighed af mange af de ovenstående faktorer 

som oftest kan være meget virksomhedsspecifikke, da selv mindre justeringer kan medføre 

relativt store forskelle i graden af præference mellem de to transaktioner, hvilket vil afspejle 

65  Jf. ovenstående afsnit 3.2.2.1 
66  Den Juridiske Vejledning, C.D.11.10.2.1 - CUP-metoden 
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sig i renten. Trods mængden af tilgængelig data kan det således være meget svært at finde en 

god referencetransaktion. 

I forhold til dansk lovgivning accepterer skattemyndighederne på nuværende tidspunkt, som 

udgangspunktet ikke, at den kontrollerede transaktion prises baseret på et lånetilbud fra en 

uafhængig part. Dette skyldes primært, at der ikke vurderes at være sammenlignelighed 

mellem en afsluttet transaktion og et tilbud om en lånetransaktion. I seneste publikation fra 

OECD67 diskuteres det dog, om netop eksterne lånetilbud kan anvendes i vurderingen af 

armslængde for en given transaktion. 

4.2.2.2 Lånemarginmetoden 

Lånemarginmetoden kan sammenlignes med en form for costplus-metode for finansielle 

transaktioner. Metoden tager udgangspunkt i de omkostninger, som långiver har ved at stille 

kapitalen til rådighed for låntager. Dette kan således være omkostninger forbundet med egne 

renter, risiko forbundet med lånearrangementet, men også den praktiske administration og 

servicering samt løbende vurdering af låntagers betalingsevne. Herudover pålægges der en 

margin, som långiver er berettiget til, som følge af de funktioner og risici som långiver 

pådrager sig, ved at stille denne kapital til rådighed. 

Ved brug af denne metode, skal der fortsat tages højde for lånets karakteristika, hvor 

rentesatsen afhænger af elementer som løbetid, risici, valuta mv. 

Jf. Den Juridiske Vejledning, er der dog fortsat krav om, at transaktionen sammenlignes med 

en referencetransaktion der er afsluttet mellem uafhængige parter for at kunne vurdere, om 

armslængdeprincippet er opfyldt. Dette er således i overensstemmelse med tanken om, at 

man ikke kan påvise at armslængdeprincippet er overholdt, uden at benytte en 

referancetransaktion, der er afsluttet mellem uafhængige parter. 

Metoden er sjældent brugt i praksis, da det kan være svært at fastlægge prisen på de 

forskellige elementer. Er det efterfølgende lykkedes at prise elementerne, skal der alligevel 

67  Discussion Draft af juli 2018 
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udarbejdes en analyse af prisfastsættelsen sammenholdt med en referencetransaktion, som 

der gøres ved den frie markedsprismetode. 

4.2.2.3 Diskonto +4 pct. ("normal renten") 

Før LL §2 blev stadfæstet, anvendte man den af Nationalbanken fastsatte rente diskonto +4 

pct. Dette ansås som værende et udtryk for en rente på markedsmæssige vilkår, som hermed 

levede op til armslængdetesten. Den Juridiske Vejledning omtaler ligeledes denne metode, 

men anerkender dog kun metoden, såfremt det baseret på en individuel vurdering, ikke er 

muligt at fastlægge armslængderenten med en rimelig grad af sikkerhed. 

I forarbejderne til LL anerkendes metoden, og den kan i og for sig fortsat anvendes på 

retsfølgesiden. I en dom ved Højesteret i 200768  blev der foretaget rentekorrektion på 

baggrund af diskonto +4 pct., under forudsætning af, at det ikke var muligt at opgøre prisen, 

baseret på en individuel konkret vurdering. Tilsvarende hjemviste Landskatteretten i 201869 

SKATs rentekorrektion i en sag om forrentning af en fordring mellem hovedanpartshaver og 

et selskab, som efter SKATs overbevisning, kunne forrentes med diskonto +4 pct. SKAT havde 

anvendt denne metode (diskonto +4 pct.) uden at foretage en individuel vurdering, hvilket 

Landsskatteretten ikke accepterede, med henvisning til afgørelsen i Østre Landsret i 2009.70 

Det kan således konkluderes, at metoden kan anvendes inden for dansk lovgivning, såfremt 

det ikke er muligt at fastsætte en armslængdepris på baggrund af en konkret vurdering. 

Værdien af metoden kan være brugbar i konkrete sager inden for landets grænser, og kan her 

være en løsning, når armslængdeprisen baseres på usikre faktorer. I den internationale 

skatteret ved prisfastsættelse af transaktioner over landegrænser, er metoden dog tæt på 

værdiløs, da denne ikke er accepteret af OECD, men er udviklet via dansk lovgivning. Man må 

således forvente, at en kontraherende skattejurisdiktion ikke uden videre vil acceptere en 

sådan prisfastsættelse. 

68 TfS 2007, 942 H/SKM2007.635 
69  SKM2018.122.LSR 
70 SKM.2009.28.0LR 
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4.2.2.4 Rentefrit lån opfylder i nogle tilfælde armslængde 

Der forekommer i praksis også tilfælde, hvor lån mellem uafhængige parter bliver ydet på 

rentefri basis. Dette ses eksempelvis med varekøb på kredit, hvor betalingsbetingelserne 

bliver brugt som et differentieringsparameter i markedet. Betalingsbetingelser afviger fra 

branche til branche, men det er ikke unormalt at se en uforrentet fodring med et forfald på 

mellem 45-90 dage mellem virksomheder. Dette understreger således vigtigheden af at 

anerkende transaktionen, som den faktisk er udformet og i den økonomiske kontekst, som 

den er opstået i. Fordringer opstået som følge af varekøb, betragtes ikke som gratis lån, 

selvom der ikke betales en rente heraf. Aflønningen ligger oftest i prisen på varen i stedet, som 

oftest her vil være dyrere, end ved et kontant salg, hvorfor man kan udlede, at varepriser 

indeholder en implicit rente. 

Dette kan ligeledes eksemplificeres ved den amerikanske Perkin-Elmer71 sag, hvor 

skattemyndighederne havde foretaget en korrektion af et moderselskabs varekøb fra en 

dattervirksomhed. Justeringen var begrundet i, at bruttofortjenesten på den interne handel 

var 31,5 pct. mens datterselskabets eksterne transaktioner havde en bruttofortjeneste på 34,1-

36,2 pct. Moderselskabet betalte datterselskabet kontant, og når der blev justeret for prisen på 

kredittiden for de eksterne transaktioner, faldt bruttofortjenesten for disse til 31,9-32,5 pct., 

hvorfor retten konkluderede, at der ikke var grundlag for en korrektion. 

4.2.3 Udfordringer ved at applikere armslængde 

Når uafhængige parter indgår en finansiel fordring med en ekstern modpart, vil de overveje 

alle andre mulige alternativer, der er realistisk tilgængelige, og vil i teorien således kun indgå 

fordringen, såfremt det er den mest fordelagtige, set i forhold til dens kommercielle 

aktiviteter. Eksempelvis vil en virksomhed, der yder en fordring og stiller kapital til rådighed, 

altid overveje alternative investeringsmuligheder, hvor midlerne kan placeres. Ligeledes skal 

en sådan disposition ses fra låntagers perspektiv, hvor det ikke alene er virksomhedens evne 

til at servicere lånet og dets ydelser, der afgør omfanget, størrelse og vilkårene. Dette vil oftest 

71  Perldn-Elmer Corp. v. Commissioner, TCM 1993-414 (1993). 
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være de kommercielle krav til virksomhedens drift, samt overvejelser omkring finansiel 

gearing, der vil spille en afgørende rolle. 

I et ideelt scenario ville en sammenlignelighedsanalyse muliggøre identifikation af identiske 

finansielle transaktioner mellem uafhængige parter, der matcher den testede transaktion i alle 

henseender. Som følge af de mange involverede variabler er det dog oftest mere sandsynligt, 

at potentielle sammenlignelige transaktioner afviger fra den testede transaktion. Her vil det 

være nødvendigt at overveje, om sådanne forskelle vil have en væsentlig indvirkning på 

prisen. Hvis der er tale om mindre forskelle, af kvantitativ karakter, eksisterer der god kvalitet 

af data, som kan benyttes til at prise en eventuel forskel i valuta. Hvis forskellen derimod 

udgøres af kvalitative forskelle, eksempelvis i form af forskellige forretningsplaner, er det 

langt sværere at prise, fordi man ikke på samme måde har adgang til informationerne, hvorfor 

opgaven bliver strengt kompliceret. Herunder gennemgås en række af de væsentlige forhold, 

der bør behandles, når en prisfastsættelse skal materialiseres, og når den eksakte 

identifikation af den finansielle transaktion foretages. Ligeledes belyses de udfordringer som 

parterne i et kontrolleret miljø står over for, når de skal prisfastsætte koncernforbundne 

finansielle transaktioner. 

4.2.3.1 Realydelsens egenskab 

Der findes mange forskellige varianter af finansielle produkter og transaktioner i markedet, 

som har vidt forskellige funktioner og attributter. Variationen af de forskellige produkter må 

forventeligt have indflydelse på prisen. Det er derfor centralt, at produktets funktioner og 

attributter dokumenteres, når kontrollerede finansielle produkter og transaktioner skal 

prisfastsættes. Ved et kontrolleret lån, kan disse karakteristika således være; beløb, løbetid, 

betalingsplan, geografisk lokation, valuta, rente mv. som alle er faktorer, der kendetegner 

lånet, og må forventes at have indflydelse på prisen. 

Disse forhold anses som nogle af de mere håndgribelige, når sammenholdelse med en 

referencetransaktion foretages. Det bør alt andet lige være relativt simpelt at foretage 

sammenligning af et låns løbetid og vurdere, hvorvidt dette er identisk med 
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referencetransaktionen. De "simple" karakteristika ved en finansiel transaktion, vurderes, 

således ikke at være kerneårsagen til problematikkerne ved prisfastsættelse af kontrollerede 

finansielle transaktioner. 

4.2.3.2 Kontraktsvilkår 

Når finansielle fordringer indgås mellem uafhængige parter, er de kontraktmæssige vilkår 

oftest detaljeret beskrevet, da aftalen danner grundlaget for selve transaktionen. Det ses dog 

ofte, at finansielle fordringer der indgås mellem afhængige parter, ikke altid får beskrevet 

detaljerne lige så fyldestgørende, eller at der egentlig er inkonsistens mellem aftalen og den 

faktiske adfærd. Her vil det således være nødvendigt at undersøge andre dokumenter samt 

opnå en forståelse for den faktiske adfærd parterne imellem. 

Der hviler således en hvis usikkerhed i indholdet af sådanne kontraktmæssige vilkår, hvilket 

OECD har forsøgt at imødegå med det nye armslængdeprincip, hvor der også lægges vægt på 

den faktiske handlemåde. 

Sammenlignet med andre typer af kontrollerede transaktioner udgør det kontraktuelle 

grundlag et relativt væsentligt element, når den finansielle transaktion skal kortlægges. Dette 

skyldes, at det netop er i kontrakten, at de vilkår og funktioner kortlægges, som efterfølgende 

har afgørende indflydelse på prisfastsættelsen. Kontrakten kan således defineres som 

udgangspunktet for prisfastsættelsen, eftersom denne er juridisk bindende for så vidt angår 

det i kontrakten aftalte. 

4.2.3.3 Funktionsanalysen 

I den eksakte afgrænsning af den finansielle transaktion er funktionsanalysen en 

nødvendighed. Analysen søger, at afdække de funktioner der udføres, de benyttede aktiver, 

samt de oplevede risici hos de forbundne parter i den kontrollerede transaktion. I et konkret 

tilfælde ved et kontrolleret lån, vil de centrale funktioner hos långiver typisk inkludere en 

analyse og evaluering af de iboende risici forbundet med lånet, herunder kapabiliteten til at 

binde kapital til lånet. Derudover vil funktioner bestå i at fastlægge betingelserne for lånet, 

samt at organisere og dokumentere dette i de kontraktmæssige vilkår, samt om der bør ske en 
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løbende monitorering og gennemgang af lånet. En sådan funktionsanalyse kan ligeledes 

indeholde overvejelser omkring, hvordan tilsvarende informationer ville blive kreditvurderet 

ud fra, hvad en kommerciel långiver ville tilbyde, eller hvilken kreditvurdering som et 

kreditvurderingsselskab, ville have konkluderet. 

Det er projektets opfattelse, at detaljeret kortlæggelse af funktioner, risiko og aktiver sker i et 

begrænset omfang, når der er tale om kontrollerede aftaler omtalt i ovenstående afsnit. 

Såfremt de kontrollerede aftaler er mindre detaljerede og nøjagtige, bliver det grundlag 

hvorfra prisen skal udledes, på samme måde præget af usikkerhed. 

I overensstemmelse med TPG 2017, skal der ske en aflønning i overensstemmelse med de 

funktioner, risici og aktiver, som hver part påtager sig og bidrager med. Rent teknisk vil det 

betyde, at der i en MNK skal ske en aflønning af den enhed, som varetager funktionerne i 

form af løbende monitorering mv. for et respektivt lån. Forklaringen til den oftest begrænsede 

detaljegrad i de interne aftaler kan skyldes, at disse funktioner i visse tilfælde udføres af en og 

samme part. Hvis der eksempelvis er tale om en finansfunktion i en MNK, som har til formål 

at varetage disse opgaver. 

4.2.3.4. Økonomiske omstændigheder 

For at kunne opnå sammenlignelighed kræves det, at de markeder hvor en reference-

transaktion opererer, ikke har forskeligheder til den kontrollerede transaktions marked, som 

måtte påvirke prisfastsættelsen væsentligt, eller at passende justeringer kan foretages med 

rimelig sikkerhed. 

Prisfastsættelse af finansielle transaktioner, bør substantielt variere set i forhold til de 

foreliggende økonomiske omstændigheder. Forhold som geografiske lokationer, lokal 

lovgivning eller forretningssektorer og brancher, kan have indflydelse på prisen. 

Andre makroøkonomiske forhold kan ligeledes have væsentlig indflydelse på prisfastsættelse 

af transaktionen, som eksempelvis rentetilpasninger fra centralbankerne, eller finansielle 
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begivenheder i form af kriser og tilsvarende. Det præcise tidspunkt for udstedelsen og den 

efterfølgende løbetid kan således have betydelig påvirkning, både hvad angår optagelsen for 

den faktiske kontrollerede transaktion, samt ved analyse af referencetransaktionen. 

Eksempelvis er det sjældent set, at historisk data over en periode på flere år af 

låneudstedelser, vil kunne benyttes som uafhængigt sammenligningsgrundlag. Modsatrettet 

er det i sin umiddelbarhed mere sandsynligt, at jo mindre den tidsmæssige forskel er, på 

referencetransaktionen og den kontrollerede transaktion, jo mindre er sandsynligheden for 

makroøkonomiske forskelle, som pr. definition skal prisfastsættes, og dermed er graden af 

kvalitativ vurdering og skøn minimeret. 

Af andre økonomiske forhold der har påvirkning på prisfastsættelsen, kan nævnes den 

økonomiske vækst, kursudviklinger, inflationsrater, som alle har påvirkning på långivers 

afkast på alternative investeringsmuligheder, og påvirker således kravet til afkast og rente ved 

et eventuelt udlån. Pris- og markedsværdiudviklinger på renteswops, optioner og lignende 

finansielle tekniske instrumenter har også en afledt effekt på prisfastsættelsen. Har man 

eksempelvis indgået et variabelt forrentet lån med en uafhængig tredjepart, som er afdækket 

af en renteswop, der låser renten, og tilsvarende er repræsenteret ved en markedsværdi, så er 

det jo lige pludselig ikke låneaftalen der skal prisfastsættes, men i stedet det finansielle 

instrument, der egentlig påvirker den faktiske omkostning forbundet med lånet. 

De makroøkonomiske forhold er således et af de elementer, der er med til at øge 

kompleksiteten ved prisfastsættelsen, når der ikke foreligger nærmere detaljeret vejledning 

inden for området. Det faktum, at såfremt man har udarbejdet et detaljeret kontraktuelt 

grundlag for den finansielle transaktion hvor de respektive funktioner, risici og aktiver er 

detaljeret beskrevet og transaktionens eksakte karakteristika er defineret, kan det alligevel 

være problematisk, at prisfastsætte en eventuel tidsmæssig forskel til en sammenlignelig 

referencetransaktion. Hvordan fastsættes en prisforskel i en rentesats på et kontrolleret lån, 

der er drevet af en tidsmæssig begivenhed, i form af eksempelvis negative vækstrater på 

Fondsbørsen i perioden mellem indgåelsen af den kontrollerede transaktion og 

referencetranskationen. 
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Det kan ligeledes være priseffekten på et kontrolleret lån til en virksomhed, der eksporterer til 

Østen, men hvor der mellem referencetransaktionen og den kontrollerede, er sket et 

terrorangreb, hvorfor den fremtidige vækst på eksportmarkedet er tvivlsom, hvordan 

fastsættes prisen for dette? 

Man kan godt argumentere for at mange af disse udfordringer ved at prise en finansiel 

transaktion, er de opgaver som den finansielle sektor står over for hver dag, og som de løser 

gennem due diligence og risikoanalyser. Det er dog projektes klare opfattelse, at der her er en 

signifikant forskel på den finansielle sektors evner og muligheder for at prisfastsætte dette, 

eftersom det er deres kerneydelse. Yderligere er den finansielle sektor restriktiv og hårdt 

reguleret, i forhold til covernants, lånegrader og lignende, som de skal operere indenfor. 

Når de samme spørgsmål om prisfastsættelsen ønskes besvaret i transfer pricing 

sammenhæng, stiller Skattestyrelserne mere eller mindre de samme krav til MNKer i andre 

sektorer og brancher, hvor finansieringsaktivitet med rette kan defineres som en følgeaktivtet. 

Yderligere eksisterer der ikke tilsvarende regulering, og på nuværende tidspunkt ej heller en 

egentlig vejledning fra OECD til, hvordan man konkret kan foretage en rimelig 

prisfastsættelse af kontrolleret gæld. Dette er således blot med til at illustrere, at en af 

årsagerne til kompleksiteten ved prisfastsættelsen af de finansielle transaktioner, skyldes de 

mange forskellige forhold, der er med til at påvirke prisfastsættelsen på hver sin måde, både i 

sin direkte og indirekte form. 

4.2.3.5 Forretningsstrategier 

De konkrete forretningsstrategier bør ligeledes være beskrevet, når den eksakte afgrænsning 

af den finansielle transaktion foretages. Dette skyldes, at forskellige forretningsstrategier, kan 

have væsentlig indflydelse på de vilkår, som en aftale mellem uafhængige parter ville være 

indgået under. 

Dette kan skyldes, at en uafhængig långiver kan være villig til at tilbyde et lån med givne 

vilkår, under forudsætning af at modparten ønsker at eksekvere et virksomhedsopkøb, mens 

tilsvarende vilkår ikke ville tilbydes, hvis virksomheden var i en mere passiv fase. 
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Knyttet til forretningsstrategien, kan man ligeledes stille spørgsmålet, om hvilket omfang 

disse finansielle transaktioner skal behandles efter, og om hvorvidt man burde opstille nogle 

guidelines for dette. På nuværende tidspunkt er den overordnede tanke, at en finansiel 

transaktion skal prises i overensstemmelse med en tilsvarende afsluttet transaktion mellem 

uafhængige parter. Arbejdsbyrden i relation til kortlægning og prisfastsættelsen af den 

finansielle transaktion, er overordnet set i samme størrelsesorden, afhængigt af om der er tale 

om et stort lån, der har en løbetid der strækker langt ud i fremtiden, eller der er tale om 

mindre mellemværender, der blot er åbentstående i kortere perioder. Begge typer af 

finansielle transaktioner skal principielt forrentes i overensstemmelse med markedsmæssige 

vilkår. Grundlæggende kan det potentielt være sværere og mere omkostningstungt at finde en 

referencetransaktion, for et mellemværende mellem to kontrollerede parter med en relativ 

kort løbetid. Omvendt er de skattemæssige konsekvenser oftest mindre, da en kort løbetid alt 

andet lige vil resultere i en kortere rentebetaling og en mindre risiko. 

4.2.3.6 Delkonklusion 

De primære udfordringer ved prisfastsættelse af finansielle transaktioner i det kontrollerede 

miljø, kan primært tilskrives omfanget og usikkerheden af alle de parametre, der individuelt 

og samlet påvirker prisfastsættelsen og renteniveauet. For at gøre sagen endnu mere 

kompleks er variationen af udbudte produkter for finansielle transaktioner utrolig 

omfangsrig, og der findes utrolig mange varianter og egenskaber, som adskiller produkterne 

fra hinanden, og dermed forventeligt også prisen. 

Forskellen udmønter sig i teknikaliteter og specifikationer på transaktionerne, som løbetid, 

kurs og tilsvarende, men ligeledes udgør tidsmæssige forskelle et væsentligt aspekt ved 

sammenligning til en eventuel referencetransaktion. Det er oftest meget vanskeligt at finde en 

referencetransaktion, der er udarbejdet under samme vilkår som har samme 

produktspecifikationer og er effektueret på samme tidspunkt. Den tidsmæssige forskel 

resulterer i prisfastsættelse af påvirkninger fra makroøkonomien, hvorfor prisfastsættelsen i 

høj grad bliver præget af kvalitativt skøn baseret på diverse forudsætninger. 
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De væsentligste udfordringer ved prisfastsættelsen af finansielle transaktioner opstår som 

følge af, at en direkte sammenlignelig referencetransaktion er tæt på umulig at identificere i 

praksis, hvorfor prisfastsættelse af en kontrolleret finansiel transaktion er præget af en 

usikkerhed ved prisfastsættelse af disse forskelle, baseret på kvalitative vurderinger og skøn. 

Disse kvalitative skøn er endvidere udført af virksomheder, hvor finansiering ikke er deres 

kerneområde, men snarere en følgeaktivitet ved drift af styring af en MNK, hvorfor det må 

antages, at disse med rette ikke besidder samme kompetencer og kapaciteter som aktører i 

den finansielle sektor. Dette er således med til at illustrere behovet for tilpassede vejledninger 

i, hvordan finansielle transaktioner prisfastsættes, så både skatteydere og skattemyndigheder 

kan være tilfredse med den respektive fordeling af skattebetalinger mellem forskellige 

skattejurisdiktioner. 

4.3 OECD Discussion Draft 

Som tidligere nævnt har OECD ikke udgivet specifik vejledning omkring prisfastsættelse af 

finansielle transaktioner udover de alment gældende og accepterede metoder, hvoraf den frie 

markedsprismetode oftest anvendes. Denne metode omtales ligeledes i OECDs 

diskussionsudkast af 3. juli 2018, mens forslag til to nye metoder præsenteres og drøftes, i 

form af Bank opinions og Risk-free rate of return. Disse introduceres indledningsvist 

herunder, og efterfølgende behandles udvalgte rådgiverkommentarer omkring styrker og 

svagheder ved disse. 

4.3.1 Bankvurderinger 

Det beskrives, at der under visse omstændigheder kan bevises armslaengdeprincippet ved at 

fremvise skriftlige tilbud fra uafhængige banker for at angive, hvilken rentesats banken vil 

anvende for det efterspurgte lån til den pågældende virksomhed. Dog vil dette stride mod 

armslaengdeprincippets tilgang, da det ikke er faktiske transaktioner, samt at sådanne tilbud, 

måske ikke vil være det endelige lånetilbud. Til trods for dette, må man formode at en 

kommerciel långiver, vil udføre de relevante due dilligence arbejder og 
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godkendelsesprocesser, for at kunne fremsende et konkret tilbud, under de givne 

omstændigheder. 

I de fremsendte kommentarer fra respondenterne,72 er der bred enighed om, at OECD bør 

genoverveje, hvorvidt et ekstern bankvurdering kan benyttes i arbejdet ved fastlæggelse af 

armslængdeprisen for en finansiel transaktion. Diskussionerne påpeger, at man ikke bør 

underkende de værktøjer og den viden som den finansielle sektor besidder i forhold til 

prisfastsættelse af sådanne transaktioner. 

Bankvurderinger har gennem tiden været underkendt, eftersom der ikke er tale om 

sammenligning med en faktisk eksisterende armslængdetransaktion, men snarere en 

hypotetisk transaktion, eftersom denne ikke er eksekveret. Her pointerer flere af 

respondenterne, at de ikke ser en udfordring ved at sammenholde med en hypotetisk 

transaktion, da dette allerede er konformt med den af OECD anerkendte metode ved Profit-

Split analysen. Flere respondenter vurderer ligeledes, at en prisfastsættelse ved hjælp af en 

bankbekræftelse, vil komme tættere på den sande armslængdepris, end prisfastsættelse af en 

forskel mellem den kontrollerede transaktion og referencetransaktioner, ud fra en proxy, ved 

brug af den frie markedsprismetode. 

Der er således bred enighed om, at muligheden for at understøtte prisfastsættelse på 

baggrund af bankbekræftelser bør revurderes i forhold til, hvorvidt man er klar til at acceptere 

dette i den Internationale Skatteret. 

4.3.2 Risk-free rate of return 

Risk-free rate of return, eller risikofrit afkast er en metode, der introduceres af OECD, som 

kan benyttes, når långiver ikke udfører nogle funktioner forbundet med at yde lånet, samt at 

risikoen ved lånet kan vurderes at være så lav, at der ikke er risiko for tab. Her vil man således 

kunne anvende renten for et risikofrit afkast, som er det hypotetiske afkast for en investering 

72  Comments Received on the Publicv Discussion Draft Financial Transactions af 14. September 2018 
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uden risici. Der findes dog ingen sådan eksakt investering, da der teoretisk altid vil være en 

risiko, hvorfor der i stedet refereres til en proxy herfor, som kunne være statsobligationer eller 

tilsvarende, hvor risikoen for konkurs er begrænset. Herudover introduceres metoden Risk 

adjusted rate of return, som lægger sig op ad den i Dansk Retsvæsen udviklede metode om 

diskonto + 4 pct. Der er altså tale om en risikofri investering, tillagt et individuelt risikotillæg. 

I kommentarerne fra de forskellige rådgivere og eksperter drøftes det, hvorvidt der i praksis 

eksisterer et risikofrit lån. Det at stille likviditet til rådighed vil i praksis altid være forbundet 

med en risiko, som bør honoreres, såfremt den er optaget mellem uafhængige parter. I forhold 

til det i diskussionsudkastet fremlagte supplement i form af Risk-adjusted rate of return, 

forholder rådgiverne sig særdeles kritisk omkring dette. Tanken er her, at der skal pålægges et 

yderligere risikotillæg, for at aflønne forskellen på det risikofrie lån og den konkrete 

transaktion. Her skal det risikofrie lån sammenlignes med den risikofrie rente for at 

supportere og opfylde armslængdeprincippet, ved at sammenligne til en faktuel transaktion 

mellem to uafhængige parter, mens en proxy skal benyttes til at prise den forskel, der udgøres 

af den faktiske risiko. Diskussionsoplægget kritiseres her for ikke at indeholde tilstrækkelig 

vejledning i, hvorledes en sådan forskel skal prises, samt hvilken metode man i så fald bør 

anvende. Konklusionen herved er således ikke en klar afvisning, men at der er bred enighed 

om, at det vil kræve nærmere konkret vejledning, for at kunne vurdere anvendeligheden og en 

heraf afledt effekt i praksis. 

4.4 Væsentligste påvirkning ved prisfastsættelsen 

Baseret på de i projektet identificerede udfordringer ved at prisfastsætte kontrollerede 

finansielle transaktioner, er der i det efterfølgende afsnit redegjort for de forhold, der er 

væsentlige i forhold til at fastlægge den eksakte transaktion, og som anses som en 

nødvendighed for at kunne prisfastsætte transaktionen i forbindelse med udarbejdelsen af 

sammenlignelighedsanalysen. 

De respektive faktorer der indgår i den konkrete afgrænsning af den faktiske finansielle 

transaktion, vil være forskellig afhængig af typen af transaktionen, men også af branche og 
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formålet med lånet. Den finansielle sektor er meget specifik, og finansielle transaktioner har 

særlige træk og økonomiske karakteristika, som ikke altid kan overføres og sammenholdes 

direkte med en traditionel transaktion. For herved at kunne foretage en eksakt og præcis 

afgrænsning af den finansielle transaktion, bør følgende faktorer identificeres og analyseres, 

med det formål at kunne fastlægge armslaengdeprisen på den finansielle kontrollerede 

transaktion. Det er således projektets klare overbevisning, at nedenstående som minimum bør 

indgå i prisfastsættelsen og i dokumentationen heraf af en finansiel transaktion, samt kunne 

være hvad en eventuel fremtidig vejledning fra OECD kunne indeholde. 

.1) Den finansielle transaktions kontraktmæssige vilkår og karakteristik 

2) Det underliggende formål med den finansielle transaktion 

3) Funktionsanalyse af långiver og -tager. 

4) Sektor- og landespecifikt risikotillæg, samt eventuelle andre justeringer. 

1. Den finansielle transaktions kontraktmæssige vilkår og karakteristik 

Produkternes kendetegn og karakteristika kan være vidt forskellige, hvilket ligeledes har en 

effekt på risikoprofilen og adfærden hos hhv. Långiver og -tager. Eksempelvis vil et stående 

lån være forskellig fra et annuitetslån, en kassekredit (RCF) eller et kapitalejerlån, hvor 

rentebetaling sker ved yderligere tilskrevet gæld (PIK). De forskellige lånetyper har forskellige 

finansielle risici, og kræver således forskelligt sikkerhedskrav i form af solvens, hvorfor 

risikoprofilen og afkastet vil være prissat forskellige i markedet. De centrale elementer som 

bør beskrives i det kontraktuelle grundlag for den finansielle transaktion er; 

- Forpligtelsen og forfaldstidspunkterne for rentebetalinger eller rentetilskrivninger, 

- Retten til at kunne kræve betalinger fra låntager (enten renter eller afdrag, afhængig af 

typen), 

- Retten til at kunne foretage ekstraordinære afdrag, samt den afledte effekt heraf. 

- Løbetiden og tilstedeværelsen af en fast eller variabel tilbagebetalingsdato. 

- Den sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for at sikre långiver. 

- Eventuelle restriktioner mod at optage ekstern finansiering, med en højere prioritet i 

lånerækkefølgen. 

- En definition af hvad långiver skal betale, såfremt gælden misligholdes. 
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2. Formålet med den finansielle transaktion 

Formålet med den finansielle transaktion er væsentlig at tage i betragtning for at kunne 

udføre en tilstrækkelig sammenlignelighedsanalyse. Formålet med lånet har direkte 

påvirkning på den iboende risiko og den konkrete kreditvurdering af låntager. Ved 

eksekvering mellem uafhængige parter, ville långiver overveje forskellige proxy for at 

fastlægge låntagers kreditværdighed for særskilte finansielle transaktioner, afhængig af 

formålet herved. Påvirkningen af risiko og kreditvurdering kan illustreres ved tre klassiske 

eksempler på forskellige formål med finansiering. 

- givent formål for optagelse af finansiering kunne være i forbindelse med 

iværksætteri eller en eksisterende virksomhed med et nyt projekt, som ønskes 

eksekveret. Ved denne type af formål er finansieringen af lånet bundet op på et projekts 

fremtidige forventede pengestrømme og performance, hvor sikkerheden i sin 

umiddelbarhed bindes op på projektets idé, samt eventuelle aktiver og rettigheder. Her 

bør man identificere, hvor i fasen projektet befinder sig, samt vurdere kvaliteten af den 

underliggende forretningsplan. Her vil det således være forretningsplanen, der vil 

danne grundlag for risikovurderingen sammen med makroøkonomiske forhold. Det 

essentielle er, at risikovurderingen kigger fremad, hvorfor denne type af formål, kan 

tendensere til risikofyldte, da historisk performance ikke eksisterer. 

- Et andet formål kunne være finansiering af investeringer i aktiver eller ejendomme. 

Her vil långiver oftest tage sikkerhed i aktivet, mens prisfastsættelsen af en sådan 

transaktion i væsentlighed vil afgøres af aktivets afkastvurdering. Har aktivet et 

historisk og forventeligt højt afkast, vil den finansielle risiko ved lånet være relativt lavt 

og renten tilsvarende. Ved en investering i aktiver bør en afkastvurdering af det 

investerede aktiv indgå i den eksakte beskrivelse af den finansielle transaktion, da dette 

er et væsentligt element i prisfastsættelsen. 

- Et tredje formål kunne være finansiering af den faktiske drift i en virksomhed. Her vil 

kreditvurdering af låntager være bundet op på den faktiske drift i virksomheden, og her 

vil historiske resultater kunne benyttes til at vurdere rentabiliteten af virksomheden, 

dens risikoprofil og evne til at servicere et eventuelt lån. 
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3. Funktionsanalyse af långiver og -tager. 

Der skal udføres en faktisk funktionsanalyse af de funktioner, risici og aktiver som långiver og 

låntager udfører og påtager sig ved etablering af den konkrete finansielle transaktion. Her er 

det ligeledes væsentligt at overveje rollen ved en eventuel etableret finansiel funktion i en 

MNK. 

4. Sektor og landespecifikt risikotillæg, og eventuelle justeringer 

En finansiel transaktion, bør ligeledes adresseres i forhold til den sektor eller branche som 

MNK'en opererer, samt hvor låntager konkret har sin aktivitet. En finansiel transaktion kan 

ikke analyseres tilstrækkeligt uden særskilt at forholde sig til branchen og dens kendetegn. 

Herunder bør volatiliteten i branchen og væsentlige nøgletal som eks. Cash Conversion Cycle 

(CCC)73 inddrages samt kapitalintensiteten i markedet, da disse faktorer påvirker et 

potentielt afkast. 

Hvis man eksempelvis kigger nærmere på gæld til egenkapital forholdet, vil dette i sin natur 

være højere i en branche, der kræver en tung infrastruktur med store investeringer til følge. 

Eksempelvis vil en energiproducent have en højere gæld til egenkapital forhold end en 

grossistvirksomhed. Industrien og branchen har således effekt på, hvordan en virksomheds 

finansieringsstruktur er opbygget. 

Et andet eksempel, kan være i forhold til virksomhedens CCC. Her vil en virksomhed med en 

CCC have et større behov for kortfristede finansieringsaktiviteter, som f.eks. en kassekredit, 

for at kunne betale sine fordringer i takt med, at de forfalder. 

En analyse af branchen vil således give et grundlag for vurdering af den gennemsnitlige 

nødvendige kapital og finansiering, som vil være med til at skabe en forståelse og rationale for 

de finansielle transaktioner. Analysen af branchen er ligeledes essentiel for at opnå viden 

omkring en retvisende branchestandard, som ligeledes ville kunne styrke argumentationen i 

73  Nøgletal for antal dage fra virksomhedens investeringer som lager transformeres til likvider. 
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forhold til prisfastsættelse i overensstemmelse med armslængde for den specifikke type af 

finansielle transaktioner. 

Det landespecifikke risikotillæg er ligeledes essentielt, når den finansielle transaktion skal 

kortlægges. Når den specifikke risiko ved transaktionen vurderes, bør den geografiske 

lokation af långiver og dens aktivitet indgå i overvejelserne. Inflation, politisk stabilitet, 

markedsstabilitet, lokal lovgivning, valutakurser mv. Er forhold der afviger på tværs af 

geografiske lokationer, og har som alle påvirkning på den oplevede risiko ved en finansiel 

transaktion. Det at låne penge til en virksomhed der befinder sig på et spirende marked, kan 

være forbundet med større risiko end en tilsvarende virksomhed, på et modent marked. 

Såfremt ovenstående kortlægges for en specifik finansiel transaktion, er det projektet klare 

vurdering, at det vil være lettere at identificere en given referencetransaktion, hvor tilsvarende 

parametre er sammenlignelige. Dette vil således skabe et bedre overblik over arbejdet, ved at 

fastlægge armslængdeprisen for en finansiel transaktion. 

5. Behandling af cash pools jf. OECD 

5.1 Definition samt beskrivelse af cash pools 

Hvis en koncern vælger at oprette en cash pool ordning, er det primært for at undgå 

finansieringsudgifterne ved eksterne lån. Denne gevinst opstår primært som 

koordinationsgevinst i form af rentemarginalen mellem koncernens ind- og udlånsrenter samt 

deres stordriftsfordele over for banken. Dertil kan en cash pool ordning også forbedre 

likviditetsstyringen samt udelukke nogle former for bankgebyrer. 

Der er to hovedformer for cash pools: 

Fysiske ordninger: (Zero- and target-balancing cash pool) Denne ordning medfører fysiske 

overførsler af likviditet mellem enhedernes hovedkonti, hvilket også er dette beløb, der 

beregnes renter ud fra. Denne overførsel sker i slutningen af hver dag. Deltagernes konti 
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bliver enten nulstillet eller efterlades med en vis aftalt likviditet. En administrator udfører 

flere forskellige funktioner, herunder påtagen af risiko. 

Virtuelle ordninger: (Notional cash pool) Der er ingen overførsel af penge, hvorfor der ikke er 

tale om et lån mellem parterne. Banken har derimod en fiktiv hovedkonto til parternes 

mellemværender, for at kunne beregne en samlet rente for nettolikviditeten. 

Der kan også være andre variationer end de to ovenstående. Dette hvis en cash pool skal 

imødekomme specifikke behov for virksomheden. F.eks benytter nogle sig af flere fysiske 

ordninger med en for hver valuta, for de områder som MNKeren opererer i. 

I praksis vil de fleste MNKer lave en kontrakt med en uafhængig bank, hvor alle selskaber skal 

oprette en konto i. Der er i mellem alle parter i en cash pool ofte en kompleks kontrakt i 

forhold til cash pool ordningen. 

I en cash pool vil der altid være en central styring af administrator, som vil være en valgt 

koncernenhed. Se afsnit 5.4 for yderligere beskrivelse samt prissætningen af denne. 

Cash pool ordninger er ligeledes underlagt LL §2, hvorfor den også er underlagt de generelle 

retningslinjer for kontrollerede transaktioner på samme måde som finansielle transaktioner. 

5.2 Allokering af fordele 

De opståede internaliseringsfordele skal allokeres mellem enhederne i koncernen i forhold til 

de enkeltes bidrag til fordelene. Administrator skal gennem en FRA analyse (funktioner, risici 

og aktiver) oppebære en aflønning tilsvarende via armslængdevilkår. Bidraget fra ordningen 

skal således afspejles af den nytteværdi der tilegnes, hvilket er samme princip som ved 

omkostningsallokeringen. 

Denne problemstilling omkring allokeringen af fordelene, blev i Norge omtalt i Conoco-

Phlips-sagen74, som gik på allokeringen mellem deltagerne og administrationen og internt 

74  UtV 2010/199 ConocoPhilips. Dommen er kommenteret i International Transfer Pricing Journal 2010, p.461 
ff. 
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mellem de forskellige deltagere. Administrationen modtog i sagen ingen andel af 

koordinations- eller stordriftsfordelen, grundet den interne og eksterne rentesats var identisk. 

Retten lagde til grund, at ordningen medførte besparelser på koncernniveau og derved at 

standardrenten var større end renten ved indskud i en bank, hvorved det ikke var på 

armslængdeprincip. Dommen fastslog, at der skulle foretages en skævdeling, således at de 

parter med permanente indskud skulle modtage en forholdsmæssig større andel af fordelene. 

Det er også relevant at vurdere i de situationer, hvor et selskab over en periode skaber 

overskud og dermed overskydende kapital, som indskydes i en cash pool ordning, ville have 

lånt dette til et uafhængigt selskab i en sammenlignelig situation. Ville de også lade det stå til 

en forholdsvis lav forrentning, eller ville et uafhængigt selskab forvalte pengene anderledes. 

Det skaber en problemstilling ved allokering, eftersom det er vanskeligt at benytte den samme 

allokeringsnøgle for alle parter. 

5.3 Forrentning af ind- og udlån 

Armslængdeprincippet afsat i LL §2 gør sig også gældende for forrentningen af ind- og udlån i 

en cash pool ordning. Hvilket også gjorde sig gældende for forrentningen i sagen TfS 2014, 

211 LSR/SKM2o14.53. Her deltog et dansk datterselskab i en fysisk cash pool ordning (zero-

balancing), hvor et søsterselskab var administrator. Ifølge afgørelsen skal forrentningen af 

indskuddet i en fysisk cash pool ordning tage højde for modpartsrisikoen. Ved 

armslængdetesten kan kortfristede indlån, under visse omstændigheder behandles som et 

langfristet indlån, hvis der vel at mærke er en deltager, som har permanent indlån i 

ordningen.75 Der skal derved ske inddragelse af kontraktsvilkårene samt parternes 

handlemåde i armslængdetesten. 

I dansk skatteret har der også været diskussion omkring, hvad det reelle i en anfordringsgæld 

i de situationer, hvor det er konstateret, at gældsforholdet har eksisteret i længere tid, uden at 

75  Ifølge INTM5o314o fra de engelske myndigheders vejledning. 
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kreditor har, via sin ret, krævet tilbagebetaling af gælden> Dertil følges det, at der ikke kan 

opkræves en rentemarginal på udlån til en part som samtidig har indlån i samme ordning, 

samt ved modregningsretten mellem de to lån og der samtidig ikke findes en 

forretningsmæssig begrundelse for ud- samt indlån. 

5.4 Aflønning af administrator 

Administrator kan udføre både rutinefunktioner samt værdiskabende funktioner som bl.a. 

følgende; risikostyring, investering, påtage sig kreditrisikoen samt at stille kapital til rådighed 

over for ordningen. Administratoren kan ved rentetilskrivningen, hvis den ikke er direkte 

fordelt, skulle fordele den tilskrevne rente på de enkelte parter. 

Administratoren skal også aflønnes på armslængdevilkår for dens bidrag i form af funktioner, 

risici og aktiver. Administratoren bør aflønnes igennem andel af den fordel, der fremkommer 

ved cash pool ordningen. Dette vil kunne opnås igennem en rentemarginal for ud- samt 

indlån inden for ordningen eller ved en rentemarginal for dens interne likviditet og eksterne 

likviditet fra banken. 

Hvis cash poolen kun har begrænsede funktioner og ikke kontrollerer risikoen ved aktiviteten, 

skal aflønningen være afspejlet af dette. En anden metode end ovenstående er f.eks ved at 

fordele og ulemper ved at den fælles aktivitet bliver videreformidlet til deltagerne i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, samtidig med at den interne bank alene 

aflønnes ved den levering dens serviceydelse til de deltagende parter. 

Det er i TfS 2014, 211 LSR/SKM2m4.53 accepteret fra skattemyndighederne at 

administratoren oparbejdede et vederlag for de finansielle ydelser via basispoint ud fra 

selskabets bruttoplaceringer og lån hos søsterselskabet. 

76  Ifølge Aage Michelsen, RR 1995 SM 33 
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Selve funktionerne foretaget af administratoren svarer også til en serviceydelse. Det er af 

OECD defineret, at en serviceydelse udgøres, når der er udført en aktivitet og at der er udsigt 

til en nytteværdi. OECDs definition er ikke bindende for retsanvendelsen, grundet at 

objektkvalifikationen skal udføres efter skattelovgivningens almindelige regler. Definitionen 

fra SKAT på en serviceydelse er: 

Grundlæggende er spørgsmålet, om en given aktivitet, der udføres af &- koncernselskab 

(serviceyderen), tilfører et andet koncernselskab (servicemodtageren) en økonomisk eller 

forretningsmæssig fordel/nytte, der forbedrer dets økonomiske situation.77 

Der kan foretages en nyttetest hos modtageren og en aktivitetstest hos yderen for at 

undersøge, om en uafhængig part ville have betalt for den pågældende serviceydelse eller 

aktivitet. 

5.5 Udfordringer ved at applikere armslængde 

Udfordringerne ved at applikere armslaengdeprincippet ved cash pool ordninger er mange af 

de samme som beskrevet vedr, lån i afsnit 4.2.4. 

Dertil er der den udfordring omkring prisfastsættelsen af administrator på, hvor meget værdi 

den skaber og dertil vanskeligheden ved at finde referencetransaktioner. Dette da det er 

vanskeligt at sige, hvor stor værdi der skabes, og på samme tid hvor meget risiko, der 

pådrages. 

Målingen vil kunne ske ud fra forskellige PLIer, men disse vil ofte ikke være de samme ved de 

forskellige enheder, hvis der f.eks blev fastsat PLI til antal medarbejdere, vil det ikke afspejle 

lånets størrelse eller administratorens funktion. 

77  SKAT vejledning C.D.11.8.2 - Er der leveret en intern serviceydelse 
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5.6 OECD diskussionsudkast 

OECD har som førnævnt, udstedt et offentligt diskussionsudkast for BEPS action 8-10 

omkring finansielle transaktioner. Dette udkast belyser områderne omkring sammen-

lignelighedsanalysen på finansielle transaktioner, treasury funktionen i forhold til interne 

koncernlån, cash pools og hedging garantier og forsikring. Da dette afsnit afgrænser sig til 

koncerninterne cash pools, vil disse blive beskrevet nedenfor. 

5.6.1 Prissætning af cash pool leder 

En cash pool leder udfører generelt ikke yderligere aktiviteter end koordineringsfunktioner. 

Det er hovedkontoen som er det centrale punkt for overførsler, til de forudbestemte 

balancerer på de enkelte medlemmers konti. Da det funktionelle niveau af en cash pool leder 

er lavt, vil vederlaget i form af tjenesteydelse generelt være begrænset. 

Den rette kompensation af cash pool lederen afhænger af fakta og omstændigheder, 

hvorunder transaktionerne er forekommet, hvilke aktiver der er benyttet, samt de risici cash 

pool lederen påtager sig i forbindelse med cash pool ordningen. 

Eftersom der er mange typer af finansielle transaktioner med forskellige hensigter eller 

beskrivelser til bestemte transaktioner, skal hver sag overvejes på baggrund af sine egne fakta 

og omstændigheder, hvorfor der ved hvert tilfælde skal foretages afgrænsning af de faktiske 

transaktioner for at kunne udlede sammenlignelige transaktioner. 

Hvis en nøjagtig afgrænsning af de faktiske transaktioner bestemmer, at en cash pool leder 

udøver andre aktiviteter end koordinationen, vil prisfastsættelsen af sådanne transaktioner 

skulle følge de relevante guidelines. 

5.6.2 Prissætning af cash pool medlemmer 

Den bedst egnede metode til at prissætte fordele ved at indgå i en cash pool, afhænger af de 

specifikke fakta og omstændigheder for den enkelte cash pool. Dette vil kunne opnås, ved at 

fastsætte det beløb, som deltageren ville have modtaget eller betalt til banken, hvis den ikke 

var i cash pool ordningen. Der er forskellige elementer som spiller ind, f. eks forbedring af 

MNE-koncernens likviditetsstyring, udligningstransaktioner og volumenrabat. Det kan derfor 
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være hensigtsmæssigt at variere andelen af den givne fordel i forhold til hvert tilfælde, og 

måske benytte anden metode. 

Det beskrives i udkastet, at der er tre overvejende tilgange til fordeling af fordelene for 

deltagerne i en cash pool ordning. 

5.6.2.1 Forbedring af renten for alle deltagere 

Hvis der både indgår debit- og kreditposteringer i cash poolen, vil det være hensigtsmæssigt 

og gavne både låntager og långiver, hvis der gives en gunstigere rentesats. F.eks ved at knytte 

størrelsen af balancen til hvad den bidrager med til den totale cash pool, uanset om det er en 

debit- eller kreditbalance. 

5.6.2.2 Anvendelse af samme rente for alle deltagere 

Den anden metode til at fordele rentefordelen i en situation hvor alle cash pool medlemmer 

har samme eller lignende kreditprofil, kan der anvendes den samme rentesats for alle 

deltagere, uanset om de er låntagere eller långivere til/af cash poolen. 

5.6.2.3 Allokering af fordele til de indskydende parter 

I de situationer hvor indskydere har en reel kreditrisiko, kan rentegodtgørelsen ved cash 

pooling fordeles mellem nettoindskyderne på grundlaget af den indskudte kapital af den 

enkelte. De får derfor en andel af fordelen, som er procentvis svarende til det indskudte. 

5.6.3 Belyste problematikker i udkastet 

OECD stiller tre overordnede spørgsmål i forhold til behandlingen af cash pools. Dette projekt 

har dog afgrænset sig ud fra garantier, hvorfor tværgående cash pool garantier ikke behandles. 

Projektet vil derfor i dette afsnit samt afsnit 5.7 se på boks C.8 og C.9, hvor OECD beder 

interessenter om at give deres kommentar på de foreslåede problematikker. 
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Box C.8. - "Commentators' views are also invited regarding the three possible approaches that are 

described in the draft for allocating the cash pooling benefits to the participating cash pool members, 

along with examples of their practical application. In particular: 

- Are there circumstances in which one or other approach would be most suitable 

Does the allocation of group synergy benefits suffice to arrive at an arm 's length 

remuneration for the cash pool members? 

- Whether, in commentators' experience, the allocation of group synergy benefits is the 

approach used in practice to determine the remuneration of the cash pool members? 

Commentators are also invited to describe approaches other than the ones included in the 

discussion draft that may be relevant to remunerate the cash pool members. "78 

I ovenstående boks belyses flere problematikker i forhold til cash pools, hvor OECD beder 

interessenter om at kommentere på de tre mulige tilgange til prissætning af fordele (Se afsnit 

5.6.2.). 

Dette projekt har undersøgt andre mulige metoder for prissætning af finansielle lån. 

Box C.9. - "In the context of the last sentence of paragraph 102, commentators' views are invited 

on a situation where an MNE, which would have not participated in a cash pool arrangement given 

the particular conditions facing it, is obliged to participate in it by the MNE group's policy."79 

5.7 Respondenternes svar 

5.7.1 PwC 

Box C.8.: PwC bemærker, at det er vigtigt at se på, hvor den overordnede risiko ligger. Det 

bemærkes, at der kan opstå en risiko i balancen i forhold til det ydre miljø samt de 

kontraktuelle betingelser omkring cash pool. 

Dertil belyser PwC, at de tre givne metoder i OECDs udkast forudsætter, at nettoeffekten er let 

at udlede og beregne. Problematikken deri vil være at en cash pool leder i praksis ikke kun 

78  BEPS discussion draft - Actions 8-io - side 24 
79  BEPS discussion draft - Actions 8-io - side 26 
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afdækker &I funktion, men flere funktioner heriblandt treasuryfunktionen. Dog har flere 

MNKer forskellige cash pool ledere samtidigt, dette grundet forskellige "lag" og forskellig 

valuta, med indbyrdes afhængighed mellem cash pool lederne. 

PwC påpeger at specielt de to første metoder er allokeret nettoeffekten via rentesatsen. Dette 

er dog upraktisk grundet følgende punkter: 

• Hvis cash poolen er positiv, vil det skulle investere i meget lave eller måske negative 

renter. Hvis det skal kunne give indskyderne en rentesats som er lig med låntagers sats, 

vil det ende ud i et tab for cash pool lederen. 

• Den enden positive eller negative cash pool vil fluere på daglig basis, så en metode der 

allokerer nettoeffekten via renten skal rejusteres permanent for at sikre korrekt 

allokering. 

• En lettere gennemførbar metode vil være at anvende CUP, for både ind- samt 

udlånsrenter og fordele nettoeffekten på deltagerne ved f. eks month-end justeringer. 

Dog vil dette stille spørgsmål omkring kvalifikationen af sådan en justering i forhold til 

f. eks WHT, rentebegrænsningsregler mv. 

PwC forklarer også, at den første metode indebærer en form for volumebaseret rabat for både 

låntagere samt indskydere i cash poolen. Dette er vanskeligt at anvende i en 

finansieringsramme. 

Vedr. spørgsmålet omkring koncernens positive synergieffekt, foreslår PwC i stedet at 

analyser af cash pool ordninger skal følge samme proces som for koncernintern finansiering i 

stedet for at benytte en automatisk ordning til fordeling til deltagerne. 

PwC beskriver også at man, i praksis hos koncerner, vil fastsætte et passende afkast til cash 

pool lederen samt sikre, at deltagerne modtager en trinvis voksende fordel ud fra adgangene 

til cash poolen i stedet for at fastsætte den totale fordel og derefter allokere til enhederne. 
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Box C.9.: 

PwC mener, at OECD bør være opmærksom på at sikre, at den endelige vejledning ikke 

indikerer, at negativ afkast til en cash pool deltager ikke indgår i ordningen om 

armslaengdeprincippet. Ligesom ved koncernintern finansiering bør den fulde kontekst samt 

økonomiske forhold omkring beslutningen om deltagelse i en cash pool ordning, komme i 

betragtning. 

5.8 Projektets fortolkning af diskussioner 

Igennem dette projekt er det belyst, at de tre nævnte metoder i OECD udkastet, er 

anvendelige i forhold til allokering til cash pool medlemmerne, dog kun hvis det er muligt at 

indhente oplysninger på visse forhold. Som et eksempel vil tilgangen ved forhøjelse af renten 

for alle deltagere være hensigtsmæssig, hvis hver deltager over tid, både er låntager samt 

indskyder kapital over tid. 

Dog kan disse metoder lede over til spørgsmålet omkring overholdelse af armslængde-

princippet, jf. artikel 9. Heriblandt også følgende problemstilling; OECDs udkast mangler en 

præcision af i hvilke størrelser af markedsrenter, den vil være på armsleengdeprincippet, 

hermed ment i forhold til eventuelle negative renter eller om der altid vil skulle sættes en 

positiv rentesats. Vil man som indskyder i cash poolen også skulle indskyde med hele sin 

likviditet? Eller vil det være en bedre investering at administrere selv i virksomheden? I denne 

beregning skal det tages i mente, hvilken rentesats af overskud indskyder vil modtage, 

sammenholdt med de besparelser af omkostninger til kommission, overførselsomkostninger 

MV. 

Flere former for cash pool ledere, som bærer forskellige risici og funktioner: 

- Én der agerer som en entreprenør; Bærer materielle risici, udøver materielle 

funktioner. 

- Én der agerer som serviceudbyder på en rutinepræget aktivitet. 
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5.8.1 Alternativ prissætningsmetode 

Ved gennemgående undersøgelse om alternative prissætningsmetoder for lån, vil dette projekt 

belyse metoden: Group Rating Methodology80. 

Firmaet Standard & Poor's Rating Services har senest i 2013 udgivet en rapport omkring deres 

bud på en prissaetningsmetode for renter, som også tager højde for armslængdeprincippet. 

Denne metode sætter en kredit rating (ICR) på hver eneste enhed i koncernen, som er 

medlem i cash poolen. Denne ICR fastsættes ud fra gruppens kreditprofil (GCP), som er den 

rente, som moderselskabet kan foretage et eksternt lån til. Der foretages en vurdering af 

enheden som er medlem af cash poolen i forhold til koncernen. 

    

Step 3 
Angiv status for hver enhed 

- Core 
Highly Strategic 
Strategically Important 

• Moderately Strategic 
• Nonstrategic 

  

Step 1 
Identificer enheder  4  koncernen 

 

Step 2 
Udvælg en GCP for koncernen 

  

Step 
Bestem SACP for relevante enheder 

     

      

Disse fem niveauer er beskrevet neden for i tabellen. 

Group status Definition ICR 

Core Integreret med gruppens nuværende identitet og fremtidige strategi. Resten af gruppen vil GCP 
sandsynligvis støtte disse enheder under alle forudsigelige omstaendigheder. 

ighly strategic Næsten integreret i koncernens nuværende identitet og fremtidige strategi. Resten af gruppen vil Et trin under GCP 
sandsynligvis støtte disse enheder under næsten alle forudsigelige omstændigheder. 

Strategi cally important Mindre integreret i koncernen end stærkt strategiske datterselskaber. Resten af gruppen vil Tre trin over SACP 
sandsynligvis støtte med yderligere likviditet, kapital eller risikooverførsel under de fleste 

forudsigelige omstændigheder. Men nogle faktorer vil rejsetvivl omkring omfanget af gruppens 

støtte. 

Mod erately strategic Ikke vigtigt nok til at berettige yderligere likviditet, kapital eller risikooverførsel fra resten af gruppen Et trin over SACP 
under visse uforudsigelige omstændigheder. Ikke desto mindre er der potentiale for noget støtte af 
gruppen. 

Nonstrategic Ingen strategisk betydning forgruppen. Disse datterselskaber bør sælges i nærmeste fremtid. SACP 

Den enkelte enhed skal vurderes ud fra hvor integreret virksomheden er i koncernen, hvilken 

strategi der føres, den fremtidige strategi og i hvilken grad de andre enheder vil støtte denne. 

Ud fra disse parametre gives der en ICR, som danner baggrund for en GCP, som er den 

samme rate, som der gives til moder og til samme vilkår eller en SACP, som er en stand-alone 

kreditprofil, og der bliver derfor sat en rente på baggrund af den ene enhed. 

8° S&P Group Rating Methodology 2013 
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5.9 Delkonklusion 

De givne metoder i udkastet vil overordnet set imødekomme reglerne omkring 

armslængdeprincippet og de aktuelle skatteregler. Dog tager udkastet ikke nok højde for at 

cash pool ordninger er forskellige og at der ikke kun er en løsning, som passer alle ordninger. 

6. Konklusion 

De seneste årtiers globale og teknologiske udvikling, har medført et stadigt stigende marked 

for store internationale koncerner med aktiviteter, der strækker sig vidt på tværs af 

landegrænser. Teknologien har endvidere medført, at det er blevet lettere og billigere at flytte 

likvide midler og tilsvarende instrumenter mellem enheder i en MNK. Dette har medført, at 

stadigt flere og flere MNKer etablerer egne finansieringsfunktioner, hvor styring af cash pool 

ordninger og koncernfinansiering er daglige arbejdsopgaver. Dette muliggør således, at fri 

kapital i én koncernenhed kan investeres i en modsvarende enhed, således at koncernen som 

helhed anvender likviditeten mest optimalt. 

Når der sker reallokering af likvide midler i en koncern, skal dette forrentes i lighed med 

armslængde, således at beskatningen sker i den jurisdiktion, hvor værdien skabes. Generelt er 

der mange udfordringer ved prisfastsættelse af kontrolleret gæld, hvilket primært skyldes, at 

vejledning om prisfastsættelse af finansielle transaktioner ikke er udgivet i dansk ret eller i 

internationale guidelines. 

OECDs TPG og Modeloverenskomst påvirker danske koncerners prisfastsættelse af 

kontrollerede transaktioner, da disse anvendes som fortolkningsbidrag til den danske 

lovgivning. OECDs armslængdeprincip er således et væsentligt element og en del af TPG, da 

kontrollerede parter skal handle i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have 

aftalt, som jf. OECD fastlægges via de fem sammenlignelighedsfaktorer. OECD har opstillet 

nogle generiske metoder, som kan anvendes til at fastlægge armslaengdeprisen for alle typer af 

transaktioner, men har ikke udgivet specifik vejledning angående finansielle transaktioner, 

Page 74 of 83 



Copenhagen Business School 8. maj 2019 
Afgangsprojekt HD(R) Behandling af transfer pricing ved finansielle transaktioner 

dog er der offentliggjort et diskussionsudkast for ændringer til BEPS vejledningerne omkring 

finansielle transaktioner. 

Finansielle transaktioner i MNK'er anses i dag som en sekundær serviceydelse, hvorfor 

vejledning ved prisfastsættelsen af koncerninterne serviceydelser i praksis applikeres på 

finansielle transaktioner dog ikke uden udfordringer. 

Cash pools anses i dag som en struktur med mange relaterede bankkonti, som kontrolleres af 

en administrator, der behandler likviditeten på tværs af koncernen. 

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den frie markedsprismetode (CUP) er den bedst 

anvendelige ved prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner, men at de kontrollerede 

transaktioner rummer udfordringer, som ikke direkte adresseres i nuværende udgivet 

vejledning. 

Den centrale problematik ved prisfastsættelsen har sit ståsted i den konkrete definition og 

beskrivelse af den eksakte transaktion, der søges prisfastsat. Udfordringen ved finansielle 

transaktioner er, at de er meget specifikke og individuelle, da prisen og risiko afhænger af alt 

fra egenskaber, formål, forretningsplaner, tidsmæssig placering mv. som derfor er yderst 

vanskelige at sammenholde med tilsvarende. Den frie markedsprismetode kan således 

kategoriseres som en teoretisk god metode, men bliver meget svær at anvende i praksis, da en 

direkte sammenlignelig transaktion ikke eksisterer i praksis. Udfordringerne opstår her ved 

den faktiske prisfastsættelse af justeringerne, som vil være baseret på et subjektivt skøn, og 

netop dette er svært ved kontrollerede finansielle transaktioner. 

Dette er ligeledes anerkendt af OECD, som arbejder på mere specifik vejledning inden for 

området, hvilket ses ved det offentliggjort diskussionsudkast af 7 juli 2018, omhandlende 

finansielle transaktioner. Her drøftes det, hvilke særlige forhold der har afgørende betydning 

på prisfastsættelsen for at kunne udarbejde en passende vejledning til brug herfor. Ligeledes 

drøftes muligheden for anvendelse af bankvurderinger, trods der her ikke er tale om en faktisk 

referencetransaktion. Blandt respondenterne på diskussionsoplægget, er der bred enighed 

om, at anvendelsen af bankvurderinger bør revurderes, da man vurderer, at eksperter har stor 

og brugbar viden, som kan være nyttig til brug for prisfastsættelsen. 
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Hvis ændringerne bliver vedtaget, vil prissætningen af kontrollerede finansielle transaktioner 

have en decideret guideline i forhold til tidligere, hvor der ingen var givet fra OECD. Denne 

ændring gør, at referencetransaktionen bliver mere konkret og specifik, og den endelige 

prissætning vil være på armslængdeniveau, og beskatningen af de finansielle transaktioner og 

serviceydelser i forbindelse med cash pool vil blive foretaget i det respektive land og enhed, 

hvor denne transaktion måtte tilhøre. 

Dog anbefaler dette projektet, at det fra OECD bør anerkendes, at der ikke en &I måde at 

anvende en cash pool på. OECD bør derfor afvige for one-method-fits-all, og i stedet 

acceptere, at der findes forskellige metoder og dertil tilpasninger af metoderne. 

7. Perspektivering 

Projektet er baseret på dansk lovgivning og de af OECD opstillede retningslinjer og gældende 

reguleringer, som danske multinationale selskaber skal overholde, ved etablering af 

koncernintern finansiering. De i praksis gældende regler benyttes ved at drage paralleller til 

tilsvarende former for kontrollerede transaktioner, men er ikke direkte udformet til brug for 

finansielle kontrollerede transaktioner. Konkret vejledning er dog i færd med at blive 

etableret, og har været undervejs i forbindelse med OECDs BEPS projekt samt tilhørende 

actionpunkter. Denne proces ved udarbejdelsen af konkret vejledning samt dialogen med 

respondenter herom, vil være med til at forme den fremtidige vejledning på området, som 

danske selskaber herefter skal forholde sig til, samt overholde ved etablering af 

koncernfinansiering. 

Projektet har undersøgt, hvordan den teoretiske prisfastsættelse af koncerninterne 

transaktioner foretages samt hvilke problemstillinger, det medfører. Dansk Energi81 har bl.a. 

offentliggjort, at de inden for finansiering anvender en estimeret CUP men ekstern variabel 

rente plus risikotillatg. Dertil benytter de sig også af den samme rente som moderselskabets 

81  Instruks fra Dansk Energi vedr. Behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner. S. 19. 
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bank. Den sidstnævnte metode hænger også godt sammen med projekts alternative metode, 

beskrevet i afsnit 5.8.1. 

Selve udviklingen i opfattelsen hos Skatteministeriet har ændret sig meget over årene. 

Skatteministeriet beskriver i sin rapport fra 2001, at det ikke vurderes, at der er en stor risiko, 

set fra et skattemæssigt synspunkt, på "forkert" prissætning af transfer pricing i selskaber med 

fast driftssted i Danmark. 

Dette synspunkt kan dog skyldes, at virksomhederne er gode til at skjule dette for 

skattemyndighederne eller at disse ikke har de fornødne ressourcer til at fange det. 

Neden for er et udskrift fra deres rapport. 

"Ser man på en sådan summarisk statistik, er der ikke meget der tyder på, at skattebetinget 

transfer pricing er et meget stort problem. Det kan dog også skyldes, at virksomhederne er 

gode til at sløre ulovlig transfer pricing eller at myndighederne har vanskeligt ved at bevise 

ulovlig transfer pricing. Det er dog ikke myndighedernes indtryk, at man stødt på mange 

tilfælde, hvor man har mistanke, men har svært ved at bevise uregelmæssighederne på grund 

af snedige kamufleringer fra virksomhedernes side." 82 

Hvis man sammenholder denne med SKATs transfer pricing redegørelse fra 2017, har der i 

året været forhøjelser på 153 kontroller, som i alt udgjorde 6,1 mia. kr. Dertil 39 nedsættelser 

på i alt 3,3 mia. kr., efter anmodninger fra virksomheder grundet ophævelse af 

dobbeltbeskatning eller andre ændringer. I gennemsnit over de sidste 5 år, har der været 

forhøjelser på 11,4 mia. kr. Dette svarer i alt til forhøjelser på 57 mia. kr. fordelt på 860 sager i 

løbet af blot 5 år. Dette viser alene, hvor stor en indvirkning det har på det danske 

selskabsbeskatningsindkomstniveau hos SKAT. SKAT har derved siden 2001 fået meget mere 

kontrol over disse typer af transaktioner samt indsat kontroller i forbindelse med 

virksomheders selvangivelse og indsendelse af årsrapporter. 

82  Rapport fra SKAT: Transferpriser. Udgivet 2001. 
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I takt med at der opstår nye skattemæssige problemstillinger inden for transfer pricing, 

udvikles nye retningslinjer og vejledninger i den internationale skatteret. Dette ses ligeledes 

ved finansielle transaktioner, som er seneste punkt på OECD dagsorden. Kravene til 

koncernselskaberne tilpasses derfor kontinuerligt, således at de udvikles og tilpasses til de 

samfund og markeder, der opstår fremadrettet, for at skattemyndighederne kan sikre en 

korrekt beskatning af koncernselskaber. Hermed søges dobbelt- eller dobbeltikkebeskatning 

afhjulpet. Dette ses eksempelvis ved, at der d. 30 marts 2019 er godkendt et lovforslag vedr. 

tiltag til OECDs BEPS. Denne nye lov gør det muligt at anvende den multilaterale konvention 

til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster, der hindrer skatteudhuling og 

overskudsflytning i forbindelse med dobbeltbeskatningsoverenskomster, når betingelserne er 

opfyldt.83 Dansk lov ændrer sig derved også i takt med udviklingen, som OECD også gør, med 

deres løbende opdateringer, for at kunne lukke de huller der påstår igennem tiden. 

83 Lovforslag som vedtægt 28.03.2019. Lov nr. 327 af 30. Marts 2019. 
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8. Begrebsforklaring 

AL: Armslængeprincippet 

ART: Artikel 

BEK: Bekendtgørelse 

BEPS: Base Erosion and Profit Shifting 

CbC-rapport: Country-by-Contry 

DBO: Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

G20: Group of Twenty Finance Ministers 

and Central Bank Governors 

GCP: Group Credit Profile 

HR: Højesteret 

ICR: Issuer credit rating 

JTPF: Joint Transfer Pricing Forum 

(EU) 

KM: Kompetent myndighed 

KSL: Kildeskatteloven 

LL: Ligningsloven 

MAP: Mutual agreement procedure  

MNE: Multinational Enterprises 

MNK: Multinationale koncerner 

OECD: Organisation for Economic Co-

 

operation and Development 

PDD: Public Discussion Draft 

PLI: Profit Level Indicator 

RL: Revisorloven 

TP: Transfer pricing 

TPG: Transfer pricing guidelines 

SACP: Stand-Alone Credit Profiles 

SEL: Selskabsloven 

SFL: Skatteforvaltningsloven 

SKL: Skattekontrolloven 

SL: Statsskatteloven 

ÅRL: Årsregnskabsloven 
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