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1 Indledning: 

Transfer pricing er betegnelsen, for den del af international skatteret, der beskæftiger sig med 

problematikken omkring prisfastsættelse af transaktioner mellem interesseforbundne parter på 

tværs af landegrænser. Disse typer transaktioner kaldes også for kontrollerede transaktioner. Det 

er en problemstilling både skatteydere og skattemyndigheder verden over har meget fokus på. 

Herunder fremgangsmetoden for analyse, fastsættelse af metoder til brug for prisfastsættelsen og 

krav til sammenlignelighed.  

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD beskæftiger sig med økonomisk 

fremgang og markedsøkonomi og består af 36 lande. OECD udgav allerede i 1963 en 

modeloverenskomst hvor behandling af dobbeltbeskatning var et centralt emne. Den er 

efterfølgende blevet revideret flere gange, hvor den seneste version er fra 2017. 

Modeloverenskomsten har siden 2007 bestået af 7 kapitaler 30 artikler. Modeloverenskomsten, 

tilhørende kommentarer og guidelines er ikke en lov, men som navnet også giver, en model. De er 

udtryk for en fælles opfattelse i medlemslandene hvilket reflekteres i de enkelte landes 

dobbeltbeskatningsoverenskomster i anvendelse og fortolkning.1  

Transfer pricings formål er blandt andet at sikre, at multinationale koncerninterne transaktioner 

sker i lighed med transaktion mellem uafhængige parter og dermed opstår armslængdeprincippet. 

Skattepolitisk er argumentet at sikre, at der ikke sker uretfærdig allokering af indkomst, til lande 

med eneste formål værende skattebesparelser. Dette kan ske da transaktioner mellem 

uafhængige parter er styret af markedskræfter, som muligvis ikke har samme indflydelse på 

koncerninterne transaktioner.2  

Dermed bliver udfordringen hvordan transaktioner mellem afhængige parter skal prisfastsættes, 

når nu begge parter i transaktioner, har mulighed influere prisfastsættelsen. Med reference til 

OECD’s artikel 9, skal det derfor enten sikret at selskabet har handlet på armslængde vilkår, ved at 

foretage en pristest ex post eller der skal på forhånd være en prisfastsættelse der ex ante 

dokumenterer at transaktionen vil foregå på markedsvilkår.    

                                                      
1 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060677 -C.F.8.2.1 Overordnet om modeloverenskomsten 
2 OECD TPG 2017 1, 1.2. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060677
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2 Problemformulering 

Kan en ny tilgang til applikationen af armlængdeprincippet bedre reflektere multinationale 

koncerners rationale? 

2.1 Problemstillingen 

I en tid hvor handel over landegrænser sker i højere og højere grad, som følge af den teknologiske 

udvikling, er det ønske for mange at sikre der ikke sker ubegrundet allokerings af indkomst, hvor 

skattebesparelser er det eneste formål. Der sker som følge heraf ligeledes en stigning i transfer 

pricing sager, og det er dermed relevant at sikre sig, at applikationen af denne, sker på en fair 

måde, der anerkender at der er andre årsager til allokering end skattebesvarelser.  
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3 Metode 

Dette afsnit vil redegøre for, hvordan problemformulering ”Kan en ny tilgang til applikationen af 

armlængdeprincippet bedre reflekterer MNE’er rationale?” besvares.  

Besvarelsen er sket ud fra et teoretisk undersøgende perspektiv, hvor målet er at opnå en dybere 

forståelse for hvordan effektivisering i multinationale koncerner og den nuværende tilgang til 

applikationen af armslængdeprincippet beskrevet i OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 2017 og 

fortolket i OECD TPG 2017 hænger sammen og om en ny tilgang kan give et mere retvisende 

resultat. 

Besvarelsen af opgaven er struktureret og besvaret med udgangspunkt i en retdogmatisk 

fremstilling af den gældende ret, hvorfor den anvendte metode er den juridiske, da målet er at 

beskrive og analysere på ovenstående problemstilling. Besvarelsen vil derfor være opdelt i 

relevante kapitler, emner, undertitler samt relevante delkonklusioner, for til sidst at munde ud i en 

konklusion.  

Besvarelsen vil starte med beskrivende gennemgang af OECD Modeloverenskomst artikel 9 samt 

metoderne fra den tilhørende Transfer Pricing Guide, senest opdateret i 2017. Da det vurderes at 

være en nødvendighed for at kunne besvare det overordnet problem, at være i besiddelse af en 

grundig forståelse for transfer pricing. Herunder dens historie og de gældende retningslinjer. Dette 

giver grundlag for delkonklusioner, videre behandling af substansen af det overordnede problem 

samt tilgangen for vurdering af problemstilling i henhold til relevant materiale. 

Herefter vil der blive foretaget en gennemgang og efterfølgende analyse af Aitor Navarros 

publikation i World Tax Journal, august 2018, ”The Arm’s Length Standard and Tax Justice: 

Reflections on the Present and the Future of Transfer Pricing” og hvordan publikations 

overvejelser kan perspektiveres over på den gældende problemstilling. 

Som afslutning på den teoretiske og analyserende proces vil der ske konklusion og besvarelse af 

problemformuleringen. 
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3.1 Dataindsamling 

Til brug for besvarelsen er anvendt senest gældende publikationer fra OECD, bestående af OECD’S 

Modeloverenskomst artikel 9 samt Transfer Pricing Guide 2017. Herudover er anvendt en 

publikation fra World Tax Journals af Aitor Navarro.  

Dataindsamlingen er afsluttet 28. januar 2019, hvorfor publiceringer samt andre opdateringer som 

kunne være relevant for besvarelsen, efter denne dato ikke er medtaget. 

3.2 Kildekritik 

Det har som udgangspunkt været ønsket at benytte en teoretisk og objektiv indgangsvinkel på 

besvarelsen og dennes analyser, herunder fortolkning af OECD’s artikel 9 2017. De primære kilder 

til dataindsamlingen er OECD’s publiceringer samt en udvalgt publicering fra IBFD World Tax 

Journal. OECD’s TPG 2017 er udarbejdet med formål at vejlede både virksomheder og 

skattemyndigheder, ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvorfor denne vurderes at være en 

høj grad af objektivitet i disse guidelines. Herudover er den godkendt af medlemslandene, hvorfor 

det må antages at der en bred grad af enighed omkring denne.   

IBFD World Tax Jounal er en videnskabelig journal, som behandler emner indenfor bl.a. 

international skat med en førsteklasses grad af forskning fra både et juridisk og økonomisk 

perspektiv. Forfattere består af anerkendte akademikere, politikere og professionelle indenfor de 

respektive emner. Da der er tale om individuelle forskere kan der være subjektive holdninger 

involveret, hvorfor det er nødvendigt at være kritisk overfor udtalelser i publikationen.  

3.3 Kildehenvisninger 

Alle kildehenvisninger er udarbejdet som fodnoter, fortløbende og nummeret. Sidst i besvarelsen 

summeres den anvendte litteratur, artikler og hjemmesider i form af en litteraturliste. Herudover 

vil der til besvarelsen følge bilag. 

3.4 Afgrænsning 

Der er afgrænset for andet litteratur på området end OECD Modeloverenskomst, OECD TPG 2017 

og artikel af A. Navarro. Dermed bliver BEBS og tilhørende littatur ikke behandlet. Andre tilgange 

til applikationen af armslængeprincippet, udover de metoder fastsat af OECD og tilgangen 

beskrevet i A. Navarros artikel er ej heller behandlet. 
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4. Fundamentalkrav for transfer pricing 

4.1 OECD’s Artikel 9 formål og indhold 

I Artikel 9 i modeloverenskomsten behandler transaktioner mellem forbundne parter. Artikel 9 er 

en del af kapitel 3 der vedrører beskatningsretten til formue. Dens hovedformål er at sikre, at der i 

tilfælde af korrektioner i indkomsten, som følge af at en transaktion har været i 

uoverensstemmelse med markedsvilkår, ikke sker beskatning af samme indkomst i to eller flere 

stater.  

Den er derfor ikke bare grundlag for at der ikke sker dobbeltbeskatning3 men definerer også som 

en naturlig følge heraf både armlængdeprincippet og en afhængig part: ”Where a) an enterprise of 

a contracting state participates directly or indirectly in the management control on capital of an 

enterprise of the other contracting state or b) the same persons participate directly or indirectly in 

the management or capital of an enterprise of a contracting state and an enterprise of the other 

contracting state and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises 

in their commercial or financial relations which differ from these 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 any reason of those conditions, have not accrued, may be included in 

the profits of that enterprise and taxed accordingly…”4  

Armslængdeprincippet bliver her defineret som en kontrolleret transaktion der sker, på samme 

vilkår som den ville ske mellem uafhængige parter. Litra a) definerer de selskaber som er omfattet 

af artiklen og definerer dermed de afhængige parter, som selskaber med direkte eller indirekte 

kontrol over selskaber i andre stater, hvem enten det er gennem kapital eller ledelse.  

Litra b) udvider denne, til også at gælde i tilfælde af, der er tale om enkeltpersoner der her direkte 

eller indirekte kontrol over grænseoverskridende selskabers kapital og/eller ledelse. Såfremt 

transaktionen ikke er sket i overensstemmelse hermed, skal indkomsten som følge heraf, 

reguleres således at denne er svarende til transaktionen på markedsvilkår.  

                                                      
3 OECD Model tax convention on income and capital 2017, p. 34 
4 OECD Model tax convention on income and capital 2017, p. 34 
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Den sætter dermed også et krav til, at der skal være en referencetransaktion, for at fastsættelse 

hvordan der bør ageres eller burde havde været det. Dette er ønske mange medlemslande har, da 

armslængdeprincippet forsøger at ligestille kontrollerede transaktioner med uafhængige 

transaktioner, hvilket er med til at forhindre at multinationale koncerner opnår uretfærdige 

skattemæssige fordele, i forhold til selvstændige selskaber og derigennem har formål at skabe en 

sund international handel og investering. 

I det Artikel 9, som tidligere nævnt, ikke er en lov, findes lovhjemmelen for regulering af den 

skattepligtige indkomst i dansk skatteret i Ligningslovens (LL)5 §2:  

”Skattepligtige, 1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 2) 

der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 3) der er koncernforbundet med 

en juridisk person, 4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 5) der er en udenlandsk fysisk 

eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 6) der er en udenlandsk fysisk eller 

juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 

eller 4, skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og 

vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 

(kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter….” 

Definitionen af bestemmende indflydelse findes i LL §2 stk. 2 som ” Ved bestemmende indflydelse 

forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes 

mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne…”  

Hjemlen for at forhindre dobbeltbeskatning kan ligeledes findes i LL i §2 stk. 6 ” Det er en 

forudsætning for at nedsætte ansættelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst i 

henhold til stk. 1, at der foretages en korresponderende forhøjelse af den anden part…”   

 

 

                                                      
5 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183458#P16 
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Dermed er LL §2 i indhold i overensstemmelse med OECD’s artikel 9. LL §2 omtaler ikke 

armslængdeprincippet ej heller OECD, men lovforarbejdede foreskriver at loven skal tolkes i lighed 

OECD Artikel 9 og tilhørende guides, og dermed efter armslængdeprincippet som det er fortolket 

heri.6  

Såfremt der opstå passende lovhjemmel for at regulere den skattepligtige indkomst, er det vigtigt 

at notere sig at en sådanne regulering til armslængdeprincippet ikke udløser en beskatningsret i 

sig selv, denne skal findes i andre lovgivninger.  

Da OECD Artikel 9 hverken beskriver hvordan denne regulering skal ske eller kravene til 

referencetransaktionen, er der tilknyttet OECD Transfer Pricing Guidelines for Multination 

Enterprises and Tax Administrations (TPG). Dette er en samling af guidelines til artiklen, delt op i 

relevante emner, som er beskriver og illustrer behandling i praksis og samtidig fortolker på 

afsnittene i artiklen.  

Her findes beskrivelser af fortolkningen af armslængdeprincippet, standardmetoder, 

sammenlignelighedsanalyse til brug for bl.a. reference transaktion, dokumentationskrav samt 

kapitler rettet mod særligt udfordrende områder, som f.eks. prisfastsættelse af koncerninterne 

serviceydelser. Med andre ord, hvor Artikel 9 er den overordnede ramme og grundlag, er OECD 

TPG håndbogen for behandling af transfer pricing i praksis for landene i modeloverenskomsten. 

4.2 Armslængdeprincippet 

OECD TPG kapitel 1 starter med at argumenterer for nødvendigheden af armslængdeprincippet. 

Koncerner antages, ikke at være påvirket af de samme forhold som det frie marked hvilket kan 

føre til skæl i prisfastsættelse. Samtidig opfordrer OECD skattemyndigheder til ikke automatisk at 

gå ud fra, at multinationale selskaber forsøger at allokerer indkomst for at undgå at betale skat.7  

Transfer pricings hovedformål er dermed ikke at forhindre skattesnyd, men derimod, som tidligere 

nævnt, at prisfastsætte efter markedsvilkår. Som en naturlig følge heraf, forhindre 

armslængdeprincippet at der opstår en unaturlig kløft imellem skattebetalingen for koncerner og 

selvstændige enheder.   

                                                      
6 https://www.retsinformation.dk/eli/ft/199712K00084 - almindelige bemærkninger til L 84 af 14. november 1997. 
7 OECD TPG 2017 kap 1, 1.2 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/199712K00084
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Det kan være oprigtigt svært for multinationale koncerner at fastsætte en fair pris8, da ydelser 

og/eller produkter kan være så unikke, at opnå passende referencegrundlag kan være særlig 

udfordrende.  

Når transfer pricing ikke er sket i overensstemmelse med vilkårene for armlængdeprincippet, har 

OECD’s medlemslande besluttet, at der kan ske justering i indkomsten for de multinationale 

koncerner, således at den skattepligtige indkomst reflekterer hvad den ville have været, såfremt 

transaktionen var sket, som hvis den var foregået mellem uafhængige parter. OECD opfordrer 

ligeledes til, at der bør ses på andre faktorer end skat, da der kan ske udsving i transfer pricing, 

som følge af restriktioner fra regeringen, likviditet eller pres fra aktionæren i større koncerner.9 

Herudover kommenterer de også på, at der ikke bør sætte lighedstegn mellem kontrollerede 

transaktioner og transaktioner i uoverensstemmelse med armslængdeprincippet. Koncerner kan 

være indrettet således, et de enkelte selskaber kan have stor forhandlingskræft, når der skal 

indgås aftaler både med associeret virksomheder og tredjeparter. Det kan give udfordringer i 

forhold til, om transaktioner er foregået efter armslængdeprincippet eller ej.10  

Når det skal undersøges hvorvidt en kontrolleret transaktion er sket på armslængdevilkår, skal de 

involverede enheder derfor ses, som var de enkeltstående hvilket er beskrevet som seperate 

entity approach. Dermed mener OECD at fokus flyttes fra, at der tale om en kontrollerede 

transaktion, til naturen af transaktionen og om hvorvidt denne er prisfast, som den ville blive 

mellem uafhængige parter. Hermed opstår også princippet om sammenlignelighedsanalyse, som 

de beskriver værende det centrale i applikationen af armslængdeprincippet.11 

De sammenlignede transaktioner skal være kompatible hvilket TPG behandler i kapitel 3. Her 

understreger de også er vigtigheden nødvendigheden for en balance mellem pålidelighed og den 

byrde det medfører både skattemyndigheden og skatteyderen.    

                                                      
8 TPG 2017 kap 1, 1.2 
9 TPG 2017 1, 1.4.  
10 TPG 2017 1, 1.5. 
11 TPG 2017 1, 1.6 
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4.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at OECD’s Modeloverenskomst artikel 9 og tilhørende guidelines har en 

essentiel betydning for behandlingen af og hvordan der handles på armslængdevilkår. Hertil skal 

det dog tilføjes, at armlængdeprincippet i sin definition er relativt bred og derfor åben for en 

ligeså bred fortolkning. Der kan ikke findes endelig konklusioner hverken i artikel 9 eller OECD’s 

TPG der fastslå om hvorvidt der bør foretages pristest eller prisfastsættelse.  

Vurdering af, om armslængdeprincippet er overholdt, skal derfor tage udgangspunkt i konkret 

vurdering af de enkelte tilfælde og deres omstændigheder. Det kan derfor blive en udfordring 

både for skattemyndigheder og skatteyder, at opnå en arbejdsgang hvor der er harmoni mellem 

teori og praksis - hvor både armslængdeprincippet overholdes, at dette er betryggende 

dokumenteret uden at den byrde der pålægges begge parter, bliver uhensigtsmæssigt 

omfattende. 
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5. Sammenlignelighed  

Når armslængdeprincippet, defineret med udgangspunkt i OECD arikel 9, søger at justere profitten 

således, at den er lig en ukontrolleret transaktionen, må det nødvendigvis kræve, at 

referencetransaktionen sammenlignelig, både i transaktionens natur og de omkringliggende 

omstændigheder, med den testede kontrollerede transaktion.12  

OECD beskriver sammenlignelighedanalysen som værende hjertet af applikationen af 

armslængdeprincippet. Balancen mellem pålidelighed og byrden der pålægges både skatteyder og 

skattemyndighed, kræver at der tages stilling til udfordringen af sammenlignelighed. Paragraf 1 i 

OECD artikel 9 introducerer nødvendigheden af sammenlignelighed, hvilket understreges i OECD’S 

TPG 2017 “Application of the arm’s length principle is generally based on a comparison of the 

conditions in a controlled transaction with the conditions in transactions between independent 

enterprises. In order for such comparisons to be useful, the economically relevant characteristics of 

the situations being compared must be sufficiently comparable”13  

Her sætter OECD’s TPG krav til, at referencetransaktionen er tilfredsstillende sammenlignelige, 

hvilket fører til, at der opsættes nogle retningslinjer, da der skal ske en sammenligning, ikke kun i 

pris, mellem en multinational koncern og en uafhængig part, for at teste om der opnået 

prisfastsættelse der overholder armlængdeprincippet.14 OECD fremsætter kravene for 

sammenlignelighed og analyseprocessen i TPG kapitel D.1 og kapitel 3. 

5.1 Sammenlignelighedsanalysen  

“To be comparable means that none of the difference (if any) between the situations 

being compared could materially affect the conditions being examined in the 

methodology or that reasonable accurate adjustments can be made to eliminate the 

effect of any such differences”15 

Ifølge ovenstående udsagn er der et gennemgående krav om, at der ikke er væsentlige forskelle 

imellem den testede kontrollerede transaktion og referencetransaktionen,  

                                                      
12 TPG 2017 1, 1.6 
13 TPG 2017 1,1.33 
14 TPG 2017 1, 1.7 
15 TPG 2017 3, 3.47 
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der påvirker prisen eller omstændighederne omkring transaktionen. Skulle der være sådanne 

forskelle, skal der kunne justeres præcis for dem. Det kræves dermed ikke, at der findes en 

identisk referencetransaktion, så længe der kan foretages pålidelig justeringerne, hvilket i teorien 

bør åbne for tilgængeligheden af mulige sammenlignelige.  

I sin definition kræver en sammenligning at to enheder undersøges. I transfer pricing er det en 

undersøgelse af den testede transaktion og en ukontrolleret transaktion. At finde en 

sammenlignelig uafhængig virksomhed, skal ikke forveksles med sammenlignelighedsanalysen, 

men processen skal heller ikke tænkes uden for den, da det er et trin i at udføre analysen.  

Det bør forsøges at opnå, en metodisk og konsekvent tilgang til hele analyseprocessen, for at 

holde den røde tråd gennem analyse af omstændighederne for kontrollerede transaktion, 

metodevalg, identifikation af sammenlignelige enheder og til sidst konklusionen for hvorvidt der er 

handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet.16  

En af de vigtigste faktorer i sammenlignelighedsanalysen er søgen efter den mest passende 

sammenlignelig uafhængige virksomhed og beskrives flere steder, som værende hjertet af 

applikationen af armlængdeprincippet17.  

Når målet er den mest passende sammenligning, opstår der en meget logisk problemstilling: skal 

der så søges udtømmende ind til dette er opnået? OECD svarer nej18, de faktiske forhold skal 

naturligvis tages i betragtning, hvilket betyder at byrden, både i tid og omkostninger, pålagt 

skatteyderen er en faktor der tages i betragtning. Dette gælder særligt for mindre og mellemstore 

multinationale koncerner.  

Armlængdeprincippet er naturligvis lige gældende for små som store foretagender.19 I praksis 

accepteres det, at mindre multinationale koncerner foretager en reduceret udgave 

sammenlignelighedsanalyse med deres størrelse og niveauet af kompleksitet i deres transaktioner 

taget i betragtning.20 

                                                      
16 TPG 2017 3, 3.1 
17 TPG 2017 1.33 
18 TPG 2017 3, 3.81 
19 TPG 2017 3, 3.83 
20 TPG 2017 3, 3.82. 
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5.2. Sammenlignelighedsanalysens 9 trin 

Sammenlignelighedsanalysens trin findes i OECD’S TPG 3.4 og er beskrevet som den typiske 

proces. Der er derfor ikke tale om proces der skal anvendes, men det er god kutyme at benytte sig 

af den. Det er også vigtigt at notere, at den i sig selv, ikke er garanti for at der handles på 

armslængdevilkår, og ligeledes hvis den ikke anvendes, er det ikke en garanti for at 

armslængdeprincippet ikke er overholdt. Den skal heller ikke betragtes som en lineær proces da 

særligt trin 5 og 7 med stor sandsynlighed skal gentages for at opnå et tilfredsstillende resultat.21  

Sammenlignelighedsanalysen består af 9 trin, hvor det første trin er at fastlægge året eller årene 

der analyseres på. Herefter skal der følge en overordnet analyse af koncernen og dens 

omstændigheder. Næste trin er en analyse af koncernens transaktioner, som vil blive gennemgået 

grundigt i følgende afsnit. Dernæst skal der søges efter og vurderes på allerede eksisterende 

interne sammenlignelige, og hvis der ingen er efter eksterne sammenlignelige.  

Herefter skal den mest retvisende metode findes og der skal findes potentielt sammenlignelige 

virksomheder. Afslutningsvis skal der konkluderes, efter eventuelle justeringer, på, om hvorvidt 

armlængdeprincippet er overholdt. 

5.3 Analyse af koncernens transaktioner – de 5 sammenlignelighedsfaktorer 

Som udgangspunkt skal dette trin foretages for hver transaktion, for at opnå det mest præcise 

resultat. I praksis kan transaktioner dog godt analyseres som grupper f.eks. i tilfælde af visse 

langsigtede kontrakter, rettigheder til immaterielle aktiver, priser for en række ensartede 

produkter22 eller i tilfælde af en portfolio tilgang til den samlede omsætning af en virksomheds 

aktiviteter.23  

5.3.1 Kontraktvilkår 

I nogle tilfælde er der en nedskreven formalisering af forholdene på den kontrollerede 

transaktioner i form af en kontrakt. Kontraktvilkår er en relevant faktor i vurdering om, hvorvidt 

der grundlag for sammenlignelighed.  

                                                      
21 TPG 2017 3.5. 
22 TPG 2017 3.9 
23 TPG 2017 3.10 
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Kontrakten reflekterer intentioner, risikovurdering og andre omstændigheder vedrørende 

transaktionen på tidspunktet for udarbejdelse af kontrakten.24 Det kan være nødvendigt at 

indhente yderligere informationer fra f.eks. korrespondance mellem selskaberne, da en kontrakt 

sjældent tager højde for alle omstændigheder.25 

Er der uoverensstemmelse med økonomisk relevans mellem den givne transaktion og forholdene 

sat i kontrakten, bør der ske justering af transaktionen i analysen således at den overholder den 

underskrevne kontrakt.26 Der skal også tages højde for, om kontrakten er forældet i forhold til den 

tidligere angivne afgrænsning i periode (år) eller om omstændighederne har ændret sig markant 

således at kontrakten ikke længere reflekterer de faktiske forhold. 

Herudover skal det overvejes om vilkårene i kontrakten mellem de associerede virksomheder, er i 

overensstemmelse vilkår i en kontrakt der ville være indgået mellem uafhængige parter. En 

kontrakt er derfor i sig selv ikke en garanti for, at der handlet på armslængdevilkår.27  

5.3.2 Funktionsanalyse - funktioner, aktiver og risici 

OECD’s TPG vurderer i afsnit 1.51 at der i en transaktion imellem uafhængige parter vil være 

kompenseret for de respektive funktioner hvert selskaber yder. ”This functional analysis seeks to 

identify the economically significant activities and responsibilities undertaken, assets used or 

contributed, and risks assumed by the parties to the transactions.”28 

Funktionsanalysen formål er altså at identificere de økonomisk relevante aktiviteter og ansvar, 

anvendte eller indskudte aktiver og risici hvert selskab bærer. Det er derfor også relevant at få 

overblik over koncernens struktur, hvilket overordnet er sket i trinet forinden funktionsanalysen 

og gennem funktionsanalysen dybere gennemgået.  

 

                                                      
24 TPG 2017 1.42 
25 TPG 2017 1.44 
26 TPG 2017 1.45 
27 TPG 2017 1.46 
28 TPG 2017 1.51 
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Funktioner 

De funktioner et selskab varetager kan f.eks. fremstilles gennem en klassisk værdikæde, som her 

har til formål at klarificere, synliggøre eller understrege hvilke faktiske funktioner i værdikæden 

der skaber værdi. OECD bruger logistikfunktionen som eksempel, hvor der i en koncern kan 

kræves at uudnyttet arbejdskraft fra andre selskaber, skal udnyttes i varehus hvis det nødvendigt 

for at kunne blive ved at supplere produkter. Denne mulighed for effektivisering har en uafhængig 

virksomhed muligvis ikke. To virksomheder kan derfor virke sammenlignelige, men der kan opstå 

forskelle i funktionerne som følge effektivisering.29  

Aktiver 

I lighed med funktioner skal de aktiver der anvendes eller bidrager til transaktionen værdi 

identificeres og angives. Jo mere aktivet bidrager til indtjeningen eller har mulighed for at påvirke 

den, jo vigtigere bliver den for funktionsanalysen.  

Det er ligeledes væsentligt at angive hvilken type aktiv der er tale om, herunder karakteristika i 

form af lokation, alder, markedsværdi og om ejendomsretten kan vedligeholdes. Et immaterielt 

aktiv vil ofte bidrage væsentlig mere til værdikæden, i form af konkurrencemæssige fordele og 

højere afkast end et materielt aktiv, der i mange tilfælde lettere kan erstattes.  

Risici 

Funktionsanalysen skal herudover også indeholde en beskrivelse af de risici som de enkelte 

selskaber, involveret i transaktionen, hver for sig har påtaget sig. Såfremt funktionsanalysen ikke 

indeholde risikovurdering vil denne være ufuldstændig.30 Det er derfor afgørende af få defineret 

og vurderet de enkelte risici fordelt på de involverede selskaber, for at få afklaret hvilket eller 

hvilke selskaber der er berettiget til en større del af den generede profit eller tab.31  

Risiko bliver defineret som usikkerheden ved en aktivitet og er tæt sammenhængende med 

muligheder der kan udnyttes. Fordelen ved at påtage sig denne risiko er naturligvis  

                                                      
29 TPG 2017 1.52 
30 TPG 2017 1.56 
31 TPG 2017 1.56-1.58 
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muligheden for at kunne opnå en vis profit og ligeledes er ulempen tabet der kan opstå, hvis den 

forventede profit ikke opnås.32  

OECD giver en ikke udtømmende liste af risikotyper, med det formål at give en metode til 

identificering af relevante risici. Der er overordnet 5 forskellige typer af risici:33 

- strategi- og markedsrisici: er påvirket af eksterne faktorer som markedsudvikling, geografi 

og udviklingen i branchen.  

- infrastrukturelle og operationelle risici: er påvirket af de interne strukturer, effektivisering, 

produktkvalitet i forhold til forbrugerens forventninger og evne til at håndtere f.eks. et 

nedbrud af maskiner. De er også påvirket af eksterne faktorer såsom logistik og transport, 

lovgivning og tilgængelighed af aktiver og arbejdskraft. 

- finansielle risici: påvirket af den interne evne til at holde en stabil likviditet, castflow, 

finansielle midler, kreditværdighed og succesraten af investeringer samt eksterne forhold 

såsom udsving i renten og valuta. 

- transaktions risici: påvirket af interne faktorer som prisfastsættelse og 

betalingsbetingelser. 

- Farerisici: påvirkning af eksterne faktorer såsom ulykker og naturkatastrofer. Disse kan i et 

vidst omfang begrænses af forsikringer.  

At få identificeret risici er, udover at være relevant for funktionsanalysen, også meget relevant for 

det overordnede aspekt om sammenlignelighed. For at den udvalgte kontrollerede transaktion kan 

være sammenlignelig med den ukontrollerede, kræver det at det testede selskab bærer den 

samme byrde og type af risici som det uafhængige selskab.  

Risikofordelingen kan også identificeret gennem nedskrevne kontrakter hvis sådanne er tilstede, 

f.eks. hvis det distribuerende selskab bærer risikoen for lageret. Her er det vigtigt at sikre sig, at de 

forhold nedskrevet i kontrakt også er i overensstemmelse med de faktiske forhold efter 

transaktionen er sket.34 

                                                      
32 TPG 2017 1.71 
33 TPG 2017 1.72 
34 TPG 2017 1.77- 1.78, 1.81 
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5.3.3 Produktet/realydelsens egenskaber 

Det er essentielt del af for sammenlignelighedsprincippet at analysere produktet/realydelsen. 

Afhængig af hvilken metode der anvendes har produktet/realydelsen større og mindre betydning. 

For en metode som CUP der tester direkte på prisen, skal der kunne justeres præcist for 

forskelligheder der har indflydelse på prisfastsættelsen, hvilket ikke giver meget plads til forskelle i 

produktet.  

Metoder som Resale Price og Cost Plus tester på bruttoavancen, hvorfor der er mere rum for 

mindre forskelle, i det sandsynligheden for at disse forskelle har stor indflydelse på avancen er 

lavere. Metoder der tester på nettoavancen som TNMM og Profit Split er i teorien endnu mindre 

følsom, da man i disse metoder har bevæget sig længere væk fra selve produktet/realydelsen og 

fokus i praksis ligger mere på lighed i funktioner.35  

Dette betyder naturligvis ikke, at typen af produkt/realydelsen kan ignoreres, da væsentlige 

forskelle fortsat kan have indflydelse på prisfastsættelsen.36 

5.3.4 Økonomiske omstændigheder 

De omkringliggende økonomiske omstændigheder kan have stor indflydelse på prisfastsættelsen 

efter armslængde. Derfor skal der være sammenlignelighed mellem de økonomiske 

omstændigheder før der kan være grundlag for sammenlignelighed på markedsniveau.  

Det er derfor essentielt at identificere de omstændigheder der handles under. Det kan være 

forhold såsom geografisk placering, markedsstørrelse, konkurrence intensitet, forhandlingskraften 

hos henholdsvis køber og sælger, mængden af eller risikoen for substituerende produkter, om 

områdets efterspørgsel mættet eller umættet, forbrugernes købekraft, mængden af 

regeringsbestemte reguleringer og produktions- og transportomkostninger for området m.m..37 

 

 

                                                      
35 TPG 2017 1.107-108 
36 TPG 2017 1.109 
37 TPG 2017 1.110 



20/80 
 

Særligt gældende for identificering af det geografiske marked, er det vigtigt at få identificeret 

størrelsen af området. Der kan være tale om et marked, hvor det på trods af overskridende 

landegrænser er homogene forhold, eller i den helt modsatte boldgade kan små lokale forhold 

være så indflydelsesrige, at det nødvendigt med analyse helt ned på dette niveau.38  

Det er også relevant at fastsætte om der cyklusbestemte forhold der gør sig gældende.39 I en 

koncern hvor alle parter har forholdsvis ens transaktioner, kan det på baggrund af de økonomiske 

omstændigheder, gøre sig gældende, at det er muligt at lave en sammenlignelighedsanalyse 

samlet for koncernen, såfremt der også er overensstemmelse med de 4 andre 

sammenlignelighedsfaktorer.  

Det kan dog lige så vel være tilfældet, at det er nødvendigt at foretage en sammenligneligheds 

analyse for hvert selskab i koncernen for at kunne konkludere om der handlet i overensstemmelse 

med armlængdeprincippet.40 

5.3.5 Forretningsstrategier 

For at fastslå om der handlet på armslængdevilkår, er det nødvendigt at der er sammenlignelighed 

i forretningsstrategier. Forretningsstrategier tager højde for mange forhold der kan 

påvirkeprisfastsættelsen i et selskab, som f.eks. nyskabelse af produkter, risiko aversion (markant 

afstandtagen fra risiko), vurdering af mulige eller allerede igangsatte politiske tiltag, længden af 

aftaler og andre forhold vedrørende den daglige gang i virksomheden.41  

En anden meget relevant faktor der skal tages i betragtning, er om virksomheden er i gang med at 

indtrænge på et nyt marked eller forsøge at forsvare allerede ejede markedsandele. I sådanne 

tilfælde, vil en koncern ofte accepterer en lavere profit enten i form af nedsættelsen af prisen, 

eller øgede omkostninger over en kortere årrække for virksomheden, der ikke er forventelige for 

produktet eller branchen m.v..42 

                                                      
38 TPG 2017 1.112 
39 TPG 2017 1.110 
40 TPG 2017 1.113 
41 TPG 2017 1.114 
42 TPG 2017 1.115 
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5.3.6 Testede enhed 

Ud fra funktionsanalyse skal det fastlægges hvilken part i transaktionen der skal testes for at opnå 

den mest pålidelig applikation af armslængdeprincippet. Dette er gældende for metoderne cost 

plus, resale price og TNMM. Det vil i de fleste tilfælde være den enhed der er mindst kompleks, i 

form af mængden af aktiver og risici, typen af transaktioner, også kaldet den simple part.43 

5.4 Datatilgængelighed, metodevalg og sammenlignelige selskaber 

Når de 3 første trin i sammenlignelighedsanalysen er udført, skal der søges efter interne 

sammenlignelige transaktioner, altså en transaktion der sker mellem det testede selskab og en 

ekstern part under samme forhold, identificeret i de foregående trin, som den kontrollerede 

testede transaktion. Hvis dette ikke er tilfældet, må det fastsættes hvordan datatilgængeligheden 

er for eksterne sammenlignelige, altså en transaktion mellem to uafhængige parter, der sker 

under samme vilkår som den testede transaktion.  

Herefter skal den mest retvisende metode findes. Optimalt er ønsket at kunne måle direkte på 

prisen for produktet/ydelsen (CUP-metoden), men der kan opstå udfordringer med data 

tilgængelighed, så andre metoder må anvendes i stedet. Herudover kan der også gøre sig forhold 

gældende, vedrørende selve transaktionen, der gør at anden metode vil være mere retvisende. 

Metoderne og andre relevante forhold vedrørende metodevalg vil blive gennemgået i næste 

kapitel. 

Antaget at der ikke er muligt at finde en intern sammenlignelig, skal der nu findes potentielle 

eksterne sammenlignelige. Der skal ske fastlæggelse af væsentlige faktorer, som en ikke-

kontrolleret transaktion skal opfylde for at være sammenlignelig. Dette gøres ud fra de 

identificeret faktorer, særligt fra funktionsanalysen.  

5.5 Konklusion for sammenlignelighedsanalysen 

Inden der kan ske en endelig konklusion, skal der tages stilling og foretages eventuelle justeringer. 

Når eventuelle justeringer er foretaget, kan der nu ske fortolkning og anvendelse af den 

indsamlede data og konkluderes om der er handlet efter markedsvilkår, altså i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet. 

                                                      
43 TPG 2017 3.18 
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5.6 Delkonklusion 

Som afsnittet viser, er sammenlignelighedsanalysen meget omfattende og identificerer og 

fortolker centrale aspekter både vedrørende den testede transaktion, dennes omgivelser og vilkår, 

koncernen som helhed og hvad der kræves for at opnå sammenlignelig i henseende af 

datatilgængelighed og funktioner. Dette gør den også til et centralt og essentielt værktøj til brug 

for applikationen af armslængdeprincippet.  

Funktionsanalysen er særlig interessant da denne kortlægger essentielle elementer i forståelse af 

virksomheden og dennes funktioner og ansvar i koncernen. Sammenligningsanalysen udgør samlet 

grundlaget for sammenligning og valg af metode, hvorfor der kun kan være enighed i OECD’s 

beskrivelse om være hjertet i applikationen af armlængdeprincippet.   
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6. Metoderne 

Argumentet for, at armlængdeprincippet er effektivt, kan findes i de forskellige metoder beskrevet 

i OECD TPG 2017. Disse finder anvendelse både når der er tale om transaktioner hvor der 

(forholdsvis) nemt kan ske sammenligning med en ukontrollerede transaktion og i de mere 

komplicerede tilfælde hvor unikke serviceydelser og/eller produkter skal prisfastsættes.  

OECD har fastlagt 5 forskellige standardmetoder, der deles op i de traditionelle 

transaktionsbaserede metoder, 3 metoder, og transaktionsbasserede nettoavancemetoder, 2 

metoder. Der er metodefrihed og der bør altid vælges den mest velegnede metode, hvilket er den 

der giver det mest pålidelige resultat.44  

Derfor bør metodernes styrker og svagheder overvejes i forhold til den testede kontrollerede 

transaktion, gennem funktionsanalyse, om det er muligt at indhente data til en 

referencetransaktion, graden af sammenlignelighed og om det er muligt at foretage præcise 

korrektioner for eventuelle forskelligheder.  

Da ikke alle metoder er lige egnede til bestemte transaktionstyper, er det ikke nødvendigt at 

argumenterer for, hvorfor en bestemt metode uegnede, men blot for hvilken metode der er 

valgt.45 Ydermere da målet er den mest velegnede metode, er der også mulighed for at anvende 

andre metoder end de angivne standarder f.eks. en modificeret udgave af en standardmetoderne.  

Det skal dog dokumenteres, hvorfor en sådanne metode og hvordan den er mere velegnet end de 

fastsætte metoder. Viser det sig ved gennemgang, at en af de 5 standardmetoder havde været lige 

så egnet, skal denne anvendes og der skal reguleres så prisen er i overensstemmelse med denne. 

Herudover kan det også være nødvendigt at anvende flere metoder for at påvise at armslængde 

princippet er overholdt. Dette er dog ikke krav og er kun et tilvalg for at understøtte konklusionen 

for særlige komplicerede sager.46  

 

                                                      
44 TPG 2017 2, 2.2 
45 TPG 2017 kap 2, 2.2 
46 TPG 2017 kap 2, 2.12 
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De traditionelle transaktionsbaserede metoder bliver betragtet som de mest direkte metoder, da 

overensstemmelse mellem prisfastsættelse på en kontrolleret og ukontrolleret transaktion målt 

direkte på prisen, kan påvises at være efter armslængdeprincippet ved opsætte de to prisen på 

den kontrollerede transaktion mod den ukontrollerede. Det vil sige at hvis begge typer af metoder, 

på lige fod kan opnå et pålideligt resultat, bør den metode der måler tættest på selve 

transaktionen vælges. 

Ligeledes gælder det at hvis valget står imellem de transaktionsbaserede metoder, vil den 

comparable uncontrolled price være at foretrække, da den måler direkte på prisen af 

transaktionen.47 Dermed ikke sagt at de traditionelle metoder altid er foretrække, da der er mange 

tilfælde hvor en profit baseret metode er mere pålidelig f.eks. i tilfælde af unikke varer/ydelser 

eller når det umuligt at indsamle data fra ukontrollerede transaktioner.48  

Anvendelsen af en profitbaseret metode kan dog ikke alene finde sted, hvis argumentet er 

manglende eller ufuldstændigt data fra ukontrolleret transaktioner. Målet for valg af metode skal 

være at finde den mest velegnede ud fra de tidligere nævnte faktorer.49 

Der her tidligere været en tendens i praksis til at applikere end generel tommelfingerregel på 25% 

procent af fortjenesten, men OECD fastslår i TPG kap 2, 2.10, at en sådanne ”regel” aldrig vil kunne 

erstatte en funktions- og sammenlignelighedsanalyse og kan dermed ikke anses som værende 

grundlag for at overholde armslængdeprincippet. 

6.1 Traditionelle transaktionsbaserede metoder 

De traditionelle transaktionsbaserede metoder bliver ofte betragtet som de mest direkte metoder, 

da de tester på henholdsvis prisen (CUP) og bruttoavancen (RPM og Cost+). 

6.1.1 Comparable uncontrolled price (CUP) 

CUP er en af de traditionelle transaktionsmetoder. Det er den metode der måler tættest på 

transaktionen, da den substituerer prisen i den kontrolellerede transaktion, men den 

sammenlignede ukontrolleret transaktion.  

                                                      
47 TPG 2017 kap 2. 2.3 
48 TPG 2017 kap 2, 2.4 
49 TPG 2017 kap 2, 2.5 
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Hvis der er forskel på de to priser, skal prisen i den kontrollerede transaktion reguleres således at 

den er lig den ukontrollerede og dermed i overensstemmelse med armslængdeprincippet.   

Hvis CUP-metoden er anvendelig til at påvise at armslængdeprincippet overholdes i den aktuelle 

situation, foretrækkes den, som nævnt i ovenstående, over andre metoder. 

Det er vigtigt at selskabet og referencetransaktionen ikke har væsentlige uligheder med den 

udvalgte transaktion og at referencetransaktion sker under sammenlignelige forhold. Er der 

uligheder, der kan påvirke prisfastsættelsen, er det essentielt at de kan identificeres og elimineres 

præcist. For eksempel kan en mængderabat identificeres og elimineres, mens det kan være svært 

eller umuligt at elimere forskel i kvaliteten på realydelsen.  

Det gælder ligeledes for omstændighederne omkring transaktionen, hvorfor der i praksis er en 

mere fleksible tilgang til justeringer når det gælder CUP metoden.50  

CUP-metoden menes at være særlig pålideligt når der kan anvendes en intern CUP. Den kan 

anvendes i situationer hvor der handles med samme vare/ydelse til både interne og eksterne 

købere. Den interne metode, sammenligner prisen mellem en koncernintern leverandør og en 

ekstern køber. Prisen for den kontrollerede transaktion, skal dermed prisfastsættes i lighed med 

prisen til den eksterne køber.  

Der kan også være tale om en ekstern CUP, hvor transaktionen sker mellem en ekstern leverandør 

og en ekstern køber. At anvende CUP med en intern referencetransaktion er klart at foretræk, da 

data, i udgangspunkt, er lettere tilgængeligt. I praksis kan være svært at finde et sammenligneligt 

selskab, med et sammenligneligt produkt, under samme forhold og kan der ikke justeres præcist 

for de nødvendige ændringer, må der vælges en anden metode.  

6.1.2 Resale price method (RPM) 

Som navnet angiver tager denne metode udgangspunkt i prisen på realydelsen ved videresalg. Det 

argumenteres at den procentuelle bruttoavancen ved videresalg, må tage højde for de 

omkostninger forbundet hermed, samt den ønskede profit på salget.  

                                                      
50 TPG 2017 kap 2, 2.15 
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Hvis dækningsgraden for salg i den koncerninterne transaktion og den ukontrollerede videresalg er 

den samme, må armslængdeprincippet være overholdt eller der må ske justering således at 

bruttoavancen er den samme.51  

OECD gør opmærksom på, at ved denne metode bør det konstateres om det er leverandøren eller 

videresælger der agerer som principal og agent, hvorfor denne metode egner sig bedst, når der er 

tale om prissætning mellem færdigvarer og et distributionscenter.  

Den part der har mindst ansvar, mindst kompleksitet, er den simple part og den part hvis 

indtjening skal sammenholdes med den uafhængige. For finde den simple part i transaktionen, 

spiller funktionsanalysen en afgørende rolle, hvorfor denne bliver et særligt vigtigt element ved 

RP-metoden. Det vil som tidligere nævnt, oftest være den videresælgende part, altså 

distributionscenteret, der bliver den testede, hvorfor det er bruttoavancen for indtjeningen der 

opnås mellem færdigvareprodukt og videresalg af denne.  

I lighed med CUP, kan denne metode også anvendes ved at teste bruttoavancen mellem en 

sammenlignelig ekstern leverandør og ekstern køber, og vil dermed blive en ekstern 

sammenligning.  

I det metoden fokuserer på forholdet mellem køb og videresalg, kræver metoden derfor, at der 

ikke sker væsentlige ændringer i værdien på produktet mellem disse to transaktioner. Det er 

derfor mest optimalt at køb og videresalg er foregået inden for at kortere tidsrum, da der i så fald, 

vil være en mindre risiko for udsving i markedsværdien grundet eksternt bestemt faktorer. I 

tilfælde hvor tidsrummet mellem køb og videresalg er længere, skal der tages højde for eventuelle 

udsving i sammenligningen.  

Problematikken med data er lig CUP-metoden, men da metoden tester på bruttoavanceniveau, er 

den ikke lige så afhængig af typen af produkt, men mere funktionen leveret. Dette vil i teorien vil 

give et bredere udvalg af sammenlignelige transaktioner. Det kan dog give udfordringer i forhold 

til at foretage justeringer, for hvordan skal funktioner prissættes samt hvordan der kan ske 

justering, for forskel i effektivitet. Det er dermed en absolut nødvendighed at der kan justeres for 

disse forhold, ellers kan metoden ikke anvendes. 

                                                      
51 TPG 2017 2.27 
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6.1.3 Cost plus (Cost+) 

Cost plus er den sidste af de traditionelle transaktionsmetoder. Hvor CUP måler prisen på et 

produkt/ydelse, Resale Price på avancen på videresalgsprisen, måler Cost Plus på den afholdte 

omkostning for leverandøren. Omkostningen pålægges en procentuel markup (costplus) for at 

opnå en passende avance, sæt i forhold til udførte funktioner og til niveauet på det frie marked.52 

I lighed med RPM flyttes fokus mere fra produktet til de udførte funktioner, hvorfor 

funktionsanalysen igen spiller en væsentlig rolle for applikationen af armslængdeprincippet ved 

denne metode. 

Kostbasen er et essentielt element ved anvendelse af Cost+, i det avancetillægget i procent, 

tillægges denne. Kostbasen består af summen af de direkte- og indirekte omkostninger og 

relevante operationelle omkostninger i koncernen.53 Der sættet naturligvis krav til, at der er 

sammenlignelighed mellem hvordan omkostninger indregnes og opgøres i referencetransaktionen 

eller at der kan foretages præcise justeringer for eventuelle forskelle.54 

Der kan i praksis være udfordringer ved applikationen af cost+ metoden, udover 

datatilgængelighed, særligt når det gælder opgørelse af kostbasen. Udfordringen kan bestå i 

opgørelse af påvirkningen af udsving på markedet som følge af f.eks. konkurrenceforhold, der kan 

gøre sig gældende et år, men ikke det næste.  

I endnu højere grad kan der opstå udfordringer, når der sket ændringen i prisfastsættelsen, som 

fælge af intern effektivisering som ikke reflekteres i markedsværdien for produktet/ydelsen55. 

Herudover er der også, som tidligere nævnt, krav til sammenlignelighed mellem kostbasen på den 

kontrollerede transaktion og referencetransaktionen, hvilket kræver at der lighed mellem 

regnskabspraksis ved indretning af omkostninger.  
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54 TPG 2017 2.50, 2.52 
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Optimalt er referencetransaktionen mellem leverandøren og en ekstern køber, hvilket dermed, i 

lighed med tidligere metoder, betegnes som en intern sammenligning. Hvis dette ikke er muligt, 

kan en sammenlignelig ekstern reference transaktion anvendes – altså igen en transaktion der 

foregå mellem en ekstern leverandør og en ekstern køber.  

OECD vurderer at denne metode egner sig bedst, når der er tale om langvarige aftaler mellem 

koncerninterne selskaber der sælger semifærdige varer imellem sig, ved fælles brug af aktiver 

samt ved salg af serviceydelser.56  

6.2 De transaktionsbaserede nettoavancemetoder 

Optimalt ønskes det at anvende en af de direkte metoder, da udgangspunktet i transfer pricing, er 

at fastsætte en pris. I praksis er datatilgængelighed en stor udfordring, hvorfor metoder der testes 

på nettoavancen anvendes. Herudover er der også tilfælde, hvor disse metoder ganske simpelt er 

mere egnede end de direkte af andre årsager.  

6.2.1 Transactional net margin method (TNNM) 

TNNM tester på nettoavancen mellem to sammenlignelige parter. Dette sker ud fra at 

sammenholde nettoavancen med et fastsat nøgletal baseret på salg, omkostninger, aktiver mv. - 

også kaldet profit level indikator (PLI se næste afsnit).57 I teorien er denne metode ikke så følsom 

overfor forskelle i produkt/ydelse og regnskabspraksis som de direkte metoder, da denne tester 

længere ned i resultatopgørelsen, hvor det ikke har lige så stor betydning, hvor omkostninger er 

indregnet (produktion- eller kapacitetsomkostning).58 

Som tidligere nævnt tager TNNM udgangspunkt i Profit Level Indikators, som er et nøgletal 

beregnet ud fra den værdiskabende del af transaktionen og denne sammenholdes med 

nettoavance (OP). Så hvis den værdiskabende aktivitet i den testede enhed er salg f.eks. i tilfælde 

af en distributionsenhed, skal PLI’en være et nøgletal beregnet på OP/salg.  

                                                      
56 TPG 2017 2.45 
57 TPG 2017 2.64 
58 TPG 2017 2.68 
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Før nøgletallet beregnes, skal nettoavancen justeres for omsætning og omkostninger der ikke 

vedrører den testede transaktion, hvilket i de fleste tilfælde inkluderer finansielle poster. Justering 

skal ske både for den testede part og den sammenlignelige.59  

TNNM søger, i lighed med RPM og Cost+, at teste den simple part i den kontrollerede transaktion 

ud fra funktionsanalysen. Derfor egner denne metode sig ikke til applikation af 

armslængdeprincippet, hvis der er tale om unikke eller særlig værdiskabende bidrag i denne.60 Det 

skal dog bemærkes, at blot fordi der ikke tale om unikke eller særlige værdigskabende bidrag, gør 

det ikke denne metode til den mest velegnede.61 

Styrken i denne metode er at PLI’er er mindre påvirket af forskelle på transaktionsniveau og 

funktioner. Herudover har den også en styrke i, at mange nationer har begrænset data i forhold til 

opdelingen af omkostninger, hvilket som tidligere nævnt, ikke har lige så stor indflydelse på 

nettoavanceniveau.62 En anden styrke ved metoden er, at den er ensidig, hvorfor det kun er det 

testede selskab der skal findes en passende PLI for. 

En af metodens svagheder skal findes i, at PLI’en kan blive influeret af faktorer der ikke vil have 

eller have mindre indflydelse på prisen eller margin, hvilke kan være svære at udrede grundet 

manglende adgang til data. 63 

6.2.2 Transactional Profit Split 

Profit Split er den anden og sidste af de to transaktionsbaserede nettoavancemetoder. Den 

metode stræber efter at fortage en korrekt fordeling af nettoavancen, ud fra en vurdering af deres 

forholdsmæssige bidrag til transaktionen.64  
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60 TPG 2017 2.65 
61 TPG 2017 2.67 
62 TPG 2017 2.68 
63 TPG 2017 2.70 
64 TPG 2017 2.114 



30/80 
 

Den er dermed tiltænkt de situationer hvor begge parter bidrager med unikke funktioner og der 

derfor ikke kan findes sammenlignelige selskaber/transaktioner, eller hvor de associerede 

selskaber er så integreret at de ensidige metoder ikke vil give et pålideligt resultat.65 Metoden er 

dermed tosidig, hvilket betyder at alle parter i transaktionen inddrages. 

Profit split har flere tilgange, hvor bidragsanalysen og residualanalysen er mest almindeligt 

anvendte. Bidragsanalysen fordelen nettoavancen ud fra et rimeligt antag om, hvordan de ville 

have være fordelt mellem uafhængige parter.  

Denne metode kan støttet op af ekstern sammenlignelige data, hvis der er sådanne tilgængeligt. 

Ofte er sådanne data ikke tilgængelig, og nettoavancen fordeles derfor ud fra de respektive 

funktioner hver part bidrager med, herunder risiko og aktiver.66 Denne tilgang kan give 

udfordringer i forhold til at værdiansætte de bidragede funktioner, hvor en procentuel tilgang kan 

være løsningen.67 

Residualanalysen er en tilgang med to trin. Det første trin fordeler den avance tilknyttet de 

rutinemæssige og ikke-unikke funktioner. Dette gøres ud fra en af de tidligere gennemgået 

metoder. Dernæst fordeles den resterende avance med grundlag i de involverede parters 

værdiskabende og unikke bidrag til transaktionen.68 

Grundstenen i Profit Split er, at, på grundlag af økonomisk valid basis, fordele profitten/tabet 

således at den vil være i lighed med, hvordan den ville være fordelt mellem uafhængige selskaber. 

Metodens styrke er at den er i stand til at behandle transaktioner hvor begge parter har unikke 

bidrag, dette kan også blive dens svaghed, i det metoden kan blive meget kompleks. Dette kan 

gøre det svært for myndigheder at kontrollere og indhente dokumentation for funktionsanalysen.  

Den kræver derudover at regnskabspraksis er identisk hos begge parter.  
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6.3 Delkonklusion 

Valget af metode er en central og essentiel del af, at opnå det mest pålidelige resultat ved 

konklusionen. Metodevalg og sammenlignelighedsanalysen hænger unægteligt sammen og 

behandles parallelt og løbende gennem hele processen af applikationen af armslængdeprincippet.  

Standardmetoderne er alsidige og giver mulighed for at modificere således, at de passer til den 

aktuelle situation. Herudover er metoderne grundigt beskrevet og OECD har taget stilling til mulige 

styrker og svagheder ved hver metode, og dermed givet både skatteyder og skattemyndighed en 

god baggrund for vurdering af anvendelse af metoderne. 

Derudover har OECD givet et bud på, hvornår metoderne er mest anvendelige, hvilket giver 

virksomheder et godt udgangspunkt for overvejelser. Selvom CUP metoden anses som at være 

den mest optimale, tager OECD stilling til, at denne metode ikke altid er anvendelig og åbner op 

for, og giver grundigt belæg for, at andre metoder i mange tilfælde vil give et mere retvisende 

resultat. 
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7. A. Navarro, ”The Arm’s Length Standard and Tax Justice” 

Om forfatteren 

Dr. Aitor Navarro er professor og forsker på det spanske universitet i Carlos III i Madrid. Han 

færdiggjorde sin Ph.D. i lov og international skat i 2016 og skrev sin afhandling i 

transaktionsjusteringer i transfer pricing. Siden da har Aitor undervist og herudover udgivet flere 

publikationer indenfor transfer pricing.69 Herudover er han også certificeret advokat og medlem 

Madrid Bar Association.70  

7.1 Introduktion 

Aitor Navarro ønsker med sin publikation at bidrage til debatten om armslængdeprincippet og 

skatteretfærdighed, med en analyse om hvordan armslængdestandarden (Arms Length Standard) 

kan balanceres således at der ikke pålægges MNE en bred grad af uvirkelighed i forhold til praksis. 

Dette gøres ud fra holdningen, at MNE-grupper ikke operer på markedet, som uafhængige parter 

gør.71 

Aitor Navarro vurderer at TP er et af de mest kontroversielle emner indenfor international skat. 

Komplicerede transaktioner, vanskelige værdiansættelser, risikoallokering og interne renter, er et 

par af de emner der giver anledning til udfordringer. Navarro mener, at BEBS-projektet har 

ydermere lagt brænde på bålet til debatten og forbedret regimet for mange interne lovenheder. 

Han mener at debatten er præget af teknikaliteter og det vil være sundt for den, at blive set på fra 

et bredere perspektiv.72  

Jo mere teknisk detaljeret denne debat er blevet, jo længere mener Navarro at den har flyttet sig 

fra de fundamentale standarder for armslængeprincippet (ALP). Han vil med sin artikel analysere 

armslængdestandarden fra et skattejuridisk synspunkt, altså som et værktøj til at sikre fair 

fordeling af indkomsten for skatteydere.  

                                                      
69 https://ibfd.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/ibfdlibrary/search/results?qu=&qu=AUTHOR%3Daitor+navarro+#  
70 A. Navarro, The Arm’s Length Standard and Tax Justice (TALSATJ), p. 351, om forfatteren 
71 A. Navarro, TALSATJ, p. 351 - forord 
72 A. Navarro, TALSATJ, p. 351-351, 1.1. 
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Navarro tager udgangspunkt i armslængeprincippet som beskrevet i OECD artikel 9. Han 

argumenterer med at mange nationale lovgivninger for transfer pricing er opstillet i lighed med 

artikel 9, hvorfor hans artikel kan overføres til de fleste juridiske skatteenheder.73 

Navarro vil behandle graden af fiktion der pålægges MNE-grupper i forhold til, hvordan denne i 

virkeligheden opererer på markedet. Han vil komme løsninger til, hvordan graden af negativ 

indvirkning, som følge af en ufuldstændig tilgang til armslængdeprincippet, kan minimeres.74 

For at opnå dette, vil Navarro understrege vigtigheden af at se armslængdebegrebet ud fra en 

ability-to-pay vinkel, til at måle horisontal og vertikal ligestilling. Derudover vil han behandle 

problemer, opstået som følge af, at den nuværende tilgang ikke reflekterer logikken bag, hvordan 

MNE opererer.  

Navarro foreslår og forsvarer en tilgang han kalder for ”limited ALS fiction”(begrænset ALS fiktion), 

til at løse overstående problemstilling. Han vil komme med eksempler for, hvordan en sådan 

tilgang vil have indflydelse på konkrete situationer, særligt med henblik på: profit opstået som 

følge af aktiv og passiv association, hvordan sådan profit skal allokeres for at overholde 

armslængdeprincippet, graden af justeringer bør begrænset og at MNE-grupper opererer uden 

informationsbegrænset skal tages i betragtning.75  

7.2 ALS som essentielt instrument til måling af horisontal ligestilling 

Navarro beskriver først armlængdeprincippet, og dens funktion i at fastslå hvilke justeringer der 

bør foretages i kontrollerede transaktioner, for at opnå en profit svarende til det resultat 

uafhængige parter ville have aftalt. Disse justeringer er med udgangspunkt i en nærlæsning af 

forholdene for transaktionen, som et værktøj til at sammenligne priser m.m. mellem en 

kontrolleret og en ukontrolleret transaktion. Processen for dette skal være 

sammenlignelighedsanalysen, for at afdække relevante forskelle i vurderingen af hvilke justeringer 

der skal foretages.76  

                                                      
73 A. Navarro, TALSATJ, p. 352, 1.2. 
74 A. Navarro, TALSATJ, p. 352, 1.2. 
75 A. Navarro, TALSATJ, p. 352, 1.3. 
76 A. Navarro, TALSATJ, p. 352-353, 2.1. 
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Navarro mener, at transfer pricing justeringer i overensstemmelse med ALS, pålægger en grad af 

fiktion på beregningen af profitten, for den kontrollerede transaktion, ir med at den beregnes ud 

fra, hvordan uafhængige parter ville have aftalt det. Dermed sætter den en standard lydende på, 

at kontrollerede transaktioner skal tættest muligt, på resultatet for uafhængige transaktioner.77 

Herefter argumenterer han for, nødvendigheden af en standard heraf, således at koncerninterne 

selskaber, ikke frit kan allokering indkomst og aftaler til de mest favorable steder. Skulle en sådan 

standard ikke eksistere, vil selskaber under samme ledelse, være i stand til at indgå transaktioner, 

rettet mod at flytte indkomst, til lande med lavere skattesats, resulterende i en forskydning 

udelukkende grundet i skattespekulation.78  

Derudover konkluderer Navarro at retten til frit at indgå kontrakter og valgfrihed, der gør sig 

gældende i andre lovgivninger, ikke kan pålægges skatteloven. Dens formål er, at sikre retfærdig 

fordeling af den skattepligtige indkomst, hvilket sejrer over resultatet af associerede parters valg. 

Der skal altså være sammenhæng, mellem skattebyrden som hver gruppe af skatteydere skal 

bære.79 

Som Klaus Vogel80 erklærer kan fordelings retfærdighed ses fra perspektivet om fordeling af 

skattebyrden mellem skatteydere og fordelingen af skattepligtig indkomst mellem stater. I første 

nævnte er konceptet om horisontal og vertikal ligestilling altafgørende. Denne medfører i 

beskatningen af indkomst, at skatteobjekter der har lignende betalingsevne skal konfronteres med 

en lignende skattebyrde. Vertikal ligestilling opstår som direkte følge heraf, betydende at der skal 

ske en passende skilning mellem behandlingen af subjekter der ikke er ens og at disse skal 

beskattende forskelligt i en passende grad.  

Disse to koncepter er overordnet blevet accepteret som en bench mark for skatteretfærdighed. 

Det kræver naturligvis en sammenligne mellem flere parter, for at kunne afgøre om der er 

ligestilling. Når det gælder beskatning af indkomst, kommer princippet om ability-to-pay (ATP) 

som proxy.81 

                                                      
77 A. Navarro, TALSATJ, p. 353, 2.2. 
78 A. Navarro, TALSATJ, p. 353, 2.2 
79 A. Navarro, TALSATJ, p. 353, 2.2 
80 Klaus Vogel – tysk akademisk ekspert inden for international skat - https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Vogel 
81 A. Navarro, TALSATJ, p. 353-354, 2.3 
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Navarro vurderer at de fleste doktriner, særligt i USA, tager stilling til horisontal ligestilling med 

ATP som grundlag eller som proxy for retfærdig fordeling, fordi faglitteratur på området, generelt 

accepterer det som et faktum, at et rationelt skattesystem behandler lignende skatteydere ens.82  

I Navarros bidrag skal ATP forstås, som værktøj til at måle princippet om ligestilling, til at udelukke 

forskelle i beskatning af ligestillede subjekter fra indkomst perspektiv. Særligt i selskabsskat, hvor 

der ligelig skatteprocent, og dermed bliver størrelsen af den beskattede indkomst der er 

afgørende for skattebyrden. Hvis begrebet om skatteretfærdighed, som beskrevet i overstående, 

skal reflekteres i selskabsskat og denne har adopteret en seperate entity approiac, bliver 

armslængeprincippet uundværlig for at opnå dette mål.83  

For at sammenligne indkomsten mellem kontrollerede og ukontrollerede selskaber, skal der 

fastsættes en måde at gøre det på. Hermed understreger Navarro endnu engang nødvendigheden 

af armslængeprincippet, men som værktøj til at balancere ATP som kontrollerede og 

ukontrollerede selskaber der agerer på markedet har. Formålet er endnu engang at skabe lige 

forhold, således at indkomsten mellem de to kan sammenlignes og den kontrollerede enheds 

indkomst justeres således at den svarende til den ukontrollerede part.84 

Navarro mener at det er nødvendigt at studere forståelsen af armslængdeprincippet fra et 

skatteretfærdigheds perspektiv, i det mange juridiske enheder anvender dette princip. 

Sammenholdt med ligestillingen fra ATP, er det grundstenen for retssikkerhedssystemet. 

Derudover mener han, at vurdere ATP-princippet i transfer pricing er på sin plads, for at sikre 

fornuftig skattepolitik.85   

Det er ligeledes relevant ud fra et nationalt perspektiv, da en manglende regulering, som tidligere 

nævnt, kan føre til, at selskaber der ønsker at undgå at betale den retmæssige skat, kan allokere 

sin indkomst andersted. Navarro mener at dette er den oprindelig grund for armslængeprincippet. 

På den anden side, mener han at beskatning ud over armslængeprincippet kan opfattes som være 

modsat den basale tanke om passende skattepolitik.86 
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86 A. Navarro, TALSATJ, p. 355, 2.7 
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Alt i alt, vurderer Navarro, at man bør overveje om der overhovedet er grundlag for 

sammenligning af lønsomheden mellem kontrollerede og ukontrollerede enheder. Han nævner 

OECD som en af de forfattere der anvender en neutral tilgang, om at kontrollerede og 

ukontrollerede transaktioner skal have samme skattebehandling.  

Et sådanne udgangspunkt, mener Navarro, ikke tager stilling til, at under samme forhold, vil 

associerede selskaber, have en tendens til at overkomme manglende effektiv grundet et 

ufuldstændigt marked, som uafhængige parter ikke kan undgå. Dermed er den nuværende tilgang 

til applikationen af armlængdeprincippet, ikke i overensstemmelse med den faktiske, økonomiske 

virkelighed som multinationale koncerner opererer i.87  

For passende at tilgå denne udfordring i funktionen af transfer pricing, baseret på 

armslængdeprincippet, mener Navarro at det nødvendigt at forstå den historiske begivenhed der 

var baggrund for den. Navarro beskriver, at MNE’er i USA og UK manglede i begyndelsen af 20. 

århundrede et redskab til at koordinere deres grænseoverskridende markedsstrategier. Det var 

meget decentralisering og hver del af koncernen agerede ud fra egne interesser.  

Efter 2. Verdenskrig skete der et stort fremskridt i den teknologiske sektor, særligt på transport og 

kommunikation, hvilket resulterede i et gennembrud for multinationale koncerners effektivitet. 

Gruppestrategier blev et værktøj til at undgå optimeringsfejl, hvilket gav en øget effektivitet og 

dermed konkurrencefordele. Denne evolution mener Navarro, har givet adgang til og mulighed for 

at benytte information gennem ledelsesbeslutninger som den største værdiskabende faktor.88 

Den største forskel mellem valget om at ekspandere gennem datterselskaber eller tredjeparter, 

mener Navarro ligger i cost/benefit bekymringer. Når valget falder på et datterselskab, antages 

det, at der må være en del opstartsomkostninger og løbende omkostninger til at vedligeholde en 

passende infrastruktur, for at skabe en økonomisk aktivitet. Når disse omkostninger er afholdt, 

mener Navarro at lønsomheden er højere ved et datterselskab, end ved at ekspandere ved hjælp 

af tredjepart.89 
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Hvis det antages at en sådanne idé er fokuseret på at fjerne skatterelaterede incitamenter og 

demotiverende i begge tilfælde, har transfer pricing reglers ganske vist, til formål at sikre at der 

ikke opstår allokering af indkomst til lavbeskattede lande.  

Alligevel kan der opstå opsparing og profit fremmed for skattespekulation, som følge af denne 

konkurrencefordel. Disse fordele mener Navarro, bliver ramt af transfer pricings reglerne på 

uretfærdig vis.  

Navarro mener at armslængeprincippet tilsidesætter logikken bag, at multinationale koncerner 

ved sammenarbejde, overkommer nogle af de udfordringer som uafhængige selskaber rammes af, 

når det antages at formålet med en koncern er opnå bedre forhold end ved handel med en 

tredjepart. Han mener dermed at opretholde, at armslængeprincippet er nøglen til at finde den 

”korrekte” pris ofte, er misvisende.90  

7.3 Hvorfor armslængdeprincippet ikke reflekterer rationalet for multinationale koncerner 

Navarro mener, at de fordele der definerer multinationale koncerners positionen i 

konkurrencedygtighed, i forhold til uafhængige enheder, opstår gennem deres evne til, via effektiv 

ledelse af produktion i værdikæden for de involverede økonomiske enheder, at skabe bedre 

lønsomhed. Disse fordele er relevante, fordi de er hele eksistensgrundlaget for multinationale 

koncerner i et ufuldstændigt marked.91 

Navarro pointerer at mange videnskabsmænd skelner mellem positive effekter som følge af 

bevidst intern koordinering (aktiv koncerneffekt) og de effekter der naturligvis fremkommer, uden 

at der skal foretages bevidste handlinger (passiv koncerneffekt). Af passive koncerneffekter 

nævner Navarro reduktionen af transaktionsomkostninger, bedre tilgang til den finansielle sektor 

og nedgang i visse risici.92  

Som det første nævner Navarro at multinationale koncerner har tendens til at eliminere 

transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger fremkommer i forbindelse med 

grundarbejdet for aftaler i et ufuldstændigt marked, grundet asymmetrisk 

informationstilgængelighed, forhandlinger og omkostninger i forbindelse med beslutningstagen.  
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Disse omstændigheder mener Navarro, generer ineffektivitet i relationen mellem økonomiske 

agenter, der ikke er i besiddelse af relevant information til at indføre aftaler. Dette forhold kan 

potentielt medføre, at agenterne ikke agerer rationelt.  

Denne type af udfordringer overkommer MNE’er gennem deres interne organisering, hvorfor 

deres transaktionsomkostninger er lavere end aftaler indgået på det ufuldstændige marked.93  

Som det andet nævner Navarro, at MNE’er skaber positive synergier og stordriftsfordele. Første 

nævnte skabes gennem samarbejde, hvilket leder til en højere profit, i forhold til uafhængige 

parter under samme forhold. Stordriftsfordele opstår, når der sker en reduktions af omkostninger 

pr. enhed når mængden af enheder forøges.94 

Disse to effekter beskriver Navarro som værende eksklusive for MNE’er, medmindre uafhængige 

parter indgå i et udtrykkeligt partnerskab for opnå synergi og stordriftsfordele via. aftaler. Dette 

ville dog af mange skattejuridiske enheder, blive betragtet som en relation gennem kontrol, 

hvorfor selskaberne alligevel vil falde under reglerne for transfer pricing. 95 

Navarro mener at disse forhold, retfærdiggøre eksistensen af MNE’er i en sådan grad, at den 

teoretiske grænse for valget mellem ekspansion via datterselskab i stedet for via samarbejde med 

uafhængig tredjepart, er at når omkostninger afledt af den kontrollerede transaktion er lig 

omkostninger afledt fra transaktioner med en uafhængig tredjepart. 96  

Som det tredje eksempel nævner Navarro, at i visse scenarier, har MNE’er mulighed for at 

ekskludere tredjeparts konkurrenter fra markedet, ved at fastsætte en pris lig 

marginalomkostningen i værdikædens mellemled.97 Dette giver en konkurrencefordel, fordi der 

kan fastsættes en lavere pris, resulterende i en højere profit, i det en pris der lig marginalkosten i 

alle stadier af en produktion, vil give en omkostningsfordel i forhold til uafhængige konkurrenter.  

At prisfastsætte efter denne metode, argumenterer Navarro, vil hæve indgangsbarrieren for 

markedet, og endda udelukke selskaber der ikke er i stand til at føre sådan en stram marginal. 
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Dette giver en bedre markedsposition for integrerede selskaber. Følgelig, er udgangspunktet for 

en optimal prissætningspolitik for MNE’er, ikke markedsprisen, men marginalomkostningen.98  

Fjerde og sidste forhold Navarro tager op, er MNE’ers mulighed for at koordinere 

produktionsenheder på tidspunktet forretningsstrategiens bliver afklaret. MNE’ens prispolitik er 

også relevant for at opnå optimal effektivisering, gennem fordelingen af ressourcer til de enkelte 

enheder.99 Gennem en passende prispolitik, mener Navarro, at koncernens ledelse kan træffe 

beslutninger om hvilke løsninger der er mest effektive, om end det er aftaler med uafhængige på 

markedet eller internt i koncernen, samt herudover beslutte den mest effektive fordeling af 

koncernens finansielle ressourcer.100 

Som eksempel på ovenstående bruger Navarro, at centralisering af MNE’ens finansielle 

anliggender, resulterer i en højere grad af optimering, såfremt der laves en passende objektiv 

analyse af hver enkelt enhed forretningsmuligheder. Dette sammenholdes med den subjektive 

tilgang de enkelte ledere har og eller ønsker at bruge, for at fremme deres enhed, og på den måde 

kan der undgås for uacceptable fordrejninger på området.101  

Som sidste argument bringer Navarro Devareuex og Keuschings102 tilgang på bane, der 

konkluderer at selv hvis skatteforhold tages ud af regnestykket, er der stadig incitament for at 

holde produktprisen nede, og forhøje den betalte royalty. Formålet med dette, er at øge den 

mulige omsætning for produktionsenheden og dermed få den mest optimale kapitalstruktur, med 

henblik på at få lavere omkostninger på den finansielle front. Denne form for struktur, mener 

Navarro ikke ville ikke finde sted blandt uafhængige parter. 103 
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7.4 Limited ALS fiktion som løsning 

Navarro understreger at hans kritik af den nuværende applikation af armslængdeprincippet, ikke 

har til formål at forslå en helt anden allokeringsmetode.  Han ønsker blot at belyse at, at ligestille 

skattebehandlingen af kontrollerede og ukontrollerede transaktioner, som minimum, er 

problematisk. 104 

Når der ikke er sammenfald mellem MNE’ers og uafhængige parters rationale hverken i struktur 

eller markedsvilkår, mener Navarro at de ikke kan betegnes som værende sammenlignelige. 

Faktisk går han så langt, som at sige at ligestilling af behandling af uens scenarier i sidste ende 

leder til diskrimination og på den måde er modstridende med princippet om ability-to-pay og 

dermed også et brud på skatteretfærdighed som defineret i afsnit 2. 

Navarro mener derfor, at man bør starte ud med en antagelse om at associerede og uafhængige 

parter, ikke nødvendigvis er sammenlignelige, for bedre at kunne fortolke mandatet som 

armslængeprincippet pålægger.105 

Navarro mener at armslængdestandarden skal være egnet til at anslå skattebehandlingen af både 

associerede og uafhængige selskaber, der opererer under lignende omstændigheder, men den bør 

ikke resultere i lighedstegn mellem de to. Hvis armslængdefiktionen tages til sin yderste grænse, 

hvor resultatet af en kontrolleret transaktion, skal være lig resultatet af en ukontrolleret, mener 

Navarro, at der opstår et brud på ligestillingsprincippet, da de to i hans optik ikke er 

sammenlignelige. 106  

Navarro fastslår at den mest passende tilgang ved skattemæssige behandling af kontrollerede og 

ukontrollerede transaktioner, bør afspejle og anerkende den effektivisering der er internt I 

MNE’en. Ved den nuværende armslængdestandard, mener Navarro at det er svært at tage højde 

for dette, hvorfor han foreslår en ny tilgang. Han mener at sagens kerne, er at korrekt at afdække 

omfanget af fiktion som armslængdeprincippet pålægger.107  
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Navarro deler det op i to tilgange til armslængdestandarden. Den første kalder han ”full ALS 

fiction”, som er begrebet han bruger om den armslængdestandard, der søger at fuldt ud matche 

fortjenesten fra en kontrollerede til den ukontrollerede havde aftalt i lignende situation. Han 

mener at man i så fald justere forholde i den kontrollerede transaktion, i det maksimalt omfang, til 

det reflekterer det uafhængige parter havde opnået.  

Justeringer skal stoppe når de når denne grænse, da justeringer herudover vil overskride 

omstændighederne og præstationen for de uafhængige parter. 108 

Den anden tilgang Navarro beskriver, ”limited ALS fiktion” begrænser omfanget af fiktion, til kun 

at omhandle de komponenter der vedrører de associerede virksomheds fællesskab og interesser, 

da det ifølge Navarro, er dem der gør, at betingelserne for transaktionen ikke er efter 

armslængde. Han beskriver betingelser, som værende de faktorer der kan forhandles og 

omstændigheder som værende de givne faktorer, der under denne tilgang ikke skal justeres. 

Han nævner som eksempel på omstændigheder, MNE’ers bedre viden om finansielle og 

forretningsmæssige ikke er faktorer, som selskaberne kan underlægge deres vilje. De kan ikke 

forhandle sig til bedre stilling, på specifikke forhold i markedet og derfor er det en given faktor.  109 

Som eksempel på betingelser der kan forhandles, nævner Navarro prisen på transaktionen, 

allokering af risiko, renten på en finansiel forhandling og herudover uspecifikt alle de betingelser 

som kan udsættes for forhandling fra begge parter.110 

Navarro mener altså at det eneste forhold, der skal være underlagt justeringer, er betingelserne 

og at omstændigheder for transaktioner skal være antaget. Han mener at det vil føre til en mere 

præcis justering, der bedre afspejler de faktorer der MNE’en opererer under i forhold til den første 

tilgang, i det omstændighederne for transaktionen ikke bliver pålagt som grad af modificering som 

ved første nævnte metode. Denne tilgang kalder han ”limited ALS fiction” på baggrund af den 

begrænsede omgang.111   
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For at belyse forskellen på tilgangen fremsætter Navarro et eksempel med et koncerninternt lån 

hvor S er låntager og P långiver. Navarro mener at alene på baggrund af, at S er en del af en 

koncern, forberedes denne kreditvurdering. Herudover har P en bedre datatilgængelig vedrørende 

S’ finansielle omstændigheder, hvilket fører til et fald i transaktionsomkostninger.  

Derudover fører omstændighederne også til, at der er en nedgang i risiko, da disse kan afdækkes 

med sikkerhed pga. tilgængelig viden. Han stiller spørgsmålet om hvorvidt ovenstående faktorer, 

skal tages med i betragtning når denne kontrollerede transaktion sammenlignes med lignende 

ukontrolleret i forhold til de to forskellige tilgange nævnt i tidligere afsnit. 112 

Som det første gennemgår Navarro ovenstående eksempel ud fra tilgangen i ”full ALS fiction”. Når 

denne tilgang vælges, skal både forbedringen i kreditvurderingen og de manglende 

transaktionsomkostninger, som følge af de manglende informationsbarrierer for de økonomiske 

forhold, ikke tages med i vurderingen. Disse omstændigheder ville ikke være forekommet for i de 

uafhængige parter, hvorfor de ikke skal medtages ved sammenligningen mellem den kontrollerede 

og ukontrollerede transaktion.113 

Hvis man derimod anvender den ”limited ALS fiction” tilgang, vil man som tidligere nævnt skulle 

medtage de forhold i transaktionen som selskabet ikke kan forhandle eller påvirke. For S er det 

ikke en mulighed at lade være med, at være en del af en koncern, som er grunden for 

forbedringen i kreditvurderingen og de manglende transaktionsomkostninger. Det er dermed ikke 

forhold som S kan forhandle og de skal medtages i vurderingen. 114 

Tilgangen limited ALS fiction advokerer for at fjerne de eksisterende fællesinteresser de 

associerede selskaber i mellem, altså betingelserne for transaktionen, hvorfor det kun er disse der 

bliver underlagt fiktionen og ikke også omstændigheder. For at vurderer omfanget af justeringer, 

mener Navarro at man skal spørge, hvad ville uafhængige parter have aftalt, hvis de befandt sig i 

samme omstændigheder som de associerede selskaber.  
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Hvilke faktorer havde så været underlagt revision, hvis de eksisterende fællesinteresser ikke 

eksisterede? Det er her, Navarro mener at limited ALS fiction og full ALS fiction adskiller sig 

markant fra hinanden. 115 

Full ALS fiction vil betragte alt profit opstået som følge af den interne synergi, som værende 

ikkeeksisterende, i det den ikke ville have været opstået mellem uafhængige parter og dermed 

forkaste en del af ability to pay for associerede selskaber. 116 

Navarro mener at ved at sætte S og P som var de uafhængige i henhold til full ALS fiktion, vil der 

blive en del af profitten som den tilgang ikke anerkender. Den profit opstået som følge af 

omstændigheder, altså synergien mellem selskaberne, vil ikke blive beskattet, da denne bliver 

bortreguleret, da ikke var opstået mellem sammenlignelige uafhængige selskaber. Den vil derfor 

ikke blive pålagt hverken S eller P og ingen af de involverede skattemyndigheder vil have 

beskatningsretten over den.117 Dette er illustreret i nedenstående graf.118 

 

Navarro mener at dette både fordrejer på et samlet plan og på koncern niveau, men herudover 

giver det også flere udfordringer i håndhævelsen af sammenlignelighedsanalysen som 

armslængdestandarden er baseret på.119 

Her bringer Navarro limited ALS fiction tilgangen på banen igen, da den netop anerkender denne 

profit der opstår som følge af tidligere nævnte synergi og mener også at den er i 

overensstemmelse med ATP-princippet og dermed også princippet om skatteretfærdighed. 

Grundlaget herfor, at denne tilgang ikke sætter lighedstegn mellem den kontrollerede og 

ukontrollerede transaktion, men kun på de elementer der er egnede til sammenligning.  
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De elementer, understreger Navarro endnu engang, er betingelserne for transaktionen og ikke 

omstændighederne og dermed bliver profitten opstået som følge af omstændighederne både 

anerkendt og beskattet.120 

Navarro mener det er unægteligt at en skatteyder der er bedre stillet i markedsfordelingen, også 

skal være bedre stillet når skatten er betalt. Dette betyder også, at en hvis sådanne position 

resulterer i at der er større indtjening i forhold til en anden sammenlignelig erhvervsdrivende, bør 

der også være en større skattebyrde. På den her måde, fokuserer ATP-prinicippet mere på 

økonomiske resultater af erhvervet og ikke på selve aktiviteten. Han mener at lige netop dette 

aspekt er det relevante for debatten.121  

Debatten omkring hvilken en af disse to tilgange der foretrækkes, vurderer Navarro er et andet 

vigtigt aspekt, i forhold til, at fastsætte graden af fiktionen i armslængdestandarden. Navarro 

mener ikke at OECD ved første øjekast har taget stilling til dette. Der er dog flere steder i OECD’s 

TPG 2017 hvor det virker til, at den fulde ALS fiktion anvendes f.eks. når OECD slår fast at seperate 

enity approach skal anvendes og når der i intragruppe afsnittet erklæres at der ikke skal 

kompenseret for tilfældige fordele opstået, alene af den årsag af at være en del af større 

koncern.122 

På den anden side erklærer OECD i TPG 2017, udledt fra BEBS projektet, at hvis en MNE ved aktivt 

at koordinere, centraliserer deres indkøb for at opnå mængderabatter, skal den opsparing, som er 

opstået som følge heraf, fordeles passende ud mellem de enkelte enheder. OECD tager også 

stilling til den passive forbedring af kreditvurdering for et selskab, der er en del af en koncern, og 

erklærer at dette ikke er noget moderselskabet skal belønnes for. Disse to forhold mener Navarro 

er en indikator for OECD foretrækker tilgangen fra den begrænsede ALS fiktion.123  

Løbende gennem OECD TPG 2017 er der referencer til, at selv hvis der manglende 

sammenlignelige parter i en given situation, er det ikke ens betydende med at 

armslængdestandarden overtrædes.  
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Navarro mener at tidligere nævnte forhold, er en klar erklæring om, at OECD foretrækker den 

begrænsede ALS tilgang, han nævner herefter 3 grunde til at denne er mest passende. 

1. Anerkendelse af de finurligheder der er beskrivende for MNE’er optræden på markedet 

inden for armlængdeprincippet, er bedre reflekteret i den begrænsede ALS fiktion tilgang. 

Som tidligere erklæret bør justeringer kun fokuserer på de forhold som MNE’er kan påvirke 

eller forhandle, mens omstændighederne for den kontrollerede transaktion bør accepteres 

som værende givet når disse beregnes.  

 

2. Tilgangen passer bedre ind i ATP-princippet som følge af skatteretfærdighed. Der er ingen 

grund til ikke at beskatte profitter anderledes for MNE’er når uafhængige parter havde fået 

samme resultat under ens omstændigheder.  

Det er diskriminerende at behandle ens situationer forskelligt men lige så diskriminerende 

at behandle forskellige situationer ens.  

 

3. at vælge den begrænsede ALS tilgang er ikke kun passende fra skattepolitisk perspektiv, 

men også som korrekt tolkning af armslængeprincippet fra OECD Modeloverenskomst 

artikel 9. Denne artikel finder ikke kun anvendelse ved dobbeltbeskatningsforhandlinger 

men også ved udarbejdelse af nationallovgivninger.  

Artikel 9s ordlyd nævner kun betingelserne for en transaktion og ikke omstændighederne, 

hvorfor denne fortolkning passer ind. Derudover vil det også være upassende at strække 

graden af fiktion udover de grænser defineret i ordlyden af den regel hvori det står.124  

Navarro mener at i konteksten af dobbeltbeskatningsoverenskomster fungerer artikel 9 som en 

restriktion, der sætter begrænsning for nationale regler for justeringer, for at sikre at associerede 

selskaber overholder armslængdeprincippet. Derfor vil en integration af enten den fulde eller 

begrænsede ALS fiktion i national lovgivning, afhænge af ordlyden i de enkelte lovgivninger. 

Navarro erklærer at en lovgivning om armslængeprincippet, der er baseret på den fulde ALS 

fiktion, vil have udfordringer med at være i overensstemmelse med ordlyden i artikel 9. 125 
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7.5 Navarros eksempler på begrænset ALS fiktion i praksis 

Navarro gør opmærksom på, at han godt er klar over, at tilgangen begrænset ALS fiktion, kan virke 

rent teorisk og til tider abstrakt uden tilhold til praksis. Han vil med dette kapitel komme med 

eksempler på, at denne fortolkning af armslængdestandarden er blevet antydet og har haft 

indflydelse i flere tilfælde.126 

7.5.1 Profit fra aktive og passiv association skal anerkendes 

Navarro forklarer at det område det tydeligst har været set i, har været det han også tidligere har 

brugt som eksempel, nemlig finansielle garantier. I de fleste tilfælde bliver disse garantier brugt til 

at øge MNE’ers låneposition på det finansielle marked. Når eksplicitte garantier ydes, bliver 

kreditvurderinger fra garantistilleren givet til det selskab der søger at låne, i det garantistiller 

forpligter sig til at påtage sig risikoen for at det slår fejl.  

Der er dog også tilfælde, hvor det antages at moderselskabet vil dække lånet for datterselskabet, 

og dermed øges dennes uden der er stillet formelle garantier. Sidste nævnte scenario er det, der 

vil blive forkastet hvis den fulde ALS fiktion anvendes eller vil blive anerkendt hvis den begrænsede 

AlS fiktion i stedet benyttes.127 

Navarro gør opmærksom på, at denne problemstilling er noget man bør gå varsomt til, i det 

implicit støtte anerkendt af et vurderingsbureau ikke nødvendigvis vil blive omsat til anerkendelse 

af forsikringsselskaber og andre professionelle kautionister som vurderer den reelle kapital der er 

udsat. Der er derfor forskel på at vurdere kreditværdigheden ud fra perspektivet fra 

vurderingsbureau og fra det af forsikringsselskaber mv. og der kan ikke sætte lighedstegn mellem 

denne og et selskab der har stillet en reel garanti.128 

Herefter nævner Navarro flere eksempler fra praksis, hvor der er indikationer på enten at den 

begrænsede ALS tilgang anvendes i forbindelse med passiv association, ir med afgørelsen er til 

fordel for, at transaktionens omgivelser ikke skal udsættes for justeringer: 

- Eksempel fra det canadiske retssystem omhandler GE Capital sagen. Sagens kerne er 

betalinger vedrørende en intern sikkerhedsstillelse (CAN) på et lån ydet af en ekstern 
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canadisk bank. Betalingerne er beregnet ud fra kreditvurderingen, som låntager (USA) har 

opnået ved at være en del af koncernen og disse blev vurderet til at være i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Havde den fulde ALS fiktion været 

anvendt, kunne betalinger udledt fra sikkerhedsstillelse havde været højere, da låntager 

havde fået en dårligere kreditvurdering hvis denne var set som en uafhængig enhed uden 

tilhørsforhold til en koncern. 129 

- Eksempel fra det australske retssystem hvor sagen Chevron omhandler rentesatsen fra en 

koncernintern kredit på årligt 8,5% givet fra internt finansieringsselskab (USA) til et 

holdingselskab (AUS), finansieret af en ekstern part på en årlig rente på 1-2%. Forskellen 

mellem de to blev udloddet som skattefrit udbytte fra USA til AUS. Den australske 

skattemyndighed anvendte transfer pricing reglerne til at sænke fradragsretten for de 

finansielle omkostninger, og anerkender dermed den lavere rentesats som den gældende, 

da Domstolen vurderer at der ikke er grundlag for at ignorere selskabernes tilhørsforhold. 

130 

- Den tyske Domstol besluttede at vederlaget fra et ikke-garanteret lån fra et tysk 

moderselskab til et amerikansk datterselskab kan fastsættes ud fra garanteret 

ukontrolleret lån, da tilhørsforholdet mellem de to fjerner risikoen for, at låntager ikke 

betaler.131 

- Det norske skatteretssystem har haft flere afgørelser, hvor det blev fastlagt at 

datterselskaber ikke skal udelukkes som medlemmer i en større organisation og derfor skal 

armslængdefiktionen kun have indflydelse i, at fjerne de fælleskabsinteresser der 

eksisterer imellem selskaberne. 132 

- Som eksempel for aktiv association nævnet en canadisk sag, hvor Indalex koncernens 

selskaber i UK, Canada og Tyskland var gået sammen om, at købe stål igennem et andet 

associeret selskab i Bermuda. Den canadiske domstol besluttede at selskabet i Bermuda 

ikke skulle bibeholde del af den profit der stammede fra mængderabatten, da disse bør 

betragtes som værende opstået fra de andre selskabers købekraft.  
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Dermed anerkendes det aktive tiltag der er lavet, for at effektivisere processen. Dermed 

bliver udfordringen allokeringen af denne profit hvilket Navarro behandler i næste del af 

kapitlet. 133 

7.5.2 Hvordan skal fordeling af gevinster fra synergi ske 

Navarro erklærer, at hvis den begrænsede ALS fiktion tilgang anvendes, anerkendes profitten fra 

fælles kontrol, og denne skal allokeres i henhold til armslængdeprincippet, og dermed efter 

hvordan uafhængige parter ville have fordel den. Navarro mener at en tilgang der skønsmæssigt 

fordeler profitten, hvad end det er skatteyder eller skattemyndigheder der fordeler, vil være i 

uoverensstemmelse med rationalet i den begrænsede ALS tilgang.  

Grunden herfor er at dette viser både at den bliver anerkendt men også at det i så fald, vil være 

noget de associeret selskaber kan forhandle med og det må antages at hvert selskab vil handle 

efter egne interesser. Navarro vurderer at skatteregler der tillader at skatteyderen allokerer den 

skattepligtige indkomst vil virke inkonsekvent. Herudover skal de enkelte nationale lovgivninger 

vedrørende transfer pricing gennemgås for den gældende situation.134 

Navarro mener at der som følge af ovenstående, skal skelnes imellem passiv association og aktiv 

association. Selskaber hvis omstændigheder gør, at de opnår fordele der stammer fra passiv 

association, som f.eks. en bedre kreditvurdering, skal bibeholde denne og de skal ikke allokeres, da 

det ikke kræver direkte handlinger fra selskabet at opnår denne profit.  

Opmærksomheden skal derfor være på vederlag som følge af aktiv association, der er højere end 

hvad uafhængige selskaber ville opnå i samme situation. Herefter henviser Navarro til Kanes tre-

trins sondring:  

- ensidig integration, fortjeneste opnået som følge af integration af aktiver i et selskab 

- bilateral integration, fortjeneste opnået som følge af integration af aktiver i to selskaber 

efter kontrakt 

- fælles kontrol synergi, fortjeneste opnået ved at være en del af en koncern opstået 

udenfor aftaler, på grund af omstændighederne de associerede selskaber opererer i. 
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Allokering af de to første skal ske i overensstemmelse med en veludført 

sammenlignelighedsanalyse.135 

Navarro mener at hovedproblemet her er manglende sammenlignelige ukontrollerede selskaber, i 

det denne fortjeneste opstår som følge af integrerede præstation på markedet og der dermed ikke 

er brug for at tage højde for sammenlignelige ukontrollerede transaktioner. Navarro nævner også 

uspecifikt, at andre metoder kan anvendes til at opdele fortjenesten.136  

I situationer hvor fortjeneste udledt af fælles kontrol implicerer, at det ene af selskaberne bliver 

dårligere stillet end det næst bedste alternativ, skal det andet selskab i transaktionen kompensere 

førnævnte selskab, for at udjævne fortjenesten så selskabet ønsker at accepterer aftalen.  

Navarro mener, at transaktionen skal tilbyde begge parter en rimelig forventning for at øge eller 

beskytte deres forretningsmæssig eller finansielle positioner på et risikojusteret grundlag. Det vil 

sige, at hvis en af parterne i transaktionen mister eller forringer sin position som følge heraf, skal 

der beregnes et en passende kompensation i lighed med, hvad et uafhængigt selskab havde 

krævet for indgå i transaktionen. 137 

Denne mekanisme mener Navarro fører til beregning af et ligevægtspunkt hvor begge parter vil 

acceptere at gennemføre transaktionen, da udfaldet er i overensstemmelse med deres 

individuelle økonomiske og forretningsmæssige interesser. Navarro mener at stærkt argument for 

denne metode, skal findes i faktummet, at den respekterer transaktionen som struktureret 

mellem associerede parter.  

Dette kan ske fordi kompensationen kun implicerer at der foretaget en værdiansættelsen på 

justeringen, der er nødvendigt for at genopnå et ligevægtspunkt mellem parters præstationer, der 

reflekterer hvad uafhængige parter ville have aftalt under lignende omstændigheder. 138 

For at lave en passende beslutning om godtgørelsens størrelse, mener Navarro, at det er 

nødvendigt at beregne det punkt hvor ingen af parterne har et bedre alternativ uden at den anden 

part bliver dårlige stillet, altså ”Pareto optimal point”.  
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Denne idé er i overensstemmelse med tanken om det bedste alternativ til en forhandlet aftale, 

hvilket vil være nyttigt når det skal vælges hvilket alternativ, der ikke er værre end den næstbedste 

mulighed. Parternes forhandlingskraft er et essentielt element i vurderingen om de præcise 

muligheder der er i en given sag.  

I sager hvor der opstår synergi gevinster som følge af fælles kontrol, men som ikke resulterer i at 

nogen af parter bliver værre stillet, mener Navarro, at det ovenstående forslag er ubrugeligt, da 

begge parter vil acceptere vilkårene for transaktionen, idet udfaldet af transaktion vil gavne dem 

begge.139 

Navarro mener at udfordringen med korrekt at vurdere et fast standpunkt for allokeringen af 

synergi fra fælles kontrol, opstår når der sker en kombination af de to forhold. Det ene forhold 

værende muligheden for en bred grad af manøvrering i strukturen af transaktioner, i det 

skatteydere har ret til kontraktuel frihed.  

Her bringer Navarro Vanns140 holdning om kontraktuel frihed på bane, i det han mener, at det er 

den største årsag til aggressiv skatteplanlægning indenfor armlængdeprincippet. Navarro citerer 

Vann, hvor denne beskriver at selskaber nemt kan allokere profit gennem kontrakter, ved at 

allokere risikoen for f.eks. forsikring enten på forsikringsstedet eller sprede det ud blandt 

koncernens selskaber, alt efter hvor de ønsker størstedelen af profitten skal havne.141  

Navarro vurderer at dette ræsonnement muligvis kan overføres til andet end immaterielle aktiver. 

Han mener dette er relevant for hans tidligere eksempel, hvor en koncern går sammen, om at øge 

deres indkøbskraft. Denne struktur kunne reflekteres i en kontrakt, hvor et indkøbsselskab 

indkøber og videresælger en widget til resten af koncernens selskaber, eller når et selskab 

forhandler vilkårene for salg for at opnå en rabat, men salget er direkte til koncerninterne 

selskaber. I første eksempel kan det købende selskab bibeholde størstedelen af den opnåede 

mængderabat fra de andre selskaber, i det prisen for videresalget kan ligne prisen på genstanden 

som om den var købt enkeltvis.142  

                                                      
139 A. Navarro, TALSATJ, p. 370-371, 5.2.5 
140 Richard Vann, professor I lov, University of Sydney https://www.ibfd.org/IBFD-Profiles/Richard-J-Vann 
141 A. Navarro, TALSATJ, p. 371, 5.2.6 
142 A. Navarro, TALSATJ, p. 371, 5.2.7 



51/80 
 

Herefter bruger Navarro et eksempel fra OECD TPG 2017, hvor en pris på en genstand forhandles 

markant ned. Herefter pålægges kostprisen en margin ved videresalg til flere koncerninterne 

selskaber og dette anser OECD som værende prisen i overensstemmelse med 

armslængeprincippet. Navarro mener ikke at den løsning er velbegrundet, i de det købende 

selskaber ikke vil være dårligere stillet hvis de købte genstanden fra det interne selskab end hvis 

de købte det fra en uafhængig tredjepart.  

Navarro mener at den maksimale pris et selskab er villig til at købe for inden for 

armlængdeprincippet, stadig vil være den pris de vil købe for fra en ekstern part. Minimumsprisen 

sælger vil acceptere vil være kostprisen tillagt en margin, men det mener han ikke betyder at 

minimumsprisen er mere valid end en maksimal pris. 143 

Hvis der var udarbejdet kontrakt til ovenstående eksempel, formuleret så indkøbsselskabet blot 

fungerer som et mellemled der forhandler rabatten og det egentlig køb fortages af de købende 

interne selskaber af den eksterne tredjeparts sælger. I så fald mener Navarro at indkøbsselskaber 

vil blive bedre aflønnet for dens service. Hermed bekræftes Vanns hypotese om, at ved en simpel 

underskrevet kontakt, kan der ske drastiske ændringer i allokering af profitten fra den tidligere 

nævnte rabat.144 

Det andet forhold Navarro mener der skal tages stilling ter, er faktummet at associeret selskaber 

er opmærksomme på, at deres transaktioner vil blive effektivt afvikler grundet den fælles kontrol. 

Elementet af usikkerhed omkring, om parterne i transaktionen vil gå med til aftalen, er fjernet i 

tilfældet af kontrollerede selskaber.  

Herefter nævner Navarro et praksiseksempel hvor en koncern, Bausch & Lomb inc. (USA), havde 

mulighed for at producere kontaktlinser til en markant lavere pris end deres konkurrenter på USD 

1,5 pr. enhed, men i stedet indoperere en enhed i Irland og giver denne licens til at producere 

kontaktlinserne mod at betale en royalty. Herefter køber selskabet i USA, kontaktlinserne fra 

Irland til pris på op til 7,5 USD pr. enhed. 145 
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Hermed sætter koncernen en konstruktion op, som reglerne for transfer pricing ikke kan 

forebygge. Navarro mener at det reelle problem kan håndteres, ved at fastsætte en maksimal pris 

som USA ville have været villig til at betale, lig de afholdte produktionsomkostninger inden der 

skete rekonstruktion. Ellers vil USA blive dårligere stillet end overfor før-rekonstruktionsscenariet 

og dermed vil beregningen af en armlængdepris ikke være i stand til udelukke en sådanne 

overvejelse.146   

Navarro har allerede pointeret, at i nogle sager vil begge sider til transaktionen ikke bliver 

dårligere stillet. Derfor kan allokeringen af gevinster udledt af den fælles kontrol ikke være på 

baggrund af det førnævnte kriterie om kompensation. I sådanne tilfælde mener Navarro at 

spilteori parametre stadig kan anvendes, for at konstatere den gevinst hver part ville opnå, taget i 

betragtning at begge parter har fuld adgang til information om transaktionens udfald og 

forhandlingspositionen for begge er konstateret i overensstemmelse med sagens fakta.  

Navarro mener også at det skal antages at begge parter skal nå en passende og acceptabel 

allokering af synergigevinsterne og at transaktionen skal gennemføres, i det en manglende 

gennemførsel vil være mod armslængdeprincippet.147   

Navarro erklærer at en af de essentielle faktorer for at konstatere forhandlingskraften er den 

relative gevinst hver part opnår fra transaktionen. Hvis det antages at begge har en lignende 

struktur og risiko, men den ene opnår en markant højere gevinst end den anden. Navarro 

argumenterer, at i så fald vil den part med den højere profit ønske handlen afsluttet mere end den 

med den lavere, hvorfor selskabet med den lavere profit har en højere forhandlingskraft. Dette er 

naturligvis ikke den eneste faktor der skal tages i betragtning, og andre forhold skal også tages i 

betragtning i vurderingen.148 

Faktummet at parterne har information om gevinsten for deres modpart mener, Navarro kan være 

relevant. Han bringer eksemplet med indkøbsselskabet der opnår rabat på bane, og i dette tilfælde 

er de købende selskaber klar over at deres køb er grunden til at indkøbsselskabet får rabat.  
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Derfor når forhandlingskraften skal vurderes, skal denne faktor tages med i overvejelserne 

sammen med de andre relevante faktorer når gevinsten fra synergi skal fordeles. 

Dette mener Navarro betyder at allokeringsmoden baseret på proportion af bidraget som hvert 

selskab giver til skabelsen af synergigevinsten, som OECD foreslår, som i dette tilfælde vil være 

mængden af enheder i hvert køb, ikke nødvendigvis vi være efter armslængde. Det selskab der har 

den største købekraft, er muligvis det selskab der mest har brug for købet af genstande for at opnå 

indkomst. Hvis det er tilfældet, vurderer Navarro, at muligvis har denne et dårlige standpunkt i 

forhold til de andre, ud fra et forhandlingskraft perspektiv, da det er den part der har den største 

interesse i at transaktionen gennemføres.149 

Navarro vil understrege at den nævnte beregning medføre en meget kompliceret eller vanskelig 

vurderingsproces, hvor det kan være umuligt at adskille gevinsten fra de fælles kontroller fra 

gevinsten fra gevinsten fra andre integrerede aktiver.150 

På trods af denne vanskelighed vurderer Navarro, at denne debat ikke kun har indflydelse på 

beregningen af den skattepligtige indkomst på de enkelte involverede parter, men også på 

allokering af beskatningsmagten mellem skattemyndigheder. Bestemmelser tilsvarende til OECD 

Modeloverenskomst artikel 9 erklærer Navarro findes i næsten alle 

dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Artikel 9 påvirker nationale lovgivninger i de nationer der indgår aftaler, hvilke bliver begrænset i 

dobbeltbeskatnings situationer henseende til de nationale regler, der skal bestemme hvordan 

profitten fra kontrollerede transaktion bør fordeles for at være i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet for at blive applikeret.  

Navarro klarificerer herefter ved at sige, at nationale regler der tillader justeringer af profit udledt 

af kontrollerede transaktioner, vil kunne applikeres dobbeltbeskatningsoverenskomster i det 

omfang, at de er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 151   
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Navarro mener at det værd at nævnte, at på trods af dens restriktive funktion, giver artikel 9 

allokeringsmagt. Denne bestemmelse referer ikke specifikt til en bestemt type indkomst, men den 

fastlægger i stedet en standard til at vurdere indkomst, hvilket resultere i allokering af 

beskatningsret gennem bestemmelse af en maksimal størrelse af justeringer i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet.152 

Navarro mener at i denne kontekst skal synergigevinster, der er opstået som følge af fælles 

kontrol, allokeres i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter havde aftalt i et sådanne 

scenario i henhold til de beskrevet parametre eller andre parametre der reflekterer det nævnte 

rationale. Et sådanne udfald vil insinuere at ingen af de kontrahentede nationer, vil være i stand til 

at beskatte profitter højere end den mængde det bosiddende selskab opnår.153  

Derfor vurderer Navarro i konteksten af dobbeltbeskatningsoverenskomster, at en sådanne 

mængde ikke vil blive allokeret i henhold til viljen af skatteyderen, den vil heller ikke blive fastsat 

af efter skattemyndighedens vilje, altså skal skøn ikke tillades. Der bør i stedet anlægges rationale 

parametre.154 

7.5.3 Rækkevidden af justeringer strikseres 

Muligheden for at anvende den begrænsede ALS fiktion, vurderer Navarro også har indflydelse på 

bredden af søgningen for sammenlignelige og som konsekvens heraf også rækkevidden af 

transaktionsjusteringer. Her mener han justeringer på den kontrollerede transaktions betingelser 

andre end pris, profit margin da disse er vanemæssige elementer for justeringer alt efter hvilken 

metode der er valgt.  

Han henviser til at OECD erklærer at transaktionsjusteringer, kun skal finde sted under særlige 

omstændigheder, da observationen af transaktionen som den er struktureret mellem de 

associerede parter, er altafgørende for at opnå en ordentlig transfer pricing analyse. Den 

væsentligste grund der skal finde sted, for at retfærdiggøre at der kan foretages 

transaktionsjusteringer er, hvis det umuligt at foretage en ordentlig sammenlignelighedsanalyse.  
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Navarro henviser igen til OECD TPG 2017 der fastsætter at eksistensen af sammenlighed kræver at 

ingen af de forskelle mellem situationer der sammenlignes, kan påvirke elementet der 

sammenlignes, altså prisen eller margin, eller at der kan foretage fornuftige korrektioner der kan 

eliminere disse forskelle hvis de fremkommer. 155 

Dette koncept, også kaldet for ”sammenligelighedsjusteringer”, tillader at tilpasning af mulige 

sammenlignelige der er tæt på den kontrollerede transaktion under revision, men der er visse 

elementer der ikke er på linje. Subjektet for justeringer er altså ikke den kontrollerede transaktion, 

men den sammenlignelige for at denne bliver mere lig den kontrollerede transaktion.  

Dette værktøj mener Navarro både har til formål at øge præcisionen i 

sammenlignelighedsanalysen og til at definere den grænse. Derfor er det sandsynligt at præcise 

justeringer til en ufuldkommen sammenlignelig, kan anslå den sammenlignelig til den 

kontrollerede transaktion ved at tage hensyn til transaktionens komponenter.156  

I dette henseende, i forhold til perspektivet fra diskussion i afsnittet om den begrænsede ALS 

fiktion, mener Navarro at der er to faktorer sammenlignelighedsjusteringer kan påvirke: 

- betingelserne for transaktionen, forstået som det element der er lavet eller fastlagt mellem 

to selskaber. 

- Omstændigheder omkring transaktionen, forstået som de eksterne elementer som 

parterne ikke har nogen påvirkningskraft over, som f.eks. at de er integreret i 

forretningsgruppe eller de manglende transaktionsomkostninger. 

Navarro uddyber dette ved at sige, at hvis de nationale transfer pricing for den nation der 

varetager justeringen, skelner mellem betingelser og omstændigheder, skal sammenligningen 

reflektere de betingelser uafhængige selskaber ville have aftalt, men under samme 

omstændigheder som de associerede selskaber opererer under. 157 

Hvis man applikerer tidligere nævnte koncept i henseende af sammenlignelighedsjusteringer, 

erklærer Navarro at det nemt at konkluderer, at justeringer på den sammenlignelige så den 

reflekterer samme omstændigheder som den kontrollerede transaktion,  

                                                      
155 A. Navarro, TALSATJ, p. 374, 5.3.1 
156 A. Navarro, TALSATJ, p. 374-375, 5.3.1 
157 A. Navarro, TALSATJ, p. 375, 5.3.2. 
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er at foretrække over transaktionsjusteringer. Hvis det kun er betingelserne, og ikke 

omstændighederne, der er subjekt for sammenlignelighed, mener Navarro at søgningen for 

sammenlignelig og udførslen af fornuftigt præcise justeringer bliver meget nemmere end hvis 

omstændighederne for den kontrollerede transaktion også skal tages med i overvejelserne.158 

Navarro bringer herefter et eksempel fra den spanske skatteadministration, for at illustrere hans 

pointe. Sagens kerne er ifølge Navarro en intern gæld hvor moderselskabet (MIB) finansierer det 

spanske datterselskabs (MM) køb af anparter i et tredjepart selskaber i Argentina (PX og XP). MIB 

tillalader MM at betale afdrag på lånet senere end aftalt, for at denne kan oparbejde en ordentlig 

likviditet. MM betaler lånet ud via aktieudbytte fra PX og XP.159 

Skatteadministrationen vedholdte at et uafhængigt selskab sjældent eller aldrig ville have givet et 

lån til MM grundet dennes vaklende likvide omstændigheder og vurdere derfor at 

rentebetalingerne vedrørende lånet ikke var skattemæssigt fradragsberettigede.  

De argumenterede også at rentebetalinger i relation til lånet givet til MM til at købe aktier i XP og 

PX ikke kunne forbindes til ansvar, funktioner eller risiko tager af det spanske selskab og 

udelukkende var grundet gruppe strategier. Selvom MM havde en permanent negativ egenkapital, 

var denne i stand til at tilbagebetale lånet til MIB grundet cashflowet fra aktierne i XP og PX.160 

I dette tilfælde mener Navarro at beslutningen om at udsætte betalingerne i stedet for at eftergive 

dele af lånet, var en rationel beslutning fra långiver, fordi MM betalte renterne øjeblikket denne, 

var i stand til det efter modtagelse af aktieudbytte fra XP og PX.  

På trods af at der kan argumenteres for, at en uafhængig långiver aldrig havde tilladt udskydelse af 

betalingerne, mener Navarro at man bør tage påvirkningen af en revurdering af standard- og 

finansielrisiko med i overvejelsen. I det associerede selskaber har mere rum til at manøvrere i 

sådanne kritiske situationer i forhold til finansielle transaktioner udført af uafhængige parter. 161 

 

                                                      
158 A. Navarro, TALSATJ, p. 375, 5.3.3 
159 A. Navarro, TALSATJ, p. 375-376, 5.3.4 
160 A. Navarro, TALSATJ, p. 376, 5.3.5 
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Herudover tilføjer Navarro, at grundlaget for beslutningen, om at forkaste lånetransaktionen ikke 

havde noget at gøre med det underliggende rationale i sammenlignelighedsanalysen, manglende 

sammenlignelig eller ukontroversielle metoder. I stedet blev det erklæret at skatteyderen ikke 

kunne tage selvstændige beslutninger, at aktieudbytte ikke var distribueret af MM og at MM blot 

var et mellemled der fik gavn af specielt holdingregime, og hvis eneste aktivitet var at eje aktier.  

Vurderingen af mængden af betalt rente blev aldrig diskuteret og dette mener Navarro burde have 

været nøglepunkter som skattemyndigheden skulle have fokuseret deres analyse på. Med det 

sagt, mener Navarro at der tydeligt, at der ikke var passende grundlag for at den spanske 

skattemyndighed ugyldiggjorde lånet mellem MM og MIB. 162 

Navarro bringer herefter på bane, at ifølge visse akademikere er der, i nogle situationer, 

justeringer udledt fra transfer pricing regler der afskrækker fra profit forskydning, men de vil også 

medføre en fordrejning udledt af faktummet, at armslængdestandarden ikke retmæssigt 

reflekterer MNE’ers forretningsrationaler. Særligt på det faktum, at visse aftaler er eksklusivt 

foretaget af MNE’er eller er struktureret anderledes end de ville have været, hvis det var 

uafhængige selskaber der strukturerede dem, af andre årsager end skattebesparelser.163 

Ved at anvende tilgangen fra den begrænsede ALS fiktion mener Navarro, at sådanne 

fordrejninger muligvis kan nå et absolut minimum. Navarro understreger herefter at det er 

unægteligt, at transaktionsjusteringer nogle gange er essentielle for at sikre, at udfaldet er i 

overensstemmelse med de forudsætninger armslængdeprincippet fastsætter. Særligt 

justeringerne af profit udledt fra aftaler foretaget mellem associerede selskaber, så den er i 

overensstemmelse med, hvad uafhængige parter havde opnået.  

Navarro mener at sådanne udfald kan falde fra hinanden i særligt komplekse situationer, hvor en 

sammenlignelighedsanalyse ikke kan foretages ordentligt. Derfor må det anerkendes at 

transaktionsjusteringer er nødvendige og væsentlige for armslængdestandarden, men Navarro 

mener, at det bør anses som værende en sidste udvej i det en veludført 

sammenlignelighedsanalyse bør kunne erstatte dette.  

                                                      
162 A. Navarro, TALSATJ, p. 376, 5.3.7 
163 A. Navarro, TALSATJ, p. 376, 5.3.8 
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Navarro mener endda at det er brud på armslængdeprincippet, da ændring af betingelserne og 

omstændighederne til dels tilsidesætter fakta. 164  

7.5.4 Manglende konflikter og dette faktums relevans for den tosidige analyse 

Navarro henviser til sin tidligere konstatering om, at synergi opstået som følge af det faktum, at 

MNE’er arbejder på en mere effektiv maner set i forhold til uafhængige selskaber, resulterer i en 

højere profit som følge af omstændighederne udover de aftalte vilkår. Han fremhæver herefter, at 

begge elementer hænger tæt sammen, i det forhandlingsmagten over en given transaktionens 

betingelser, afhænger af dennes omkringliggende omstændigheder. Han nævner som eksempel at 

det ikke kan vedholdes at der ikke sker misvedligeholdelse af kontrakter i forhold til uafhængige 

parter, som muligvis vil overveje at tilføje klausuler i kontrakten for at imødekomme denne risiko. 

Disse klausuler mener Navarro er unødige mellem kontrollerede selskaber af uspecifikke åbenlyse 

årsager.  

Herefter følger et citat af Schön, der siger at en aktiehaver/låner ikke løber ind i samme problemer 

med asymmetrisk information og opportunistisk opførsel som en tredjepart.  Alt efter hvilken 

tilgang der vælges, erklærer Navarro, at omstændighederne ikke vil blive taget til efterretning når 

der foretages en sammenlignelighedsanalyse for at afgøre om justeringer er nødvendige.165 

Ydermere mener Navarro at aftaler vedrørende licenser til en ikke-panteret 

forretningshemmelighed, og risikoen for at denne røbes er ikkeeksisterende, hvis denne 

transaktion er aftalt mellem associerede selskaber, kontra en aftale med en uafhængige part. 

Derfor kræver resultatet af en sammenligning mellem disse, at der foretages 

sammenlignelighedsjusteringer der reflekterer en lavere risiko for den valgte sammenlignelige. 166 

Navarro mener at antagelseen om at der mellem selskaberne i kontrollerede transaktion er 

fuldstændig information om deres økonomiske omstændigheder og for de erhverv som de 

arbejder med, er et solidt grundlag for at tale for en forstærkning af den tosidige analyse. 
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166 A. Navarro, TALSATJ, p. 377-378, 5.4.2 



59/80 
 

Da begge selskaber i en aftale er klar over deres respektive bidrag til produktionen af profit for 

dem selv og deres modpart, vurderer Navarro, at de vil være en bedre position til at fastsætte 

minimumsprisen der vil blive accepteret fra overfører og maksimumprisen der vil blive accepteret 

af modtager. 

Navarro mener, at hver transaktion der er inden for armslængde vil være i forhandlingsområdet 

imellem de to. Ufuldstændig information opstår ikke i dette scenarium og derfor kan der være 

sager hvor gevinsten varierer i forhold til en sammenlignelig ukontrollerede transaktion, i det 

markedsdeltagere agerer ud fra ufuldstændig information og dermed aftaler en pris i henhold 

herfra. 167 

Navarro fremhæver at flere akademikere betragter antagelse om fuldstændig information mellem 

parter, der vil være opmærksom på alle essentielle omstændigheder af transaktionen, er modsat 

armslængdebegrebet i OECD Modeloverenskomst artikel 9. Dette er grundet faktummet at 

deltagere på et ufuldstændigt marked ikke har adgang til alt relevant information. Denne position 

er, vurderer Navarro, ikke baseret på ordlyden af artikel 9, men på den ukorrekte antagelse at 

armslængdeprincippet kræver klar sammenlignelighed i markedet.  

Her erklærer Navarro at det vigtigt, at artikel 9 ikke nævner markedsbetingelser, faktisk nævner 

den slet ikke ordet marked. Navarro konkluder at sammenligningen skal være mellem 

betingelserne aftalt mellem de uafhængige selskaber. Endnu engang fremhæver han forskellen 

mellem ”betingelser” og ”omstændigheder” som han tidligere har diskuteret, der resulterer i, at i 

nogle sager er udfaldet af armslængdefiktion ikke direkte sammenfaldende med det for markedet. 

168 

7.6 Navarros konklusion 

Navarro forklarer at hans mål med denne artikel var at diskutere armslængdestandarden ud fra et 

skatteretfærdigheds perspektiv. Han har brugt ability-to-pay begrebet som et landmærke til at 

vurderer at associerede og uafhængige parter ikke er i sammenlignelige positioner.  

                                                      
167 A. Navarro, TALSATJ, p. 378, 5.4.3 
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I henhold til dette, konkluderer han at armslængdefiktionen skal nærme sig skattebehandlingen af 

uafhængige og associerede selskaber der opererer under lignende omstændigheder, men den skal 

ikke resultere i fuldstændig ligestilling. Navarro uddyber med at hvis armlængdefiktionen tages til 

den yderste grænse, og matcher udfaldet af en kontrollere og ukontrolleret transaktion, vil 

konsekvensen være et brud på begrebet om horisontal ligestilling, da denne ligestilling af 

usammenlignelige scenarier går imod dette begreb.169  

Navarro begrunder dette som værende grunden til at han forslår det han kalder ”begrænset ALS 

fiktion” som løsning. Han beskriver rationalet bag som værende, at armslængdefiktionen kun skal 

have indflydelse på eksistensen af fælles interesser mellem selskaber. Den skal altså have effekt på 

betingelserne, som han beskriver som værende de elementer der subjekt for aftale mellem 

parterne, og ikke omstændigheder udenfor kontrol for parterne i transaktionen.  

Dette rationale mener Navarro kan overføres til forskellige scenarier, f.eks. synergigevinster udledt 

fra fælles kontrol, vejledning på elementer der ikke anerkendes i kontrollerede transaktioner eller 

på faktummet at koordinering og information resulterer i en mere effektiv vurdering af 

kontrollerede aftaler.170 

Navarro fremhæver hans tidligere konklusion, om at der i rammerne for transfer pricing regler, 

antages den fulde ALS fiktion. Denne implicerer at profit udledt fra integrerede handlinger ikke vil 

blive tildelt nogle af parterne på at sådan måde, at fra grænseoverskridende perspektiv, vil 

hverken nationen der udføre primærjusteringen eller den stat forpligtet til at foretage den 

modsvarende justering, opnå beskatningsret over sådanne indkomst.  

I denne forbindelse konkluderer Navarro, at det største problem ligger i tildelingen af den ekstra 

profit mellem de involverede parter, da der ingen sammenlignelige referencer vil eksistere for 

hvordan uafhængige parter vil agere i det henseende. 
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Modsat vil anlæggelsen af tilgangen i den begrænsede ALS fiktion, føre til anerkendelsen af 

eksistensen af profit udledt fra transaktionsomkostninger, eksistensen af synergigevinster og 

udbyttet fra stordriftsfordele, da justeringer kun vil påvirke betingelserne for transaktionen og ikke 

de omkringliggende omstændigheder.171 

Navarro nævner at mange af aspekterne i hans artikel, refererende til transfer pricing området 

vedrørende fortolkningen af både dobbeltbeskatningsoverenskomst fordringer tilsvarende til 

OECD Modeloverenskomst artikel 9 og nationale lovgivninger baseret på armslængdeprincippet, 

vil blive påvirket af anlæggelse af en begrænset ALS tilgang.  Han nævner 4 aspekter herefter: 

- Gevinster udledt fra passiv og aktiv association skal anerkendes i beregningen af den 

skattepligtige indkomst for kontrollerede selskaber involveret i en transaktion 

- Fordelingen af gevinster udledt fra synergi skal ske som hvis hvert par forsvarede sine egne 

interesser 

- At udføre justeringer på betingelser i stedet for vurderingsjusteringer bliver endnu mere 

indskrænket end det virker ved første øjekast 

- Den tosidede analysere er fostret grundet fraværet af konflikter som et resultat af 

tilgængeligheden af fuldstændig information 
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8. Analyse af A. Navarro ”The Arm’s Length Standard and Tax Justice” 

Aitor Navarro ønsker med sin artikel at belyse og give en løsning på en problemstilling, der er 

meget relevant for håndtering af transfer pricing og applikationen af armslængdeprincippet. 

Problemstillingen er om graden af fiktion der pålægget associerede virksomheder, når der skal 

foretages justeringer for at sikre, at transaktioner sker i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, også er i overensstemmelse med skatteretfærdighed og denne reflekterer 

rationalet bag hvordan multinationale koncerner opererer. 

8.1 Afklaringen af begreber 

For at kunne analysere og fortolke på Navarro artikel, er det relevant at afdække nogle af de 

begreber han bruger, hvordan han fortolker dem og hvilken rolle de spiller i at finde en løsning på 

problemstillingen. 

8.1.1 Armlængdeprincippet 

Navarro definerer armslængdeprincippet som det værktøj der bestemmer justeringer til 

kontrollerede transaktioner, så de, i skatte henseender, reflekterer det udfald som ukontrollerede 

transaktioner ville have aftalt under lignende vilkår. Dette skal gøres gennem 

sammenlignelighedsanalyse og er dermed samme meget lig definition som der findes i OECD TPG 

udledt fra OECD modeloverenskomst artikel 9.  

8.1.2 Horisontal ligestilling, ability-to-pay begrebet og skatteretfærdighed 

Horisontal ligestilling er begrebet om, at skattemyndigheden skal behandle skatteydere der har 

lignende evner ens, og at disse skal bære samme skattebyrde. Ligeledes skal ulige skatteydere i en 

passende grad behandles og bære en forskellig byrde. Som proxy for dette er ability-to-pay 

begrebet. I sidste ende udgør de to vurdering om hvorvidt der skatteretfærdighed for en given sag. 

8.1.3 ALS fiktion 

Begrebet ”fiktion” indikerer at der er tale om grad af uvirkelighed eller fantasi, som ikke er i 

overensstemmelse med virkeligheden ”…impose a fiction by which profits derived from controlled 

transactions are calculated…”172, men nødvendigt i en større eller mindre grad, for at kunne 

sammenligne kontrollerede og ukontrollerede selskaber med hinanden.  

                                                      
172 A. Navarro, TALSATJ, p. 353, 2.1, l. 2.3  



63/80 
 

Han mener at justeringer som følge af transfer pricing og armlængdeprincippet, pålægger 

associeret selskaber en form af fiktion, som profitten fordeles efter og dermed opstår begrebet 

ALS fiktion. 

8.1.4 Aktiv og passiv association 

Navarro anvender aktiv association som betegnelse for de handlinger en MNE bevidst tager, for at 

opnå en bedre gevinst enten f.eks. via koordinering. Passiv association bruges om de elementer 

der opstår uden at der sker bevidste aktive handlinger fra MNE’en, herunder nævner Navarro 

manglende transaktionsomkostninger, bedre adgang til data, gevinster fra synergi og minimering 

af visse risici.  

8.1.5 Betingelser og omstændigheder 

Betingelser bliver defineret som de faktorer associeret parter har mulighed for at forhandle om og 

påvirke. Omstændigheder er de omkringliggende faktorer der uden for parternes kontrol.  

8.2 MNE’ers rationale 

Der ingen tvivl om, at Navarro ønsker at bibeholde et armslængdeprincip, og argumenterer flere 

steder for nødvendigheden ” Should such a standard not exist, entities under common control 

could agree on transactions aimed at shifting profits due to tax planning reason…”173 og “In other 

words, the principles of freedom of contracts and freedom of choice that are essential in every 

private law system that embraces market freedom cannot be plainly transposed into tax law…”174  

Men han ønsker også, at reformerer tilgangen så det bedre passer til rationel for multinationale 

koncerner. Han mener den nuværende tilgang og fortolkning er præget af det han kalder ”full ALS 

fiktion”, hvor det søges at matche udfaldet af kontrolleret transaktion præcist med udfaldet fra en 

sammenlignelig ukontrolleret transaktion og dette reflekterer ikke rationalet ”Issues derived from 

the fact that MNEs’ rationale is not well reflected within the fiction that the arm’s length 

criterion…”175  
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Navarro griber problemet med graden af fiktion an, hvad at anskue det gennem 

skatteretfærdighed, horisontal ligestilling og ability-to-pay begrebet, altså som tidligere defineret 

at lige skatteydere skal beskattes lige og ulige skatteydere ikke skal behandles ens. For at 

behandlingen af beskatning af selskabsindkomst er retfærdig, skal selskaber der har samme evne 

til at betale, altså bære samme skattebyrde.  

Værktøjet for at sikre dette, er armlængdebegrebet, der fjerner forskelle mellem sammenlignelig 

kontrollerede og ukontrollerede selskaber, for at disse kan sammenlignes ud fra en jævn base. 

Dermed kan kontrollerede selskaber bliver beskattet som var de uafhængige og sikre at disse får 

en lige skattebehandling.  

At anskue armslængdeprincippet ud fra et ATP-perspektiv, er velbegrundet og giver logisk god 

mening, da det er en unægtelig del af både person- og selskabsbeskatning, at indkomster i samme 

størrelse beskattes ens. Særligt i selskabsbeskatning, da denne sker ud fra en fastsat promille af 

den beregnede skattepligtige indkomst. 

Navarro mener at, fra et grænseoverskridende perspektiv, er oprindelsen for 

armslængdeprincippet at forhindre at associerede selskaber i allokere indkomst og undgå at 

betale skat i den nation hvor indkomsten er generet.176 Denne holdning er meget relevant for 

anskuelsen af hele problemstillingen, for det implicerer at meningen med transfer pricing ikke er 

ligestilling af ukontrollerede og kontrollerede selskaber med hinanden, men at sikre at sidste 

nævnte ikke flytter profit frit efter egen vilje.  

En anden meget relevant faktor, Navarro sætter spørgsmålstegn ved, er om associeret og 

uafhængige selskaber overhovedet er sammenlignelig. Navarro konkluderer flere steder, at det 

mener han ikke de er. Grunden herfor skal findes i, at under samme betingelser vil en koncern 

have en bedre gevinst end uafhængige parter, da en koncern overkommer udfordringer bedre 

grundet kommunikation og mindskning af omkostninger.  

Han henviser til at mange akademiker kritiserer armlængdeprincippet lige netop for dette, da den 

ikke korrekt reflekterer den nuværende forretningssituation og rationale for MNE’er.  
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Uden at sige det direkte, ligger denne udtalelse og hele problemstillingen om fiktion og 

skatteretfærdighed, op til at han enten er fuldstændig eller delvis er enig med disse uspecifikke 

akademikere. 

Da han bringer denne problemstilling på bane i kapital 2, afsnit 8 henviser han til, at OECD har en 

neutral holdning til dette, men henviser kun uspecifikt til OECD TPG 2017. Her havde det været 

ønskeligt at han havde uddybet denne henvisning til specifikke afsnit, frem for blot at lave en 

generel erklæring. 

For at understøtte holdning om, at der er en udfordring med den manglende reflektering af 

MNE’er, bringer Navarro i kapitel 2, afsnit 9 den historiske baggrund for hvorfor mængden af 

koncerner steg op. Baggrunden for dette mener han at forbedret adgangen til transporteringen og 

effektiviseringen af kommunikation efter 2. Verdenskrig, hvilket øgede MNE’ers effektivisering og 

dermed konkurrence fordele. 

Navarro mener at hele grundlaget for at ledelsen i koncer vælger at arbejde med datterselskaber i 

stedet for uafhængige tredjeparter, er besparelser og bedre gevinst som følge af effektiviseringen i 

arbejdsgange. ”Therefore, sustaining that the arm’s length standard is key to determining the 

“correct” price of a controlled transaction is (often) misleading.”177  

Med denne udtalelse viser Navarro endnu engang, at han ikke er enig i, at ukontrollerede 

kontrollerede parter skal ligestilles og at den korrekte pris for en ukontrolleret transaktion ikke 

med sikkerhed, er udfaldet fra ukontrolleret transaktionen. 

Det er for Navarro vigtigt at aktiv og passiv association adskilles og behandles hver for sig. Særligt 

fokus ligger han på de manglende transaktionsomkostninger, minimering af risici og gevinster 

opstået som følge af synergi fra fælles kontrol som under de passive associationer. Navarro bruger 

hele kapitel 3 på at argumenterer for, hvordan disse påvirker MNE’er. 

 

 

                                                      
177 A. Navarro, TALSATJ, p. 357, 2.10, l. 13-14 
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8.2.1 Manglende transaktionsomkostninger 

Navarro mener at transaktionsomkostninger opstår som følge af ineffektiviteten ved aftaler på et 

ufuldstændigt marked. Herunder omkostninger til forhandlinger. Dernæst argumenterer han for i 

kapital 3, afsnit 2, at MNE’er overkommer denne form for ineffektivitet og dermed har de lavere 

eller ingen omkostninger da de har adgang til alt relevant information. Navarro antager altså, at 

MNE’er har fuldstændig adgang til information og ingen omkostninger til forhandlinger, hvilket 

implicerer at MNE’er fungerer administrativt til nær perfektion.  

Han kommenterer ikke på, at der kan opstå omkostninger i forbindelse med interne forhandlinger, 

eller der kan være manglende informationsdeling mellem en koncerns selskaber. Hvilket er 

faktorer der i praksis kan være rimelig relevante.  

8.2.3 Synergi og stordriftsfordele 

Gevinster fra synergi og stordrift fordele mener Navarro opstår passivt, i det det er naturlig følge 

af at være en del af en koncern at der opstår synergi, og stordriftsfordele opstår når mængden af 

enhederne produceret skalere en lavere omkostning. ”Neither synergies nor economies of scale 

are achievable by independent parties...”178  

Det er en naturlig antagelse, at synergi sjældent opstår mellem uafhængige parter, medmindre de 

som Navarro senere nævner indgår et samarbejde, men det er interessant at han konkluderer at 

stordrift fordele, ikke kan ske for en uafhængig part, i det stordriftsfordele nødvendigvis handler 

om mængde af producerede enheder. Det er derfor langt fra utænkeligt at en produktionsenhed 

der er stor nok, vil kunne opleve nedgang i produktionsomkostninger pr. enhed, selvom denne er 

uafhængig af andre. 

8.2.3 Prisfastsættelse ud fra marginalomkostninger 

Navarro mener at MNE’er i nogle situationer har mulighed for at ekskludere uafhængige 

konkurrenter fra markedet, ved at fastsætte en pris lig marginalomkostninger i mellemleden i 

værdikæden. Dette vil resultere i en lavere pris som vil føre til større efterspørgsel på genstanden. 

At prisfastsætte på den både vil skabe højere indgangsbarrierer på markedet og dermed have 

mulighed for ekskluderer konkurrenter der ikke kan køre med et lige en så smal margin.  

                                                      
178 A. Navarro, TALSATJ, p. 358, 3.3, l. 6-7 
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Dette bruger Navarro som argument for, at prisfastsættelsen for en genstand for en kontrolleret 

transaktion skal være marginomkostningen og ikke markedsprisen.  

Dette argument er logisk, har godt hold i økonomi og rationale bag er velbegrundet. Et relevant 

spørgsmål, som han ikke tager stilling til, kunne dog være om det er fair, at koncerner skal kunne 

presse prisen ned hvis der bliver åbnet for, at det bliver en generel både at prisfastsætte på. I 

samme henseende om det vil give en sund samfundsøkonomi eller ende i at koncerner opnår en 

form for monopol status, der kunne resultere i der skal en anden indsats til, for at sikre at der ikke 

velfærdstab.  

8.3 Begrænset ALS fiktion 

Efter alle disse forhold og problemer er fastlagt og debatteret når Navarro frem til kernen af 

artiklen nemlig kapitlet om hans bud på løsningen: begrænset ALS fiktion. Navarro har stillet en 

del problemer op i forhold til hvordan MNE’ers rationale bliver reflekteret i armslængdeprincippet, 

på trods af disse mener han ikke at en anden allokeringsmetode er bedre egnet, men at tilgangen 

til den bør opdateres.  

Han understreger endnu engang, at siden associeret og uafhængige selskaber, ikke har samme 

struktur og markedsvilkår, og dermed ikke er sammenlignelige vil det ikke være indenfor tanken 

og skatteretfærdighed at ligestille dem. Denne tanke er meget relevant for forståelse af den nye 

tilgang har foreslår.  

Et af de store kritikpunkter Navarro opstiller er graden af fiktion der pålægget associerede 

selskaber ved applikationen af armslængdeprincippet og det bringer han igen op i kapital 4, afsnit 

2. Hvis denne grad af fiktion, tages til sidst alleryderst punkt hvor der sker direkte match i prisen 

mellem en sammenlignelig kontrolleret og ukontrolleret transaktion, mener Navarro at det strider 

imod principperne for ligestilling, i det de som udgangspunkt slet ikke er sammenlignelige i hans 

optik. ” In other words, if one pushes the arm’s length fiction to its furthest point, i.e. to match the 

outcome of controlled and uncontrolled transactions, the outcome would be against the principle 

of equality, as the equalization of incomparable scenarios is also against this principle.”179 

                                                      
179 A. Navarro, TALSATJ, p. 361, 4.2, l. 3-6 
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Navarros pointe er endnu en gang overbevisende, men han springer over at kommenterer på, 

hvordan OECD og nationale skattemyndigheder håndterer spredninger af resultater i 

undersøgelsen af prisfastsættelsen, og om hvornår resultatet af en analyse er indenfor 

armslængdeprincippet. Enten antager han at læseren af artiklen har nok viden om transfer pricing 

til at kende svaret, ellers ønsker han ikke at bringe det på bane da. Hvad end det er det først eller 

sidste, havde det være at ønskeligt at han havde knyttet en kommentar eller henvisning til dette 

afsnit. 

Navarro begynder nu at gå i dybden med, hvordan han mener at rationalet for MNE’er kan blive 

reflekteret passende samtidig med at der bliver foretaget justeringer for at sikre 

skatteretfærdighed. Han sætter to tilgange op, hvor den ene er fuld ALS fiktion og den begrænset 

ALS fiktion. Den fulde ALS fiktion kræver at der sker et fuldstændigt match mellem udfaldet fra 

kontrollerede transaktion med en sammenlignelig ukontrolleret transaktion.  

Tilgangen anvender dermed den maksimale grad af fiktion, ved at stille den kontrollerede 

transaktion som om dennes virkelighed var i et ukontrolleret miljø. Det er den tilgang Navarro 

kritiserer for ikke at reflektere rationalet bag MNE’er og den i et omfang opfatter alle forskelle i 

pris mellem de to, til at være udenfor armslængde ligegyldigt hvorfor de er fremkommet. 

“In other words, the only feature that has to be considered when drafting these adjustments 

should be the existence of a community of interests between related parties, as this attribute is the 

one preventing the conditions of the transaction from being at arm’s length.”180 

Her beskriver Navarro sin tilgang ”begrænset ALS fiktion”. Denne tilgang søger kun at justeringer 

betingelserne fra en transaktion og ikke omstændighederne. Der opstår dermed en tosidet 

analyse, hvor betingelserne og omstændigheder ses hver for sig.  

Ved at anerkende omstændighederne for en kontrolleret transaktion, bliver alle tidligere nævnte 

forhold vedrørende manglende transaktionsomkostninger, bedre information om modparternes 

omstændigheder, gevinster fra synergi og stordrift fordele medtaget. Dermed er det kun de 

forhold som de associerede selskaber har mulighed for at forhandle om og havde indflydelse på 

der bliver udsat for regulering.  

                                                      
180 A. Navarro, TALSATJ, p. 361, 4.5, l. 3-6 
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Hvis vi vender tilbage til Navarro holdning for udgangspunktet for transfer pricing og rationalet 

bag MNE’er værende henholdvis at forhindre uretmæssigt allokering af skat og opnå gevinster fra 

bedre effektivitet, giver tilgangen rent logisk god mening. Hvis betingelserne justeret så de er i 

overensstemmelse med hvad uafhængige parter havde aftalt i en lignende situation, gør det 

meget for at forhindre uretmæssigt allokering af skattepligtig indkomst. Ligeledes hvis 

omstændighederne ikke bliver reguleret, bliver MNE’ers rationale anerkendt. 

Skattemyndigheder kan også have interesse i at anlægge denne metode, i det når gevinst fra 

synergi mv. anerkendes, er der del af profitten, der ved den fulde ALS tilgang ikke medtages181, nu 

mulig at indeholde i det associerede selskabs skattepligtige indkomst.  

Argumentet for at dette stadig vil være i overensstemmelse med armslængdeprincippet skal 

findes i formuleringen af OECD Modeloverenskomst Artikel 9 “…and in either case conditions are 

made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which 

differ from these which would be made between independent enterprises…”182 Denne nævner kun 

betingelser og ikke omstændighederne, så det er spørgsmål om, hvordan det fortolkes og hvis det 

fortolkes ordret, findes der altså intet grundlag for, at medtage omstændighederne i 

justeringerne.  

Hvis artikel 9 tolkes således at det kun er betingelserne der skal justeres, går tilgange hvor 

omstændighederne medtages i justeringerne helt imod armslængdeprincippet. Dernæst er det 

igen også relevant at bringe skatteretfærdigheds- og abilty-to-pay-begrebet på bane igen, idet 

disse, som tidligere defineret, kræver at uens skatteydere skal bære en forskellige byrde.  

Ved at anerkender gevinsterne og profit fra passiv association, må det konstateres at MNE’er har 

nogle fordele i forhold til uafhængige selskaber, og derfor skal MNE’er også bære en større 

skattebyrde, hvilket de vil komme til når gevinsterne medtages i den skattepligtige indkomst. 

 

 

                                                      
181 Se Limited ALS fiktion som løsning p.  
182 OECD Model tax convention on income and capital 2017 p.34 
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Navarro bruger første del af kapitel 5 på at bringe eksempler fra praksis op, med formål at 

understørre at denne tilgang allerede er i brug i praksis. Særligt eksemplet fra den australske 

Chevron-sag er interessant. Her går den australske skattemyndighed ind og underkender 

fradragsretten fra interne renter, højere end renten for finansiering, og dermed blive den reelle 

rente ens på lånet mellem datter- og moderselskab, og moderens lån fra ekstern finansiering.  

Den australske skattemyndighed anerkender dermed, at på trods af datterselskabets dårligere 

kreditvurdering hvis den bliver set som et uafhængigt selskab, har denne, via sin egenskab af at 

være en del af en koncern, faktorer der gør at den reelt er bedre. Dermed øges den skattepligtige 

indkomst for datterselskabet, via det manglende fradrag, og skattebyrden bliver, i 

overensstemmelse med tilgangen fra begrænset ALS, større. 

Navarro mener at denne tilgang langt bedre reflekterer rationale bag MNE’er i det den anerkender 

deres arbejdsgange og de unikke gevinster opstået som følge af den passive association. Der er 

nogle gode argumenter bag denne tilgang, både med teoretisk og praksis oprindelse, men der 

opstår også nogle udfordringer særligt allokering af disse gevinster.  

8.4 Allokering af gevinster fra synergi 

At anerkender passivt opstået gevinster, bringer naturligvis et spørgsmål om allokering med sig. 

”An approach in which synergy gains derived from common control would be discretionarily 

allocated by the taxpayer or the tax authorities would be inconsistent with the rationale of the 

limited ALS approach, as the removal of the community of interests would imply both the 

recognition of such a premium and the need for parties to bargain over its allocation, considering 

that each party would pursue its own interests.”183  

Navarro pointere at denne allokering ikke kan ske frit og nævner at det ville være imod tilgangen i 

den begrænsede ALS fiktion. Herudover ville det naturligvis også være imod hele konceptet i 

armlængdeprincippet, hvis der efter egen fri vilje kunne allokeres efter eget ønske.  

 

 

                                                      
183 A. Navarro, TALSATJ, p. 369, 5.2.1, l. 2-6 
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Eftersom det allerede er konstateret at gevinster opstået fra passiv association hører hjemme hos 

det selskab det er opstået ved, at det ikke der den store del af udfordringer ligger. Udfordringerne 

med gevinster fra aktive associationer er, at der er en bevidst handling og at der ikke findes 

sammenlignelig uafhængige selskaber, i det disse gevinster kun opstår for MNE’er.  

Måden Navarro griber det an på, er at antage at ingen af de associeret selskaber vil gå med til en 

transaktion der stiller dem dårligere, medmindre de bliver kompenseret passende for det. Måden 

dette gøres på er ved at beregne det punkt, hvor ingen part kan stå bedre uden at den anden 

stilles dårligere. Dermed opstår der et punkt hvor begge parter, individuelt set for opfyldt deres 

forretningsmæssige interesser.  

Herudover et det også vigtigt at notere sig, at de associerede antages at have fuldkommen 

information om resultats påvirkning på den modsatte part, om dette også er sandt i praksis, tager 

Navarro ikke stilling til. 

I tilfælde hvor der ikke er tale om, at den ene part bliver dårligere stillet end den anden, og der 

dermed ikke er noget at kompensere for, men er Navarro stadig at spil-teori parametre kan 

anvendes.  

Et vigtigt element Navarro også nævner, er forhandlingskræften for de enkelte parter. Han mener 

at den part der har mest at vinde ved transaktions gennemførsel, er den part med mindst 

forhandlingskraft og dermed kan de to balancere hinanden ud, til de når et punkt hvor begge 

opnår. Rent logisk giver dette argument og metode mening, da den dårligere stillede part, får 

mere magt jo mere handlen ønskes afsluttet af den anden.  

Ovenstående problemstilling giver mulighed for at der kan forhandles, hvilket får denne til at høre 

under betingelser og derfor brug for yderligere værktøj til at sikre at denne forhandling sker på 

vilkår som en afhængig part havde aftalt. Navarro noterer også med rette, at det essentielt at 

transaktionen gennemføres, i det et brud på aftalen grundet den fuldstændige information, vil 

være brud på armlængdeprincippet. 
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En meget essentiel pointe Navarro udleder af dette, er det ikke bør være købekraften for de 

enkelte selskaber i koncernen, der afgørende for, hvordan gevinsten fra synergi skal fordeles. ” In 

fact, the entity displaying more purchasing power may be the one that most needs the widgets in 

order to generate returns.”184 Hvis problemstillingen om fordelingen anskues ud fra perspektivet 

om forhandlingskraft, vil det altså ikke være det selskab der står stærkest i henseende af 

købsstørrelsen, men den der forhandler rabatten, skal måske i højere grad kompenseres for dets 

service. 

En anden vigtigt pointe Navarro bringer på bane i kapital 5.2.7 er kontrakter og hvordan disse kan 

påvirke udfaldet af given allokering. En kontrakt er naturligvis emne for armslængdeprincippet 

ligesom prisen på en transaktion er, men ved at f.eks. allokere risiko til et selskab, og denne også 

bære risikoen, har de ifølge funktionsanalysen også ret til en større andel af profitten og dermed 

kan der ske forskydning af profitten på trods af alle disse forholdsregler.  

Et relevant eksempel for dette er blevet gennemgået i tidligere kapital, hvor en kontrakt der 

anskuer et associeret selskab som mellemled, og dets eneste opgave er at forhandle rabatter. I 

stedet for at være en indkøbsenhed der videresælger til interne købere, og skal gøre dette ud fra 

en passende margin, kan der nu ske kompensation for den service de yder. Dermed kan allokering 

af profit ske blot ved at sammensætte en kontrakt.  

Selvom det ikke stå skrevet, må det antages at Navarro mener at dette kan ske indenfor 

armslængdeprincippet, da det ellers ville være underlagt regulering der vil sikre at transaktionen 

under kontrakten vil være i lighed med hvad uafhængige havde aftalte under samme 

omstændigheder.  

” Anyhow, it must be emphasized that the mentioned calculation entails a difficult valuation 

process in which common control synergies may be impossible to separate from other gains arising 

from asset integration.”185 Navarro nævner selv, at han laver en simplificeret fremstilling, der ikke 

tager højde for alle de omkringliggende faktorer der kan have indflydelse.  

                                                      
184 A. Navarro, TALSATJ, p. 373, 5.2.15, l. 9-10 
185 A. Navarro, TALSATJ, p. 373, 5.2.16, l. 1-3 
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Herunder hvordan gevinsten fra synergi skal adskilles fra gevinster fra andre faktorer, hvilket må 

sige at være en meget relevant faktor for anlæggelsen af en tilgang der lige netop ønsker at 

anerkende og allokere den type gevinst korrekt. 

 ”In this context, the synergy rent arising from controlled transactions should be allocated in 

accordance with the agreement that independent parties would have reached in such a 

scenario”186 Ydermere tilføjer han er gevinsten fra synergi, skal allokeres i lighed med de aftaler 

uafhængige parter havde indgået i lignende situationer, men nævner ikke noget om, at det ligger 

op til et cirkulært problem, i det vi forsat ikke har sammenlignelige transaktioner, for de gevinster 

der opstået som følge af synergi imellem selskaberne.  

Begrænset ALS formindsker graden af transaktionsjusteringer 

” By adopting the limited ALS fiction approach, such distortions may be mitigated to the strict 

minimum”187 Her i kapital 5, afsnit 3 taler Navarro om mængden af justeringer der skal for at der 

kan ske sammenligning mellem to transaktioner. Han mener at med tilgangen fra den begrænsede 

ALS fiktion vil disse blive minimeret markant. Argumentet for det, skal findes i at han vurderer at 

søgningen efter sammenlignelige vil blive bredere, hvis der kun søges på betingelserne for en 

transaktion og ikke også omstændigheder.  

”… it is easy to conclude that the adjustment of the comparable to reflect the circumstances 

surrounding the controlled transaction shall be preferable over transactional adjustments”188 Når 

en sammenlignelig uafhængig transaktion er fundet ud fra betingelser, ønsker Navarro at man 

justerer den sammenligneliges omstændigheder, således at de i overensstemmelse med dem for 

den kontrollerede transaktion. 

Når udgangspunktet er, at man fra OECD’s side ønsker at der kun skal ske justeringer, hvis det er 

strengt nødvendigt, må man sige at denne tilgang bør falde i god jord, i et den i teorien bør 

minimere mængden af transaktionsjusteringer.  

                                                      
186 A. Navarro, TALSATJ, p. 373, 5.2.19, l. 1-3 
187 A. Navarro, TALSATJ, p. 373, 5.3.8, l. 2-3 
188 A. Navarro, TALSATJ, p. 379, 5.3.8, l. 2-3 
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Tilhørende til dette afsnit har Navarro en meget interessant afgørelse fra en spansk 

skatteadministration fra 2015. Skatteadministrationen valgte at underkende og dertilhørende 

rentebetalinger til finansiering af køb af aktier hos tredjeparter, fra moder-(Holland) til 

datterselskab (Spanien).  

Baggrund for afgørelsen var, at et uafhængigt selskab ikke havde givet lånet, taget i betragtning af 

lånetages dårlige økonomiske situation og at datterselskabet kun fungerede som mellemled for 

købet af aktierne i deres optik. Navarro kritiserer afgørelsen for at fokusere på selve lånet, frem 

for om rentebetalingerne var efter armslængdeprincippet.  

Sagen er interessant i forhold til begrænset ALS i det, om lånets omstændigheder anerkendes er 

alt afgørende for konklusionen. Havde den spanske skatteadministration valgt at anerkender at 

det kan ske, at et moderselskab låner penge til at datterselskab med dårlig økonomi, havde fokus 

med alt sandsynlighed nærmere ligget på en analyse af rentens størrelsen og hyppighed, frem for, 

om lånet er berettigede.  

Herudover kunne det også være relevant, om der var tale om spekulation i forhold til 

skattebesparelser, ved at datterselskabet ejede aktierne frem for moder. Skattesatsen for Holland 

og Spanien var i 2015 henholdsvis 25% og 28%189 så ud fra skatteprocenten er der ingen 

umiddelbare tegn til, at der en fordel, at lade sig beskatte i Spanien frem for Holland. Der kan 

naturligvis ikke udelukkedes at der kan være andre fordele end skattesatsen.  

“…but will also entail a distortion derived from the fact that the arm’s length standard does not 

duly reflect MNEs’ market rationale, namely the fact that certain arrangements are exclusively 

undertaken by MNEs or are structured differently from how independent parties would have 

structured them because of reasons other than tax savings”190 Denne udtalelse understreges i 

ovenstående eksempel, da denne er en transaktion der med alt sandsynlighed, ikke var fundet 

sted med uafhængige selskaber, da risikoen havde været for stor. Hvilket bringer spørgsmålet op, 

det betyder at transaktionen ikke bør finde sted, eller det bør accepteres at MNE’er opererer på 

en anden måde. 

                                                      
189 Se bilag 1  
190 A. Navarro, TALSATJ, p. 376-377, 5.3.8, l. 2-5 
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8.5 Fuldstændig adgang til information 

Navarros sidste pointe inden han konkluderer, er betydningen af den fuldstændig adgang til 

information mellem associerede selskaber, i forhold til den tosidige analyse. Han nævner tre 

forhold der gør sig særligt gældende:  

- Misvedligeholdelse af aftaler sker også mellem associerede selskaber, men uafhængige 

parter får klausuler skrevet ind i kontrakter for at minimere skaden f.eks. via straf.  

- Der er minimal risiko for at forretningshemmeligheder bliver lækket fra associerede 

virksomheder, i forhold til en aftale indgået med en tredjepart. 

- Begge parter i en kontrolleret aftale, vil have information om gevinsten for modparten, 

hvorfor de nemmere kan finde et henholdsvis minimum og maksimum pris. 

Alt i alt, gør disse forhold at en tosidige analyse giver god mening, idet at associerede selskaber, 

kan komme frem til en anden pris da der ikke forstyrrende elementer som følge af manglende 

information. Uafhængige parter agerer ud fra ufuldstændig information og aftaler en pris som 

følge af dette. Hvis man derfor deler sin analyse op i betingelser og omstændigheder, giver det 

mulighed for at tage alle disse forhold med i betragtning og anerkende de rationaler og unikke 

forhold der gør sig gældende i kontrolleret transaktion.  

8.6 Kildekritik 

Aitor Navarro må siges at have en god akademisk baggrund for at kunne fortage den analyse han 

gør. Det er dog svært at komme uden om, at han artikel til tider virker en smule farvet af hans 

holdninger og det skinner igennem ved flere lejligheder, at han anser den nuværende tilgang for at 

være utilstrækkelig. Det er nødvendigvis ikke en dårlig ting, men det gør at det bør holdes et 

neutralt udgangspunkt når denne læses.  

Navarro henviser meget til anden litteratur, men særligt når han referer til OECD eller ”andre 

akademikere” at det kunne være ønskeligt, med en mere grundig henvisning til præcis hvor og 

hvem der underbygger hans udtalelser.  
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8.7 Delkonklusion 

Navarro ville sin artikel analysere tilgangen til armslængdeprincippet og den tilhørende fiktion ud 

fra et skatteretfærdighedsperspektiv. Hans løsning til, at MNE’ers rationale bedre bliver anerkendt 

er ”begrænset ALS fiktion”. Denne tilgang stiller nogle meget afgørende forhold op for at kunne 

anvendes: 

- Der skal være enighed om, at anskuelsen at kontrollerede og ukontrollerede parter, som 

udgangspunkt ikke er sammenlignelige 

- Det skal være enighed om at rationaler bag MNE’er er effektivisering og at det acceptabelt 

at disse har og får fordele i forhold til deres uafhængige konkurrenter 

- Der skelnes imellem en transaktions betingelser og omstændigheder, hvilket fører til den 

tosidige analyse 

- OECD Modeloverenskomst Artikel 9 ordlyd fortolkes bogstaveligt, og det kun er betingelse 

der ske justeringer af 

- Der skal ske en opdatering af samtlige transfer pricing regler og det må anses at være en 

nødvendighed at dobbeltbeskatningsoverenskomster ligeledes reguleres, idet uenighed om 

valget af denne tilgang, vil føre komplikationer. 

Såfremt tilgangen begrænset ALS fiktion anvendes, vil det resultere i at den fremadrettede tilgang 

vil blive ændret i en relativ høj grad. Navarro nævner selv i kapitel 5 flere sager, hvor tilgangen er 

blevet anvendt i afgørelsen, men han nævner ikke hvordan den denne er blevet taget i mod af 

nationen der skal foretage den modsvarende regulering af skattepligtige indkomst. Det er 

selvfølgelig et forhold mellem nationerne respektive skattemyndigheder, men en meget relevant 

medspiller i indførslen af den begrænsede ALS.  

”Begrænset ALS fiktion” er en velbegrundet tilgang, der ikke kun bygger på hvordan MNE’er 

operere i praksis, men også har hjemmel fra OECD Modeloverenskoms Artikel 9 og visse tilfælde 

også OECD TPG f.eks. i ønsket om begrænsning af transaktionsjusteringer. At anlægge denne 

tilgang vil kræve et stort administrativt arbejde, men den vil bedre reflektere rationalet bag 

MNE’er end hvis der matchet fuldstændigt til udfaldet for en ukontrolleret transaktion.   
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9. Konklusion 

Hvis en kontrollereret transaktions udfald, matches til en sammenlignelig ukontrolleret 

transaktion, vil der være forhold for den kontrollerede der nødvendigvis ikke kan medtages. Det er 

blandt andet effektivisering, som følge af at være en del af koncern, bedre adgang til information 

om modparten og gevinster som følge af synergi. Disse faktorer vil ikke opstå i ukontrollerede 

transaktion, og de må derfor ekskluderes hvis der skal ske ligestilling mellem den kontrollerede og 

ukontrollerede transaktion. 

I den nuværende tilgang til armslængdeprincippet, søges det at anse hvert associeret selskab som 

en selvstændighed enhed, dermed skal gevinster opstået som følge af at være en del af koncern 

ekskluderes, da det ikke var opstået i handel mellem uafhængige parter. 

Effektivisering, informationsdeling og synergi er dog en væsentlig del, af hvordan en multinational 

koncern agerer på markedet og en del af deres virkelighed. Det endvidere forhold der ofte opstår 

uden aktive handling, og dermed ikke noget der kan pålægges viljen for koncernen ledelse.  

Dette føre til, at en væsentlig del af rationel bag at operer i en koncern, ikke bliver reflekteret i 

applikationen. Hvilket leder til besvarelsen af problemformuleringen: Kan en ny tilgang til 

applikationen af armlængdeprincippet bedre reflektere multinationale koncerners rationale? 

Svaret af ja. Navarro foreslår en anden tilgang til applikationen af armslængeprincippet 

”begrænset ALS fiktion”. Denne tilgang tager udgangspunkt i, graden af fiktion der skal pålægget 

en kontrolleret transaktion, for at denne er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Herudover griber Navarro det også an, ud fra et skatteretfærdighedsperspektiv, der søger at 

afklare om det er retfærdigt at ligestille en kontrolleret og ukontrolleret transaktion fuldstændigt. 

Essens af tilgangen er, at betingelserne for en transaktion og omstændigheder for en transaktion 

skal behandles hver for sig. Dermed ikke sagt at de ikke hænger sammen, for betingelserne for en 

transaktion er også påvirket af omstændighederne, men ved at kigge på dem selvstændigt kan det 

afklare væsentlige forhold der gør sig gældende for hvordan MNE’ers rationale adskiller sig.  

Betingelserne er de forhold der er genstand for forhandling mellem parterne, og dermed det 

aspekt som skal være i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter havde aftalt under 

samme omstændigheder.  
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Omstændighederne er bl.a. de tidligere nævnte forhold for koncernen. Når disse tages med i spil, 

skal der i stedet for justering af transaktionen, ske en sammenlignelighedsjustering, således at 

omstændigheden for kontrollerede transaktion, overføres til den sammenlignelig ukontrolleret 

transaktion. I det det må antages, at hvis en et uafhængigt selskab, agerede under samme 

omstændigheder som et associerede, ville de benytte sig ad den effektivitet, synergi og 

information der er tilgængelig herfra. 

Hvis denne tilgang anvendes, giver det mulighed for at det rationale en multinationalkoncern 

arbejder ud fra, nemlig at de opnår gevinster som følge effektivitet, på baggrund af information og 

synergi bliver medtaget. Det åbner for, at de fordele det giver at opererer i en koncern bliver 

anerkendt og reflekteret i tilgangen og dermed bliver det også muligt at allokere gevinster opstået 

fra disse. Allokeringen skal naturligvis ske, ud fra en tilgang der hverken er underlagt viljen af de 

associerede selskaber eller skattemyndigheder. 

Denne tilgang reflekterer altså et associeret selskabs omstændigheder og rationale, samtidig med 

at den sikre at betingelser for transaktionen er i overensstemmelse med, hvad uafhængige 

selskaber havde aftalt i en lignende i situation. 

Betingelserne for den kontrollerede transaktion skal i lighed med den nuværende ske, gennem 

sammenlignelighedsanalysen og dermed kan de processen for sammenlignelighed og de 

standardmetoder som OECD har fastsat i TPG 2017, fortsat finde anvendelse.  

Der er dermed ikke tale om et helt nyt armslængdeprincip eller at der skal ske end ændring i 

hvordan transfer pricing og dennes formål anskues. Målet er stadig at sikre, at der ikke sker 

dobbeltbeskatning af indkomst og at kontrolleret transaktioner, sker i overensstemmelse med, 

hvad uafhængige parter havde aftalt.  

Tilgangen til dette bliver dog opdateret, så rationalet for MNE’er bedre bliver repræsenteret og 

ikke bliver forkastet, som værende udenfor armlængde, blot fordi de ikke ville ske mellem 

uafhængige parter.  
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