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1 INDLEDNING 

1.1 FORORD 

Armslængdeprincippet er sat i verdenen for at sikre, at transaktioner mellem koncernforbundne 

selskaber sker på markedsmæssige vilkår. Dette er for at undgå, at overskud eller underskud flyttes 

mellem virksomhederne og derved ændre det skattepligtige over-/underskud og flytte dette mellem 

højbeskatnings- og lavbeskatningslande. Grundlaget for armslængdeprincippet fremgår af OECD’s 

modeloverenskomst artikel 9, stk. 1.  

Kontrollerede transaktioner tegner for ca. 60% af verdenshandlen ifølge OECD, hvorfor transfer 

pricing er en væsentlig faktor for verdenshandlen. På verdensplan eksisterer dr ca. 78.000 

multinationale koncerner, som har ca. 778.000 udenlandske datterselskaber. Disse tal er dog skønnet, 

hvorfor der kan være en stor usikkerhed, men tallene peger dog på væsentligheden for de enkelte 

landes skatteindtægter. (Wittendorff, 2018) 

 

Da samfundet er i et skift fra at være et industrisamfund til et mere videnssamfund er de immaterielle 

aktiver særligt vigtige i værdiskabelsen for en virksomhed. (Wittendorff, 2018) 

Immaterielle aktiver spiller en vigtig rolle for at opnå vedvarende konkurrencefordele i et 

videnssamfund. Konkurrencefordelene kan ligeledes udnyttes på grund af den forretningsmæssig 

struktur i multinationale koncerner.  (Wittendorff, 2018) 

For at opnå disse konkurrencefordele, er der stor fokus på innovation og udvikling af immaterielle 

aktiver. I seneste sager vedrørende fx Google, hvor en stor del af koncernens flytning af overskud ikke 

var i strid med modelsoverenskomstens artikel 9, stk. 1, og dennes vejledning udarbejdet af OECD. 

OECD vurderede derfor, at der var et stort behov for at ændre vejledningen til fortolkning af artikel 9, 

stk. 1.  

Ændringerne trådte i kraft i 2017, hvor forrige vejledning var fra 2010. Ændringerne til tilgangen for 

immaterielle aktiver kan være meget uoverskuelig for de skatteydere som skal følgevejledningen. 

Grunden til at det kan virke uoverskueligt, skyldes at opstillingen er anerledes, samtidigt er der 

forskellige fokusområder for de to vejledninger.   

 

Formålet med denne opgave er at forstå, hvilke ændringer der har været i OECD Transfer Pricing 

Guidelines 2017 fra forrige version, som er udarbejdet i 2010. Denne opgave starter af denne grund 
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med at beskrive grundlaget for ændringen af Transfer Pricing Guidelines 2010 til Transfer Pricing 

Guidelines 2017. Herefter vil der være en komparativ analyse af kapital 6 i begge vejledninger, som 

omhandler behandling af immaterielle aktiver, for at forsøge at kortlægge, hvilke ændringer der har 

været til tilgangen af immaterielle aktiver og transaktioner, som involverer disse.  

 

Ved at kortlægge de ændringer der har været fra Transfer Pricing Guidelines 2010 til Transfer Pricing 

Guidelines 2017, kan dette gøre det nemmere for skatteydere at være opmærksomme på de 

ændringer, som har særlig betydning for dem.   

Afslutningsvist vil disse vejledninger vurderes i forhold til formålet for ændringen, hvortil der 

samtidig vil drages paralleler til dansk intern lovgivning, Ligningslovens (LL) §2.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

I forbindelse med BEPS-projektet er der udarbejdet en ny Transfer Pricing Guideline 2017 til 

fortolkning af modeloverenskomstens artikel 9, stk. 1, som omhandler at alle kontrollerede 

transaktioner skal ske på markedsmæssige vilkår.  

 

På nogle områder i denne nye vejledning har der været betydelige ændringer i forhold til tidligere 

vejledning som blev udstedt i 2010.  

Herimellem er der en helt ny tilgang til transaktioner som involverer immaterielle aktiver. Denne nye 

tilgang kan for nogle, båe skatteydere og skatteforvaltningen, virke uoverskuelig.  

Det grundlæggende element for forståelsen af OECD’s nye tilgang til ligger ligeledes i forståelsen af 

grundlaget for ændringen.  

Den umiddelbare sammenligning af Transfer Pricing Guidelines 2010 og 2017 kan samtidig virker 

uoverskuelig grundet en forskellig opstilling af vejledningerne, samt andre fokusområder, samt 

forskellige begreber.   

 

Grundet uoverskueligheden af forskelle mellem Transfer Pricing Guidelines 2010 og 2017, vil jeg 

klargøre de forskelle. For at klarlægge dette vil nedenstående undersøgelsesspørgsmål blive besvaret i 

opgaven:   
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1. Redegør for den baggrund, der ligger til grund for Transfer Pricing Guidelines 2017 

2. Foretag en komparativ analyse af Transfer Pricing Guidelines 2010 og 2017, for at klarlægge 

de forskelle der ligger imellem disse vejledninger.   

3. Vurder hvorvidt, de tilpasninger der gør sig gældende, er dækkende for de udfordringer der 

gjorde udarbejdelsen af Transfer Pricing Guidelines 2017 relevant samt vurderer, hvorvidr 

Transfer Pricing Guidelines 2017 kan anvendes til fortolkning af LL §2.  

 

1.3 METODE OG TEORI  

Dette afsnit har til formål at beskrive opgavens metodiske tilgang og valg af teori. Metoden er den 

anvendte fremgangsmåde, som er benyttet til at indsamle, bearbejde og sammenfatte information til 

brug for udarbejdelse af denne opgave. (Andersen, 2013) 

Metodevalget afhænger af opgavens problemstilling, hvor der i nedenstående opgave vil være relevant 

at anvende en samenfundsvidenskabelig metode. Den samfundsvidenskabelige metode anvendes i 

situationer, hvor der ønskes vidensindsamling om samfundet. (Andersen, 2013) 

 

1.3.1 UNDERSØGELSESDESIGN 

Et undersøgelsesdesign er kombinationen af fremgangsmøder til indsamling, analyse og tolkning af 

den indsamlede data. På denne måde sikre undersøgelsesdesignet, at den underliggende 

dokumentation af undersøgelsen er i stand til at besvare det oprindelige formål af denne opgave. 

(Andersen, 2013) 

 

Opgaven er et single case studium, hvor der kun indgår én enhed i opgaven. I dette tilfælde er enheden 

OECD og denne organisations ændring af vejledning til fortolkning af armlængdeprincippet for 

kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver.  

Formålet med dette single case studiem er, at lignende undersøgelse vil fremkomme med samme 

resultat som denne opgave.  

 

I opgaven vil OECD Transfer Pricing Guidelines for henholdsvis 2010 og 2017 blive anvendt som 

grundlaget for besvarelse af problemstillingen. Yderligere vil der for Transfer Pricing Guidelines 
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foretages en komparativ analyse for forhenværende vejledning fra 2010 samt den gældende 

vejledning fra 2017.  

 

1.3.2 DATAINDSMALING  

Opgaven vil primært tage udgangspunkt i OECD Transfer Pricing Guidelines 2010 og 2017. Der er 

hovedsageligt anvendt sekundært data baseret på lovgivning og vejledning, samt analyse af 

ændringerne.  Der er ligeledes anvendt sekundær data i form af kilder fra internettet.  

Endvidere er Jens Wittendorffs bog ”Transfer Pricing” også anvendt i forbindelse med løsning af 

problemstillingen.  

 

Jeg vil forholde mig kritisk vil det indsamlede data. Jeg vil under processen for opgaveskrivningen og 

dataindsamlingen forholde mig kritisk til, horvidt det indsamlede data er af en pålidelig og valid 

karakter.  

Jeg er hertil opmærksom på, at Jens Wittendorff udtrykket holdninger i forhold til om Transfer Pricing 

Guidelines 2017 overholder armslængdeprincippet samt anvendelse af Transfer Pricing Guidelines 

2017 med hjemmel i LL §2. I dataindsamlingen har jeg forsøgt at validere denne information ved brug 

af andre kilder, hvilket ikke har været muligt. Af denne grund medtages Wittendorffs holdninger som 

et perspektiv som modargumenteres.  

Dataindsamlingen er primært foretaget fra kilder som OECD’s hjemmeside, CBS’ bibliotek samt 

internetsøgninger.  

Formålet med dataindsamlingen er, at skabe et overblik over de ændringer der har været til OECD’s 

tilgang til armslængdeprincippet for transaktioner, som involverer immaterielle aktiver.  

Opgaven er formuleret på dansk, hvor uddrag fra vejledninger mv. frit er oversat fra engelsk til dansk.  

 

1.3.3 EMPIRISK ANALYSE 

Den empiriske analyse er primært baseret på OECD Transfer Pricing Guidelines for henholdsvis 2010 

og 2017. Opgavens formål er at skabe et overblik og forståelse for de ændringer der er mellem de to 

vejledninger. Samtidig er opgavens formål at kortlægge, hvordan disse ændringer kan påvirke 

multinationale koncerner, samt hvad disse skal være opmærksomme på.  
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Analysen er opdelt på følgende måde:  

 Helt overordnet overblik  

 Definitioner 

 Sammenlignelighedsfaktorer 

 Valg af bedst egnede metode  

 Stor usikkerhed på overdragelsestidspunktet 

 

Tanken bag denne opdeling er først og fremmest at få et overblik, over, hvor store ændringer der er 

foretaget samt, hvor disse helt overordnet er. Derefter er formålet at skabe en forståelse på forskellene 

i definitioner der fremgår i de to vejledninger. Der er tale om definitioner af immaterielle aktiver samt 

definition af overdragelse og udnyttelse af immaterielle ativer, og afsutningsvist er definitionen af 

unikke og værdifulde immaterielle aktiver.  

Dernæst kan det fremstå meget uoverskueligt at sammenligne de to vejledninger. Af denne grund har 

jeg i denne opgave anvendt OECD’s 9-trins sammenlignelighedsanalyse (OECD, 2017)1.  

Sammenlignelighedsanalysen er tilgangen, som anvendes for at fastsætte armslængdeprisen for alle 

kontrollerede transaktioner. Da denne 9-trins analyse er uændret, vurderes det at være et godt 

udgangspunkt for at forstå udviklingen i vejledningerne ved hjælp af disse trin.   

 

Sammenlignelighedsanalysen består er følgende 9 trin:  

1. Fastlæggelse af år 

2. Overordnet analyse af koncernen  

3. Analyse af kontrollerede transaktioner via de fem sammenlignelighedsfaktorer  

4. Søgning efter interne referencetransaktioner 

5. Søgning efter eksterne referencetransaktioner 

6. Valg af bedst egnede metode 

7. Sammenligning af potentielt sammenlignelige transakioner 

8. Sammenlignelighedsjusteringer 

9. Fastlæggelse af armslængdeprisen  

                                                             

1 Paragraf 3.14 
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Af ovenstående trin anvender jeg opgaven kun trin 3, 6 samt 8. Fravalg af resterende trin fremgår i 

afsnit 1.4.   

 

1.4 AFGRÆNSNING 

Der er i nedenstående opgave foretaget en række afgrænsninger. Afgrænsningerne er nødvendige for 

at afgrænse opgave til den opstillede problemformulering. Derudover er opgaven ligeledes afgrænset i 

forhold til den tilladte længde og derved muligheden for at berøre alle områder.  

 

For det første er opgaven udarbejdet i forbindelse med det afsluttende projekt på HD 2. del-studiet. 

Det forudsættes derfor, at de almindelige begreber inden for transfer pricing området er genkendelige 

og forståelige for læseren. Begreberne vil ikke yderligere være beskrevet i opgaven, medmindre det 

vurderes nødvendigt for forståelsen af dele af denne.  

 

OECD Transfer Pricing Guidelines har til formål, at vejlede om hvilke principper og fremgangsmåder 

der skal anvendes for overholdelse af OECD modeloverenskomsten artikel 9, stk. 1 vedrørende 

armslængdeprincippet. Denne opgave vil udelukkende bestå af en komparativ analyse af kapitel 6 i 

vejledningerne fra 2010 og 2017, som vedrører særlige overvejelser i forhold til immaterielle aktiver.  

Øvrige kapitler i vejledningerne vil ikke blive behandlet, men anvendt til at klargøre en del af 

principperne og fremgangsmåderne for immaterielle aktiver.  

For Transfer Pricing Guidelines 2010 i kapitel 6 er afsnit D om udførte marketingsaktiviteter for 

parter, som ikke ejer varemærket eller varenavnet, ikke anvendt i den komparative analyse.  

For Transfer Pricing Guidelines 2017 i kapitel 6 er følgende afsnit ikke medtaget i analysen:  

 B.2.4 . Faktisk, ex post afkast  

 D.2.7 – Betalingsmetode 

 D.4 – Immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte  

 

Disse afsnit er ikke medtaget i forbindelse med den komparative analyse, da der ikke vurderes at være 

mulighed for fordybelse i opgaven og derved foretage en dybdegående analyse.  

 



  

 

Page 8 of 79 

 

Deruover er nogle trin i OECD’s sammenlignelighedsanalyse ikke anvendt. De trin som ikke er anvendt 

i forbindelse med den komparative analyse er følgende:  

1 – Fastlæggelse af år 

2 – Overordnet analyse af koncernen  

4 – Søgning efter interne referencetransaktioner 

5 – Søgning efter eksterne referencetransaktioner 

7 – Sammenligning af potentielt sammenlingelige transaktioner  

9 – Fastlæggelse af armslængdeprisen  

 

Ovenstående trin er ikke anvendt, da det kræver en konkret case-koncern, hvor der fremgår 

kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver. Det vurderes derfor ikke at være 

relevant at gennemgå disse.  

 

Opgaven er primært fokuseret på OECD Transfer Pricing Guidelines. Der er hertil fokus på forskellen 

mellem de to vejledninger fra 2010 og 2017.  

Dokumentationsindsamlingene er stoppet d. 25.04.2019, hvorfor nyudgivede rapporter eller 

publikationer efter denne dato ikke indgår i opgaven.  
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2 BESKRIVELSE AF BEPS OG ACTIONPLANS 

Ved gennemgang af transfer pricing sager, som involverer immaterielle aktiver, begyndte man at 

opleve en aggressiv skatteplanlægning for multinationale koncerner. Herefter har landene på G20-

topmøder forsøgt at finde løsninger for at gøre op med dette (President of Russia, 2013).  

 

BEPS, som står for Base Erosion and Profit Shifting, blev godkendt i 2013 i forbindelse med G20 i 

Rusland, for at stoppe denne aggressive slatteplanlægningen.  (Vina & Buergin, 2013) 

I et referat til G20-topmødet beskrives, at man oplever en aggressiv skatteplanlægnning, hvor 

overskud kunstigt bliver flyttet til lavbeskatningslande (President of Russia, 2013).  

De fleste af de måder, hvorpå skatteplanlægningen er foretaget, har hidtil ikke været ulovlig, hvilket 

også har indikeret et mismatch i den internationale skattelovgivning.  

 

OECD har ønsket at mindske eller undgå en stor del af skatteundgåelsen og derved skabe en mere 

ensartet lovgivning på tværs af alle lande.  

Det man som multinational koncern tidligere har haft mulighed for med bl.a. immaterialle aktiver, er at 

have den juridiske ejer i et lavbeskattet land. Al profit fra immaterielle aktiver er faldet tilbage til den 

juridiske ejer, uden at dette har været ulovligt, hvilket betyder at der betales minimal skat. Dette 

omtales mere uddybende i afsnit ”Vurdering af Transfer Pricing Guideines 2010”.  

 

Man vurderede af denne grund til G20-topmødet, at der er et ønske om, at alle lande samler sig for at 

skabe en mere transperant skattepolitik for at tage hånd om denne udvikling. På den måde sikre, man 

at alle lande får en mulighed, for at modtage deres andel af skatteindtægterne fra de multinationale 

koncerner, samtidigt sikre man at alle lande fremstår som en retsenhed (President of Russia, 2013).  

 

Der er i alt på G20-topmødet vedtaget 15 action plans, som har følgende overskrifter (OECD, u.d.):  

 Action 1) Digital økonomi  

 Action 2) Hybrider  

 Action 3) Regler for kontrollerede udenlandske virksomheder (CFC)  
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 Action 4) Rentefradrag  

 Action 5) Skadelig skattepraksis 

 Actoin 6) Traktatbrud 

 Action 7) Faste driftssteder  

 Action 8-10) Transfer Pricing  

 Action 11) BEPS data analyse 

 Action 12) Afsløring af aggressiv skatteplanlægning  

 Action 13) Transfer Pricing dokumentation  

 Action 14) Konfliktløsning 

 Action 15) Multilateral instrument  

 

Af disse 15 actions er den mest relevante action 8-10, som behandler de udfordringer der har været i 

forbindelse med transfer pricing, samt reglerne, som har gjort det muligt at virksomheder har flyttet 

beskatning til lavbeskatningslande. Disse actions er derudover også særlig relevante, da den endelig 

rapport for denne action plan ligger til grund for ændringerne af Transfer Pricing Guidelines.  

 

 

For disse 3 action plans havde BEPS 3 fokusområder:  

 Action 8 havde fokus på problemer vedrørende de kontrollerede transaktioner som involverer 

immaterialle aktiver. Immaterielle aktiver er nemme at overdrage og de er svære at 

værdiansætte, på grund af informationsassymmetri mellem skatteydere og 

skattemyndighederne.  

Derudover har immaterielle aktiver været et sted, hvor profitten og derved den skattepligtige 

indkomst er blevet flyttet.  

 Action 9 havde fokus på, at den kontraktuelle del af risici kun bliver anset for korrekt, såfremt 

der er inkonsistens mellem adfærd og nedskrevne aftaler.  
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 Action 10 har fokus på andre høj-risiko områder, fx at der anvendes bestemte 

prisfastsættelsesmetoder for at flytte profitten og undgå beskatning i bestemte lande. 

 

Det kan fra ovenstående forstås, at den mest relevante action for denne opgave, er action 8, som 

omhandler armslængdebetalingen for transaktioner, der involverer immaterielle aktiver.   

 

De vigtigste hovedpunkter i forbindelse med slutrapporten for action 8 har været, at den legale ejer 

ikke nødvendigvis er berettiget til al profitten, fordi selskabet ejer aktivet. Tværtimod er det, hvad det 

enkelte selskab i den multinationale koncern bidrager med til værditilførslen af det immaterielle aktiv, 

som er afgørende for fordelingen af profitten (OECD, 2015).   

 

Med gennemførelsen af disse 3 actions mener OECD, at transfer pricing-udfaldet vil være mere 

tilpasset med det enkelte selskab i koncernens værdiskabelse af det immaterielle aktiv som helhed.  

Det er ligeledes OECD’s holdning, at de præciserede regler for kontrollerede transaktioner, som 

involverer immaterielle aktiver, er nået tilfredsstillende uden at overskride armslængdepricippet 

(OECD, 2015).  
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3 KOMPARATIV ANALYSE 

3.1 OVERORDNEDE FORSKELLE PÅ TPG 2010 OG TPG 2017 

Helt overordnet er det tydeligt at se, at der er fra OECD’s side er et meget større fokus på 

transaktioner, som involverer immaterielle aktiver. Dette fremgår af bl.a. antal paragraffer i de enkelte 

vejledninger.  

 

I Transfer Pricing Guidelines 2010 fremgår der i kapital 6 i alt 39 paragraffer. Disse 39 paragraffer er 

opdelt på nedenstående måde.   

Der fremgår en introduktion til kapitlet, med en kort definition af immaterielle aktiver. Her beskrives 

kort de udfordringer som kan forekomme i forbindelse med transaktioner, der involverer immaterielle 

aktiver.  

Dernæst beskrives immaterielle kommcercielle aktiver, hvor der er fokus på skildringen mellem 

immaterielle produktionsaktiver og marketingaktiver. Dette kapitel afsluttes med eksempler på 

forskellige typer af immaterielle produtionsaktiver og marketingaktiver.  

 

Ydermere kommer et afsnit om, hvordan man anvender armslængdeprincippet for kontrollerede 

transaktioner, der involverer immaterielle aktiver. Endvidere er der en vejledning til, hvordan aftaler 

om overdragelser identificeres, samt hvordan disse aftaler skal kompenseres. Hertil fremgår en 

beskrivelse af,  hvordan armslængdeprisen skal beregnes med eksempler på anvendte metoder. 

Afslutningsvist beskrives i dette delkapitel, hvordan armslængdeprisen fastsættes i forbindelse med 

stor usikkerhed omkring værdien ved transaktionstidspunktet.   

Afslutningsvist omhandler kapitel 6, hvordan man skal håndterer marketingsomkostninger for 

selskaber i en koncerngruppe, som ikke ejer varemærket eller varenavnet, de markedsfører  

 

I Transfer Pricing Guidelines 2017 fremgår der i kapital 6 i alt 212 paragraffer. Disse 212 paragraffer 

bliver kort beskrevet herunder.   
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Kapitlet starter med en introduktion til kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle 

aktiver. Her fremgår det, at kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, skal 

behandles på samme måde som andre typer kontrollerede transaktioner.  

Herefter fremgår et delkapitel om, hvordan immaterielle aktiver defineres, samtidig er der en 

definition af unikke og værdifulde immaterielle aktiver. Her er der fokus på vigtigheden af 

funktionsanalysen. Delkapitlet afsluttes med eksempler på immaterielle aktiver, som sammenholdes 

med definitionen. Yderligere kommer en forklaring om, hvordan kategorier af immaterielle aktiver 

anvendes ved arnslængdeprincippet for transaktioner, som involverer immaterielle aktiver.  

 

Dernæst kommer et delkapitel om, ejerskab af immaterielle aktiver og de kontrollerede transaktioner 

som vedrører udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle 

aktiv. Der omtales, hvilke udfordringer, der kan være i forbindelse med anvendelse af de almene regler 

for prisfastsættelse af transaktioner, som involverer immaterielle aktiver. Der fremgår endvidere en 6-

trinsanalyse for, hvordan kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, skal 

behandles for fastsættelse af armslængdeprisen. Derefter fremgår en dybdegående beskrivelse af, 

hvordan flere begreber skal forstås i transfer pricing henseende, herunder udførte funktioner, 

anvendte aktiver og påtagede risici.  

Ydermere kommer et delkapitel om transaktioner som vedrøre udnyttelsen eller overdragelsen af 

immaterielle aktiver. I kapitlet der fokus på overdragelse af enkelte rettigheder, overdragelse af en 

kombination af immaterielle aktiver samt overdragelse af immaterielle aktiver i forbindelse med 

andre forretningstransaktioner. Her forklares ligeledes, hvordan disse transaktioner håndteres. 

Herudover er der fokus på udnyttelse af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer eller 

tjenesteydelser.  

 

Afslutningsvist kommer en supplerende vejledning til, hvordan man fastsætter armslængdeprisen og 

andre armslængdevilkår for de kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver. Der 

er bl.a. fokus på de faktorer, som er vigtige i forbindelse med sammenlignelighedsanalysen, samt 

hvordan hver prisfastsættelsesmetode kan anvendes. Dernæst forklarer denne supplerende 

vejledning, hvordan armslængdeprisen håndteres ved kontrollerede transaktioner, hvor værdien af 

det immaterielle er meget usikker på overdragelsestidspunktet. Endvidere er der en forklaring af, 

hvordan immaterielle aktiver, som er svære at værdiansætte, håndteres. Denne vejledning bliver 
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afsluttet med en forklaring af, hvordan transaktioner, der vedrører immaterielle aktiver håndteres i 

forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser.  

 

3.1.1 SAMMENHOLDELSE  

Af ovenstående fremgår det tydeligt, at der er forskel på OECD’s fokus på de immaterielle aktiver fra 

udarbejdelse af Transfer Pricing Guidelines fra 2010 til 2017.  

I Transfer Pricing Guidelines 2010 er der fokus på definitionen og kategoriseringen af immaterielle 

aktiver samt, hvordan armslængdeprisen fastsættes for disse ved brug af samme standarder som 

andre typer kontrollerede transaktioner.   

 

I Transfer Pricing Guidelines 2017 er fokusområdet skiftet til at være på typen af transaktion, og en 

mere betydelig ændring er, at man er blevet opmærksom, på hvilke typer transaktioner, der involverer 

immaterielle aktiver, hvorfor man har lavet en supplerende vejledning til, hvordan de forskellige 

transaktionstyper skal behandles.  

Der er ligeledes nye begreber i Transfer Pricing Guidelines 2017, som udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af immaterielle aktiver.  

Afslutningsvist er der mere fokus på anvendelsen af funktionsanalysen ved analyse af de kontrollerede 

transaktioner, som involverer immaterielle aktiver.  

 

3.2 DEFINITION AF IMMATERIELLE AKTIVER  

3.2.1 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2010  

I Transfer Pricing Guidelines 2010 er immaterielle defineret som retigheder til brug af industrielle 

aktiver som patenter, varemærker, varenavne, design eller modeller. Definitionen vedrører også 

rettigheder til litterære og artistiske ejendomme samt interlektuel ejendom som know-how og 

forretningshemmeligheder.  
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Det nævnes ligledes at ovenstående kan have stor værdi, men ikke nødvendigvis er med 

virksomhedens balance og dermed ikke medtaget i årsrapporten. Samtidig kan der være stor risiko 

forbundet med disse aktiver når disse bliver videreudviklet. (OECD, 2010)2 

Der er altså ikke sammenhæng mellem ovenstående definition af immaterielle aktiver og den 

regnskabsmæssig definition af immaterielle aktiver.  

 

I Transfer Pricing Guidelines 2010 sker der ligeledes en kategorisering af de immaterielle aktiver. 

Kategoriseringen af de immaterielle aktiver fremgår herunder.  

 

3.2.1.1 IMMATERIELLE AKTIVER TIL KOMMERCIELT BRUG 

Immaterielle kommercielle aktiver består af patenter, know-how, design og modeller som anvendes i 

forbindelse med produktion af en varer eller levering af en tjenesteydelser. Det vedrører ligeledes 

immaterielle rettigheder, som overdrages til kunder, dette kunne fx være salg af computer software til 

endelig privat forbruger. (OECD, 2010)3  

 

3.2.1.2 IMMATERIELLE MARKETINGAKTIVER 

Immaterielle marketingaktiver er en bestemt type af kommercielle immaterielle aktiver med en anden 

natur. (OECD, 2010)4 

Immaterielle marketingaktiver består af varemærker og varenavne, som støtter den kommercielle 

udnyttelse af et produkt eller en service, kundelister og distributionskanaler. Det kan ligeledes bestå af 

unikke navne, symboler eller billeder som har en vigtig promoverende værdi for produktet. (OECD, 

2010)5  

Der er altså tale om immaterielle aktiver, som støtter markedsføringen af de produkter eller 

tjenesteydelser koncernmedlemmerne ønsker at sælge.  

                                                             

2 Paragraf 6.2 

3 Paragraf 6.3 

4 Paragraf 6.3 

5 Paragraf 6.4 
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3.2.1.3 IMMATERIELLE PRODUKTIONSAKTIVER 

For klarhedens skyld er immaterielle produktionsaktiver, de immaterielle aktiver, som falder udenfor 

immaterielle marketingaktiver. (OECD, 2010)6. Der er altså tale om en residualdefinition.  

 

3.2.2 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017  

Ifølge Transfer Prcing Guidelines 2017 er definitionen på immaterielle aktiver noget, som (OECD, 

2017)7:  

 Hverken er et fysisk eller finansielt aktiv 

 Kan ejes og kontrolleres  

 Kan anvendes i kommercielle aktiviteter  

 Ville blive kompenseret ved overdragelse eller udnyttelse mellem to uafhængige parter 

 

OECD understreger i vejledningen, at definitionen ikke nødvendigvis har sammenhæng med juridiske 

eller regnskabsmæssige definitioner, men der er snarere fokus på, hvad to uafhængige parter ville 

aftale i en sammenlignelig transaktion ved sammenlignelige forhold. (OECD, 2017)8 

Der er i Transfer Pricing Guidelines 2017 ikke gjort et forsøg på at opdele immaterielle aktiver mellem 

almene sondringer som immaterielle produktionsaktiver eller marketingaktiver, mellem ’bløde’ og 

’hårde’ immaterielle aktiver og mellem klasser og kategorier af immaterielle aktiver. For at lette 

diskussioner omkring immaterielle aktiver kan immaterielle produktionsaktiver og marketingaktiver 

anvendes som referencepunkter. Disse defineres herunder (OECD, 2017)9 

 

                                                             

6 Paragraf 6.3 

7 Paragraf 6.6 

8 Paragraf 6.6 

9 Paragraf 6.15 
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3.2.2.1 MARKETINGAKTIVER 

Immaterielle marketingaktiver består af varemærker og varenavne som støtter den kommercielle 

udnyttelse af et produkt eller en service, kundelister og distributionskanaler. Det kan ligeledes bestå af 

unikke navne, symboler eller billeder som har en vigtig promoverende værdi for produktet. 

 

3.2.2.2 IMMATERIELLE PRODUKTIONSAKTIVER 

Alle de immaterielle aktiver, som ikke falder under definitionen af immaterielle marketingaktiver. Der 

er altså tale om en residualdefinition.   

 

OECD understreger dog vigtigheden af at ovenstående referencepunkter ikke kan lette forpligtelsen 

for både skatteyder og skattemyndighed fra den specificerende beskrivelse af de immaterielle aktiver i 

transaktionerne. (OECD, 2017)10 

Dette betyder, at det ikke er muligt for koncernmedlemmere eller koncerner som helhed at specificere 

et immaterielt aktiv som værende et immaterielt produktionsaktiv eller marketingaktiv. Det 

immaterielle aktiv skal derimod specificeres mere dybdegående.  

 

3.2.3 SAMMENHOLDELSE 

Nedenstående afsnit har til formål at klargøre de forskelle som er mellem de to vejledninger i forhold 

til den overordnede definition af immaterielle aktiver.  

 

Definitionen i Transfer Pricing Guidelines 2010 er snæver. Dette kan udledes af, at der er oplistet en 

række typer af transaktioner samt typer af immaterielle aktiver, der kan anvendes i forbindelse med 

industrielle aktiver.  

Som nævnt tidligere i opgaven, sker der et skift i samfundet, hvilket betyder at der ikke nødvendigvis 

er et industrielt aktiv som udnyttes.  

 

                                                             

10 Paragraf 6.16 
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Der er ligeledes udfordringer ved både at have en for snævner og en for bred definition af immaterielle 

aktiver.  

Ved en for snæver definition kan både skatteyder og skattemyndighed diskuterer, hvorvidt aktivet 

falder indenfor definitionen. Det kan betyde, at der ikke sker kompensation for transaktioner, som 

ellers ville ske mellem to uafhængige parter.  

Ligeledes kan en for bred definition betyde at skatteyder og skattemyndighed vil diskuterer at nogle 

aktiver falder inden for denne definition, selvom der ikke ville ske kompensation mellem to 

uafhængige parter (OECD, 2017)11  

 

Det kan ses at Transfer Pricing Guidelines 2017 tager mere hensyn til ovenstående udfordringer om 

snævre og brede definitioner. Der er tale om en forholdsvis bred definition med en stopklods for, at 

der ikke må indgå transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, som ikke ville blive 

kompenseret mellem to uafhængige parter.  

I Transfer Pricing Guidelines 2017 forsøges desuden ikke at definere enkelte klasser eller kategorier af 

immaterielle aktiver, da disse ikke længere anvendes til at vurdere armslængdeprincippet, men er 

udelukkende til for at skabe dialog og diskussion.  

 

Der er stor forskel på definitionen af immaterielle aktiver i Transfer Pricing Guidelines 2010 og 2017. 

Det fremgår tydeligt, at OECD har haft et langt større fokus på at undgå definitioner som er for brede 

eller for snævre samt haft en bevidsthed omkring de udfordringer som ofte opstår ved transaktioner 

som involverer immaterielle aktiver.   

 

3.3 UNIKKE OG VÆRDIFULDE IMMATERIELLE AKTIVER 

I nogle tilfælde er naturen af de immaterielle aktiver i koncernen anderledes end, hvordan naturen for 

et immaterielt aktiv er for uafhængige parter . Af denne grund kan nogle immaterielle aktiver være 

særdeles anderledes i en koncerngruppe, hvilket vanskeliggører værdiansættelsen i disse tilfælde i 

forbindelse med overdragelser af immaterielle aktiver.  

                                                             

11 Paragraf 6.5 
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Der fremgår i Transfer Pricing Guidelines 2010 ikke en klar definition på, hvad unikke og værdifulde 

immaterielle aktiver er. Der fremgår i vejledningen, at de aktiver som anvendes i transaktionen er 

anderledes end dem, som ville indgår mellem uafhængige parter. (OECD, 2010)12 

 

I Transfer Pricing Guidelines 2017 fremgår en klar definition på unikke og værdifulde immaterielle 

aktiver. I definitionen fremgår, at unikke og værdifulde immaterielle aktiver er immaterielle aktiver 

(OECD, 2017)13: 

1. Som ikke er sammenlignelige med immaterielle aktiver anvendt eller tilgængelige for 

uafhængige parter 

2. Hvis anvendelse i forretningen giver en større fremtidig økonomisk gevinst, end det ville være 

forventet uden det immaterielle aktiv 

 

Kort betyder dette, at OECD ligeledes er blevet opmærksom på de forskelle, som opstår i transaktioner 

mellem koncernforbundne selskaber og transaktioner mellem uafhængige parter. Der vil endvidere 

senere fremgå, at transaktioner som vedrører unikke og værdifulde immaterielle aktiver behandles på 

en anden måde, da disse ikke er sammenlignelige med andre transaktioner, der involverer 

immaterielle aktiver  

 

3.4 DEFINITION AF OVERDRAGELSE OG UDNYTTELSE  

I Transfer Pricing Guidelines 2010 fremgår det, at en overdragelse af immaterielle aktiver kan 

defineres enten ved et kategorisk salg af det immaterielle aktiv eller ved roytalty-aftaler. (OECD, 

2010)14 

 

                                                             

12 Paragraf 6.26 

13 Paragraf 6.17 

14 Paragraf 6.16 
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I Transfer Pricing Guidelines 2017 fremgår det at en overdragelse opstår når enten alle rettigheder 

eller begrænsede rettigheder gives til et andet koncernforbundet selskab.  

Begrænsede rettigheder opstår når der er begrænsing i form af geografiske restriktioner, begrænset 

tidsperiode eller restriktioner med retten til at udnytte, reproducere, yderligere overdragelse eller 

yderligere udvikling af det immaterielle aktiv. (OECD, 2017)15 

 

Der kan være to former for overdragelser, en ejendomsretsoverdragelse og en brugsretsoverdragelse. 

Ved en ejendomsretsoverdragelse forstås, at samtlige tinglige rettigheder til det immaterielle aktiv 

overdrages definitivt. Ved en brugsretsoverdragelse forstås, at der sker en løbende overdragelse af 

retten til af bruge aktiver. (Wittendorff, 2018) 

 

Ved udnyttelse af immaterielle aktiver menes der i Transfer Pricing Guidelines 2017, at der ikke sker 

en overdragelse af det immaterielle aktiv, men at aktivet kan anvendes af flere parter. (OECD, 2017)16. 

Der er altså tale om en residualdefinition. Såfremt transaktionen ikke kan klassificeres som 

overdragelse, vil der være tale om udnyttelse.  

Der er ligeledes tale om udnyttelse af det immaterielle aktiv i forbindelse med de nye begreber 

udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det imaterielle aktiv.  

 

Helt overordnet set er der ikke den store forskel mellem de to vejledninger. Transfer Pricing 

Guidelines 2010 er dog mere snæver i definitionen af en overdragelse, hvor Transfer Pricing 

Guidelines 2017 giver plads til det udviklende samfund. På den måde sikres både nuværende og 

fremtidige overdragelser bliver klassificeret korrekt.  

Desuden giver Transfer Pricing Guidelines 2017 en mere eksplicit definition af udnyttelse, hvor det i 

Transfer Pricing Guidelines 2010 er mere implicit, at såfremt der ikke er tale om en overdragelse, vil 

det naturligt være en udnyttelse.  

 

                                                             

15 Paragraf 6.88 

16 Paragraf 6.104 
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3.5 ANALYSE AF DE KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER 

Ved analyse af de kontrollerede tranaktioner har OECD i Transfer Pricing Guidelines nævnt nogle 

faktorer, som især er vigtige i forbindelse med sammenligning til referencetransaktioner mellem 

uafhængige parter.  

De almene regler for analyse af de kontrollerede transaktioner nævner nedenstående 

sammenlignelighedsfaktorer. Jeg vil hertil forsøge at kategorisere vigtige faktorer for transaktioner, 

som involverer immaterielle aktiver, under disse fem faktorer.  

 

De fem sammenlignelighedsfaktorer består af følgende:  

 Realydelsens egenskaber: Arten og kvaliteten af realydelsen  

 Kontraktvilkår: De nedskrevne aftaler mellem de koncernforbunde selskaber 

 Funktionsanalyse: Det enkelte selskab i koncerngruppens udførte funktioner, brugte aktiver og 

påtagede risici  

 Økonomiske omstændigheder: De mikro- og makroøkonomiske omstændigheder, som kan 

påvirke prisen  

 Forretningsstrategier: Strategier i det enkelte selskab i koncerngruppen som ligeledes kan 

påvirke prisen  

 

I nedenstående vil jeg for Transfer Pricing Guidelines for henholdsvis 2010 og 2017 gennemgå, hvad 

der lægges vægt på i forbindelse med analyse af de kontrollerede transaktioner.  

Formålet med dette afsnit er at klarlægge hvilke sammenlignelighedsfaktorer, der skal være særligt 

fokus på, når transaktioner, der involverer immaterielle aktiver, skal analyseres.   

 

3.5.1 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2010  

Primært nævnes at vejledningen, som fremgår i kapitel 1-3, skal anvendes på samme måde for 

transaktioner, der involverer immaterielle aktiver, som andre typer af kontrollerede transaktioner.  
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OECD er dog opmærksom på, at der kan være udfordringer i forbindelse med at finde sammenlignelige 

transaktioner, på grund af den natur der ligger i transaktionerne mellem koncernforbundne selskaber, 

som ikke på samme måde forekommer mellem uafhængige parter. (OECD, 2010)17 

 

Når de kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, skal analyseres er der 

særlige faktorer, som er relevante for sammenligneligheden med en referencetransaktion.  

Disse faktorer er (OECD, 2010)18:  

 Forventet afkast af det immaterielle aktiv  

 Geografiske restriktioner for, hvor rettighederne må anvendes  

 Eksportrestriktioner på varer produceret ved hjælp af de overdragne rettigheder.  

 Den ekskluderende eller ikke-ekskluderende karakter af rettigheden  

 Investeringskapitalen, herunder opstartsomkostninger og udviklingsomkostninger  

 

Når der er tale om marketingaktiver skal sammenlignelighedsanalysen overveje værditilførslen, der 

sker til det immaterielle aktiv. Herunder skal følgende faktorer bl.a. tages i betragtning (OECD, 

2010)19: 

 Forbrugernes acceptabilitet 

 Geografisk betydning 

 Markedsandele  

 Salgsvolume  

 Andre relevante faktorer  

 

                                                             

17 Paragraf 6.13 

18 Paragraf 6.20 

19 Paragraf 6.24 
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Såfremt det immaterielle aktiv vedrøre et patent skal sammenlignelighedsanalysen tage følgende 

forhold i betragtning (OECD, 2010)20:  

 Naturen af patentet (pris- eller produktpatent)  

 Graden og tidshorisont af beskyttelsen under landets lovgivning  

 Produktionsprocessen (OECD, 2010)21 

Afslutningsvist er armsængdebetalingen betinget af den faktiske adfærd bland koncernmedlemmerne. 

Denne adfærd kan være på baggrund af nedskrevne aftaler. Endvidere skal den umiddelbare 

allokering af afkast fra det immaterielle aktiv ske til den juridiske ejer. (Wittendorff, 2018) 

 

Som opsummering af ovenstående er der nogle helt generelle faktorer, som er vigtige i forbindelse 

med transaktioner, som involverer immaterielle aktiver. Disse faktorer kan klassiciferes under 

følgende sammenlignelighedsfaktorer:  

 Realydelsens egenskaber, i form af eventuelle restriktioner på de tildelte rettigheder.  

 Økonomiske omstændigheder i forhold fx geografisk betydning, markedsandele, salgsvolumen 

osv.  

 Kontraktvilkår er ligeledes en vigtig faktor, da denne afgør, hvilket koncernmedlem, der er den 

juridiske ejer. Den juridiske ejer af det immaterielle aktiv er det koncernmedlem, som 

umiddelbart modtager afkast fra det immaterielle aktiv.   

 

Endvidere er der nogle specifikke immaterielle aktiver med særlige faktorer, der skal være fokus på. 

Der er her tale om marketingaktiver samt patenter. Altså endnu en gang stor fokus på realydelsens 

egenskaber. 

Afslutningsvist kan det siges, at fordi transaktioner, der involverer immaterielle aktiver, skal 

behandles på samme måde som andre kontrollerede transaktioner, er funktionsanalysen ligeledes af 

særlig betydning, da denne er et grundlag for valg af prisfastsættelsesmetode.  

                                                             

20 Pararaf 6.21 

21 Paragraf 6.22 
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3.5.2 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017  

Armslængdeprisen og andre forhold skal for transaktioner, der involverer immaterielle aktiver, 

fastsættes på samme måde som andre typer af kontrollerede transaktioner. (OECD, 2017)22  

 

I Transfer Pricing Guidelines 2017 beskrives dog at anvendelse af de almindelige regler til andre 

kontrollerede transaktioner i kapitel 1-3 kan volde udfordringer. Disse udfordringer afhænger af den 

enkelte sag og omstændighederne i disse sager (OECD, 2017)23.  

 

Derfor forventes der, at de koncernforbundne selskaber følger nedenstående trin for at analysere 

transaktioner, der involverer  immaterielle aktiver (OECD, 2017)24:  

1. Identificering af de immaterielle aktiver som udnyttes eller overdrages, herunder de specifikke 

økonomisk betydelige risici forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse 

og udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

2. Identificere alle kontraktuelle aftaler om immaterielle aktiver, med særligt fokus på den 

juridiske ejer 

3. Identificering af de parter som udfører funktioner, anvender aktiver og påtager risici relateret 

til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv, 

ved hjælp af funktionsanalysen. Herunder er det især vigtigt at identificere hvilke parter, som 

kontrollerer outsourcede funktioner og kontrollerer specifikke økonomisk betydelige risici.  

4. Bekræfte konsistensen mellem aftaler og adfærd og vurdere om den part, som påtager 

risiciene har den økonomiske kapacitet til dette.  

5. Afgrænse de kontrollerede transaktioner som relaterer sig til udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

6. Hvor muligt fastsætte armslængdeprisen for disse transaktioner  

                                                             

22 Paragraf 6.74 

23 Paragraf 6.33 

24 Paragraf 6.34 
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3.5.2.1 TRIN 1 – IDENTIFICERING AF DE IMMATERIELLE AKTIVER 

Dette trin omhandler identificering af de immaterielle aktiver der er tale om. Her skal definitionen, 

som er gennemået tidligere anvendes som udgangspunkt for at identificere disse immaterielle aktiver. 

Der skal endvidere identificeres om, der er tale om en overdragelse eller udnyttelse. Afslutningsvist 

skal betydelige risici forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse 

af de immaterielle aktiver identificeres. 

 

3.5.2.2 TRIN 2 – KONTRAKTUELLE AFTALER 

Ved at identificere alle kontraktuelle aftaler kan det afgøres, hvem den juridiske ejer af det imaterielle 

aktiv er.  

Den juridiske ejer i en koncern er det selskab som ultimativt er berettiget til afkastet af det 

immaterielle aktiv. De medlemmere som bidrager til værditilførsel til det immaterielle aktiv ved at 

udføre funktioner, bruge aktiver og påtage risici, skal dog modtage en kompensation for bidraget i 

form af armslængdebetaling (OECD, 2017)25  

Det er dog vigtigt at understrege, at såfremt den juridiske ejer ikke bidrager til tilførsel af værdi, har 

denne ikke ret til indkomst genereret af det immaterielle aktiv. (OECD, 2017)26 

Såfremt der ikke fremgår aftaler om juridisk ejerskab, bliver den juridiske ejer det selskab, som 

kontrollerer beslutninger vedrørende udnytttelse af det immaterielle aktiv og har den praktiske 

kapacitet til at give restriktioner mod at andre anvender aktivet. (OECD, 2017)27  

 

En anden vigtig grund til at de kontraktuelle forhold skal gennemgås, er for at skabe et overblik over 

deltagende selskabers rolle i forhold til det immaterielle aktiv. Dette kan være i forhold til udvikling, 

forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af de immaterielle aktiver samt i forhold til, 

hvem der påtager sig risiciene forbundet med dette. Betingelserne for en transaktion vil også fremgå af 

en nedskreven aftale. I disse aftaler kan der fremgår, hvem der har rollerne vedrørende de 

                                                             

25 Paragraf 6.32 

26 Paragraf 6.47 

27 Paragraf 6.40 
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immaterielle aktiver, ansvarsfordelingen samt rettighederne hos de koncernforbundne selskaber. 

(OECD, 2017)28 

De nedskrevne aftaler kan ligeledes indikere, hvilke koncernforbundne selskaber der forestår 

finansieringen, hvem der forestår udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af 

det immaterielle aktiv samt afslutningsvist hvem der forestår udnyttelsen af det immaterielle aktiv i 

form af produktion, marketing og distribution.  

 

3.5.2.3 TRIN 3 – PARTER DER UDFØRER FUNKTIONER, ANVENDER AKTIVER OG PÅTAGER RISICI 

I trin 3 i analysen fremgår, at der skal tages stilling til de parter, som udfører funktioner anvender 

aktiver og påtager risici i forhold til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af 

det immaterielle aktiv. Dette er ækvivalent til funktionsanalysen i Transfer Pricing Guidelines kapitel 

1-3. 

 

I forbindelse med funktionsanalysen af kontrollerede transaktioner, som vedrører immaterielle 

aktiver er der særlige forhold at tage i betragtning.  

Som nævnt tidligere er det juridiske ejerskab ikke ensbetydende med, at parten  modtager afkast af 

aktiviteten af det immaterielle aktiv. Alle koncernmedlemmere som udfører funktioner, bruger aktiver 

eller påtager risici i forbindelse med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse 

af det immaterielle aktiv skal modtage armslængdebetaling for deres bidrag til værdiskabelsen. 

(OECD, 2017)29  

Af denne grund er funktionsanalysen særlig vigtig at udføre, for at skabe forståelse for de 

medlemmere som udfører og har kontrol over udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og 

udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

 

UDFØRSEL OG KONTOL AF FUNKTIONER  

I principperne i kapitel 1-3 skal hvert medlem i koncerngruppen modtage armslængdebetaling for de 

funktioner som udføres. I forbindelse med transaktioner, der involverer immaterielle aktiver, skal 

                                                             

28 Paragraf 6.35 

29 Paragraf 6.48 
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koncernmedlemmerne komspenseres for funktioner vedrørende udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv (OECD, 2017)30. Eksempler på 

disse funktioner kunne være videreudvikling af et immaterielt aktiv, opdatering af det immaterielle 

aktiv, ansøgning om patent eller udnyttelse i form af produktion.  

 

Såfremt den juridiske ejer skal være berettiget til al afkast ved brug af det immaterielle aktiv vil dette 

betyde, at selskabet skal udføre alle funktioner i forbindelse med udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv. For nogle uafhængige parter 

bliver nogle af disse funktioner outsourcet. (OECD, 2017)31 

Der hvor koncernforbundne selskaber udfører funktioner for den juridiske ejer, skal disse 

medlemmere af koncernen, som er med til at skabe værditilførsel til det immaterielle aktiv også 

modtage armslængdebetaling funktionerne. (OECD, 2017)32. 

 

I transaktioner mellem uafhængige parter, hvor funktionerne outsources ses det, at den juridiske ejer 

fortsat har kontrollen over funktionerne vedrørende udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv. Eksempler på kontrol kunne være 

koncernmedlemmets evne til at give ret til nye opdateringer eller overvågning af videreudvikling af et 

immaterielt aktiv.  

Såfremt den juridiske ejer ikke kontrollerer funktionerne skal de koncernforbundne selskaber, der 

kontrollerer disse funktioner modtage armslængdebetaling herfor (OECD, 2017)33 

Ved outsourcede funktioner, skal der tages højde for følgende (Wittendorff, 2018):  

 De traditionelle parametre som sammenlignelige uafhængige transaktioner 

 Vigtigheden af de udførte funktioner 

 Realistiske alternativer for begge koncernmedlemmere i transaktionen.  

 

                                                             

30 Paragraf 6.50  

31 Paragraf 6.51 

32 Paragraf 6.52 

33 Paragraf 6.53 
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For at opsummere betyder ovenstående, at såfremt den juridiske ejer hverken udfører funktoner eller 

kontrollerer funktioner relateret til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af 

det immaterielle aktiv er denne part ikke berettiget til fremtidig økonomisk afkast af det immaterielle 

aktiv.  

 

Den relative værdi af bidraget skal også tages i betragtning. Dette betyder at, såfremt bidraget tilfører 

relativ stor værdi til det immaterielle aktiv, skal der også ske armslængdebetaling i forhold til 

bidragets størrelse, selvom funktionen i sig selv ikke fylder meget målt på en anden parameter. (OECD, 

2017)34 

 

Nogle funktioner har større betydning. Vigtigheden af disse funktioner afhænger af de fakta og 

omstændigheder for den enkelte sag og det enkelte immaterielle aktiv. (OECD, 2017)35 

Disse særlige funktioner er medvirkende til styring af de forskellige udførte funktioner, anvendte 

aktiver og påtagede risici som er nøglen til succesfuld udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

Da disse funktioner er grundlæggende for værdiforøgelse i det immaterielle aktv, er det især vigtigt at 

evaluere disse funktioner. (OECD, 2017)36  

 

Nedenstående er eksempler på disse særlige funktioner. Listen er ikke udtømmende, og det skal 

selvfølgelig overvejes nøje fra sag til sag, om der er tale om særlige funktioner for det immaterielle 

aktiv som skal evalueres. (OECD, 2017)37 

 

EKSKLUSIVITET  

Eksklusiviteten i det immaterielle aktiv kan have betydning for sammenlignelighedsanalysen. Nogle 

immaterielle aktiver giver den juridiske ejer retten til at ekskludere andre for at anvende aktivet. 

                                                             

34 Paragraf 6.55 

35 Paragraf 6.56 

36 Paragraf 6.58 

37 Paragraf 6.117 
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Denne mulighed giver markedsfordele og kan give et koncernmedlem en høj grad af 

markedsindflydelse. Omvendt vil et selskab, som ikke har denne mulighed, ikke have den samme 

konkurrencefordel. (OECD, 2017)38 

 

OMFANG OG VARIGHED AF JURIDISK BESKYTTELSE 

Juridisk beskyttelse kan hindre nogle konkurrenter i at indtrænge på et marked, hvilket på samme 

måde som eksklusiviteten kan give konkurrencefordele. I tilfælde af know-how og 

forretningshemmeligheder kan der være tale om en helt anden natur af beskyttelse, og her har 

beskyttelsen ikke den samme styrke eller varighed. For immaterielle aktiver med lav levetid kan den 

juridiske beskyttelse være vigtig, da dette kan påvirke andre parters forventning til fremtidig afkast 

ved at udnytte levetiden af det immaterielle aktiv. (OECD, 2017)39 

 

GEOGRAFISK OMFANG 

Det geografiske omfang af et immaterielt aktiv kan også være vigtigt at overveje. Såfremt der er tale 

om globale rettigheder fremfor begrænsede rettigheder i form af land eller område, vil det 

førstnævnte naturligt have en større værdi. (OECD, 2017)40 

 

LEVETID  

Mange immaterielle aktiver har begrænset levetid. Levetiden kan være påvirket af omfanget og 

varigheden af en juridiske beskyttelse. Levetider kan ligeledes være påvirket af den teknologiske 

udvikling i en industri, hvor der er konstant udvikling. (OECD, 2017)41 

Jo længere levetid et immaterielle aktiv forventes af have, desto større er værdien af aktivet. Det 

skyldes at der fremkommer en konkurrencefordel, på baggrund af en længere levetid. (OECD, 2017)42 

 

                                                             

38 Paragraf 6.118 

39 Paragraf 6.119 

40 Paragraf 6.120 

41 Paragraf 6.121 

42 Paragraf 6.122 
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UDVIKLINGSSTADIET 

I nogle tilfælde bliver immaterielle aktiver overdraget før de er i stand til at producere kommercielt 

levedygtige produkter.  (OECD, 2017)43 

En generel regel er, at et immaterielt aktiv som er i stand til at producere kommercielt levedygtige 

produkter, er mere værd end hvis det ikke kan producere kommercielt levedytige produkter. (OECD, 

2017)44 

Det er derfor vigtigt at overveje udviklingsstadiet for det immaterielle aktiv i forbindelse med 

sammenlignelighedsanalysen.  

 

RETTIGHEDER TIL FORBEDRING, REVISION OG OPDATERING 

I nogle brancher er produkter, som er beskyttet af immaterielle akiver i risiko for at blive forældret på 

forholdsvis kort tid. Dette gør at produkterne bliver konkurrencemæssigt svage. Dette betyder at 

adgangen til eksempelvis løbende opdatering og ajouføring er vigtigt for at opretholde værdien af et 

immaterielt aktiv og derved den konkurrencefordel, som det immaterielle aktiv giver (OECD, 2017)45. 

Med andre ord har, det selskab der udfører eller kontrollerer disse funktioner en vigtig betydning for 

konkurrencefordelene.  

 

FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG VÆRDI 

Alle ovenstående overvejelser til sammenlignelighedsanalysen har konsekvenser til den fremtidige 

værdi af det immaterielle aktiv. (OECD, 2017)46 

Hvis der på nogen måde er uoverenstemmelse mellem den forventede fremtidige værdi af det 

immaterielle aktiv i forhold til referencetransaktionen vil det være en udfordring at anvende denne til 

sammenligning. Nærmere herom i afsnit 3.6.  

For immaterielle aktiver som giver en høj profit, er det ikke nødvendigvis muligt at finde 

sammenlignelige referencetransaktioner hertil. 

                                                             

43 Paragraf 6.123 

44 Paragraf 6.124 

45 Paragraf 6.125 

46 Paragraf 6.127 
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ANVENDELSE AF AKTIVER 

På samme måde som udførte funktioner skal koncernmedlemmere som anvender aktiver i forbindelse 

med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv 

modtage armslængdebetaling for anvendelsen. (OECD, 2017)47 

 

De aktiver, som kan anvendes er følgende:  

 Immaterielle aktiver ved forskning, udivklin eller marketing. Dette kan eksempelvis være 

know-how, kundeforhold osv.  

 Fysiske aktiver, med andre ord materielle aktiver 

 Finansiering  

Ovenstående liste er ikke udtømmende. 

 

Et koncernselskab kan finansiere alle aktiviteter vedrørende udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse af et immaterielt aktiv, mens et andet kan udføre resterende funktioner.  

Ved vurdering af finansiering skal der ske armslængdekompensation i henhold til 

armslængdeprincippet. Såfremt et medlem udelukkende finansierer uden at udøve kontrol over nogle 

risici, kan det ikke forventes at modtage afkast på samme måde, som hvis en investor har mulighed for 

at kontrollere funktioner. (OECD, 2017)48 

Finansiering og den risiko der tages er ofte relateret. Jo højere risiko desto højere afkast. (OECD, 

2017)49. En investor kan derfor være berettiget til at modtage hele afkastet, såfremt både finansielle og 

driftsmæssige risici påhviler dette koncernmedlem. (Wittendorff, 2018) 

 

                                                             

47 Paragraf 6.59 

48 Paragraf 6.59 

49 Paragraf 6.60  
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Når risikoen identificerer en risiko er det vigtigt at skelne melem den finansielle risiko og de 

forretningsmæssige risici. Det er vigtigt at understrege at den økonomisk betydelige risiko er væsentig 

når finansieringsrisiciene identificeres. (OECD, 2017)50 

I de kontraktuelle aftaler fremgår ofte de betingelser der gør sig gældende for finansiering, og derved 

hvilke selskaber i transaktionen der bærer risikoen. Afkastet skal være risiko-tilpasset i forhold til 

hvilket selskab i koncernen der bærer risikoen. (OECD, 2017)51 

 

Omfanget og formen af de aktiviteter, der vil være nødvendige for at udøve kontrol over den 

finansielle risiko forbundet med finansieringen afhænger af, hvor risikabel investeringen har været. 

Her skal den beløbsmæssige investering ligeledes tages i betragtning. (OECD, 2017)52 

 

PÅTAGELSE AF RISICI  

Ved en sammenlignelighedsanalyse af transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, er det 

vigtigt at sammenligne risici, forbundet med den forventede fremtidige økonomiske fordel, med 

referencetransaktionen. (OECD, 2017)53 

 

Eksisensen af sådanne risici vil afhænge af den enkelte sag og disses omstændigheder. (OECD, 2017)54 

Identiteten af det eller de medlemmere som påtager sig risici relateret til udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv er vigtigt at overveje i forbindelse 

med prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner. (OECD, 2017)55 

Det er dog vigtigt at understrege, at en kontraktuel risikoallokering ikke anerkendes, såfremt denne 

ikke er konsistent med den faktiske risikoallokering (Wittendorff, 2018) 

                                                             

50 Paragraf 6.61 

51 Paragraf 6.62 

52 Paragraf 6.63 

53 Paragraf 6.128 

54 Paragraf 6.65 

55 Paragraf 6.66 
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Det er især vigtigt at sikre, at de medlemmere som kræver afkast for at påtage risici, også bærer 

ansvaret for de handlinger, der skal tages og de omkostninger som muligvis opstår, såfremt risiciene 

bliver aktuelle. (OECD, 2017)56 

 

Nogle risici har større betydning for funktionsanalysen end andre. Disse vigtige risici består af 

nedenstående omtalte risici. (OECD, 2017)57 

 

RISICI VED FREMTIDIG UDVIKLING 

Risikoen ved fremtidig udvikling vedrører evalueringen af, om det immaterielle aktiv kan være med til 

at producere kommercielt levedygtige produkter. Fremtidige omkostninger for udvikling og 

afprøvning, samt sandsynligheden for at afprøvningen af produkterne vil give et succesfuldt resultat. 

(OECD, 2017)58 

 

RISIKI FOR PRODUKTFORÆLDELSE  

Risikoen for at, der sker produktforældelse og derved nedskrivning af værdien af det immaterielle 

aktiv skal overvejes. Der skal ligeledes evalueres, hvad sandsynligheden er for, at en konkurrent 

introducerer et produkt til markedet som vil sænke efterspørgslen efter det produkt der støttes af det 

immaterielle aktiv som analyseres. (OECD, 2017)59 

 

RISIKO FOR OVERTRÆDELSE  

Sandsynligheden for, at andre kan kræve produkter af det immaterielle aktiv som værende deres, skal 

evalueres. Ligeledes skal sandsynlige omkostninger og tidsforbrug i en eventuel forsvarsag overvejes. 

(OECD, 2017)60 

                                                             

56 Paragraf 6.68 

57 Paragraf 6.65 

58 Paragraf 6.128 

59 Paragraf 6.128 

60 Paragraf 6.128 
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RISIKO FOR PRODUKTANSVAR 

Risikoen for at en part kan falde ansvarlig og lignende risici skal overvejes i dette punkt. (OECD, 

2017)61 

 

3.5.2.4 TRIN 4 – BEKRÆFTE KONSISTENS MELLEM ADFÆRD OG AFTALER 

I dette trin skal der være fokus på at tage udgangspunkt i de nedskrevne aftaler og sammenligne disse 

med faktisk adfærd. Såfremt der er inkonsistens mellem aftale og adfærd, vil den faktiske adfærd være  

grundlaget for videre fastsættelse af prisen.  

 

3.5.2.5 TRIN 5 – AFGRÆNSNING AF DE KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER 

I dette trin er der fokus på udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det 

immaterielle aktiv, er det også transaktionerne, som vedrører disse skal ske armslængdebetaling af.  

 

3.5.2.6 TRIN 6 – FASTSÆTTELSE AF ARMSÆLNGDEPRISEN 

Dette vil blive gennemgået i senere afsnit 3.6  

 

3.5.2.7 OPSUMMERING 

Som opsummering af ovenstående i forhold til de fem samenlignelighedsfaktorer er følgende særligt i 

fokus i Transfer Pricing Guidelines 2017:  

 Realydelsens egenskaber er i fokus som følge af kravet om identifikation af, hvilke 

immaterielle aktiver der er tale om.  

Typen af det immaterielle aktiv afgør hvilke funktioner, der skal udføres, aktiver, der skal 

anvendes og risici, der påtages, i forhold til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse 

og udnyttelse af det immaterielle aktiv  

 Kontraktvilkår er ligeledes en vigtig faktor. Dette er tydeligt at se i og med, at den juridiske ejer 

af det immaterielle aktiv skal findes, da denne part, som udgangspunkt er berettiget til afkast 

af det immaterielle aktiv.  
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På samme måde er kontraktvilkår vigtig at undersøge, fordi det giver et overblik over de 

enkelte koncernmedlemmeres rolle i forhold til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv, funktioner, risici samt aktiver.  

 Afslutningsvist er funktionsanalysen af særlig betydning, da denne er grundlaget for, hvordan 

de enkelte koncernmedlemmere skal modtage armslængdebetaling for deres bidrag.  

 

3.5.3 SAMMENHOLDELSE 

Dette afsnit har til formål, at klarlægge de forskelle som opstår mellem de to vejledninger fra 2010 og 

2017 når transaktionerne skal analyseres.  

I Transfer Pricing Guidelines 2010 var man opmærksom på, at anvendelsen af den samme 

sammenlignelighedsanalyse som andre typer kontrollerede transaktioner kunne skabe udfordringer, 

og på trods af dette har man fastholdt analysemodellen.  

Der har derimod været fokus på de udfordringer sammenlignelighedsanalysen kan volde i Transfer 

Pricing Guidelines 2017. Der er af denne grund lavet et tillæg til samenlignelighedsanalysen, som gør 

sig gældende for transaktioner, der involverer immaterielle aktiver. Dette tillæg er udarbejdet, for at 

sikre at tidligere udfordringer i Transfer Pricing Guidelines 2010 ikke er relevante, og derved skabes 

klare linjer for prisfastsætningen af transaktioner, som involverer immaterielle aktiver.   

 

I Transfer Pricing Guidelines 2010 har realydelsens egenskaber betydning da særlige forhold skal 

tages i betragtning, hvilket afhænger af typen af immaterielle aktiver. 

Realydelsens egenskaber har på samme måde betydning i Transfer Pricing Guidelines 2017, men på en 

anden måde end vejledningen fra 2010. I Transfer Pricing Guidelines 2017 er der nu stor fokus på 

udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

Realydelsen egenskaber har på samme måde betydning, men i vejledningen fra 2017 er det for at få en 

bedre forståelse af de funktioner, der skal udføres, aktiver, som skal anvendes og risici, der skal 

påtages i forbindelse med de enkelte immaterielle aktiver.  

 

For kontraktvilkår er der i Transfer Pricing Guidelines 2017 stor fokus på, at dette er et vigtigt 

udgangspunkt, da dette skal bruges ved at forstå koncernmedlemmernes roller.  
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Udgangspunktet er ikke det samme i Transfer Pricing Guidelines 2010, da den juridiske ejer har ret til 

al afkast af det immaterielle aktiv. Kontraktvilkår er et udgangspunkt, medmindre adfærd er 

inkonsistens med de nedskrevne aftaler.  På den front er der ikke forskel på de to vejledninger.  

Forskellen består i, at der i Transfer Pricing Guidelines 2017 fremgår eksplicit, at dette er en vigtig 

faktor. Kontraktvilkår anvendes ligeledes til at forstå betingelserne for de kontrollerede transaktioner 

vedrørende immaterielle aktiver. Ved forståelse af disse betingelserne kan der opnås et bedre indblik 

til senere funktionsanalyse. Kontraktvilkår giver en forståelse for, hvilke parter der forestår forskellige 

roller i forhold til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle 

aktiv.  

 

Ved funktionsanalysen er det også tydeligt at se forskellen på OECD’s tankegang for de to vejledninger.  

For Transfer Pricing Guidelines 2010 fremgår det, at funktionsanalysen anvendes på samme måde 

som for andre kontrollerede transaktioner. Dette betyder at, denne anvendes som grundlag for valg af 

bedst egnede metode til prisfastsættelse.  

For Transfer Pricing Guidelines 2017 er der lagt større vægt på funktionsanalysen. Der er vægt på, 

hvem der udfører og kontrollerer funktioner, anvender aktiver samt påtager sig risici i forhold til 

udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv og 

kontrollerer de tilknyttede risici.  

Dette er i Transfer Pricing Guidelines 2017 blevet et vigtigt analyseværktøj, da det fastsætter hvilke 

koncernmedlemmere, der skal modtage armslængdebetaling for deres bidrag.  

 

3.6 VALG AF BEDST EGNEDE METODE  

I nedenstående afsnit vil jeg gennemgå trin 6 i sammenlignelighedsanalysen, omtalt i afsnit 1.3, som 

handler om valg af den bedst egnede metode til fastsættelse af pris relateret til kontrollerede 

transaktioner, som involverer immaterielle aktiver. Endvidere vil trin 8 vedrørende 

sammenlignelighedsjusteringer, blive hvor dette er relevant.  

 

3.6.1 METODER TIL FASTSÆTTELSE AF PRIS  

Indledningsvist vil jeg kort gennemgå de 5 prisfastsættelsesmetoder, som omtales af OECD i kapitel 2.  
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De første 4 metoder anvendes, hvor der er tale om en simpel part, som der tages udgangspunkt i, når 

der prisfastsættes. Den sidste metode, profit split metoden, anvendes i tilfælde, hvor begge parter ikke 

er simple. Dette kan være i tilfælde, hvor begge parter i transaktionen anvender immaterielle aktiver 

eller er med til at bidrage til udvikling af et immaterielt aktiv. Det kan ligeledes være situationer, hvor 

de to parter er så integrerede, at det ved hjælp af værdikæden ikke er muligt at afgøre, hvor den ene 

part starter og den anden part slutter.   

 

3.6.1.1 CUP-METODEN  

Armslængdeprisen efter CUP-metoden fastsættes ved at sammenligne prisen i den kontrollerede 

transaktion med en intern eller ekstern refrencetransaktion. I denne metode sker der, som den eneste 

metode, ikke en beregning af pris, men denne fremkommer ved sammenligning af pris og 

sammenlignelighedsfaktorer. 

 

3.6.1.2 VIDERESALGSPRISMETODEN 

Armslængdeprisen fastsættes ved at sammenligne bruttomarginen i en kontrolleret transaktion og en 

referencetransaktion. Her beregnes prisen altså på baggrund af sammenlignelige bruttomarginer.  

 

3.6.1.3 KOSTPLUSMETODEN 

Armslængdeprisen fastsættes ved at sammenligne kostplusmarginen i en kontrolleret transaktion 

med en referencetransaktion. På samme måde som videresalgsprismetoden fastsættes prisen ved 

beregning, her anvendes kostplusmarginer i stedet for bruttomarginen.  

 

3.6.1.4 TNMM 

Ved brug af TNMM fastsættes en Profit Level Indikator (PLI) som anvendes med et datasæt af 

sammenlignelige nettoresultater til at beregne armslængdeprisen.  

PLI’erne fastsættes efter, hvilket målegrundlag der er mest passende for den solgte varer eller for 

virksomhedstypen, fx distributør eller producent.  

 

3.6.1.5 PROFIT SPLIT  

Såfremt der ikke er tale om en simpel part kan man ved to måde fastsætte efter profit split metoden.  
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Ved bidragsanalysen skal medlemmerne af koncernen have den andel af resultatet, som de bidrager 

med til at skabe dette.  

Ved residualmetoden fratrækkes først rutinetransaktioner, som går til det koncernmedlem, der 

tilbyder rutinetransaktionerne. Residualen heraf bliver fordelt på samme måde som bidragsanalysen, 

efter relativt bidrag til resultatet.  

 

3.6.2 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2010  

Såfremt et koncernmedlem overdrager rettigheder til et immaterielt aktiv til en uafhængig part har 

dette selsab en intern referencetransaktion. Med denne interne referencetransaktion er det muligt at 

prisfastsætte ved brug af CUP-metoden. (OECD, 2010)62 

 

Dette er dog kun gældende, hvis der er tale om direkte salg eller licensaftaler af det immaterielle aktiv. 

(OECD, 2010)63 Ved salg af varer, som har det immaterielle aktiv indarbejdet, kan der både anvendes 

CUP-metoden og videresalgsprismetoden. (OECD, 2010)64  

 

Såfremt der er tale om et immaterielt produktionsaktiv skal sammenlignelighedsanalysen overveje 

værditilførslen til det immaterielle aktiv med hensyn til vigtigheden af igangværende forsknings- og 

udviklingsaktiviteter.  

 

3.6.3 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017  

Armslængdeprisen og andre forhold for transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, skal 

fastsættes på samme måde som andre kontrollerede transaktioner. Den forventede værditilførsel til 

det immaterielle aktiv i forhold til udførte funktioner, brugte aktiver og påtagede risici skal være 

udgangspunktet for prisfastsættelsen. (OECD, 2017)65 

                                                             

62 Paragraf 6.23 

63 Paragraf 6.23 

64 Paragraf 6.24 

65 Paragraf 6.74 
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Anvendelsen af den samme model på transaktioner, der involverer immaterielle aktiver som andre 

kontrollerede transaktioner kan dog give udfordringer. 

Disse udfordringer består af følgende (Wittendorff, 2018):  

 Det er sjældent muligt at identificere sammenlignelige transaktioner, da det immaterielle aktiv 

er unikt og værdifuldt 

 Værdien af det immaterielle aktiv har karakter af en brugsværdi, som udstrækker sig over en 

længere årrække, og samtidig afhænger af den enekelte koncerns ressoucer og kompetencer til 

videreudvikling og forlængelse af brugstid 

 Forholdene for det immaterielle aktiv giver ofte informationsassymmetri mellem skatteyder og 

skattemyndighed 

 

Dette leder til udfordringer med prisfastættelse af transaktioner, der involverer immaterielle aktiver. 

Desuden kan der, grundet forretningsstrukturen, ske transaktioner mellem koncernforbundne 

selskaber, som aldrig ville ske mellem uafhængige parter. Der sker altså en handel mellem 

koncernselsksaber, som ikke ellers ville ske i en markedstransaktion.  (OECD, 2017)66  

 

Der er for kontrollerede transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, forskellige måder at 

fastsætte prisen. Disse forskellige måder afhænger af de enkelte forhold og omstændigheder i den 

enkelte sag. I nedenstående afsnit vil jeg derfor først gennemgå de generelle principper, som anvendes 

i transaktioner, der involverer immaterielle aktiver. Dernæst vil jeg komme ind på overdragelse af 

immaterielle aktiver eller rettigheder. Afslutningsvist vil jeg komme ind på principperne vedrørende 

udnyttelse af de immaterielle aktiver. I forbindelse med dette vil jeg også nævne de tilfælde, hvor 

sammenlignelighedsjusteringer er særligt vigtige. Endvidere vil brug af databaseundersøgelser 

ligeledes blive gennemgået, hvor dette er relevant.  

 

                                                             

66 Paragraf 6.108 
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3.6.3.1 GENERELLE PRINCIPPER  

Ved en sammenlignelighedsanalyse af en transaktion, som vedrører immaterielle aktiver, er det vigtigt 

at overveje realistiske muligheder for hver part i transaktionen. (OECD, 2017)67 Ved realistiske 

muligheder menes de realitiske alternativer, som koncernmedlemmerne har, til den transaktion der 

sker med et andet koncernmedlem.  

Når de realistiske muligheder overvejes, er det vigtigt at overveje perspektiverne for begge parter i en 

transaktion. En en-sidet analyse er ikke tilstrækklig når transaktioner, som indeholder immaterielle 

aktiver skal evalueres. (OECD, 2017)68 

I disse overvejelser skal det understreges at omstændighederne for et selskab i de kontrollerede 

transaktioner ikke skal dikterer resultatet i perspektivet for det andet selskab i en transaktion (OECD, 

2017)69. Det er altså vigtigt at begge parters perspektiver overvejes.  

 

3.6.3.2 PRINCIPPER VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AF IMMATERIELLE AKTIVER  

Når de generelle principper for prisfastsættelse af andre kontrollerede transaktioner anvendes ved 

immaterielle skal man huske, at disse immaterielle aktiver ofte har unikke karakteristika.  

Som resultat af disse unikke karakteristika er har det immaterielle aktiv potentialet for at generere 

afkast og skabe fremtidige fordele, som kan være meget anderledes end immaterielle aktiver hos 

uafhængige parter. (OECD, 2017)70 

 

Såfremt der er tale om et tilfælde, hvor det immaterielle aktiv har så særlige funktioner, at det giver en 

unik markedsfordel skal angivelige referencetransaktioner gennemgås nøje. (OECD, 2017)71. Disse 

særlige funktioner fremgår af afsnit 3.5.2.3. 

 

                                                             

67 Paragraf 6.111 

68 Paragraf 6.112 

69 Paragraf 6.113 

70 Paragraf 6.116 

71 Paragraf 6.116 
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SAMMENLIGNELIGHEDSJUSTERINGER 

Sammenlignelighedsjusteringer skal overvejes på samme måde for transaktioner, der vedrører 

immaterielle aktiver, som for andre typer kontrollerede transaktioner. Det er dog vigtigt at 

understrege at forskelle mellem immaterielle aktiver kan have betydelige økonomiske konsekvenser, 

som er svære at justere for troværdigt. (OECD, 2017)72 

 

BRUG AF DATABASEUNDERSØGERLSER 

Når databaseundersøgelser anvendes er det især vigtigt at overveje om offentlig data er tilstrækkeligt 

detaljeret til at evaluere de specifikke funktioner, der gør sig gældende for et immaterielt aktiv. 

Såfremt disse specifikke funktioner ikke er tilstrækkeligt detaljeret kan det være en udfordring at 

anvende databaseundersøgelser i en sammenlignelighedsanalyse. (OECD, 2017)73.  

 

VALG AF BEDST EGNEDE METODE 

Metoderne som er beskrevet tidligere anvendes også ved prisfastsættelse af transaktioner, som 

vedrører overdragelse af immaterielle aktiver. For at vælge den bedst egnede metode burde følgende 

overvejes: (OECD, 2017)74 

1. Naturen af det immaterielle aktiv 

2. Sværheden i at finde referencetransaktioner 

3. Sværheden i at anvende nogle af prisfastsættelsesmetoderne.  

 

Det immaterielle aktiv overdrages med henblikket om at blive udnyttet af køberen som led i 

produktionen af varer eller levering af serviceydelser. Dette betyder, at værdien fremstår som en 

brugsværdi frem for en bytteværdi. Med dette i fokus, er det af denne grund vigtigt, at der fokuseres på 

det immaterielle aktivs afkastpotentiale for køber og sælger, når der skal foretages en prisfastsættelse 

før overdragelse. (Wittendorff, 2018) 

                                                             

72 Paragraf 6.129 

73 Paragraf 6.130 

74 Paragarf 6.131 
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Når der skal prisfastsættes, er det vigtigt at anerkende, at nogle transaktioner er struktureret på 

forskellig vis, men kan have den samme økonomiske konsekvens. Det er af denne grund vigtigt, ved 

valg af bedst egnede metode, at undersøge de økonomiske konsekvenser af en transaktion. (OECD, 

2017)75. Dette kan tolkes som, at såfremt to transaktioner er struktureret på forskellige måder, men 

samtidig har samme økonomiske konsekvenser, vil disse stadig være sammelignelige.  

 

I sager som vedrører overdragelse af immaterielle aktiver, kan man ved sammenlignelighedsanalysen 

erfarer, at der ikke er troværdige referencetransaktioner, som kan anvendes til at fastsætte 

armslængdeprisen. (OECD, 2017)76. Dette kan skyldes eksempelvis tilfælde, hvor der er tale om unikke 

og værdifulde immaterielle aktiver.  

 

Såfremt det ikke er muligt at identificere troværdige referencetransaktioner kræver 

armslængdeprincippet, at en anden metode anvendes. Ved anvendelse af denne metode fastsættes 

prisen ud fra uafhængige parters formoede aftaler i sammenlignelige situationer. Her skal følgende 

overvejes (OECD, 2017)77: 

 De funktioner, aktiver og risici for de respektive parter i transaktionen 

 Forretningsgrundlagene for disse transaktioner 

 Hver parts perspektiver og realistiske altivernative muligheder 

 Konkurrencefordelene ved brug af det immaterielle aktiv 

 Den forventede fremtidige gevinst af transaktionen  

 Andre sammenlignelige faktorer, som funktioner i det lokale marked, lokationsbesparelser osv.  

 

                                                             

75 Paragraf 6.132 

76 Paragraf 6.138 

77 Paragraf 6.129 
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Når uafhængige parters formoede aftaler skal evalueres, er det også essentielt at identificere de 

særegnede aspekter af den kontrollerede transaktion. Ved de særegnede aspekter forstås den fordel, 

der opstår i forholdet mellem koncernmedlemmerne i den faktiske transaktion. (OECD, 2017)78  

 

Ved anvendelsen af OECD’s prisfastsættelsesmetoder skal der være særligt fokus på modellernes 

formål. En en-sidet metode, som fx videresalgsprismetoden eller TNMM er ikke generelt troværdige 

for direkte at vurdere værdien af det immaterielle aktiv (OECD, 2017)79  

Det frarådes ligeledes at anvende kostbaserede metoder til prisfastsættelse. Dette skyldes, at der 

sjældent er en sammenhæng mellem udviklingsomkostninger og værdien af det færdigudviklede 

immaterielle aktiv (OECD, 2017)80. 

 

I nogle særlige situationer kan prisfastsættelsesmetoder, som tager udgangspunkt i omkostninger 

anvendes. Metoderne kan anvendes ved interne styresystemer, som udvikles og anvendes. Her er der 

ikke tale om unikke og værdifulde immaterielle aktiver. (OECD, 2017)81 Der kan fx være tale om en 

udviklet salgssoftware til brug for salgsafdelingen og økonomiafdelingen i en koncern.  

 

De prisfastsættelsesmetoder, som er mest brugbare i transaktioner, der involverer overdragelse af 

immaterielle aktiver, er CUP-metoden og profit split metoden. Værdiansættelsesteknikker kan 

endvidere være brugbare redskaber.  (OECD, 2017)82 

Herunder vil de prisfastsættelsesmetoder, som vurderes at være brugbare gennemgås. For at få en 

mere praktisk forståelse af anvendelsen af disse metoder henvise til en fiktiv koncern, som anvendes 

til den enkelte situation, med omstændigheder som gør sig gældende. Den helt grundlæggende 

opbygning af koncernen fremgår herunder som diagram:  

                                                             

78 Paragraf 6.140 

79 Paragraf 6.141 

80 Paragraf 6.142 

81 Paragraf 6.143 

82 Paragraf 6.145 
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Moderselskabet er den juridiske ejer af alle immaterielle aktiver og giver de enkelte selskaber i de 

enkelte rettighed til at bruge disse med det enkelte land som geografisk restriktion.  

 

ANVENDELSE AF CUP-METODEN 

Såfremt det er muligt at finde troværdige referencetransaktioner, kan CUP-metoden anvendes til at 

fastsætte prisen ved en transaktion, som involverer overdragelse af immaterielle aktiver. Når CUP-

metoden anvendes, er det særligt vigtigt at overveje sammenligneligheden mellem den testede 

transaktion og referencetransaktionen (OECD, 2017)83  

Her skal der ligeledes være fokus på de økonomiske konsekvenser sammenlignelighedsjusteringer kan 

have, jf. tidligere afsnit.  

Såfremt moderselskabet ligeledes giver en uafhængig part i England ret til at anvende rettigheden til 

det immaterielle aktiv, vil det betyde at, der er tale om en intern referendetransaktion. 

Armslængdebetalingen vil fastsættes ud fra den interne referencetransaktion ved anvendelse af CUP-

metoden. Hvis den uafhænige part, ved en licensaftale, modtager fradrag for udlæg for anvendte 

markedsføringsomkostninger, da omkostningerne bidrager til værdien af det immaterielle aktiv, skal 

andre koncernmedlemmere ligeledes opnå fradrag for markedsføringsomkostninger.  

 

ANVENDELSE AF PROFIT SPLIT METODEN  

Såfremt det ikke er muligt at finde troværdige referencetransaktioner kan profit-split metoden 

anvendes (OECD, 2017)84. Som ved andre kontrollerede transaktioner, der værdiansættes efter profit 

split metoden, er det vigtigt med en gennemgående funktionsanalyse, som overvejer de udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici. (OECD, 2017)85 

                                                             

83 Paragraf 6.146 

84 Paragraf 6.148 

85 Paragraf 6.149 
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Det er somme tider forslået at anvende profit split metoden, hvor det immaterielle aktiv er delvist 

færdigudviklet. I denne situation er det vigtigt at overveje, hvilke parter, som bidrager til det 

immaterielle aktivs udvikling. (OECD, 2017)86. Der skal vises forsigtighed ved brug af profit split 

metoden for at fastsætte hver parts bidrag til indkomstskabelse årene efter overdragelsen, eller en 

armslængdeallokkering af fremtidig indkomst, i forhold til delvist udviklede immaterielle aktiver. 

Bidraget eller værdien af arbejdet, der er udført før overdragelsen har muligvis ingen sammenhæng 

med omkostningerne til det udførte arbejde. (OECD, 2017)87 

Der kan være tale om et datterselskab, som udvikler et komponent til det immaterielle aktiv. 

Omkostninger til udarbejdelsen af dette komponent kan i situationen ikke være høje, hvor værdien af 

komponentet kan være meget høj når det immaterielle aktiv er færdigudviklet. Der er i denne 

forbindelse ingen sammenhæng mellem værdien af det udviklede komponent og de anvendte 

omkostninger til udviklingen af komponentet.  

 

I situationer, hvor begrænsede rettigheder til det færdigudviklede immaterielle aktiv er overdraget 

som licens eller lignende transaktioner, og der ikke forekommer troværdige referencetransaktioner, 

kan en profit split metode hjælpe med at evaluere hvert koncernmedlems bidrag til fælles indkomst. 

(OECD, 2017)88 

For at bruge den tidligere nævnte koncern som eksempel, vil der i dette tilfælde ikke være tale om en 

referencetransaktion. Her har moderselskabet i Danmark samt datterselskabet i Danmark udviklet et 

immaterielt aktiv. Moderselskabet har kontrollen over funktioner og risici, hvor datterselskabet i 

Danmark udfører alle funktioner i forhold til udvikling og forbedring af det immaterielle aktiv.  

Såfremt der skal ske en overdragelse fra moderselskab til datterselskab før det immaterielle aktiv er 

færdigudviklet skal begge koncernmedlemmeres bidrag til værditilførsel gennemgås, for at fastsætte 

armslængdebetalingen.  

 

                                                             

86 Paragraf 6.150 

87 Paragarf 6.151 

88 Paragraf 6.152 
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BRUG AF VÆRDIANSÆTTELSESTEKNIKKER  

I situationer, hvor en referencetransaktion for overdragelse af et eller flere immaterielle aktiver ikke 

er til stede, kan værdiansættelsesteknikker anvendes for at estimere armslængdeprisen for 

overdragelsen. Herunder kan indkomstbaserede værdiansætteksesteknikker, især beregning af en 

diskonteret pengestrøm af forventede fremtidig frie pengestrømme, som opstår ved udnyttelse af det 

immaterielle aktiv, anvendes. (OECD, 2017)89. Et eksempel på en indkomstbaseret 

værdeansættelsesteknik er DCF-modellen.  

Afhængigt af de fakta og omstændigheder der gør sig gældende, kan værdiansættelsesteknikker 

anvendes af skatteyder og skattemyndighed som en del af, en af de fem prisfastsættelsesmetoder, eller 

som et værktøj til at fastsætte armslængdeprisen. (OECD, 2017)90.  

I de tilfælde, hvor der anvendes værdiansættelsesteknikker i en sammenlignelighedsanalyse for 

kontrollerede transaktioner, som involverer overdragelse af immaterielle aktiver, er det vigtigt at 

anvende disse teknikker, så det er i overenstemmelse med armslængdeprincipperne. (OECD, 2017)91 

 

Det er nødvendigt at overveje de antagelser og andre incitamenter som ligger til grund for specifikke 

parametre i disse redskaber. Ved udelukkende regnskabsmæssige overvejelser, kan nogle 

værdiansættelsesantagelser være konservative, og estimatet af værdien reflekteres som aktiv i 

virksomhedens bogføring. Ved de konservative antagelser, som opstår i forbindelse med 

regnskabsmæssige overvejelser, kan der opstå for snævre definitioner i forhold til transfer pricing 

tilfælde samt værdiansættelser som ikke stemmer overens med armslængdeprincippet. Der skal 

derfor udvises forsigtighed ved anvendelse af værdiansættelser som anvendes ved regnskabsmæssige 

overvejelser, uden at gennemgå de underliggende antagelser for værdiansættelsen.  (OECD, 2017)92 

I dette tilfælde menes eksempelvis årlige afskrivninger af det immaterielle aktiv. Disse afskrivninger 

afspejler regnskabsmæssigt en værdiforringelse, hvor der fatisk kan være tale om en værdiforøgelse i 

forbindelse med vedligeholdelse af det immaterielle aktiv.   

 

                                                             

89 Paragraf 6.153 

90 Paragraf 6.153 

91 Paragraf 6.154 

92 Paragraf 6.155 
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Værdiansættelsesteknikker, som estimerer den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige 

frie pengestrømme ved udnyttelsen af de overdragne immaterielle aktiver, kan være meget brugbare, 

hvis disse teknikker anvendes korrekt. (OECD, 2017)93  

 

Der er mange forskellige værdiansættelsesteknikker, der kan værdiansætte det immaterielle aktiv, for 

at måle forventede fremtidige frie pengestrømme over den forventede levetid på aktivet. Værdien 

beregnes ved at tilbagediskontere de forventede frie pengestrømme til en nutidsværdi. Ved brug af 

denne fremgangsmåde kræves det, at der er defineret nogle realistiske og troværdige finansielle 

prognoser, vækstrater, diskonteringsrater, den forvende levetid af aktivet samt den skattemæssige 

effekt af transaktionen. (OECD, 2017)94 

 

Når værdiansættelsesteknikker anvendes, er det vigtigt at anerkende, at estimaterne ved sådanne 

teknikker kan være flygtige. En lille ændring i nogle af de underliggende antagelser kan betyde store 

forskelle i den forventede værdi af det immaterielle aktiv som modellen tilbagediskonterer. (OECD, 

2017)95 

Troværdigheden af det immaterielle aktivs værdi som er tilbagediskonteret ved hjælp af en 

værdiansættelsesteknik hænger sammen med rettidig omhu samt indhentelse af underliggende 

dokumentation for at bekræfte de underliggende antagelser for værdiansættelsesparametrene. (OECD, 

2017)96 

 

Grundet vigtigheden af disse underliggende antagelser og værdiansættelsesparametre, skal der 

beskrives, hvilket grundlag der er for at vælge disse værdiansættelsesparametre, og parterne i 

transaktionen skal være klar til at forsvare rimeligheden i disse antagelser og 

værdiansættelsesparametre. Det er ligeledes god skik, at skatteyder som anvender disse 

værdiansættelsesteknikker, foretager en sensitivitetsanalyse i transfer pricing dokumentationen, for 

                                                             

93 Paragraf 6.157 

94 Paragraf 6.157 

95 Paragraf 6.158 

96 Paragraf 6.159 



  

 

Page 48 of 79 

 

at vise de ændringer som kan forekomme i den estimerede værdi af det immatrerielle aktiv når 

alternative parametre og udfald anvendes. (OECD, 2017)97 

 

PRÆCISION AF FINANSIELLE PROGNOSER 

Troværdigheden af værdiansættelsen af det overdragne immaterielle aktiv ved brug af en DCF-model 

er afhængig af præsicionen af den forventede fremtidige pengestrøm eller indkomsten som 

værdiansættelsen er baseret på. Det kan dog være udfordrende at have præcise finansielle prognoser, 

da udviklingen på markedet somme tider er ukendt på tidspunktet for værdiansættelsen og 

overdragelsen. Derfor vil disse prognoser være spekulative, og det vil kræves af disse antagelser 

undersøges nøje (OECD, 2017)98 

 

Kilden og baggrunden for prognosen er særlig vigtig, når de finansielle prognoser evalueres. I nogle 

tilfælde vil skatteydere forberede disse antagelser for prognoserne i forbindelse med 

forretningsplanlægningsformål. Disse situationer er mere troværdige end prognoser, som 

udelukkende er udarbejdet til skattemæssige formål.  (OECD, 2017)99 . Dette skyldes, at der ved 

forretningsformål er en mere realistisk forventning til det immateirelle aktiv og det forventes, at 

parter i koncernen, som køber eller sælger immaterielle aktiver vil være mere realistiske ved disse 

formål, end ved udarbejdelse til udelukkende skattemæssige formål.  

Endvidere skal tidshoristonten for disse prognoser overvejes, desto længere frem i tiden der foretages 

prognoser, desto mindre troværdige bliver disse prognoser. (OECD, 2017)100 

 

Når det skal vurderes, om udviklingsomkostninger skal medtages i prognoserne, er det vigtigt at 

vurdere det overdragne immaterielle aktivs natur. Nogle immaterielle aktiver har uendelig levetid og 

kan udvikles kontinuerligt. I denne forbindelse kan det være relevant at medtage fremtidige 

udviklingsomkostninger. I et andet tilfælde, hvor der fx er tale om et patent, som er færdigudviklet, vil 

                                                             

97 Paragraf 6.160 

98 Paragraf 6.163 

99 Paragraf 6.164 

100 Paragraf 6.165 
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det ikke være relevant at medtage fremtidige udviklingsomkostninger, da der ikke vil være en 

forventning om kontinuerlig udvikling. (OECD, 2017)101 

 

ANTAGLSER VEDRØRENDE VÆKSTRATER 

Et nøgleelement ved tilbagediskonteringen, som skal undersøges nøje, er de forventede vækstrater.  

I nogle prognoser er fremtidige frie pengestrømme baseret på nuværende pengestrømme som 

udvikler sig med en forventet vækstrate. (OECD, 2017)102 

 

Vækstraten skal overvejes, da det er usædvanligt for en vækstrate at have samme niveau i en lang 

tidsperiode. Der skal derfor vises forsigtighed ved at acceptere vækstrater som er lineære over en 

tidsperiode. Disse kan ikke berettiges ved kendskab til markedet med lignende produkter eller rimelig 

forventning til fremtidige markedsforhold. (OECD, 2017)103 

Der skal altså være en dybdegående forståelse af markedet, og underliggende dokumentatin for de 

forventninger, som ligger til grund for antagelse om vækstrater.  

 

DISKONTERINGSRATE 

Diskonteringsraten eller andre rater, som anvendes til at konvertere fremtidige frie pengestrømme til 

nutidsværdi er et kritisk element i værdiansættelsesmodellen. Diskonteringsraten tager værdien af 

penge og risikoen eller usikkerheden af de forventede frie pengestrømme i betragtning. En lille 

ændring i diskonteringsraten kan have stor påvirkning på den beregnede værdi af det immaterielle 

aktiv, hvorfor det er essentielt for skatteydere og skattemyndighed at være opmærksomme på den 

foretagne analyse samt de antagelser der ligger til grund for den valgte rate som anvendes i 

værdiansættelsesmetoden.  (OECD, 2017)104 
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Der er ingen metode for at måle diskonteringsraten, som er passende i sager med kontrollerede 

transaktioner. Hverken skatteydere eller skattemyndighed skal antage, at diskonteringsraten baseret 

på WACC altid skal anvendes i sammenlignelighedsanalysen, hvor raten er særlig vigtig. Særlige 

omstændigheder, såsom risici associeret med forskellige omstændigheder i den givne sag og 

pengestrømmene skal evalueres ved fastsættelse af diskonteringsraten. (OECD, 2017)105  

 

Det skal anderkendes, at der i nogle tilfælde kan være særlige udfordringer ved fastsættelse af 

diskonteringsraten. Dette forekommer i situationer, hvor der er tale om et delvist færdigudviklet 

immaterielt aktiv som skal værdiansættes. I disse situationer er der tale om et meget risikabelt 

komponent for skatteyderens forretning. Nogle forretninger er ligeledes mere risikable end andre og 

nogle pengestrømme har større iboende risici og mere flygtige end andre. (OECD, 2017)106  

 

LEVETID OG DEN TERMINALE PERIODE FOR DET IMMATERIELLE AKTIV 

Nogle værdiansættelsesteknikker er somme tider afhængig af en forventet levetid. I disse 

omstændigheder er de grundlæggende antagelser for fastsættelsen af levetiden på det immaterielle 

aktiv særlig vigtig. (OECD, 2017)107 

 

Levetiden af et immaterielt aktiv afhænger af alle de relevante fakta og omstændigeder for den enkelte 

sag. Levetiden kan påvirkes af naturen og længden af den juridiske beskyttelse af det immaterielle 

aktiv. Levetiden kan ligeledes påvirkes af den teknologiske udvikling i industrien, og andre faktorer 

som påvirker konkurrencen i det relevante økonomiske miljø. (OECD, 2017)108 

I nogle tilfælde kan det immaterielle aktiv være med til at bidrage til pengestrømme på trods af, at den 

juridiske beskyttelse er udløbet. Dette kan være i situationer, hvor et immaterielt aktiv er med til at 

skabe nye immaterielle aktiver og kommercielt levedygtige produkter i fremtiden. (OECD, 2017)109 
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3.6.4 PRINCIPPER VEDRØRENDE UDNYTTELSE AF IMMATERIELLE AKTIVER 

De generelle regler for sammenlignelighedsanalysen og de fem sammenlignelighedsfaktorer gør sig på 

samme måde gældende for transaktioner, som vedrører udnyttelse af immaterielle aktiver som for 

andre kontrollerede transaktioner. Dette kan dog give udfordringer i forhold til sammenlignelighed. 

(OECD, 2017)110 

Eksempler på udnyttelse af det immaterielle aktiv ligger i de nye begreber vedrørende udvikling, 

forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielel aktiv. I begrebet udnyttelse 

ligger aktiviteter såsom produktion, marketing eller distribution, ved anvendelse af det immaterielle 

aktiv.  

 

I sammenlignelighedsanalyser, hvor den bedst egnede metode er en videresalgsprismetode, 

kostplusmetode eller en TNMM, bliver den simple part testet. Det ville generelt være tilfældet, at den 

testede part ikke anvender immaterielle aktiver. Ved unyttelse af immaterielle aktiver kan det i nogle 

situationer være tilfældet, at den testede part anvender immaterielle og samtidig er en simpel part.  

(OECD, 2017)111 

Der kan være tale om situationer, hvor den simple part bidrager med få ting til det immaterielle aktiv, 

samtidigt er det nemt at afgrænse, hvor denne part bidrager i værdikæden for koncernen.  

Det er vigtigt at understrege, at i mange tilfælde, hvor den testede part bruger immaterielle aktiver, 

kan uafhængige parter have de samme immaterielle aktiver til disposition. (OECD, 2017)112 

 

3.6.4.1 SAMMENLIGNELIGHEDSJUSTERINGER 

I situationer, hvor den testede part og den potentielt sammenlignelige part har samenlignelige 

immaterielle aktiver, kan denne part anvendes som bedste dokumentation for den 

armslængdebetaling den testede part skal modtage. Dette kræver dog, at det immaterielle aktiv ikke er 

underlagt definitionen på unikke og værdifulde immaterielle aktiver, da 
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sammenlignelighedsjusteringer ikke kan foretages troværdigt, når unikke og værdifulde immaterielle 

aktiver er indblandet. (OECD, 2017)113 

Hvis den testede part eller den potentielt sammenlignelige part har eller anvender unikke og 

værdifulde immaterielle aktiver skal der foretages sammenlignelighedsjusteringer eller anvende en 

anden prisfastsættelsesmetode. (OECD, 2017)114 

 

Det er vigtigt at hverken skatteyder eller skattemyndighed forkaster mulige referencetransaktioner 

som er baseret på udnyttelsen af immaterielle aktiver af enten potentielt sammenlignelig part eller 

den testede part. Mulige referencetransaktioner skal på samme måde ikke forkastes på grund af den 

hævdede eksistens af uspecifikke immaterielle aktiver eller på grund af den hævede betydning af 

goodwill. Mulige referencetransaktioner skal forkastes på grund af eksistensen af ikke 

sammenlignelige immaterielle aktiver eller såfremt et immaterielt er underlagt definitionen af  unikke 

og værdifulde immaterielle aktiver (OECD, 2017)115 

 

3.6.4.2 VALG AF BEDST EGNEDE METODE  

Ved fastsættelse af armslængdeprisen i transaktioner, der involverer udnyttelse af immaterielle 

aktiver, ved varesalg eller salg af tjenesteydelser kan principperne i kapitel 1-3 anvendes. Her kan der 

generelt opstå to kategorier. Den første kategori af tilfælde opstår, når funktionsanalysen foretages, og 

der forekommer referencetransaktioner som tillader en fastsættelse af armslængdeprisen ved 

sammenligning heraf. I den anden kategori af tilfælde, foretages en sammenlignelighedsanalyse, 

herunder funktionsanalyse, hvor der ikke forekommer referencetransaktioner, fx på grund af unikke 

og værdifulde immaterielle aktiver eller naturen af koncernens forretningsstruktur. (OECD, 2017)116 

 

SITUATIONER, HVOR DER FINDES REFERENCETRANSAKTIONER 

I de fleste tilfælde kan der findes referencetransaktioner. Taget de specifikke fakta i betragtning kan 

alle fem prisfastsættelsesmetoder anvendes til prisfastsættelse af transaktioner, som involverer 
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udnyttelse af immaterielle aktiver, i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser. (OECD, 

2017)117 

 

Hvor den testede part ikke bruger unikke eller værdifulde immaterielle aktiver, og hvor det ville være 

muligt at finde referencetransaktioner, vil det ofte være muligt at anvende et-sidet 

prisfastsættelsesmetoder. Dette inkluderer CUP-metoden, videresalgsprismetoden, kostplusmetoden 

og TNMM-metoden. (OECD, 2017)118 

 

For at bruge tidligere eksempel-koncern, og der er tale om anvendelse af et varemærke til salg af  

produkter. Moderselskabet har på samme måde givet en uafhængig part i England ret til at bruge dette 

varemærke, gennem en licensaftale. Den pris det engelske selskab skal betale for at udnytte det 

immaterielle aktiv til produktion og salg af vare er en referencetransaktion, som kan anvendes til at 

prisfastsætte samme transaktioner med de koncernforbundne selskaber, som ligeledes udnytter det 

immaterielle aktiv.  

 

SITUATIONER, HVOR DER IKKE FINDES REFERENCETRANSAKTIONER 

I nogle tilfælde kan der ikke findes troværdige referencetransaktioner, her vil en profit split metode 

være anvendelig til at fastsætte armslængdeallokeringen for salg af varer og tjenesteydelser, som 

involverer udnyttelse af immaterielle aktiver. I omstændighederne, hvor begge parter anvender 

unikke og værdifulde bidrag til transaktionen, er denne metode især god at anvende. (OECD, 2017)119 

 

Den vejledning som fremgår for anvendelsen af profit split metoden gør sig på samme måde gældende 

for transaktioner, der involverer udnyttelse af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer og 

tjenesteydelser. (OECD, 2017)120 
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Ved brug af profit split metoden, skal man være opmærksom på identifikationen af de immaterielle 

aktiver det omhandler, at involvere den måde, hvorpå de immaterielle aktiver bidrager til 

værdiskabelse, og at evaluere andre indkomster i forbindelse med udførte funktioner, påtagede risici 

og anvendte aktiver. (OECD, 2017)121 

 

I nogle omstændigheder kan prisfastsættelsesmetoder eller værdiansættelsesteknikker, som ikke er 

afhængig af identifikationen af troværdige referencetransaktioner anvendes til fastsættelse af 

armslængdeprisen ved salg af varer og tjenesteydelser, hvor immaterielle aktiver er anvendt. Det 

alternative valg skal reflektere naturen af varer eller tjenesteydelser, som udbydes samt de bidrag af 

alternative og andre relevante faktorer til værdiskabelse. (OECD, 2017)122 

 

3.6.5 SAMMENHOLDELSE 

Nedenstående afsnit har til formål at sammenholde de to vejledninger i forhold til principperne for 

valg af bedst egnede metode til prisfastsættelse af transaktioner, som vedrører overdragelse eller 

udnytelse af immaterielle aktiver.  

Der er i Transfer Pricing Guidelines 2010, som gennemgået i tidligere afsnit, ikke beskrevet eksplicit, 

hvad forskellen er mellem overdragelse og udnyttelse. En forskel til Transfer Pricing Guidelines 2017 

er, at dette eksplicit bliver beskrevet, hvilket giver mulighed for bedre at vejlede i forhold til typen af 

transaktion.   

 

Transfer Pricing Guidelines 2010 skelner dog mellem typen af immaterielle aktiver, som er afgørende 

for valg af den bedst egnede metode.  

I stedet fokuserer Transfer Pricing Guidelines 2017 på overvejelser i forhold til naturen af det 

immaterielle aktiv, sværhedsgraden ved at finde referencetransaktioner samt sværhedsgraden ved at 

anvende nogle prisfastsættelsesmetoder.  

Der er dog ved begge vejledninger en forventning om, at transaktioner, som involverer immaterielle 

aktiver, behandles på samme måde som andre kontrollerede transaktioner.  
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For Transfer Pricing Guidelines 2010 fremgår at CUP-metoden kan anvendes i forbindelse med direkte 

salg eller licensaftaler samtidig med, at der er tale om en referencetransaktion. I Transfer Pricing 

Guidelines 2017 er der ikke den store forskel til tidligere vejledning, da CUP-metoden her anvendes 

såfremt der er tale om troværdige referencetransaktioner i forbindelse med overdragelse og 

udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

 

Videresalgsprismetoden samt CUP-metoden kan begge anvendes ved salg af varer, som har det 

immaterielle aktiv indarbejdet ifølge Transfer Pricing Guidelines 2010.  

I Transfer Pricing Guidelines 2017 nævnes brug af videresalgsprismetoden ikke ved overdragelse af 

immaterielle aktiver. Dog nævnes brug af videresalgsprismetoden ved prisfastsættelse af 

transaktioner, der vedrører udnyttelse af det immaterielle aktiv.  

Derudover nævnes anvendelse af profit-split metoden, såfremt det ikke er muligt, at identificere en 

troværdig referencetransaktion i Transfer Pricing Guidelines 2017.  

Afslutningsvist nævner Transfer Pricing Guidelines 2017, at der kan gøres brug af 

værdiansætteelsesteknikker, såfremt det ikke er muligt at værdiansætte det immaterielle aktiver ved 

brug af de fem prisfastsættelsesmetoder. Dette er en stor ændring, hvilket også giver skatteydere flere 

muligheder for at fastsætte en armslængdepris, hvor dette tidligere kunne være grundlag for stor 

diskussion mellem skatteyder og skattemyndighed.  

 

Andre vigtige aspekter som nævnes i Transfer Pricing Guidelines 2017 er, at der ikke kan foretages en 

et-sidet analyse, da begge parters perspektiver skal samt realisitiske alternativer overvejes.  

Dernæst fremgår der i Transfer Pricing Guidelines 2017, at sammenlignelighedsjusteringerne kan 

have stor økonomisk konsekvens, hvorfor det er udfordrende at justere for forskelle troværdigt. For at 

sammenligne med Transfer Pricing Guidelines 2010, fremgår det at de samme regler gør sig gældende, 

som for andre kontrollerede transaktioner. Dette betyder, at der kan foretages 

sammenlignelighedsjusteringer, såfremt disse kan foretages pålideligt.  

Der er altså ikke en erkendelse af, hvilke konsekvenser disse sammenlignelishedsjusteringer kan have 

i Transfer Pricing Guidelines 2010, dog er begge vejledninger i grunden end med en specificering af 

muligheden og fremgangsmåden.  
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Afslutningsvist fremgår der i Transfer Pricing Guidelines 2017, at brug af databaseundersøgelser skal 

overvejes grundigt. Dette skyldes, at brug af offentlig data ikke nødvendigvis er detaljeret nok, til at 

anvendes som grundlag for sammenligninger til prisfastsætning af kontrollerede transaktioner, som 

involverer immaterielle aktiver. I Transfer Pricing Guidelines 2010 bliver dette ikke nævnt, hvorfor 

det må antages, at databaseundersøgelser kan anvendes på samme måde, som for andre kontrollerede 

transaktioner.  

 

Alt i alt er der en stor forskel på, hvad der fremgår i de to vejledninger. Det er tydeligt at se, at tidligere 

vejledning ikke har været klar nok til at imødegå de udfordringer, som kan opstå ved transaktioner, 

der vedrører overdragelse eller udnyttelse af immaterielle aktiver. Samtidig er der et behov for at 

specificere fremgangsmåderne i forhold til den tilgængelige information og detaljegraden af denne 

information.  

En betydelig forskel mellem de to vejledninger er især i forhold til manglende troværdige 

referencetransaktioner samt brug af værdiansættelsesteknikker i tilfælde, hvor de fem 

prisfastsættelsesmetoder ikke kan anvendes.  

 

3.7 STOR USIKKERHED VED OVERDRAGELSESTIDSPUNKTET 

I begge vejledninger nævnes den udfordring, som gør sig gældende, hvor et immaterielt aktiv skal 

overdrages, men samtidigt er det svært at værdiansætte aktiv ved overdragelsestidspunktet. Dette 

afsnit har til formål at klarlægge, hvorvidt der er tale om forskelle mellem de to vejledninger 

vedrørende denne problemstilling, som OECD er opmærksom på.  

 

3.7.1 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2010 

Nogle immaterielle aktiver har en speciel karakter, som gør søgen efter referencetransaktioner 

udfordrende. Dette gør det svært at værdiansætte det immaterielle aktiv på overdragelsestidspunktet. 

Når værdiansættelsen af det immaterielle aktiv er usikker, skal der aftales en metode, hvorpå det er 

muligt at fastsætte værdien så både skattemyndighederne og skatteyder er enige. Udgangspunktet for 
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denne metode, skal være hvad to uafhængige parter ville gøre i samme problemstilling (OECD, 

2010)123 

 

Der er forskellige trin, som uafhængige parter ville tage for at værdiansætte et immaterielt aktiv på et 

usikkert overdragelsestidspunkt, hvilket afhænger af omstændighederne for den enkelte sag. En 

mulighed er at vurdere på det forventede fremtidige afkast, for at fastsætte en pris for overdragelsen 

af det immaterielle aktiv. Ved at gøre dette ville uafhængige parter tage den forventede efterfølgende 

udvikling som er forudsigelig i betragtning. (OECD, 2010)124.  

I andre tilfælde kan uafhængige parter ikke værdiansætte det immaterielle aktiv ved brug af et 

beregnet forventet fremtidigt afkast. Her anvendes kortsigtede aftaler, eller der inkluderes et 

prisjusteringsklausul, for at beskytte mod fremtidige uforudsigelige hændelser, som enten gør det 

immaterielle aktiv mere eller mindre værdifuldt. (OECD, 2010)125 

 

Uafhængige parter kan påtage sig risikoen for udforudsigelige efterfølgende udvikling til en hvis grad. 

Der er dog en fælles forståelse for begge parter i transaktionen om, at store udforudsete hændelser, 

som ændrer de grundlæggende antagelser for prisfastsættelsen må betyde en genforhandling af 

prisaftalen. (OECD, 2010)126 

 

3.7.2 TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017 

Immaterielle aktiver eller rettigheder hertil har nogle specifikke funktioner, som gør det udfordrende 

at finde referencetransaktioner, og i nogle tilfælde er det svært at værdiansætte det immaterielle aktiv 

ved overdragelsestidspunktet. Når værdiansættelse ved overdragelsestidspunktet er usikker, skal 

skatteyder og skattemyndighederne fastsætte en metode, hvorpå prisfastsættelsen skal foretages. 
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Udgangspunktet for denne metode skal være, hvad to uafhængige parters handlinger ville være i 

samme situation. (OECD, 2017)127 

 

Der er flere metoder, hvorpå uafhængige parter ville fastsætte en pris, afhængigt af den enkelte sags 

omstændigheder og natur.  

Et eksempel kunne være, at beregne det forventede fremtidige afkast, for at fastsætte en pris for 

overdragelsen. Ved fastsættelse af det forventede fremtidige afkast tages udgangspunkt i efterfølgende 

udvikling, som er forventet og forudsigelig. (OECD, 2017)128 

I andre tilfælde, mener uafhængige parter ikke, at det forventede fremtidige afkast er tilstrækkeligt til 

at dække de risici, der er ved den usikre værdiansættelse. Her laves kortsigtede aftaler eller 

prisjusteringsklausuler for at sikre, at den usikkerhed der er i fremtidige hændelserkan justeres. 

(OECD, 2017)129 

 

Derudover ville uafhængige parter påtage sig en hvis risiko for uforudsete efterfølgende hændelser. 

Såfremt der sker en stor ændring, som var uforudsigelig ved overdragelsestidspunktet, ville dette 

ændrer de fundamentale antagelser for prisfastsætningen. Dette kræver endvidere, at 

forudsigeligheden af denne hændelse vurderes at have en relativ lav sandsynlighed. Dette tilfælde ville 

fører til en genforhandling mellem de to uafhængige parter. (OECD, 2017)130 

 

3.7.3 SAMMENHOLDELSE 

Som det fremgår af ovenstående vejledninger fra både 2010 og 2017 er tilgangen til den store 

usikkerhed af værdien ved overdragelsestidspunktet nogenlunde ens.  

Der er en klar enighed om, at udgangspunktet skal være, hvad to uafhængige parter ville foretage i 

samme situation. Her gælder både ret til at priskorrigere samt ret til genforhandling.  
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Der er altså tale om en mindre præcisering af dette afsnit i de to vejledninger.  

 

3.8 DELKONKLUSION  

Helt overordnet fremgår det tydeligt, at der er sket store ændringer i de to vejledninger fra 2010 til 

2017.  

 

Der er i Transfer Pricing Guidelines 2010 fokus på definition og kategorisering, og mindre fokus på at 

løse de udfordringer, som opstår ved prisfastsættelse af det immaterielle aktiv ved udnyttelse eller 

overdragelse. I Transfer Pricing Guidelines 2017 er der større fokus på forskellige typer transaktioner, 

hvortil der fremgår en supplerende vejledning til prisfastsættelse af transaktioner, som involverer 

overdragelse eller udnyttelse af de immaterielle aktiver.  

 

Ved definitionen af immaterielle aktiver fremgår det, at OECD har et langt større fokus på at sikre, at 

definitionen, hverken er for bred eller for snæver. Dette fremgår lieledes tydeligt, da overvejelser 

omkring den nye definition fremgår af Transfer Pricing Guidelines 2017. 

Endvidere har OECD haft disse overvejelser ved definition af overdragelse af immaterielle aktiver. Der 

er endvidere en eksplicit definition af udnyttelse af et immaterielt aktiv, i modsætning til Transfer 

Pricing Guidelines 2010. 

I Transfer Pricing Guidelines 2017 fremgår en definition af unikke og værdifulde immaterielle aktiver, 

hvilket der ikke gør på samme måde i Transfer Pricing Guidelines 2010. Dette er en vigtig tilføjelse og 

anerkendelse af, at forretningsstrukturerne og konkurrencefordelene er anerkendelse for 

multinationale koncerner end for uafhængige parter.  

 

For de fem sammenlignelighedsfaktorer er der i det store hele fokus på de samme 

sammenlignelighedsfaktorer, nemlig realydelsens egenskaber, kontraktvilkår og funktionsanalyse.  

Når disse tre sammenlignelighedsfaktorer gennemgås, er der i de to vejledninger forskel på 

fokuseringen.  

For realydelsens egenskaber har vejledningen fra 2010 fokus på de restriktioner, som kan foretages på 

de immaterielle aktiver, hvorimod vejledningen fra 2017 har fokus på typen af immaterielle aktiver.  
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For kontraktvilkår er denne faktor vigtig i vejledning fra 2010 til at afgøre, hvilket koncernmedlem der 

er den juridiske ejer af det immaterielle aktiv. Den juridiske ejer er berettiget til afkastet fra det 

immaterielle aktiv. I vejledningen fra 2017 er denne faktor i vigtig i den forstand, at der er tale om 

fastsættelse af juridisk ejerskab samt andre koncernmedlemmeres rolle. Den juridiske ejer har som 

udgangspunkt ret til al afkast, og de andre koncernmedlemmere som bidrager til værditilførsel af det 

immaterielle aktiv har ret til armslængdebetaling for dette bidrag.  

 

Funktionsanalysen giver i vejledningen fra 2010 et grundlag for valg af prisfastsættelsesmetode. I 

vejledning fra 2017 er funktionsanalysen mere dybdegående, for at forstå, hvilke parter i koncernen 

der har, hvilke roller i forhold til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af 

det immaterielle aktiv. Der er endvidere fokus på særlige funktioner og risici, som er af stor betydning 

for værditilførslen til det immaterielle aktiv. Der er tale om en præcisering af principper og 

fremgangsmåder i forhold til denne sammenlignelighedsfaktor.  

 

Ved valg af den bedst egnede metode fremgår der endvidere en stor forskel mellem de to vejledninger. 

Der skelnes ikke eksplicit mellem transaktioner som vedrører udnyttelse og overdragelse af 

immaterielle i vejledning fra 2010. Der forklares i Transfer Pricing Guidelines 2017, hvad udnyttelse 

er, hvilket giver en mere klar definition. Der er altså tale om endnu en præcisering, for at sikre klare 

fremgangsmåder for både skatteyder og skattemyndighed.  

Herunder er lavet en oversigt over forskellene på anvendelse af prisfastsættelsesmetoder i de to 

vejledninger:  
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Prisfastsættelsesmetode 2010 2017 

CUP-metoden Kan anvendes ved brug af 

referencetransaktion for 

transaktioner der vedrører 

direkte salg og licensaftaler, 

som har det immaterielle aktiv 

indarbejdet.  

Kan anvendes i situationer, 

hvor der forekommer 

referencetranaktioner til 

prisfastsættelse for 

overdragelse og udnyttelse.  

Videresalgsprismetoden Kan anvendes ved salg af varer, 

som har det immaterielle aktiv 

indarbejdet 

Kan anvendes til 

prisfastsættelse for udnyttelse  

Kostplusmetoden Nævnes ikke Kan anvendes til 

prisfastsættelse for udnyttelse 

TNMM Nævnes ikke Kan anvendes til 

prisfastsættelse for udnyttelse 

Profit split metoden Nævnes ikke Kan anvendes ved manglende 

referencetransaktioner for 

udnyttelse og overdragelse 

Værdiansættelsesteknikker Nævnes ikke Kan anvendes såfremt de fem 

ovenstående metoder ikke kan 

anvendes.  

 

 

Der er ligeledes forskel på, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af prisfastsættelsesmetode.  

Transfer Pricing Guidelines 2017 fokuserer på 3 forskellige forhold, som består af naturen af det 

immaterielle aktiv, sværhedsgraden ved at finde referencetransaktioner samt sværhedsgraden ved at 

anvende nogle prisfastsættelsesmetoder. For at sammenholde skelnes der i Transfer Pricing 2010 

mellem hvilke typer immaterielle aktiver transaktionen vedrører.  

 

Der fremgår endvidere en supplerende vejledning i Transfer Pricing Guidelines 2017 for tilfælde, hvor 

det ikke er muligt at identificere referencetransaktioner. Dette er ikke tilfældet for Transfer Pricing 

Guidelines 2010. Her fremgår det endnu en gang, hvordan OECD er mere bevidste om de udfordringer, 

som fremkommer af transaktioner, der involverer immaterielle aktiver.  
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Yderligere fremgår der i vejledningen fra 2017, at sammenlignelighedsjusteringer, kan have en 

væsentlig økonomisk betydning for prisfastsættelsen, hvorfor der skal udvises påpasselighed ved 

anvendelse af dette. I vejledning fra 2010, fremgår der ikke eksplicit i vejledning for immaterielle 

aktiver, hvad reglerne for dette er, hvorfor det må antages, at det samme gør sig gældende for 

resterende transaktioner, at disse kan foretages såfremt de kan foretages pålideligt.  

 

Dernæst fremgår der i Transfer Pricing Guidelines 2017 e mulighed for at anvende 

værdiansættelsesteknikker, hvilket ikke drøftes som en mulighed i Transfer Pricing Guidelines 2010. 

Dette er også en væsentlig præcisering og mulighed. Dette kan løse en del udfordringer, som er i 

forbindelse med værdiansættelse af immaterielle aktiver samt diskussioner mellem skatteyder og 

skattemyndigheder. 

For at gøre forskellene mere sammenlignelige er nedenstående skema udarbejdet:  
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Område 2010 2017 

Definition Kategorisering af 

immaterielle aktiver. 

Definition af overdragelse. 

Typer af transaktioner er i 

fokus.  

Definition af overdragelse og 

udnyttelse.  

Definition af unikke og 

værdifulde imm. aktiver 

Sammenlignelighedsfaktorer Realydelsens egenskaber ift. 

restriktioner 

Kontraktvilkår til fastsættelse 

af juridisk ejer 

Funktionsanalyse som 

grundlag for valg af metode 

Realydelsens egenskaber ift. 

typen af transaktioner 

Kontraktvilkår til fastsættelse 

af roller  

Funktionsanalyse som 

dybdegående analyse af 

relativt bidrag til 

værdiforøgelse 

Underliggende overvejelser ved 

valg af metode 

Type af immaterielt aktiv - Naturen af det imm. aktiv 

- Sværhedsgraden ved at finde 

referencetransaktioner 

- Sværhedsgraden ved 

anvendelse af 

prisfastsættelsesmetode 

Sammenlignelighedsjusteringer Kan foretages såfremt 

justeringerne kan måles 

pålideligt 

Kan foretages, dog kan 

forskelle have betydelig 

økonomiske konsekvenser.  

 

Afslutningsvist er tilgangen i vejledningerne for 2010 og 2017 forholdsvist ens for prisfastsættelse af 

immaterielle aktiver, hvor der er stor usikkerhed ved overdragelsestidspunktet.  
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4 VURDERING AF OECD TRANSFER PRICING GUIDELINES 

Formålet med vurderingen af de to vejledninger er at give en forståelse for, hvordan vejledningen fra 

2010 gav mulighed for en aggressiv skatteplanlægning samt hvordan dette kan undgås med 

præcisering af Transfer Pricing Guidelines 2017. Endvidere er formålet med dette afsnit at vurdere, 

hvordan Transfer Pricing Guidellines 2017 spiller sammen med dansk lovgivning, herunder LL §2.  

 

4.1 VURDERING AF TRANSFER PRICING GUIDELINES 2010 

Transfer Pricing Guidelines 2010 har for indkomstallokering af transaktioner, som involverer 

immaterielle aktiver, haft fokus på følgende punkter (Wittendorff, 2018):  

 Selskaber, som bidrager til værdiskabelse af det immaterielle produktions- og 

marketingaktiver kan aflønnes på baggrund af kostplusmetoden  

 Indkomstallokeringen har været fokuseret på at ske til den part, som har ejendomsretten til 

det immaterielle aktiv.   

 

Grunden til, at der med Transfer Pricing Guidelines 2010 har været muligt at flytte den skattepligtige 

indkomst til lavbeskatningslande er grundet betydningen af ejendomsretten. Immaterielle har haft en 

stor betydning i transfer pricing sager, da aktiverne for det første er nemme at flytte fra land til land, 

og for det andet er de ofte meget værdifulde og skaber overnormal profit.  

 

Tidligere har man bl.a. anvendt en metode, som hedder Double Irish. Ved brug af denne og lignende 

metode, kan selskaber undgå skattebyrden i højbeskatningslande, samt planlægge at flytte den 

skattepligtige indkomst til lavbeskatningslande (Wood, 2016). 

Kort fortalt foregår Double Irish metoden på den måde, at et eksempelvis amerikansk moderselskab 

opretter et irsk datterselskab. For at simplificerer forklaringen, kaldes det amerikanske moderselskab 

US og det irske datterselskab IRL 1. (Wood, 2016) 

Der sker ved oprettelse af IRL 1 sker samtidigt salg af immateriellle aktiver fra US til IRL 1. Derved 

flyttes indtægt i Europa til IRL 1, da dette selskab bliver den juridiske ejer af det immaterielle aktiv.  

IRL 1 skifter herefter hovedsæde til Bermuda, hvor der ikke sker beskatning i hverken Irland eller 

Bermuda, da det ikke er muligt at identificere, hvilket land indtægten vedrører. (Wood, 2016) 
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Dernæst oprettes et nyt irsk selskab, som i dette tilfælde kaldes IRL 2, hvortil der laves en royalty-

aftale mellem IRL 1 og IRL 2, som betyder at IRL 2 må anvende det immaterielle aktiv i Europa. (Wood, 

2016) 

For rettigheden til at anvende det immaterielle aktiv betaler IRL 2 royalty til IRL 1. Royalty-indtægten 

er i Bermuda fradragsberettiget, hvorfor der ikke betales skat heraf. Samtidig med dette er 

selskabsskatten i Irland nede på 12,5% af den skattepligtige indkomst. For at sammenligne har USA en 

selskabsskat på 35%, hvor de flest europæiske lande har en selskabsskat på omkring 20% (Wood, 

2016), herunder Danmark på 22%. 

 

Ovenstående Double Irish metode har ifølge lovgivningen ikke været ulovlig, da der er blevet udnyttet 

et tomrum i lovgivningen i Irland, Bermuda og samtidig har der i Transfer Pricing Guidelines 2010 

været et krav om indomstallokering til juridisk ejer, hvor selskaber der bidrager til værdi heraf bliver 

aflønnet ved en kostplusmetode, også gjort ovenstående metode lovlig.   

 

Transfer Pricing Guidelines 2010 har i forbindelse med at vejlede til, at indkomst skal allokeres til den 

juridiske ejer, medvirket til muligheden for at foretage en aggressiv skatteplanlægning. Da der sker en 

allokering til den juridiske ejer, betyder det også at de koncernmedlemmere, som bidrager til en stor 

værditilførsel af det immaterielle aktiv ikke får en armslængdebetaling for deres bidrag. Parterne 

bliver kompenseret med en kostplusmetode, hvilket betyder at der sker en lille kompensation, men 

ikke tilstrækkelig til at dække det bidrag koncernmedlemmer foretager.  

 

Endvidere har der i Transfer Pricing Guidelines 2010 været en meget snæver definition af de 

immaterielle aktiver, hvilket betyder at en del af de immaterielle aktiver, som en multinational 

koncern kunne have, ikke var underlagt definitionen af immaterielle aktiver. Udfordringen ved en for 

snæver definition er, at der kan forekomme en diskussion mellem skatteyder og skattemyndigheder 

om, at det immaterielle aktiv ikke indgår i definitionen, og der derved ikke skal ske 

armslængdebetaling for overdragelse eller udnyttelse. Dette kan ske, på trods af, at der mellem to 

uafhængige parter ville ske en kompensation såfremt dette immaterielle aktiv blev overdraget eller 

udnyttet i mellem disse parter.  
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4.2 VURDERING AF TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017 

Formålet med Transfer Pricing Guidelines 2017 har primært været at komme den aggressive 

skatteplanlægning til livs ved at foretage en præcisering af vejledningen til transaktioner, der 

involverer overdragelse eller udnyttelse af immaterielle aktiver.  

 

Formålet har, for det første, været at udforme en tilstrækkelig bred og klart afgrænset definition af 

immaterielle aktiver (OECD, 2015). Dette har været formålet for at undgå diskussioner mellem 

skattemyndigheder og skatteydere om det immaterielle er underlagt definitionen af immaterielle 

aktiver eller ikke. Såfremt der er tale om en for bred definition, vil der være tale om muligheden for, at 

nogle transaktioner, som involverer immaterielle aktiver, skal prisfastsættes og aflønnes, selvom dette 

ikke ville ske mellem to uafhængige parter. På samme måde vil en for snæver definition betyde, at 

nogle immaterielle aktiver, ikke vil blive prisfastsat og aflønnet, selvom det ville være tilfældet for et 

immaterielt aktiv mellem to uafhængige parter (OECD, 2017).  

 

Et andet formål for præcisering af vejledningen har været, at sikre at profit i forbindelse med 

overdragelse eller udnyttelse af det immaterielle aktiv bliver allokeret i forhold til værdiskabelse de 

enkelte parter bidrager med til det immaterielle aktiv. (OECD, 2015) 

 

Der er nu i Transfer Pricing Guidelines 2017 en klar beskrivelse af, at udgangspunktet for allokering af 

profit skal ske på baggrund af udførsel og kontrol af funktioner, påtagelse og kontrol af risici samt 

anvendelse af aktiver for at udvikle, forbedre, vedligeholde, beskytte og udnytte det immaterielle aktiv.  

Der er altså sikret, at koncernmedlemmere, som udfører værdiskabende funktioner relateret til 

udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv modtager 

armslængdebetaling for disse funktioner.  

Det er endvidere sikret, at koncernmedlemmere, som påtager risici og som har kontrollen over disse 

risici, samt hvor den økonomiske kapacitet til at dække denne risiko såfremt denne bliver aktuel, får 

en armslængdebetaling for dette.  

Såfremt et koncernmedlem finansierer uden at udøve kontrol over funktioner eller risici, er dette 

selskab udelukkende berettiget til et risikofrit afkast. Såfremt koncernmedlemmet har kontrol over 

risici i samme situation, er dette selskab berettiget til et risikotilpasset afkast.  
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Kravet på afkast afhænger altså af bidraget til værditilførslen eller værdiskabelsen af det immaterielle 

aktiv, samt de særlige risici som påtages og kontrolleres.  

 

Ved denne ændring sikre OECD sig nu, at der ikke sker allokering af profit til passive selskaber, som 

udelukkende er juridiske ejere af det immaterielle aktiv. Disse selskaber har, som nævnt i tidligere 

afsnit, primært været beliggende i lavbeskatningslande. Dette betyder, at man OECD nu bringer den 

aggressive skatteplanlægning til livs, ved at sikre at selskaber, som bidrager til værdiskabelse også 

kompenseres for deres bidrags relative værdi.  

 

Jens Wittendorff diskuterer i bogen Transfer Pricing, hvilke ændringer der har været i, det som han 

definerer som det traditionelle armslængdeprincip og det nye armslængdeprincip. Grunden til, at 

Wiitendorff mener, at der er tale om et traditionelt og nyt armslængdeprincip bunder i, at han ikke 

mener, at der er tale om en præcisering, men snarere en ny fortolkning af armslængdeprincippet.  

 

Som det første diskuteres, at vigtige funktioner nu antages, at have en sådan værdi at de 

koncernmedlemmere som bidrager med funktionerne, er berettiget til størstedelen af afkastet af det 

immaterielle aktiv (Wittendorff, 2018).  

Wittendorff mener, at dette er i strid med OECD’s hidtige regler om, at bidrag skal aflønnes efter 

kostplusmetoden. Dette bunder i, at det er strid med nettoavancemetoden. Denne metode bunder i, at 

personfunktioner skal aflønnes med kostpris, hvilket er støttet af andre økonomiske teorier.  

Princippet for disse økonomiske teorier er, at der er tale om centrale produktionsfaktorer. De centrale 

produktionsfaktorer består af kapital, som skal aflønnes med en profit, samtidig består 

produktionsfaktorer af arbejdskraft som aflønnes med lønindkomst (Wittendorff, 2018).  

Personfunktioner er altså en risikofri indsats, som ikke vedrører indskudt kapital eller andre risici. Der 

er ligeledes kompetente medarbejdere, som er i stand til at udføre og kontrollere funktioner omkring 

udvikling. Forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af de immaterielle aktiver 

(Wittendorff, 2018).  

 

En lønindkomst vil derfor afspejle den markedsværdi, som de vigtige funktioner er værd. En allokering 

af indtægt, der er højere end denne markedsværdi vil derfor være i strid med armslængdeprincippet. 
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Dette skyldes, at der altså ikke ville være tale om en aflønning, der ville ske mellem to uafhængige 

parter, da markedsværdien ikke er på samme niveau, som en personfunktion (Wittendorff, 2018).  

 

Wittendorff mener, at vigtige funktioner som aflønnes på anden måde end kostplusmetoden er en 

forvridning af markedstransaktioner (Wittendorff, 2018).  

For at modargumentere Wittendorffs påstand, er der bag denne tankegang tale om særlige funktioner, 

som kompetente personer ikke er i stand til at udføre alene som personfunktioner.  

De særlige funktioner består af at være ekskluderende i forhold andre parter som må anvende det 

immaterielle aktiv, samt udføre geografiske restriktioner. Det er ligeledes tale om påvirkning af 

levetiden. Grunden til, at jeg ikke mener at disse funktioner kan klassificeres som personfunktioner, 

skyldes at enkelte personer ikke vil have mulighed eller forudsætninger for at styre disse udenfor 

koncernmedlemmets ressourcer og kompetencer.  

En anden måde Wittendorffs påstand kan mdargumenteres, er at personer, som udfører særlige 

funktioner også ville modtage kompensation for disse personfunktioner. Der er altså sammenhæng 

mellem kompetencer og kompensering.  

Afslutningsvist må det forventes, at en organisation af OECD’s størrelse har foretaget tilstrækkelig 

dataundersøgelse omkring uafhængige parters kompensationsaftaler for at vurdere, at dette er inden 

for armslængdeprincippet, samt at kompenseringsmetoden stemmer overens med uafhængige parters 

metode.  

 

Derefter diskuteres at Transfer Pricing Guidelines 2017 nu anvender en faktuel risikoallokering, i form 

af at en udelukkende investering uden udførsel eller kontrol af funktioner og risici enten kan give et 

risikotilpasset eller risikofri afkast i forhold til graden af udførsel, påtagelse og kontrol over funktioner 

og risici (Wittendorff, 2018). 

På samme måde mener Wittendorff, at dette er i strid med armslængdeprincippet. Dette skyldes, at 

Wittendorff mener, at dette er en forvridning af indkomstallokering i relation til 

markedstransaktioner.  For markedstransaktioner er kontraktuel risikoallokering og kapital 

afgørende for afkastet. Et risikojusteret eller risikofrit afkast er altså ikke i overenstemmelse med, 

hvad der kan forventes af at ske mellem uafhængige parter (Wittendorff, 2018).  
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For at modargumentere Wittendorffs påstand, kan det siges, at ved almindelig investering afhænger 

afkastet af risikovilligheden. Såfremt der er en høj risikovillighed vil der, alt andet lige, være et højere 

afkast. Såfremt der ikke er risiko forbundet med investeringen vil afkastet også afspejle denne 

risikovillighed.  Dette kan henføres til den risikovillighed der ligger i investeringen fra det enkelte 

koncernmedlem. Såfremt denne part er villig til at påtage sig risikoen, må afkastet være tilpasset 

denne risikovillighed og afkastet fra investeringen skal derfor tilpasses.  

 

 

Yderligere diskturerer Wittendorff, at han ikke er enig i, at allokeringen af indkomst skal ske på 

baggrund af det funktionelle bidrag. Dette skyldes at der sker en underminering af værdien af 

ejendomsretten af det immaterielle aktiv. I en tidligere sag i amerikansk skatteret blev det fastslået, at 

værdien af ejendomsretten overstiger værdien af brugsretten. I OECD har man i stedet taget et 

standpunkt, som blev fremført af Danmark, Tyskland og USA i 1975. I dette standpunkt fremgår, at 

formålet med en overdragelse af immaterielle aktiver ikke kan forstås. Af denne grund er 

overdragelsen et udtryk for ønske om at undgå skatteforpligtelsen i et bestemt land (Wittendorff, 

2018).  

Dette kan modargumenteres med OECD’s ønske om, at undgå skatteplanlægning. Selvom der er tale 

om et gammelt standpunkt, kan dette fortsat være gældende.  

Man har, som nævnt tidligere erfaret, at der sker et salg af immaterielle aktiver for at allokere 

skatteforpligtelsen til lavbeskatningslande, hvorfor standpunktet nu er gældende igen.  

 

 

Afslutningsvist mener Wittendorff, at der ved overdragelsen af immaterielle aktiver skal ske en 

objektkvalissifikation efter skattelovgivningens almindelige regler frem for armslængdeprincippet.  

I intern dansk lovgivning findes der ikke et retsgrundlag for OECD’s nye definition af immaterielle 

aktiver, hvorfor denne ikke kan tilskrives retskildeværdi (Wittendorff, 2018).  

 

OECD’s nye definition af immaterielle aktiver løsriver sig fra definitionen af immaterielle aktiver i 

andre skattemæssige henseender.  
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Dette betyder, at der opstår en risiko for dobbeltbeskatning eller dobbelt-ikke-beskatning. Dette 

skyldes, at der kan forekomme tilfælde, hvor fænomener ikke kvalificerer sig som immaterielle aktiver 

efter skattelovgivningens regler, men ifølge OECD’s definition kvalificerer fænomenet sig som et 

immaterielt aktiv eller omvendt (Wittendorff, 2018).  

Dette kan ligeledes forstås som, at såfremt der ikke er ens skattemæssige definitioner på immaterielle 

aktiver, vil det betyder at ændringerne af definitionen ikke har den tiltænkte effekt.  

Wittendorffs forudsætnning for dette argument bunder i, at der i LL §2 ikke er hjemmel til anvendelse 

af Transfer Pricing Guidelines 2017, da vejledningen er i strid med armslængdeprincippet. Såfremt 

antagelsen er, at Transfer Pricing Guidelines 2017 overholder armslængdeprincippet, vil dette 

argument ikke længere være holdbart. Opmærksomhed skal dog drages til det punkt, at der bør være 

en overenstemmelse mellem definitionen i Transfer Pricing Guidelines 2017 samy definitionen i andre 

skattemæssige henseende, for at skabe en mere ensartet retsenhed globalt.  

 

For at sammenfatte ovenstående, vurderer Wittendorff, at Transfer Pricing Guidelines 2017 er i strid 

med armslængdeprincippet om, at alle transaktioner skal foretages på markedsmæssige vilkår.  

Dette skyldes, at der er et ønske om at aflønning af personfunktioner bliver for høj i forhold til 

markedsværdien som er lønomkostningen, at investering kun fører til risikotilpasset eller risikofrit 

afkast, at der skal foretages priskorrigering tilbage i tid samt at brugsretten vægter højere end 

værdien af ejendomsretten.   

 

Det an endvidere sammenfattes til, at OECD har nået sine mål for at skabe en vejledning, der 

forebygger en aggressiv skatteplanlægning for at flytte skatteforpligtelsen til lavbeskatningslande.  

Det kan selvfølgelig altid diskuteres, hvorvidt der er tale om strid med armslængdeprincippet. 

Afslutningsvist fremgår det også, at det fortsat er muligt at lave en aggressiv skatteplanlægning, for at 

sikre at indkomst allokeres til lavbeskatningslande.  

Af denne grund kan det diskuteres om OECD har nået sit mål for at undgå dette helt.  

 

Wittendorff diskuterer ligeledes, hvordan disse ændringer vil sikre formålene for BEPS-projektet.  

Det primære formål i forbindelse med BEPS projektet var, at det ikke længere skulle være muligt at 

foretage en aggressiv skatteplanlægning for at flytte indkomsten til lavbeskatningslande. Ved 
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ovenstående vil man altså sikre, at afkastet af de immaterielle aktiver ikke bliver flyttet til 

funktionssvage selskaber i lavbeskatningslande.  

 

Wittendorff forklarer hertil, at der med Transfer Pricing Guidelines 2017 fortsat er mulighed for at 

foretage en aggressiv skatteplanlægning (Wittendorff, 2018).  

Dette sker ved at funktionerne og kontrollen heraf flyttes til lavbeskatningslande, samtidig med at 

risici og aktiver forbliver i højbeskatningslande. På denne måde kan der fortsat foretages en 

skatteplanlægning, hvor skatteforpligtelsen flyttes, og stadig er inden for lovgivningen.  

 

4.3 VURDERING AF LL§2 KONTRA TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017 

For at starte ved LL §2, omtalte denne lov hverken OECD’s modeloverenskomst artikel 9, stk. 1 eller 

OECD Transfer Pricing Guidelines. Undertitlen til lov nr. 432 af 26. juni 1998, som gennemførte LL §2 

hedder dog ”Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapitalisering” (Wittendorff, 

2018).  

 

For derefter at bevæge os over  statsskattelovens (SL) §§4-6 indeholdte denne lov hjemmel til 

priskorrektion som er i overenstemmelse med OECD’s princippet for transfer pricing.  

Efter TfS 1998, 199 H var der dog et behov for at lovfæste armslængdeprincippet, hvorfor 

nedenstående bemærkning blev anført:  

 

”Der er et internationelt anerkendt princip, at interesseforbundne parter skal handle på 

armslængdevilkår. OECD har udstedt retningslinjer om hvilke principper og fremgangsmåder, som 

internationalt kan anerkendes ved ligningen i transfer pricing-sager. Disse retningslinjer er baseret på 

armslængdeprincippet. Samtlige OECD-lande – herunder Danmark – har tilsluttet sig disse retninglinjer. 

De nye danske regler er indført ved lov nr. 131 af 25. februar 1998 om ændring af skattekontrolloven og 

skattestyrelsesloven er således i overenstemmelse med OECD’s retningslinjer.” (Wittendorff, 2018)131 

 

                                                             

131 Citat fremgår af s. 69 
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Ud fra denne bemærkning til LL §2 kan det udledes at:  

 LL§2 hvilet på et armslængdeprincip 

 Danmark anvender OECD Transfer Pricing Guidelines som vejledning til 

armslængdeprincippet  

 Skattekontrollovens (SKL) §3B hviler på retninglinjerne i OECD Transfer Pricing Guidelines  

 

Det fremgår ikke af LL §2, at denne lov skal fortolkes med OECD’s modeloverenskomst artikel 9, stk. 1. 

Der refereres dog til grundlæggende princippet for transfer pricing, hvor LL §2 var identisk med den 

dagældende selskabsskatteloven (SEL) §12. I den dagældende SEL §12 fremgik, at denne lov er baseret 

på modelsoverenskomstens artikel 9, stk. 1 (Wittendorff, 2018).  

 

Endvidere refererer SKL §3B til retninglinjerne udstedt af OECD. Ved forarbejderne til SKL §3B blev 

det vedtaget ved lov nr. 131 af 25. februar 1998. I forarbejderne til SKL §3B fremgår OECD’s 

modelsoverenskomst artikel 9, stk. 1, som er definitionen af armslængdeprincippet, samt at 

skattemyndighederne i Danmark vil anvende OECD Transfer Pricing Guidelines som vejledning til at 

følge armslængdeprincippet. Denne lov må ligeledes vuderes, at være en integreret del af 

forarbejderne til LL §2 (Wittendorff, 2018).  

 

For at opsummere på lovgrundlaget har LL §2 afsæt i OECD’s modelsoverenskomst artikel 9, stk. 1. 

Dette armslængdeprincip fortolkes i OECD Transer Pricing Guidelines, jf. SKL § 3B. Dette kan lade sig 

gøre, da OECD’s retningslinjer er indarbejdet i dansk lovgivning ved en lovhenvisning (Wittendorff, 

2018).  

 

Da OECD’s retninglinjer blev indarbejdet i dansk satteret i 1998, blev der ikke taget stilling til løbende 

opdatering af OECD Transfer Pricing Guidelines. Dette betyder, at der ikke er klart beskrevet i 

forarbejderne om, det er Transfer Pricing Guidelines fra 1998 som skal anvendes statisk, eller om 

Transfer Pricing Guidelines skal anvendes dynamisk i forhold til den mest opdaterede vejledning 

(Wittendorff, 2018).  
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Såfremt der er ændringer i OECD Transfer Pricing Guidelines, kan dette ikke sidestilles med 

lovmotiver, når LL §2 fortolkes. Disse ændringer skal derfor behandles på samme måde som 

modeloverenskomsten og kommentarer hertil, til fortolkning af intern dansk lovgivning. Med denne 

behandling bliver nye dele af Transfer Pricing Gudelines svækket når LL §2 fortolkes (Wittendorff, 

2018).  

 

Ved anvendelsen af modeloverenskomsten tages hensyn til bl.a. en international retsenhed. Det må af 

denne grund forventes, at domstolene tager hensyn til ændringer i Transfer Pricing Guidelines, 

såfremt disse ændringer fortsat er inden for armslængdeprincippet. Såfremt disse ændringer ikke er 

inden for armslængdeprincippet, må det forventes, at Transfer Pricing Guidelines ikke kan være 

grundlag for fortolkning af LL §2 (Wittendorff, 2018).  

 

Ifølge OECD er ændringerne fra Transfer Pricing Guidelines 2010 til Transfer Pricing Guidelines 2017 

udelukkende en præcisering af armslængdeprincippet. Wittendorff mener dog at, der er sket en skift 

fra en prisbaseret norm, til en norm som indeholder et priselement samt et økonomisk 

substanselement (Wittendorff, 2018).  

 

Samtidig mener Wittendorff, jf. tidligere afsnit, at Transfer Pricing Guidelines 2017 afviger væsentligt 

fra både armslængdeprincippet samt fra tidligere version af vejledning, at den nye vejledning ikke kan 

være grundlag for fortolkning af LL §2   

 

Det er dog vigtigt at understrege, at Wittendorffs holdning til om Transfer Pricing Guidelines 2017 

ikke overholder armslængdeprincippet, og der derved ikke er hjemmel til at anvende vejledningen i LL 

§2, er alene. På samme måde, som det kan modargumenteres, hvorvidt Transfer Pricing Guidelines 

2017 overholder armslængdeprincippet, kan det ligeledes modargumenteres, hvorvidt der er hjemmel 

i LL §2 til anvendelse af Transfer Pricing Guidelines 2017.  
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4.4 DELKONKLUSION  

Transfer Pricing Guidelines 2010 har ikke været effektiv nok til at undgå en aggressiv 

skatteplanlægnng. Multinationale koncerner havde mulighed for ved brug af fx Double Irish metoden, 

at flytte en stor del af afkastet fra et immaterielt aktiv til lavbeskatninglande som Bermuda.  

 

Der har i Transfer Pricing Guidelines 2010 ligeledes været en snæver definition af immaterielle 

aktiver, som betyder, at fænomener som ikke passede ind i denne defnitition ikke ville blive 

kompenseret, selvom det ville være tilfældet mellem to uafhængige parter.  

 

Ved udarbejdelsen af Transfer Pricing Guidelines 2017 er der opstillet formål for dette. I denne opgave 

er 2 af disse formål gennemgået. Disse formål har haft fokus på at undgå en skatteplanlægning og give 

en mere fair fordeling af den skattepligtige indkomst til de lande indkomsten vedrører. Det kan helt 

overordnet siges at disse to formåle er opnået af OECD (OECD, 2015).  

 

Et af formålene har været en ny definition af immaterielle aktiver, som medtager alle fænomener, som 

ville blive kompenseret mellem uafhængige parter. Dette formål er opnået, dog diskuterer Wittendorff, 

at definitionen ikke stemmer overens med andre skatteæssige definitioner, hvilket kan give risiko og 

udfordringer i forhold til både dobbeltbeskatning og dobbelt-ikke-beskatning (OECD, 2015).  

 

Et andet formål har været, at allokerer profit i forhold til værdiskabelse af det immaterielle aktiv. 

Wittendorff mener, at dette formål er i strid med armslængdeprincippet, da der sker en forvridning af 

markedstransaktioner (OECD, 2015).  

 

Dette skyldes, at allokering efter bidrag til værdiskabelsen ved funktioner, som involverer udvikling, 

forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det immaterielle aktiv ikke er i 

overenstemmelse med, hvad to uafhængige parter ville gøre. Wittendorff mener, at disse funktioner, 

skal allokeres ud fra kostplusmetoden, da der er tale om personfunktioner. Dog er der tale om særlige 

funktioner, hvorfor det kan betyde, at dette skal aflønnes anderledes. Endvidere mener Wittendorff, at 

allokeringen i forhold til det funktionelle bidrag underminerer ejendomsrettens betydning.  
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Derudover mener Wittendorff, at det er i mod armslængdeprincippet, at anvende et risikojusteret eller 

risikofrit afkast, da der ligelgedes sker en forvridning af markedstransaktioner. Dette kan dog 

modargumenteres med tankegangen om, at et afkast svarer til den risik, som er forbundet med 

investeringen.  

Ligesom der kan findes argumenter for, at Transfer Pricing Guidelines er i strid med 

armslængdeprincippet, kan der endvidere argumenteres i mod dette.  

 

Afslutningsvist betyder ovenstående, at OECD har været i stand til at opnå de formål, som blev opstillet 

i forbindelse med BEPS-projektet. Det kan dog diskusteres, hvorvidt denne ændring er i 

overenstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

Yderligere mener Wittendorf ikke, at Transfer Pricing Guidelines 2017 kan anvendes som fortolkning 

af LL §2. Dette skyldes, at Wittendorff mener, at såfremt ændringer i Transfer Pricing Guidelines er 

inden for armslængdeprincippet, skal domstolene tage hensyn til disse ændringer, da forarbejderne til 

LL §2 fra 1998 ikke nævner om Transfer Pricing Guidelines skal anvendes statisk eller dynamisk. Da 

Wittendorf ikke mener, at ændringerne i Transfer Pricing Guidelines 2017 er en justering, men i strid 

med armslængdeprincippet, kan Transfer Pricing Guidelines 2017 ikke anvendes til fortolkning af LL 

§2. SÅFREMT Transfer Pricing Guidelines 2017 overholder armslængdeprincippet vil der stadig være 

hjemmel til anvendelse af dette.  
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5 KONKLUSION  

REDEGØR FOR DEN BAGGRUND, DER LIGGER TIL GRUND FOR TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017 

BEPS-projektet, som blev vedtaget ved G20-topmøde i Rusland, lå til grund for udarbejdelse af 

præcisering af Transfer Pricing Guidelines 2010 til Transfer Pricing Guidelines 2017. Et af de 

actionplans, som ligger til grund for præcisering af armslængdeprincippet for transaktioner, der 

involverer immaterielle aktiver er action 8. OECD har erfaret at store multinationale koncerner 

foretager en aggressiv skatteplanlægning, som betyder, at koncernerne, inden for lovgivningens 

rammer, har flyttet den skattepligtige indkomst til lavbeskatningslande for at sikre en lav skattebyrde.  

 

FORETAG EN KOMPARATIV ANALYSE AF TRANSFER PRICING GUIDELINES 2010 OG 2017, FOR AT 

KLARLÆGGE DE FORSKELLE DER LIGGER IMELLEM DISSE VEJLEDNINGER.   

For at starte med definitionerne, er der en tydelig forskel på definitionen af immaterielle aktiver 

mellem de to vejledninger. Transfer Pricing Guidelines 2010 har fokus på kategoriseringen af 

immaterielle aktiver i form af immaterielle produktionsaktiver og marketingaktiver.  

I vejledningen fra 2017 er der mere fokus på at skabe den rigtige definition, som hverken er for 

snæver eller for bred. Der er ligeledes en definition af unikke og værdifulde immaterielle aktiver i 

Transfer Pricing Guidelines 2017, hvilket ikke er tilfældet for vejledningen tilbage fra 2010. Dette er et 

udtryk for præcisering og forståelse for den forskellige natur i multinationale koncerner sammenholdt 

med naturen i transaktioner mellem uafhængige parter.  

Afslutningsvist er der i Transfer Pricing Guidelines 2017 en bred definition af overdragelse og en 

eksplicit definition af udnyttelse. I Transfer Pricing Guidelines 2010 fremgår en definition af 

overdragelse, som kan forstås forholdsvist snæver, derudover fremgår der ikke en eksplicit definition 

af udnyttelse af immaterielle aktiver.  

 

For yderligere at bevæge opgaven videre til sammenlignelighedsanalysen er der forskel på måden 

samenlignelighedsfaktorerne anvendes.  

I Transfer Pricing Guidelines 2010 er der fokus på realydelsens egenskaber, i form af restriktioner, 

kontraktvilkår, som fastsætter den juridiske ejer og den berettigede part til afkast samt 

funktionsanalyse, som er grundlag for valg af bedst egnede metode.  

I Transfer Pricing Guidelines 2017 er der fokus på i samme sammenlignehedsfaktorer men andre 

forhold. Realydelsens egenskaber, hvor der er fokus på typen af de immaterielle aktiver, 
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kontraktvilkår, for at fastsætte rollerne for koncernmedlemmerne samt funktionsanalyse, som er en 

dybdegående analyse til forståelse af de funktioner, der udføres, aktiver, som anvendes, og risici, som 

påtages i forbindelse med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af det 

immaterielle aktiv. Der er endvidere forskel på de overvejelser, som ligger til grund for 

prisfastsættelsesmetoderne.  

For sammenlignelighedsjusteringer er der forskel i vejledningerne. I Transfer Pricing Guidelines 2017 

forklares, at der skal vises påpasselighed, da forskelle kan have stor økonomisk værdi. I vejledningem 

fra 2010 fremgå der ikke i kapital 6, hvordan skatteyder eller skattemyndighed skal forholde sig til 

sammenlignelighedsjusteringer. Det må af denne grund antages, at det samme gør sig gældende for 

andre kontrollerede transaktioner. Dette betyder, at såfremt justeringerne kan måles pålideligt skal 

disse foretages.  

 

I den komparative analyse er valg af bedst egnede metode gennemgået. Begge vejledninger berører 

muligheden for at anvende CUP-metoden. Transfer Pricing Guidelines 2017 giver mulighed for 

anvendelse af alle fem metoder for transaktioner, som vedrører udnyttelse af immaterielle aktiver. 

Endvidere giver vejledningen mulighed for anvendelse af profit split metoden, såfremt det ikke 

forekommer referencetransaktioner til sammenligning, hvilket er en forskel fra Transfer Pricing 

Guidelines 2010. Værdiansættelsesteknikker til fastsættelse af værdien til overdragelse af det 

immaterielle aktiv ved at tilbagediskonterer de forventede fremtidige frie pengestrømme kan ligeledes 

anvendes i Transfer Pricing Guidelines 2017, men nævnes ikke i Transfer Pricing Guidelines 2010.  

 

Afslutningsvist er afsnittet om immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte på 

overdragelsestidspunktet, gennemgået. Der er i Transfer Pricing Guidellines 2017 få justeringer i 

forhold til Transfer Pricing Guidelines 2010, men i det store hele er begge afsnit ens.  

 

VURDER HVORVIDT, DE TILPASNINGER DER GØR SIG GÆLDENDE, ER DÆKKENDE FOR DE 

UDFORDRINGER DER GJORDE UDARBEJDELSEN AF TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017 RELEVANT 

SAMT VURDERER, HVORVIDR TRANSFER PRICING GUIDELINES 2017 KAN ANVENDES TIL FORTOLKNING 

AF LL §2.  

For at starte ved Transfer Pricing Guidelines 2010 har denne vejledning givet multinationale 

koncerner mulighed for at foretage en aggressiv skatteplanlægning, ved brug af metoder som Double 

Irish.  
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To af de formål med udarbejdelsen af Transfer Pricing Guidelines 2017 er gennemgået, og det kan 

vurderes, at disse overordnet er opnået.  

Der er, som det første, udarbejdet en bred definition af immaterielle aktiver, for at sikre, at alle 

fænomener medtages. Wittendorff mener dog, at den nye definition ikke stemmer overens med 

definitionen af immaterielle aktiver i andre skattemæssige henseende. Dette betyder, at der kan 

forekomme forskelle i behandlingen af immaterielle aktiver og lede til dobbeltbeskatning eller 

dobbelt-ikke-beskatning.  

Det andet formål med udarbejdelse af Transfer Pricing Guidelines 2017 var, at ændre 

indkomstallokeringen, så den sker på baggrund af værdiskabelsen og ikke på baggrund af juridisk 

ejerskab. Til dette formål er der både argumenter for og i mod, at dette princip overholder 

armslængdeprincippet.  

 

Afslutningsvist kan det ligeledes diskuteres, om der er hjemmel i LL §2 til anvendelse af Transfer 

Pricing Guidelines 2017, hvortil der er argumenter for og imod.  

Såfremt argumentationen er, at Transfer Pricing Guidelines 2017 er i strid med armslængdeprincippet, 

vil der ikke være hjemmel til anvendelse af denne vejledning, da der ikke er en lovhenvisning til brug 

af vejledningen.  

Er argumentatinen derimod, at Transfer Pricing Guidelines 2017 overholder armslængdeprincippet 

betyder det, at der foreligger en lovhenvisning med hjemmel til anvendelse af Transfer Pricing 

Guidelines 2017. Den efterfølgende diskussion ligger dog i, at der i forarbejderne til LL §2 ikke tages 

stilling til, om Transfer Pricing Guidelines anvendes statisk eller dynamisk ved udarbejdelse i 1998. 

Der er altså ikke en klar konklusion om, hvorvidt der er hjemmel til anvendelse af Transfer Pricing 

Guidelines 2017 i LL §2.  
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