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Abstract 

The main focus of this exercise is to nuance and refine the already existing problem 

regarding the Transfer Pricing of a controlled transaction. In 2017, new clarifications of 

OECD TPG chapters 1, 6 and 9 were published, which is not necessarily something that all 

companies and business owners do not yet fully master. The issue with the distribution of 

intangible assets and costs between the companies will be examined, as it is important for 

companies to have insight into how to enter into agreements, so both parties (separately) 

have an advantage in concluding the agreements.  

The approach for the exercise is theoretical, where the theories are practiced by examples in 

the form of current articles by companies that are in similar situations as well as an own 

constructed business case. The focus is therefore the arm's length principle in accordance 

with OECD TPG Chapter 1, the handling of intangible assets in accordance to OECD TPG 

Chapter 6, and the treatment of internal group restructuring in accordance with OECD TPG 

Chapter 9.  

In the own constructed company case with Danish parent company as principal, intangible 

assets are moved to the Group's production company. In this internal group restructuring, 

functions, employees and transfer of risk are moved and the case will therefore analyze how 

there must be paid for compensation for the transfer of the intangible asset.  

With the new clarifications in TPG 2017 chapters 1, 6 and 9, the OECD tries to limit incorrect 

income allocation, and prevent a group company that supports a subsidiary from becoming 

a weak company, which moves capital between the group. The new clarifications also aim 

to ensure that group companies not only invest in intangible assets to earn returns.  

In the own constructed company case, OECD TPG chapters 1, 6 and 9 are used, thus it can 

be clarified what companies should be aware of when the company conducts controlled 

transactions. When a Danish parent company transfers "something of value", the company 

must receive compensation, while the receiving company must be remunerated by the 

added value created by the company.  

  



SIDE 2 AF 82 
 

Indholdsfortegnelse 

Abstract ............................................................................................................................................. 1 

Begrebsdefinition ............................................................................................................................. 4 

1. Indledning...................................................................................................................................... 5 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................ 6 

1.2 Afgrænsning ............................................................................................................................. 7 

1.3 Metode og kildekritik ............................................................................................................. 9 

2. Præcisering af TPG 2017 kap. 1 om armslængdeprincippet ........................................................ 11 

2.1 Indledning til TPG kapitel 1 .................................................................................................... 11 

2.2 Præcisering af TPG 2017 kapitel 1 ......................................................................................... 12 

2.3 Sammenlignelighedsanalyse ................................................................................................. 14 

2.3.1 Kontraktvilkår ................................................................................................................. 16 

2.3.2 Funktionsanalyse ............................................................................................................ 18 

2.3.3 Realydelsens egenskab ................................................................................................... 23 

2.3.4 Økonomiske omstændigheder ...................................................................................... 23 

2.3.5 Forretningsstrategier ...................................................................................................... 23 

2.4 Delkonklusion .......................................................................................................................26 

3. Immaterielle aktiver jf. OECD TPG 2017 Kapitel 6 .................................................................... 27 

3.1 Definition af immaterielt aktiv ..............................................................................................28 

3.2 Overdragelse af immaterielle aktiver ...................................................................................29 

3.3 DEMPE funktionerne ............................................................................................................ 30 

3.4 Aflønning ............................................................................................................................... 32 

3.5 Værdiansættelse af et immaterielt aktiv .............................................................................. 36 

3.6 Hard-to-value ........................................................................................................................ 37 

3.7 Delkonklusion ....................................................................................................................... 39 

4. Anvendelse af OECD TPG 2017 kapitel 9 ................................................................................... 41 

4.1 Definition af begrebet omstrukturering i TPG kontekst ..................................................... 41 

4.2 TPG 2010 kapitel 9 udgaven vs. TPG 2017 Kapitel 9 udgaven ............................................. 42 

4.3 Præcisering af TPG kapitel 9 ................................................................................................ 43 

4.3.1 Eksempler på koncerninterne omstruktureringer ......................................................... 43 

4.4 De 3 faser i en koncernintern omstrukturering ................................................................... 45 



SIDE 3 AF 82 
 

4.5 Kompensation for omstruktureringen ................................................................................ 46 

4.6 Overførsel af immaterielle aktiver ...................................................................................... 48 

4.7 Aflønning efter omstrukturering .......................................................................................... 50 

4.8 Hjemmel til beskatning ved interne omstruktureringer ..................................................... 51 

4.9 Delkonklusion ....................................................................................................................... 52 

5. Anvendelse af TPG 2017 kap. 1, 6 & 9 på EMC-Koncernen ........................................................ 53 

5.1 introduktion til Easy Multi Carrier A/S ................................................................................ 53 

5.1.1 Easy Multi Carrier A/S’s historie ..................................................................................... 54 

5.1.2 Easy Multi Carrier A/S’s produktkarakteristika ............................................................. 55 

5.1.3 Easy Multi Carrier A/S’s forretningsstrategi .................................................................. 57 

5.2 EMC A/S koncernen før omstruktureringen........................................................................ 58 

5.2.1 Identifikation af det immaterielle aktiv og væsentlige økonomiske risici. ................... 58 

5.2.2 Identifikation af den interne aftale relateret til det immaterielle aktiv ...................... 60 

5.2.3 Analyse af FAR og udførsel af DEMPE funktioner samt tilhørende risici ................... 60 

5.2.4 Vurdering af overensstemmelse mellem kontraktvilkår og FAR-profiler .................... 61 

5.2.5 Afgrænsning af den kontrollerede transaktion i forbindelse med DEMPE .................62 

5.2.6 Prisfastsættelse af den afgrænsede kontrollerede transaktion ..................................... 63 

5.3 Omstruktureringen af EMC-koncernen .............................................................................. 64 

5.3.1 Årsag til omstruktureringen .......................................................................................... 64 

5.3.2 Ændring ved omstruktureringen ................................................................................... 65 

5.3.3 Kompensation ................................................................................................................ 66 

5.4 Efterfølgende resultatfordeling i EMC koncernen ...............................................................67 

5.5 Delkonklusion ...................................................................................................................... 68 

6. Konklusion ..................................................................................................................................70 

7. Perspektivering ........................................................................................................................... 73 

Kildehenvisning .............................................................................................................................. 75 

Bilag 1: Nutella ................................................................................................................................78 

Bilag 2: Selvangivelse blanket for kontrollerede transaktioner ....................................................79 

Bilag 3: Ambu A/S .......................................................................................................................... 80 

Bilag 4: Novo Nordisk ..................................................................................................................... 81 

Bilag 5: Figur og skema oversigt .....................................................................................................82 

 



SIDE 4 AF 82 
 

Begrebsdefinition  

 

APA     Advanced Pricing Agreements  

CUP     Comparable Uncontrolled Pricing (Method)  

DEMPE  Development, Enhancement, Maintenance, Protection, 
Exploitation 

EBIT  Earnings before interest and taxation  

FAR  Funktioner, aktiver og risiko  

HTVI  Hard-to-value Intangibles  

LL  Ligningsloven  

MAP     Mutual Agreement Procedures  

NCP Net Cost Plus 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development  

PLI  Profit Level Indicator  

TNMM     Transactional Net Margin Method 

TPG     (OECD’s) Transfer Pricing Guidelines  
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1. Indledning  

Virksomheder handler med hinanden på kryds af landegrænser. Ofte sker handlen ud fra 

udbud og efterspørgsel. Men hvad sker der når der ikke er tale om udbud og efterspørgsel? 

Kan to virksomheder blot fastsætte prisen når de handler med hinanden når de samtidig 

indgår i samme koncern? Hvad sker der med resultatfordelingen i forbindelse med 

indtægter og omkostninger og dernæst den skattepligtige indkomst samt beskatningen 

heraf og hvad skal en koncern være opmærksom på, når der foretages en koncernintern 

omstrukturering, hvori der indgår immaterielle aktiver?  

Denne hovedopgave vil besvare nogle af de spørgsmål, der opstår ved samhandel mellem 

netop koncernforbundne selskaber.  

Internationaliseringen eller nærmere globaliseringen har været med til at adskille 

funktioner på tværs af landegrænser, hvorfor værdikæden også opdeles og derved gøres 

det mere kompliceret at analysere, hvor værdien skabes og dertil hvem der har retten til 

indregning af indtjeningen, samt omkostninger der er forbundet hermed. På baggrund af 

denne komplikation, har OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) udarbejdet regelsæt, som gælder på tværs af landegrænser og disse regelsæt 

er tænkt til at skulle fungere som standard til landenes egne dobbeltbeskatnings-

overenskomster.  

I 2017 blev en ny udgave af OEDC’s Transfer Pricing Guidelines offentliggjort. Udgaven fra 

2017 er derfor stadig aktuel og koncerner skal derfor tage højde for denne udbygning af TPG, 

når de handler internt. Dette gælder både varer, men også immaterielle aktiver, som 

overdrages indenfor en koncern.  

Kendskabet til begrebet Transfer Pricing samt dertil hørende retningslinjerne er begrænset, 

da kompetencen ofte bliver outsourcet til jurister samt skattemyndighederne. Denne 

hovedopgave er derfor yderligere tænkt til, at udbrede kendskabet og tydeliggøre begrebet, 

for dem det er relevant for.  

Vi lever i en verden hvor innovation står højt på dagsordenen hos virksomhederne, da der 

eksisterer meget konkurrence på visse markeder. Virksomheder er nødsaget til at 

differentiere sig, samt hele tiden at forny sig. Innovationen er tilmed vigtig på de 
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markeder, som endnu ikke er blevet udnyttet. Der er derfor fortsat markeder, hvor nye 

varer ikke er distribueret og nye tendenser er en mulighed for virksomheder at udnytte. 

Ved disse muligheder kan virksomheder ofte støde ind i problemet omkring 

prisfastsættelse, da selskaberne ved differentiering, kan være så uheldige, ikke at kunne 

sammenligne prisen med andre tilsvarende varer eller ydelser.  

Selskaberne skal derfor foretage en sammenlignelighedsanalyse, som sammen med 

armslængdeprincippet, begrunder argumentet for den valgte transfer pricing. 

Sammenlignelighedsanalysen vil blive redegjort for i det efterfølgende kapitel i 

hovedopgaven.  

Hovedopgaven er til brug for den endelige eksamen på uddannelsen ’HD (regnskab og 

økonomistyring)’. Hovedopgaven er hverken akademisk eller til brug som retningslinje for 

virksomheder uden anvendelse af øvrig vejledning. 

Målgruppe  

Målgruppen for denne hovedopgave er koncerner hvori der indgår flere selskaber, som 

foretager kontrollerede transaktioner. I nedenstående afsnit om afgrænsningen for 

hovedopgaven nævnes det, at hovedopgaven ikke skelner mellem størrelsen på 

virksomheder.  

Hovedopgaven er tænkt til det formål at forfine emnet samt vejlede koncernen i, hvad den 

skal være opmærksom på, når der handles internt i koncernen, samt hvordan koncernen 

skal anvende OECD’s Transfer Pricing Guidelines.  

1.1 PROBLEMFORMULERING  

I 2017 offentliggjorde OECD nye præciseringer i OECD’s TPG udgave 2017, som derfor skal 

anvendes i virksomhederne, men da de stadig anses for værende nye for virksomhederne, 

kan der være manglende kendskab til de nye præciseringer.  

Problemstillingen med fordelingen af immaterielle aktiver, samt omkostninger mellem 

virksomhederne vil blive undersøgt, da det er væsentligt for virksomheder, at have indsigt i 

hvordan de skal indgå interne aftaler, således begge parter (separat) har en fordel i at indgå 

aftalerne. Det er ikke nok at koncernen samlet stilles bedre ved at gennemføre aftalen og 

derved transaktionen.  
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Den konkrete problemstilling er derfor hvordan OECD’s TPG kapitel 1, 6 og 9 kan påvirke 

resultatfordelingen, samt hvorledes koncernselskaberne kan overholde 

armslængdeprincippet ud fra disse kapitler. Problemformuleringen er derfor:  

Hvordan påvirker OECD’s TPG 2017 kapitel 1, 6 og 9 resultatfordelingen i en koncern samt 

hvilke anbefalinger kan sikre at et dansk moderselskab overholder armslængdeprincippet? 

Nedenstående underspørgsmål er til brug for den endelige besvarelse af 

problemformuleringen.  

Underspørgsmål  

• Hvilke anbefalinger findes relevant for et dansk moderselskab i forbindelse med de 

nye præciseringer i OECD TPG 2017 kap. 1?  

• Hvilke forhold skal et dansk moderselskab være særlig opmærksom på vedrørende 

aflønning samt overdragelse af immaterielle aktiver i henhold til det nye TPG 

kapitel 6?  

• Hvad skal et dansk moderselskab ved overdragelse af immaterielle rettigheder være 

opmærksom på som kan have indflydelse på resultatfordelingen når der sker en 

koncernintern omstrukturering?  

• Hvilke konsekvenser har en koncernintern omstrukturering, i en koncern med 

dansk moderselskab, som foretages ud fra TPG kapitel 1, 6 og 9 for 

koncernselskabernes resultatfordeling?  

1.2 AFGRÆNSNING  

Der er for denne hovedopgave foretaget nedenstående afgrænsninger, således fokus 

fastholdes på problemstillingen i hovedspørgsmålet.  

Hovedopgaven vil være gældende for danske samt udenlandske koncerner, som er fuld 

dokumentationspligtig og som rammes af præciseringerne i OECD’s TPG kapitel 1, 6 og 9. 

Fokuspunktet for hovedopgaven er derfor armslængdeprincippet i henhold til kapitel 1, 

behandlingen af immaterielle aktiver i henhold til kapitel 6 samt behandlingen af 

koncerninterne omstruktureringer i henhold til kapitel 9.  

Øvrige kapitler i OECD’s TPG vil derfor ikke blive behandlet i denne hovedopgave, hvorfor 

dokumentationspligt ikke vil blive behandlet.  
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Til at praktisere de teoretiske kapitler, behandles en egen konstrueret koncern som case. 

Formålet er heraf at belyse problemstillingen i hovedspørgsmålet. Den praktiske case vil 

tage udgangspunkt i en koncern med et dansk moderselskab og da alle informationer 

vedrørende koncernen er egen fremstillet, vil der derfor ikke være tale om nogle former af 

talgrundlag. Grundet casen, hvor det danske moderselskab ejer 100 % af datterselskaberne, 

samt at der er fokus på OECD’s modeloverenskomst artikel 9, vil hovedopgaven derfor ikke 

behandle transaktioner gældende for transparente selskaber, fysiske personer eller fast 

driftssted og hovedopgaven behandler derfor ingen af OECD’s modeloverenskomsts øvrige 

artikler.  

Grundet hovedopgavens omfang, samt at casen er egen konstrueret, vil kun de væsentligste 

teorier for problemformuleringen blive behandlet i casen. Beregninger for kompensation og 

værdiansættelse af kontrollerede transaktioner, samt værdiansættelse af immateriel aktiv vil 

ikke blive beregnet.  

Finansielle transaktioner, herunder filialer, samt service transaktioner, vil ikke blive 

behandlet, da hovedspørgsmålet i denne hovedopgave udelukkende fokuserer på 

immaterielle aktiver, som ligeledes behandles i en koncernintern omstrukturering. 

I hovedopgavens kapitel 2 behandles sammenlignelighedsanalysens del 1. 

Sammenlignelighedsanalysens del 2 vil ikke blive behandlet, da denne del findes i TPG 

kapitel 2, samt at kapitlet heraf indeholder værdiansættelsesmetoderne. En behandling af 

kapitel 2 vil derfor være for omfattende i denne hovedopgave og er ej heller relevant for 

problemformuleringen.  

Action point 8-10 indeholder vejledning til at sikre, at interne afregningspriser i koncernen 

er i overensstemmelse med værdiskabelsen i forhold til immaterielle aktiver, herunder hard-

to-value immaterielle aktiver, samt risici og finansiel kapacitet hertil. Øvrige action point vil 

ikke indgå i denne hovedopgave.  

Da der fokuseres på resultatfordelingen, det vil sige fremtidige resultater for 

virksomhederne, vil de gensidige aftaleprocedurer MAP og APA ikke blive behandlet i 

hovedopgaven, da de begge ofte benyttes bagudrettet. Hovedopgaven vil derfor ikke 

omhandle dobbeltbeskatningsoverenskomster eller udenlandske skatteregler.  
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Hovedopgaven vil ligeledes ikke behandle skattekorrektioner, da det ikke er relevant for 

problemstillingen i hovedspørgsmålet.  

1.3 METODE OG KILDEKRITIK  

Tilgangen til denne hovedopgave er teoretisk, hvor teorierne praktiseres ved eksempler i 

form af aktuelle artikler af virksomheder, som står i lignende situationer samt en egen 

konstrueret virksomhed. Det opnås ved denne tilgang i form af kvantitativ undersøgelse, at 

finde relationer, sammenhænge samt grad af troværdighed af analysen og tolkningen.  

Ved hovedopgavens kapitel 2, 3 og 4 er tilgangen eksplorativ. Ved brug af det eksplorative 

undersøgelsesdesign, frembringes spørgsmål, som senere kan indgå i en forstående 

undersøgelse. Den eksplorative undersøgelse er anvendt til det formål, at gøre 

hovedopgaven mere problemidentificerende, når der er tale om et specifikt spørgsmål1. Den 

eksplorative undersøgelse af kapitel 2 til 4 anvendes herefter i hovedopgavens kapitel 5, 

således de frembragte spørgsmål kan besvares i en forklarende undersøgelse i kapitel 5. Ved 

den forklarende undersøgelse, ønskes forklaring på konsekvenser. Den forstående 

undersøgelse har ofte et generaliserende formål2, hvilket ønskes, da valg af denne metode 

skyldes, at den er repræsentativ og hovedopgaven er derfor, som nævnt, gældende for en 

større population end den virksomhedscasen belyser.  

Selve belysningen af emnet tager udgangspunkt i den fysiske verden, da hovedopgaven er 

objektiv og belyser en virksomhed, hvilket gør dataene, som anvendes i denne hovedopgave, 

håndterbar og hvorved der ikke ses subjektivt på tingene, men derimod neutralt, således der 

nemmere kan konkluderes og at der derved ikke er uenigheder, som aldrig afklares.  

Kildekritik  

Virksomhedscasen er fiktiv, hvorfor den langt fra indeholder tilnærmelsesvis samme 

mængde informationer, som en allerede eksisterende virksomhed/koncern måtte skulle 

tage højde for.  

Ved casen er der blandt andet brugt informationer fra Miljø- og fødevareministeriet. Dato 

for udarbejdelse af data heraf er ikke bekendt, men må antagelsesvis vurderes værende 

                                                      
1 Den skinbarlige virkelighed, side 20  
2 Den skinbarlige virkelighed, side 21  
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opdateret. Yderligere er data for undersøgelser, som er fundet hos Miljø- og 

Fødevarestyrelsen, ikke holdt oppe mod andre lignende undersøgelser, da dette materiale 

ikke kunne findes.  

Hovedopgaven er kvantitativ, da der opnås en høj struktureringsgrad samt 

standardiseringsgrad, hvilket er formålet med denne hovedopgave. Hovedopgaven er derfor 

i mindre grad kvalitativ, da ikke alle teorier bliver gennemgået i dybden eller afprøvet.  

Ved brug af artikler, kan holdninger forekomme fra skribenten, som står bag artiklen. Der 

er dog i denne hovedopgave hovedsageligt hentet artikler fra mere saglige forlag, som ofte 

appellerer til læsere med højere økonomisk interesse. Der er derfor ved indhentning af data, 

taget højde for holdninger, og der er på denne måde også taget højde for validiteten. Med 

andre ord er der større sandsynlighed for, at hovedopgaves kilder er gyldige samt relevante3. 

En anden essentiel kilde til hovedopgaven er OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2017, 

som er udarbejdet i samarbejde og på kryds af medlemslandene, således der er opnået en vis 

objektivitet samt kvalitet, da denne kilde vurderes værende yderst valid.  

Hovedopgavens struktur  

Nedenstående figur 1 er med til at disponere samt strukturere hovedopgaven i dens videre 

forløb.  

Figur 1 – Hovedopgavens struktur  

 

Kilde: Egen fremstilling  

                                                      
3 Den skinbarlige virkelighed, side 84  
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2. Præcisering af TPG 2017 kap. 1 om armslængdeprincippet  

OECD’s TPG kapitel 1 omhandlende armslængdeprincippet og vil i dette kapitel blive 

behandlet, således vejledningen om den nye præcisering af kapitlet, samt behandling af 

sammenlignelighedsanalysen, kan frembringe relevante aspekter heraf.  

2.1 INDLEDNING TIL TPG KAPITEL 1  

Transfer pricing går grundlæggende ud på, at virksomheder skal handle mellem hinanden, 

ud fra de samme vilkår, som andre virksomheder ville gøre, hvis disse ikke var 

koncernforbundne. Det vil alt andet lige sige at priser og vilkår skal være det samme, som 

det to uafhængige parter ville have aftalt. Der er her tale om betegnelsen ’The separate entity 

approach’.  

Dette er gældende for dansk lov jævnfør Ligningsloven § 2. Ligningsloven § 2 er den danske 

lov, hvori der står beskrevet at virksomheder, som er koncernforbundne, skal have en 

resultatfordeling i overensstemmelse med det uafhængige parter vil have. Til afgørelse af 

prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner, som opstår på tværs af landegrænser, gør 

virksomheder rundt om i verden, brug af OECD’s modeloverenskomst artikel 9, som er en 

internationalt anerkendt standard, som fungerer som retningslinjer, fordi landende har 

tilsluttet sig principperne. Til brug heraf eksisterer OECD’s Transfer Pricing Guidelines 

(TPG), som er en vejledning, som virksomheder samt tilhørende landes skattemyndigheder 

anvender til vurdering af korrektheden af resultatfordelingen vedrørende de kontrollerede 

transaktioner. OECD’s modeloverenskomst artikel 9 er derfor svarende til Ligningsloven § 

2, som begge henviser til OECD’s TPG.  

OECD’s TPG er ikke entydig, da den blot er til brug for vejledning og ikke er lov, dog står 

der i LL §2 at de danske skattemyndigheder skal anvende den seneste udgave af OECD’s 

TPG, når de kontrollerede transaktioner skal vurderes4. Retningslinjerne i TPG er derfor til, 

for at sikre de kommercielle og finansielle forhold i en koncern, ikke påvirker de interne 

afregningspriser, men derimod at det sker ud fra de samme markedskræfter, som 

uafhængige parter også er bestemt til.5   

                                                      
4 Den juridiske vejledning – C.D.11.2.1   
5 OECD TPG 2017 Kapitel 1, pkt. 1,2  
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TPG vejledningen om transfer pricing fra OECD er udarbejdet i fællesskab mellem 

medlemslandene og eksisterer for at sikre, at beskatningen sker i de lande hvor værdien 

skabes, samt for at undgå dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatninger vil alt andet lige ikke 

fremme verdenshandlen, da dette bevirker at koncerns indkomst beskattes i flere lande. 

Opstår der dobbeltbeskatning, vil virksomheder derfor ikke handle på kryds af 

landegrænser, da det også vil reducere virksomhedernes fremtidige investeringer, som heraf 

vil forringe verdenshandlen.  

Yderligere eksisterer OECD’s TPG vejledning for at der ikke sker ’ikke-beskatning’ 

situationer. Med dette menes det at virksomhederne ikke må kunne skjule indtægter i de 

lande, hvor der er en lempeligere skat eller slet ingen skat. Virksomhederne kan også 

anvende OECD’s TPG vejledning til omkostningerne, da disse skal fratrækkes i de respektive 

lande og derved afspejle virksomhedernes faktiske adfærd, herunder hvilket selskab som har 

kontrol hermed. Når virksomhederne anvender OECD’s TPG vejledning, kan 

virksomhederne undgå at ende i langvarige konflikter med skattemyndighederne om 

hvordan beskatningen skal ske. Koncerner kan på denne måde opnå den retsmæssige 

skattepligtige indkomst, i de lande hvor koncernen måtte have aktiviteter. 

Resultatfordelingen, herunder OECD’s TPG vejledning om fastsættelse af omkostninger 

eller indtægter er netop de objekter, som vil blive analyseret i denne hovedopgave.  

2.2 PRÆCISERING AF TPG 2017 KAPITEL 1  

Virksomheder som indgår i en koncern, bør prioritere samt vurdere koncernens 

resultatfordeling, således den afspejler indtægter og omkostninger i overensstemmelse med 

OECD’s TPG 2017. I 2017 udgaven var der præciseringer til TPG’s tidligere udgave fra 2010. 

Hovedopgaven vil kunne hjælpe virksomheder med at få et overblik over de nye 

præciseringer i TPG kapitel 1, således hovedopgaven kan bidrage til den videre anvendelse 

samt implementering heraf i koncernen.  

Sammenholder man TPG 2010 og TPG 2017, er der en øget fokusering på de ansatte, hvoraf 

præciseringen lægger vægt på vigtigheden af beslutningstager funktioner, når 

funktionsanalysen anvendes. Når en kontrolleret transaktion skal sammenlignes med 

uafhængige transaktioner, ligger fokus derfor på de tre overordnede faktorer som er aktiver, 

risici og funktioner. I TPG 2010 vægtede de tre faktorer, aktiver, risici og funktioner på 
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niveau med hinanden, men i TPG 2017 versionen er fokus større på udførslen og kontrollen 

af funktioner. I figur 2 nedenfor er vigtigheden af beslutningstagen vist, ved at funktioner i 

TPG 2017 versionen er betydelig større. Der er derfor nu i højere grad et spørgsmål om, om 

der eksisterer kontrol af funktioner, samt substans i henhold til de ansatte i de 

vedkommende koncernselskaber.  

Figur 2 – Vægtfordeling/vigtigheden af beslutningstager funktioner  

 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TGP 2017 kapitel 1 

Præciseringen der kom i 2017 medførte at TPG kapitel 1 om armslængdeprincippet er blevet 

dobbelt så stor, hvilket er en stor udbygning.  

Skattestyrelsen mener dog at der kun er tale om præciseringer af det tidligere TPG kapitel 1, 

på trods af at der er tale om en stor udbygning af vejledningen. Den 23. marts 2018 har 

Skatteministeren udtalt følgende til Folketingets skatteudvalg:  

 ”Action point 8-10 har medført en opdatering af OECD’s Transfer Pricing Guidelines, som 

har betydning for fortolkningen af den danske transfer pricing-regel i ligningslovens § 2. Der 

er alene tale om præciseringer og udbygninger af armslængdeprincippet. Der har derfor ikke 

været behov for lovændringer.”6  

OECD ser de nye præciseringer som værende en opdatering samt en revidering af guidelines, 

jævnfør følgende udmeldelse:  

”In the area of transfer pricing, the guidance on the arm’s length principle has been upgraded 

to ensure that what dictated results is the economic rather than the paper reality7”  

                                                      
6 Skatteministeriet, Svar på spørgsmål nr. 278 af 2. marts 2018  
7 OECD/G20 BEPS 2015 Final Reports information Brief, side 5   
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Med ovenstående menes, at den nye præcisering i TPG 2017 sikrer, at resultater ikke dikteres 

ud fra hvad der står sort på hvidt i en intern koncernkontrakt, men derimod ud fra de faktisk 

forhold og de økonomiske omstændigheder heraf.  

“The revised guidance clarifies how risks and risks-related returns are to be allocated within 

a group of companies, how returns on intellectual property (IP) shall be allocated, with 

detailed guidance on the transfer pricing treatment of synergies, location-savings and local 

market features, as well as assembled workforce. Recognizing the difficulty in valuing IP, a 

special approach for hard-to-value intangibles has been devised.8”  

De nye præciseringer i TPG 2017 tydeliggør, hvordan risici og risici-relaterede afkast skal 

fordeles i en koncern og hvordan resultatfordelingen ved immaterielle aktiver skal fordeles. 

Med i præciseringerne følger en detaljeret vejledning om behandlingen af koncern 

synergier, lokalbesparelser og de lokale markedsforhold, samt en samlet arbejdsstyrke. 

Præciseringen indeholder også yderligere vejledning til behandling af immaterielle aktiver.  

2.3 SAMMENLIGNELIGHEDSANALYSE  

Når man taler om at armslængdeprincippet, anvendes begrebet ”the seperate entity 

approach” da de kontrollerede transaktioner skal prisfastsættes, ud fra samme priser og 

vilkår, som to uafhængige parter ville handle til. Til afgørelse af denne overensstemmelse 

anvendes sammenlignelighedsanalysen. Sammenlignelighedsanalysen og 

armslængdeprincippet omtales i TPG kapitel 1 og her er der tale, om at 

sammenlignelighedsanalysen kan deles op i to overordnede aspekter.  

1. Identificere forhold af den kontrollerede transaktion samt relationer herunder 

vilkår, betingelser og relevante økonomiske omstændigheder mellem 

koncernselskaberne  

2. Sammenligningen af omstændigheder for den kontrollerede transaktion med 

tilsvarende vilkår, betingelser og relevante økonomiske omstændigheder som 

eksisterer mellem to uafhængige parter (referencetransaktion).  

TPG 2017 kapitel 1 indeholder en udbygget vejledning om kontrollerede transaktioner i en 

koncern og dermed præciseres de forhold, som har betydning for prisfastsættelsen af 

                                                      
8 OECD/G20 BEPS 2015 Final Reports information Brief, side 5  
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indtægter og omkostninger. Den anden del af sammenlignelighedsanalysen behandles i 

TPG kapitel 2 og 3.  

Hovedopgaven fokuserer på udbygningen og præciseringerne i TPG kapitel 1, hvor en præcis 

kortlæggelse af de økonomiske omstændigheder i kontrollerede transaktioner, er en 

forudsætning for efterfølgende at kunne anvende trin 2 i sammenlignelighedsanalysen og 

kigge efter sammenlignelige uafhængige parter. Da der i hovedopgaven er afgrænset fra 

øvrige kapitler end TPG kapitel 1, 6 og 9, er det alene del 1 i sammenlignelighedsanalysen, 

der belyses heraf. De relevante økonomiske omstændigheder kortlægges ved analysering af 

de fem sammenlignelighedsfaktorer, som ses i nedenstående figur 3. Det gælder både for 

den kontrollerede transaktion, samt transaktioner mellem uafhængige parter, som også 

omtales som referencetransaktion.  

Figur 3 – De fem sammenlignelighedsfaktorer i kontrolleret vs. referencetransaktionen  

 
    Sammenlignes 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG 2017 kapitel 1  

Første aspekt i sammenlignelighedsanalysen handler derfor om en præcis afgrænsning af 

den kontrollerede transaktion. Dette gøres ved brug af sammenlignelighedsfaktorerne. Det 

første aspekt handler derfor om identifikationen af transaktionsvilkår og øvrige forhold, som 

skal beskrives således transaktionens indhold kan defineres, samt det skal kunne 

synliggøres, hvad der påvirker prisfastsættelsen.  
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Det andet aspekt handler om den konkrete sammenlignelighed mellem den kontrollerede 

transaktion og referencetransaktionen. Med referencetransaktionen menes den transaktion, 

som koncernen sammenligner dens transaktioner med. Denne kan både findes internt ved 

lignede handler mellem koncernselskaber og eksterne parter, eller den kan findes mellem 

udelukkende eksterne parter. Nedenfor er de 5 sammenlignelighedsfaktorer benævnt.  

2.3.1 Kontraktvilkår  

TPG 2017 har præciseret at koncernens kontrakt vilkår er ”starting points”. Med andre ord 

er den interne kontrakt derfor udgangspunktet og disse skal derfor følges, med mindre de 

er forkerte. Det er derfor væsentligt at gå dybere ned i dette forhold, da der i disse kontrakter 

kan være vilkår, som er afgørende for, om den øvrige sammenlignelighedsanalyse kan 

foretages. I disse kontrakter skal der stå hvad de koncernforbundne selskaber har til hensigt, 

når aftalen indgås. Kontrakten kortlægger yderligere de respektive selskabers forpligtelser 

samt tilhørende risici, samt hvem der har hvilke rettigheder og naturligvis den indgående 

aftalte pris.  

I disse kontrakter kan virksomheder internt aftale at f.eks. fragten skal indgå i prisen. Første 

step er derfor præcist at kortlægge, hvad de koncernforbundne parter kontraktligt har aftalt 

og dernæst finde en referencetransaktion, som er lignende. Skulle der være kontraktforhold 

mellem uafhængige parter, som afviger fra den måde koncernen har udført de kontrollerede 

transaktioner, er det sjældent muligt at foretage en tilpasning af de eksterne forhold og de 

eksterne transaktioner vil derfor ikke være referencetransaktioner.  

Som eksempel heraf kan det nævnes at en low-risk distributør uden immaterielle aktiver, 

ikke kan sammenlignes med uafhængige eksterne distributører, som har egne immaterielle 

aktiver. Selskaberne skal derfor have ens FAR-profiler oveni ens vilkår, før transaktionen 

kan anses for værende en reference transaktion.  

TPG kapitel 1 omhandler brugen af intern handlede varer, hvor et koncernselskab på 

tilsvarende vilkår og markeder, sælger varer på samme vis til andre koncernselskaber, som 

til eksterne parter. Det antages at der ofte vil være forskelle i interne kontra eksterne aftaler, 

idet der ofte anvendes eksterne parter, på markeder der er nye eller hvor det ikke er lønsomt 

at etablere et salgsdatterselskab. Hvis et koncerninternt datterselskab har afløst et eksternt 

salgsselskab, skal det overvejes om der er sket ændringer i de kontraktlige vilkår.  
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Et eksempel herpå kan være, at den eksterne distributør har haft en større markedsrisiko 

eller haft mulighed for at sælge flere forskellige produkter, hvor et koncerninternt 

salgsselskab kan have reduceret risikoen, ved kun at sælge varer indenfor koncernen for et 

principal selskab. I nævnte eksempel, vil det ikke være muligt at anvende tidligere interne 

aftaler, da der både kan være tidsforskelle eller forskelle i FAR-profilerne.  

Hvis kontrakterne ikke er i overensstemmelse med det reelle billede, det vil sige den reelle 

virkelighed, skal der analyseres på de faktiske forhold herunder de førnævnte FAR-faktorer, 

det vil sige funktioner, aktiver og risici.  

Betydningen af den interne aftale  

Den interne aftale er yderst relevant, når en kontrolleret transaktion ikke kan 

sammenlignes med en lignende ekstern reference transaktion jævnført forskelle i de fem 

sammenlignelighedsfaktorer. Når der er sådanne forskelle, skal det vurderes om den 

interne aftale er udtryk for hvordan to uafhængige parter ville have gjort.  

En intern aftale vil derfor blive anerkendt hvis parterne i den kontrollerede transaktion ikke 

ville have været stillet bedre, end hvis transaktionen ikke havde fundet sted9. Det er derfor 

ikke nok med argumentet, at det samlet set for koncernen er en fordel at gennemføre 

transaktionen. Med andre ord skal alle parter have hver deres fordel ved gennemførslen af 

transaktionen, hvilket vil være i overensstemmelse med princippet ”the separate entity”.  

Vurderingen af, om de berørte parter har fordel ved transaktionen, måles før skat, hvilket er 

præciseret for at eksemplificere, at der ikke skal ske skattespekulation.   

Er der ikke overensstemmelse mellem den interne aftale og den faktiske substans, er det 

netop grundet den nye præcisering, den faktiske substans, som skal vurderes samt 

anerkendes.  

Med substans menes det egentlige indhold af transaktionen. Med andre ord betyder dette 

at hvis det for eksempel viser sig at der mangler betaling af overførte immaterielle aktiver, 

som yderligere behandles i denne hovedopgave, skal denne ligeledes anerkendes som den 

faktiske transaktion, som burde have været gennemført i første omgang.  

Den interne aftale, holdt op imod den faktiske transaktion, har derfor stor betydning for den 

                                                      
9 Ligningsloven §2.   
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øvrige vurdering af om transaktionen kan anerkendes, som værende en transaktion 

gennemført i overensstemmelse med armslængde-princippet samt princippet om ”seperate 

entity”.   

2.3.2 Funktionsanalyse  

Som nævnt tidligere i hovedopgaven er det grundet TPG 2017 blevet vigtigere at 

virksomhederne nu skal vurdere beslutningstagen i henhold til funktioner samt den faktiske 

kontrol af funktioner samt de ansatte. Det ses derfor nedenfor i figur 4, at jo flere aktiver, 

funktioner, samt jo højere kontrol og påtaget risici, jo højere afkast, kan der forventes.  

Dette er illustreret nedenstående:  

Figur 4 – FAR model (for produktionsvirksomhed)  

 

 

 

 

 

Kilde: Egen fremstilling  

FAR-analysen er en vigtig del af TP analysen som derved fører frem til valg af den testede 

part hvortil der næstefter kan findes prisfastsættelsesmetode og FAR-analysen er derfor med 

andre ord med at til danne grundlag for værdiansættelsen af den kontrollerede transaktion.  

Dette skyldes naturligvis som nævnt tidligere at transaktionen skal værdiansættes ud fra de 

udførte funktioner samt kontrollen heraf, samt tilsvarende anvendelse af aktiver og sidst 

men ikke mindst, hvilke selskaber som påtager sig hvilke risici og har den finansielle 

kapacitet til at kunne påtage sig disse risici.  

Har et koncernselskab et underskud, skal det vurderes om dette underskud enten skyldes 

makrofaktorer, som markedet, politiske lovændringer mv. som er indenfor virksomhedens 

markedsrisici eller om det kan skyldes selskabets forretningsstrategier, som for eksempel 

lancering af et nyt produkt, hvoraf selskabet opnår fremtidige økonomiske fordele.  
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Skyldes et eventuelt underskud forkerte priser eller vilkår som blev vurderet ved 

værdiansættelsen, går skattemyndighederne ind og korrigerer for dette. Tabet skulle have 

været i et andet selskab.  

Ved den nye præcisering af denne væsentlighed vedrørende risici, som nu skal vurderes, 

har OECD udarbejdet en ny 6-trins analyse til vurdering af risiko og som en udvidelse af 

sammenlignelighedsanalysen10.  

Yderligere er 6 trins analysen af risici også en metode hvorpå virksomheder kan vurdere om 

der, netop som ovenstående beskrevet, er overensstemmelse mellem de faktiske interne 

kontraktvilkår og den faktiske substans, herefter selskabernes faktiske handlinger.  

Figur 5 – 6-trins risikoanalysen  

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG 2017 kapitel 1  

Trin 1: Identifikation af væsentlige økonomiske risici  

De væsentlige økonomiske risici skal identificeres, da disse ligger til grund for en formodet 

profit og den formodede profit, vil alt andet lige påvirke prisfastsætningen. Et selskab vil 

naturligvis ikke påtage sig en risiko, hvis ikke der vil være en fremtidig mulig profit i sigte. 

                                                      
10 OECD TPG 2017 kapitel 1, pkt. 1.60  
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Dette har derfor opkobling til FAR analysen, hvori risici vurderes ved sammenholdelse af 

aktiver, og kontrol over funktioner samt ansatte. Eksempler på typer af risici kan være 

finansielle risici, operationelle risici og strategiske risici.  

Trin 2: Den interne aftale for fordeling af ansvar, forpligtelser, rettigheder og risici  

I den førnævnte interne aftale, heraf kontraktvilkår mellem de koncernforbundne selskaber, 

skal der være beskrevet, hvordan selskaberne fordeler de risici som er forbundet med 

tilsvarende ansvar, forpligtelser samt rettigheder. Selskaberne skal derfor sikre sig, forinden 

risikoen er fundet sted, det vil sige at selskaberne enten for eksempel finansielt eller 

strategisk har mistet profit, at de hver især kan dække disse risici og eventuelle tab.  

Trin 3: Analyse af funktioner kontra risici  

I trin 3 holdes de faktiske påtagne risici op imod de faktiske funktioner som selskabet 

opererer med. De afgørende faktorer til vurdering af hvilket koncernselskab der påtager sig 

den faktiske risiko er11:  

• Styring og kontrol af funktioner og derfor også risiko  

• Beslutningstagen dvs. beslutningstager-funktioner  

• Finansiel kapacitet til at påtage sig risiko  

Med styring af risiko menes at selskabet skal kunne reagere på påtaget risiko. Styring af 

risiko opnås ved at have evnen til at træffe beslutning om:  

1. At tage, afstå eller afvise enten en forretningsmulighed eller investeringsmulighed. 

Dette skal naturligvis også kunne udføres.  

2. I hvilket omfang og hvordan selskabet skal agere, hvis risikoen faktisk er gældende, 

i samspil med den faktisk udførte funktion.  

3. At kunne mindske risikoen gennem forberedelser som kan påvirke den påtagne 

risiko, i samspil med den faktiske udførte funktion.   

Kontrollen af risiko opstår ved at koncernselskaber kan håndtere ovenstående punkt 1 og 

2, mens at selskabet også besidder evner og beføjelser til at netop at træffe beslutninger 

herom.  

                                                      
11 OECD TPG 2017 kapitel 1, pkt. 1.82  



SIDE 21 AF 82 
 

Er der i den interne aftale beskrevet, at disse beslutninger træffes i et andet selskab, som 

ikke udfører den faktiske funktion, anerkendes dette ikke som værende kontrol over risiko.  

Er der tale om outsourcede funktioner, vil kontrollen af risiko opnås hvis selskabet, som har 

påtaget sig risiko, kan fastsætte de mål der skal til for at minimere risici, samt at selskabet 

skal kunne fyre eller ansætte den part som funktionerne er outsourcet til og endeligt skal 

kontrakten mellem disse to parter, kunne tilpasses eller helt annulleres.   

Når der bliver nævnt beslutningstager funktioner, menes der her, et selskab som har evnen 

til at kontrollere funktioner som kan foretage beslutninger og udøve den faktiske funktion. 

Dette kræver naturligvis ansatte til at foretage disse beslutninger, hvilket bekræfter at 

funktioner samt ansatte har fået større vigtighed i FAR-analysen, at funktioner og tilmed 

ansatte vægter højere.  

De ansatte skal naturligvis have en forståelse af, samt evnen til at analysere og vurdere 

risikoen. For at opnå dette, skal de ansatte have adgang til informationer, samt have 

beføjelser til udførsel.  

Selskabet skal yderligere have finansiel kapacitet til at påtage sig risikoen. Finansiel 

kapacitet opnås ved at selskabet har adgang til selve finansieringen. Dette måles ved 

selskabernes aktiver samt deres fremtidige indtjeningsmuligheder. Selskabet skal yderligere 

beherske kontrollen over beslutningsfunktioner, som kan minimere risikoen.  

Hvert selskab skal kunne stå alene uafhængigt. Yderligere skal der tages højde for aktiver og 

reelle indtjeningsmuligheder som kan sikre øvrig likviditet.  

Trin 4: Vurdering af overensstemmelse mellem punkt 1 – 3  

Ser man på 6-trins risikoanalysen, bevæger trin 4 sig længere ned af modellen, idet der her 

bliver vurderet om der er overensstemmelse mellem trin 1 til 3. Vurderingen skal foretages 

således, at der skal være overensstemmelse mellem de eksisterende risici, som blev 

identificeret ved trin et, holdt op imod de kontraktlige vilkår ved trin 2 og den faktiske 

påtagede risiko, som ovenstående under trin 3, blev analyseret.  

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem trin 1 til 3, skal trin 5 analyseres. Er der 

overensstemmelse mellem 1-3, kan trin 5 derved springes over og virksomhederne kan gå 

direkte til trin 6.  
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Trin 5: Allokering hvis ej overensstemmelse jf. punkt 4  

Trin 5 udføres, hvis selskaberne ikke interagerer i overensstemmelse mellem den faktiske 

adfærd og de kontraktlige vilkår. Trin 5 går i sin simpelhed ud på, at selskaberne retter 

forholdene således risici svarer til selskabernes faktiske adfærd. Dette sker ved at 

selskaberne allokerer risikoen imellem sig, således fordelingen imellem selskaberne 

genspejler deres faktiske adfærd. Trin 5 vil derfor medføre at omkostninger eller indtægt 

skal flyttes mellem koncernselskaberne for at rette op på forholdene.  

Trin 6: Prisfastsættelse  

Når de øvrige trin er blevet behandlet, har selskaberne derfor et godt indblik i, hvordan 

selskaberne hver især skal aflønnes og selskaberne bør derfor vide, hvordan prisfastsættelsen 

skal være. Et selskab skal derfor ikke aflønnes, hvis dette ikke har styring eller kontrol over 

risici eller ikke har finansiel kapacitet til at påtage sig risikoen. Ud fra ovenstående kan 

selskabet være juridisk ejer til det immaterielle aktiv, men skal hverken aflønnes eller påtage 

sig et eventuelt tab, når den faktiske adfærd ikke indeholder funktioner eller nogen form for 

risiko. Det kan være svært at vurdere hvor meget aflønningen til et selskab skal være. Når 

det skal vurderes, hvilket selskab som skal aflønnes, kan der med fordel tages udgangspunkt 

i nedenstående figur.  

Figur 6 – Aflønning af kapital og kontrol i forskellige situationer  

Kapital og kontrol Aflønning Selskabsaktivitet 

Kapital: operationel og finansiel 

kontrol over aktivitetsrisiko 
Residualprofit samt tab af aktivitet Principal 

Kapital: kontrol over den 

finansielle udlånsrisiko 

Ikke adgang til profit/tab, kun rente 

som er risikojusteret 
Bank 

Kapital: uden kontrol over 

udlånsrisiko 
Ikke mere end en risikofri rente ”Ny” post 

Irrationel placeret kapital Ingen aflønning Cash Box 

Kilde: Egen fremstilling  

Alt efter i hvor høj grad et selskab har kontrol, samt kapitel heraf, skal aflønningen være 

tilsvarende.  
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2.3.3 Realydelsens egenskab  

Med realydelsens egenskab, menes at egenskaberne i den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen, skal kunne sammenlignes hvad angår prisbestemmende faktorer. 

Hvor ensartede den kontrollerede transaktion og reference transaktionen skal være, vil 

afhænge af den valgte TP metode. Der stilles størst krav i CUP metoden, da der ved denne 

metode ses direkte på udbud og efterspørgsel.  

Et eksempel på en prisbestemmende faktorer kan være produktets brand og teknologi. En 

simpel eksemplificering heraf er Apple’s iPhone som igennem flere år, har haft højere pris 

end konkurrenterne som Samsung eller Huawei. Konkurrenterne er kommet tættere på 

Apple når man kigger på udvikling af konkurrenternes smartphones, hvilket også har 

betydet at Apple ikke har kunne fastholde de højere priser og antallet af solgte iPhones er 

tilmed reduceret12.   

2.3.4 Økonomiske omstændigheder  

Den interne kontrakt skal være i overensstemmelse med virkelighedens økonomiske 

omstændigheder. Disse forhold er også relevante, når man sammenligner den 

kontrollerede transaktion med referencetransaktionen. Økonomiske omstændigheder, 

heraf makroøkonomiske omstændigheder har derfor stor relevans, da de to transaktioner 

kan afvige for meget af hinanden og derved ikke kunne sammenlignes.  

Et andet væsentligt aspekt om de makroøkonomiske omstændigheder, er spørgsmålet om 

hvordan kontrol og risiko er fordelt blandt koncernselskaberne. Eksempler på 

makroøkonomiske faktorer kan heraf være, geografisk lokation, markedets størrelse samt 

konkurrence fra konkurrenter, konjunktur og tilgængelighed af service.  

2.3.5 Forretningsstrategier  

Alle virksomheder har hver deres forretningsstrategier som de hver især nøje udarbejder, 

hvad end det er på koncernplan eller den enkelte enhed, hvor disse udarbejdes. Der kan 

for eksempel være årsag til at en underskudsgivende forretning/ lokation ikke lukkes, da 

                                                      
12 Artikel, Berlingske: Apple festen er forbi – iPhonen har mistet sin glans  
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koncernen har et ønske om, at fortsætte aktiviteten og derved være tilstede på et marked, 

blot for at være synlig.  

Årsagen til underskud kan også skyldes en forretningsstrategi som markedspenetrering, 

som ofte vil være underskudsgivende, enten fra start og som senere bygges op som en 

velfungerende enhed. Det kan også være underskudgivende på længere sigt, hvis 

koncernen har vurderet, at virksomheden lider et større tab af ikke at være på markedet, 

fremfor at synliggøre og derved fungere som tilstedeværende markedsføring. Grundet 

forretningsstrategier kan der derfor være forskellige vilkår gældende for en kontrolleret 

transaktion og dens referencetransaktion. Hvem der kontrollere samt bærer risiko ved 

forretningsstrategier, er også en del af det som skal undersøges her.  

Synergier  

En koncern kan placere en fælles aktivitet i et land, for at på denne måde at opnå 

stordriftsfordele ved en økonomisk merindtjening for eksempel ved større 

mængderabatter.   

Figur 7 – Koncern synergi ved fælles indkøbsselskaber  

 

Kilde: Egen fremstilling  

Ser man på figur 7, ses det at koncernen har et fælles indkøbssted, som for eksempel kan 

ligge i Belgien. På denne måde mindskes risikoen for de lokale produktionssteder. Det er 

vigtigt at nævne, at synergier ikke er et immaterielt aktiv.  

Ved brug af funktions- og sammenlignelighedsanalysen, vil fordelingen af bidrag og risiko 

blive vurderet. Hvis hvert lokalt produktionssted bidrager lige meget til det fælles 

indkøbssted, vil risikoen alt andet lige være tilsvarende. Derimod vil det være vanskeligere 

og samtidigt mere aktuelt at vurdere koncerns synergier, hvis for eksempel det danske 
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produktionssted bidrager mere og derved også påtager sig en større del af den risiko, som 

er forbundet ved indkøbet til den danske produktion.  

En anden teori vedrørende omkostningsbesparelser er lokale besparelser som eksempelvis 

arbejdsstyrken. Når lokale omkostningsbesparelser skal fordeles, er fordelingen afhængig 

af følgende spørgsmål:  

• Er der en reel eksisterende lokal besparelse og hvad er størrelsen heraf.  

• Skal disse besparelser tilfalde hele koncernen eller afspejler besparelsen lokale 

priser/forhold.  

• Vil to uafhængige parter fordele besparelserne på samme måde.  

• Fordelingen skal foretages ud fra risikoanalysen.  

Fordelingen skal ske til den part som er principal. Det vil sige den part som udfører de 

væsentlige funktioner og har kontrol heraf og som påtager sig risici, samt ejer aktiver.  

Arbejdsstyrken er som benævnt en vigtig del af  kontrollen af funktioner og risiko, at det er 

de ansatte som udfører funktioner, og hermed er beslutningstagere.  

Sker der en omstrukturering i en koncern, kan dette resultere i flytning af immaterielle 

aktiver, herunder know-how, eksempelvis hvis selskaberne flytter nøglemedarbejdere. Det 

selskab, hvor den ansatte flyttes til, vil blandt andet kunne spare tid samt omkostninger, 

da en nøglemedarbejder er erfaren på viden. Ved en flytning af et immaterielt aktiv i form 

af know-how, skal den fremtidige indtjening vurderes, således det kan vurderes, om det 

skal foretages aflønning.  

Et aktuelt eksempel på en virksomhed hvor fordelingen af omkostninger skal ske, er sagen 

om Nutella, hvor selskabet valgte at stoppe produktionen i Frankrig, grundet en fejl i 

ingredienserne (se bilag 1). I denne sag opstår der spørgsmål om, hvem der skal bære 

omkostningerne når produktionen stopper, samt hvilket selskab der bærer risikoen. Heraf 

kan det enten være det Italienske selskab Ferrero, hvis det bærer markedsrisikoen. I så fald 

vil det franske produktionsselskab fungere som kontraktproducent, eller det franske 

produktionsselskab vil fungere som en ”fully fledged” enhed og derved selv skulle bære 

omkostninger forbundet med markedsrisiko.  
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Konsekvenserne ved at have fastsat en pris som ikke følger armslængdeprincippet, kan være 

store. Skattemyndighederne kan gå ind og foretage skattekorrektioner, såfremt det afgøres 

at prisen skulle have været en anden. Skattemyndighederne har hjemmel til at foretage 

korrektioner jævnført LL §2.  

En dansk indkomstforhøjelse kan medføre en dobbeltbeskatning, hvis indkomsten, som de 

danske skattemyndigheder vurderer at selskaberne skal lade sig beskatte af her til landet, 

også er beskattet i andre lande. Det betyder alt andet lige, at selskaberne beskattes af den 

samme indtægt 2 gange. Begrebet der her er tale om, er indkomstfiksering. 

Indkomstfiksering betyder at man skal beskattes af indkomst, som virksomheden ikke selv 

har indtægtsført i deres selvangivelse.  

2.4 DELKONKLUSION  

Den nye præcisering som ovenstående nu er behandlet for TPG kapitel 1, indgår i OECD’s 

Guidelines for at sikre, at virksomhederne kan behandle deres interne kontrollerede 

transaktioner, så de følger armslængdeprincippet og derved også følger princippet om 

”seperate entity”. De anbefalinger som derfor kan gives til virksomheder på baggrund 

heraf, er benævnt nedenfor.  

Når TPG 2017 lægger større vægt på funktionerne og de ansatte (jf. figur 2), er det vigtigt at 

medarbejdere også er placeret i de rigtige selskaber. Dette skyldes vurderingen af styring 

og kontrol over risiko og beslutningstager funktioner som i trin 3 i 6-trins risikoanalysen 

(jf. figur 5) blev benævnt, som skal holdes op med de faktiske økonomiske 

omstændigheder. Når TPG 2017 kapitel 1 indeholder denne nye 6-trins risikoanalyse, 

anbefales det at koncernen også selv gennemgår kontraktvilkårene og herigennem sikrer, 

at resultatfordelingen i koncernen afspejles af armslængdeprincippet.  

Når TPG 2017 lægger større vægt på interne aftaler, er det vigtigt at de interne aftaler er 

udarbejdet på tidspunktet for transaktionen, samt er rigtige og i overensstemmelse med 

selskabernes FAR profil, og tilmed kontrol heraf. Koncerner kan på denne måde opnå den 

retsmæssige skattepligtige indkomst i de lande, hvor koncernen måtte have aktiviteter og 

på denne måde opnår korrekt resultatfordeling. Anbefalingerne til OECD’s TPG 2017 kapitel 

1, vil også hjælpe koncernen med, at mindste risikoen for dobbeltbeskatning, som kan være 

konsekvensen af forkert håndtering af armslængdeprincippet i henhold til TPG kapitel 1.  
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3. Immaterielle aktiver jf. OECD TPG 2017 Kapitel 6  

I dette kapitel vil OECD’s TPG kapitel 6 blive behandlet, således at et dansk moderselskab 

kan blive opmærksom på den nye præcisering for TPG kapitel 6, vedrørende immaterielle 

aktiver, samt aflønningen heraf.  

Selve aflønningen af mulig indkomst ved immaterielle aktiver kan være svære at vurdere, da 

det handler om den fremtidige indtjening samt placering heraf i selskaberne i koncernen. 

Selskaber som er koncernforbundne og som for eksempel har fokus på udvikling, kan 

foretage udviklingen i et land, hvor skatten er lav, og derved opnå skattefordele, hvilket har 

stor interesse hos internationale koncerner.  

Et immaterielt aktiv er derfor betegnet som værende nemt at flytte, men svært at 

værdiansætte. Spørgsmålet om selve resultatfordelingen af et immaterielt aktiv i en koncern, 

kan være vanskelige at bedømme, da det blandt andet afgøres af hvilke koncernselskaber, 

som bidrager til værdien og som derfor tilskrives en andel af afkast.  

Den nye udbygning og præcisering af TPG kapitel 6 betyder, at kapitlet er blevet væsentligt 

større, da det har stor betydning for en koncerns resultatfordeling. Det er illustreret i figur 

8 nedenfor.  

Figur 8 – Illustration af størrelse af TPG kapitel 6 2010 vs. 2017  

 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG kapitel 6  

Den nye præcisering i TPG kapitel 6 skyldes OECD’s actions point 8, som har til formål at 

definere et immaterielt aktiv og den nye definition af et immaterielt aktiv er bred og klar. 

Den nye præcisering er med til at sikre at overdragelse samt anvendelse af det immaterielle 

2010 2017

TPG kapitel 6
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aktiv og dens fortjeneste som er forbundet hermed, bliver fordelt ud fra den faktiske 

værdiskabelse i hvert selskab. Da det som nævnt kan være nemt at flytte et immaterielt aktiv, 

men svært at værdiansætte, hjælper den nye præcisering med at afhjælpe dette problem.  

Den nye præcisering bliver benyttet af Skattestyrelsen samt danske virksomheder, da TPG 

2017 kapitel 6 erstattede det tidligere kapitel 6.  Det er derfor vigtigt at virksomhederne har 

en klar indsigt samt forståelse af TPG 2017 kapitel 6, da dette kapitel skal anvendes, når de 

kontrollerede transaktioner omhandler immaterielle aktiver.   

3.1 DEFINITION AF IMMATERIELT AKTIV 

OECD har valgt er bred definitionen af et immaterielt aktiv og dette fremgår af OECD TPG 

artikel 6.6, hvor det nedenstående ses som ”something”:  

” … the world intangibles is intended to address something which is not a physical asset or a 

financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial 

activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction 

between independent parties in comparable circumstances.”13  

Der er tale om en væsentlig ændring fra den gamle definition i TPG kapitel 6, som havde 

eksempler på et immaterielt aktiv. Den nye definition jævnfør TPG 2017 kapitel 6 er oplistet 

nedenfor i figur 9.  

Figur 9 – Opdeling af definitionen af et immaterielt aktiv14  

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG 2017 kapitel 6  

                                                      
13 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.6  
14 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.6  

• Ej fysisk 
• Ej finansielt

• Kan ejes eller kontrolleres

• Kan anvendes kommercielt

• Betaling forestår ved brug eller overdragelse til en uafhængig part
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Et eksempel på et immaterielt aktiv kan være IT-udvikling, som hverken er et fysisk eller 

finansielt aktiv. Det kan ejes ved at der er ophavsret, samt det kan kontrolleres. Det kan 

anvendes kommercielt, idet selskabet kan promovere sig ved at have en speciel teknologi, 

som ingen andre har. Yderligere vil der blive fortaget betaling, såfremt brugen eller 

overdragelsen af transaktionen handles mellem to uafhængige parter, som er under samme 

forhold, som for to koncernforbundne selskaber.  

Andre eksempel på immaterielle aktiver er15:  

• Patenter – Her tales der om juridisk ret i en periode  

• Knowhow – Som nævnt ovenstående kan disse opnås ved nøglemedarbejdere  

• Varemærker og brands – Som eksempel Coca Cola  

• Licens – Kan bruges indenfor geografiske områder  

• Goodwill  

Det specielle ved goodwill er, at det ikke kan overdrages til en anden part i sin egen 

selvstændighed, men derimod kan dette immaterielle aktiv godt overdrages sammen med 

andre immaterielle aktiver eller en hel eller delvis aktivitet til et andet selskab.  

De tidligere nævnte koncernsynergier er ikke et immaterielt aktiv i sig selv, idet det ikke 

kan ejes eller helt kontrolleres16. Dog kan de som benævnt øge værdien ved 

omkostningsminimering ved, for eksempel at etablere et fælles indkøbssted.   

Særligt med kontrollen over aktivet, behøver ikke at være underbelagt af 

immaterialretsloven17. Aktivet kan derfor godt ejes eller kontrolleres med baggrund i f.eks. 

markedsføringsloven, forretningshemmelighedsloven eller ansættelseskontrakter, hvis 

aktivet f.eks. omfatter viden hos den enkelte medarbejder.  

3.2 OVERDRAGELSE AF IMMATERIELLE AKTIVER  

Når et immaterielt aktiv overdrages, behøves det ikke at skulle kunne overdrages alene. 

Det kan sagtens overdrages sammen med andre aktiver, så som materielle aktiver i form af 

et produkt f.eks. et anlæg i form af en maskine eller et apparat. Ved overdragelsen skal 

                                                      
15 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.19 – 6.29  
16 OECD TPG 2017 kapitel 6, okt. 6.30  
17 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.8  
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aktivet prisfastsættes. Selskaber skal yderligere lade sig beskattes af overdragelsen. For 

danske selskaber, skal disse lade sig beskatte af overdragelsen af det immaterielle aktiv 

efter afskrivningsloven §40, ligningslovens §2 og/eller statsskattelovens §4-6.  

 

Et eksempel heraf kan være et dansk moderselskab som ejer retten til et immaterielt aktiv 

og som overdrager rettighederne til et andet koncernselskab. Dette kunne for eksempel 

være retten samt adgangen til videreudvikling i form af IT-udvikling eller forskning.  

Tager vi eksemplet med videreudvikling af IT-software, kan der også ske en beskatning for 

det danske selskab, hvis funktionen samt tilhørende risiko flyttes til et andet land, men 

hvor selve det immaterielle aktiv fortsat er i Danmark. Her skal den fremtidige danske 

indtjening vurderes, til brug for prisfastsættelsen.  

 

Selskaber skal oplyses Skattestyrelsen om kontrollerede transaktioner på selskabets 

selvangivelse. Da denne hovedopgave henvender sig til virksomhederne selv, er der i bilag 

2 indsat udtræk fra det oplysningsskema, som skal indsendes i forbindelse med 

selvangivelsen.  

Ved gradvis overdragelse af et immaterielt aktiv, skal koncernselskaber overveje de 

skattemæssige ændringer. Overdrages en del af aktiviteten fra et selskab til at andet 

selskab i et andet land, skal overvejelser om ændringer af fremtidig indtjening overvejes. 

Der kan også opstå spørgsmålet om, om der helt konkret er sket en overdragelse af 

aktiviteter eller aktiver.  

Det er ikke nok at det juridiske ejerskab overvejes når aflønningen skal vurderes. 

Ejendomsretten over et immaterielt aktiv er altafgørende når der tales om 

resultatfordeling. Dette skyldes at der ved overdragelsen af et immaterielt aktiv opstår et 

spørgsmål om allokering af afkastet for det immaterielle aktiv.  

3.3 DEMPE FUNKTIONERNE  

Når spørgsmålet om retten til aflønning opstår, kan DEMPE funktionerne hjælpe med at 

placere det rette afkast. Ved brug af analyse af DEMPE funktionerne, kan koncernselskaber 

synliggøre over for koncernen selv, i hvilke af koncernens selskaber, det immaterielle aktiv 

og dets hertil udførte værdiskabende aktiviteter, er placeret.  
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På denne måde kan det selskab med juridisk ejerskab, ende med ikke at få en 

tilnærmelsesvis så stor andel af afkastet, hvis dette selskab ikke kontroller og udøver 

DEMPE funktionerne.  

Figur 10 – De 5 DEMPE funktioner  

 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG 2017 kapitel 6  

De fem DEMPE funktioner er derfor på dansk udvikling, videreudvikling/forbedringer, 

vedligeholdelse, hvordan aktivet beskyttes samt udnyttes.  

Når man taler om et immaterielt aktiv i transfer pricing, er det som nævnt vigtigt at kunne 

beskrive de risici og funktioner (FAR) for det immaterielle aktiv, der er forbundet. Det 

immaterielle aktiv skal identificeres korrekt og der er derfor en større vægt på de 

ovenstående 5 funktioner.  

Vægtningen af de fem værdiskabende funktioner, ser forskellig ud fra virksomhed til 

virksomhed. Tages Apple som eksempel og deres brand, vil de funktioner som ses til venstre 

i figur 10 over DEMPE-funktionerne antagelsesvis vægte højere. Årsagen til dette 

ræsonnement er, at Apple og som eksempelvis har iPhone, der konstant skal være af det 

nyeste design og med de nyeste features. Udvikling og videreudvikling af teknologi og 

design, vil derfor vægte højere hos denne virksomhed. Hos Coca Cola som et andet 

eksempel, vil vægtningen af deres brand højst sandsynlig hælde til højre i figur 10, idet 

virksomheden allerede har et produkt som minimalt justeres, mens selskabet skal sikre sig 

at udnytte og beskytte deres brand.  

Development Enhancement Maintenance Protection Exploitation
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3.4 AFLØNNING  

For ”low risk” selskaber, det vil sige, selskaber hvor der ikke er kontrol af risiko af i 

forbindelse med immaterielle aktiver, er aflønningen ofte tilsvarende lav. Et ”low risk” 

selskab kan for eksempel være en kontraktproducent som for eksempel har 

udviklingsomkostninger inden for IT som nævnt ovenfor, men har ikke 

beslutningstagerfunktioner, da der produceres ud fra kontrakt.  

Modsat gælder det for principalen som har kontrol over risiko og derved skal aflønnes heraf. 

Principalen vil derfor blive aflønnet højere end et andet koncernforbundet low risk selskab. 

Overstående er illustreret i nedenstående figur 11.  

Figur 11 – Resultatfordeling ud fra DEMPE funktionerne 

Forventet afkast 

 

 

           PRINCIPAL 

 

 

   

LOW RISK - Kontraktproducent 

         FAR + kontrol  

Kilde: Egen fremstilling 

Det danske selskab som principal har som vist i figur 11 højere grad af kontrol over de 

værdiskabende funktioner, aktiver samt tilsvarende risici. Det ses derfor at principalen 

tildeles en større andel af afkastet, mens det Belgiske selskab får et lavere afkast grundet 

manglende kontrol over de udførte DEMPE funktioner.  

Nedenfor ses de forskellige selskabstyper og deres tilhørende risici samt kontrol.  
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Produktion:  

• Kontrakt producent: En kontrakt producent producerer på kontrakt for en anden 

part for en modydelse. Høj forudsigelighed og på kontrakt, det der kendetegner en 

kontrakt producent, er at de har et råvarelager, varer under fremstilling og 

færdigvarelager. Medium risiko og medium afkastningsgrad.  

• Løn producent: Forskellen på kontrakt og løn producent er, at løn producenten 

ikke har eget lager. Der bliver udelukkende produceret på løn, dog kan de have 

ejerskab til maskiner eller lejer dem. Lav risiko og lav afkastningsgrad hører til her. 

• Full-fledged producent: Man har det hele og gør det hele. Høj risiko og høj 

afkastningsgrad.  

Salg/distribution:  

• Agent: Forskellen mellem agent og principalen er at kundens aftale ligger mellem 

kunden og principalen, dvs. agenten påtager sig ikke nogle risici, agenten handler 

for principalens navn og på principalens regning.  

• Kommissionær: Handler i eget navn, men på principalens regning. Et eksempel på 

en typisk kommissionær er en ejendomsmægler. 

• Limited risk distributor: Handler i eget navn og på egen regning og vil modsat 

agent og kommissionær, blive hevet i retten i tilfælde af en eventuel retssag, da de 

handler i eget navn.  

• Full-fledged distributor: De står ligeledes for det hele. Det kan for eksempel også 

være ejerskab til immaterielle aktiver.  

Virksomheder investerer i immaterielle aktiver, da det er med til at skabe værdi i 

virksomheden. Virksomheder får yderligere en unik egenskab, som kan gøre virksomheden 

konkurrencedygtig. Har en virksomhed et unikt immaterielt aktiv, har virksomheden 

derved en knap samfundsressource, som differentierer virksomheden fra andre 

virksomheder.  

Netop det unikke ved et immaterielt aktiv er også en væsentlig årsag til problemstillingen, 

da det kun er denne virksomhed som har netop dette aktiv og det er derved svært at 

værdiansætte. Herved opstår problemet om værdiansættelsen af det immaterielle aktiv.  
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Når FAR analysen foretages må risici også skulle vurderes. Dette gøres ifølge OECD ved brug 

af 6 trins analysen af risici (se figur 5). Risikoanalysens 6 trin holdes denne gang op imod 

DEMPE funktionerne, således det her er de væsentlige økonomiske risici, som frembringes 

ved denne metode. De 6 trin som skal analyseres når risikoen skal vurderes vedrørende en 

kontrolleret transaktion som udgør et immaterielt aktiv, er oplistet nedenfor i figur 12.  

Figur 12 – 6-trins risikoanalyse ved immateriel aktiv  

 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG 2017 kapitel 6 

Som det fremgår af ovenstående figur 12 er forskellen på 6-trinsanalysen i TPG kapitel 1 og 

6 at risikoen nu skal findes med sammenkoblingen til DEMPE funktionerne, da det er disse 

som udgør værdiskabelsen ved det immaterielle aktiv.  

Risikoanalysen vil ikke blive trinvis gennemgået grundet den tidligere gennemgang i 

hovedopgaven om 6-trins analysen i TPG kapitel 1. Dog er det værd at nævne trin 1 som 

eksempel. Ved trin 1 hvor det immaterielle aktiv identificeres, skal denne identifikation 

sammenholdes med de væsentligste risici som kan opstå ved udførelsen af DEMPE-

funktionerne.  

1. Identifikation af det immaterielle aktiv og væsentlige økonomiske risici som 
er forbundet med DEMPE funktioner

2. Identifikation ad den interne aftale relateret til immaterielle aktiver, inklusiv 
juridisk ejerskab  

3. Analyse af funktioner (FAR) og identifikation af selskabernes udførsel af 
DEMPE funktioner samt kontrol af de risici der er forbundet med DEMPE 

funktioner

4. Vurdering af overenstemmelse mellem punkt 1-3. Har selskabet kontrol over 
risici forbundet med DEMPE funktioner samt har selskabet den finansielle 

kapacitet til at påtage disse risici

5. Afgræns den konkrete transaktion i forbindelse med DEMPE og immaterielle 
aktiver givet ovenstående

6. Prisfastsættelse den nøjeagtige afgrænsede transaktion
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De risici som er relevante når den kontrollerede transaktion indeholder et immaterielt 

aktiv, kan oplyses som værende18:  

Figur 13 – Risici ved en kontrolleret transaktion bestående af immateriel aktiv 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Et eksempel på en af ovenstående risici, kan være danske Ambu A/S’s nye produkt, kaldet 

et duodenoskop, som er et videoskop til brug for undersøgelser, som endnu ikke findes i 

engangsbrug19. Ambu udvikler, producerer samt sælger præparater til sundhedssektoren.  

Ifølge artiklen (se bilag 3) ligger der et produktansvar, som skal leve op til de allerede 

eksisterende betingelser ved anvendelse af duodenoskop. Produktansvaret ligger også i, at 

der er en form for risiko over smittefare, men som det også nævnes i artiklen, er der en 

tilsvarende smittefare, som også findes i de genanvendelige duodenoskop.  

Artikel nævner en anden risiko, nemlig udnyttelsesrisici. Dette grunder i at der allerede 

eksisterer et tilsvarende produkt. Dog mener Lars Marcher som er administrativ direktør 

hos Ambu A/S, at der trods en risiko for at der ikke er et særlig stort marked, derimod er 

mulighed for udnyttelse af selskabets øvrige produkter. Dette nævner han i følgende citat. 

”Nogle konkurrenter og markedsiagttagere har tidligere sået tvivl om, hvorvidt der er et stort 

behov for engangsprodukter inden for de øvrige kategorier, hvor risikoen ikke anses for at 

                                                      
18 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.65  
19 Se bilag 3: Ambu-boss: FDA-resultater er skræmmende og interessante  
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være lige så stor. Alligevel vurderer Lars Marcher, at resultaterne fra også kan påvirke synet 

på de øvrige produkter.”20   

Ved brug af 6-trins risikoanalysen og heraf ved brug af DEMPE funktionerne samt ved 

identificering af virksomhedens risici, kan virksomheder som for eksempel Ambu A/S, på 

denne måde få et overblik over, hvilke selskaber som kontrollere risici.  

3.5 VÆRDIANSÆTTELSE AF ET IMMATERIELT AKTIV 

En resultatfordeling hvoraf denne afspejles af selskabernes interne aftale om værdiskabelse, 

samt kontrol og risici som afspejles af den faktiske adfærd således der er overensstemmelse 

mellem funktioners placering/ejerskab og deres risici, vil blive anerkendt af OECD samt 

skattemyndighederne.  

Figur 14 – Elementer der påvirker værdien af immaterielt aktiv 

 

 

Kilde: Egen fremstilling  

                                                      
20 Se bilag 3: Ambu-boss: FDA-resultater er skræmmende og interessante 
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Nedenstående figur 14 kan hjælpe virksomheder til at værdiansætte det immaterielle aktiv, 

hvor for eksempel en længere periode hvor det immaterielle aktiv kan anvendes, kan give 

en højere værdi.  

3.6 HARD-TO-VALUE21  

Det er ikke altid nemt at prisfastsætte immaterielle aktiver. Det kan være endnu mere 

vanskeligt at prisfastsætte hard-to-value immaterielle aktiver, også betegnet HTVI. 

Definitionen på hard-to-value aktiv er at der på transaktionstidspunktet ikke er 

sammenlignelige transaktioner hvor der kan prisfastsættes ud fra samt at prisfastsættelsen 

er enorm usikker, da det endnu er uvist i hvor høj grad der er udsigt til fremtidig 

indkomst.  

Eksempler på hard-to-value aktiver som kan være svære at værdiansætte er22: 

• Aktiver som delvist er udviklet ved overdragelsestidspunktet 

• Aktiver som ikke udnyttes kommercielt ved overdragelsen men først flere år efter 

• Aktiver som på overdragelsestidspunktet er tænkt til det formål at blive udnyttet i 

et nyt kommercielt henseende.  

Et godt eksempel herpå kan være Novo Nordisk, som driver forretning ved konstant at 

udvikle et bedre produkt. Dette skabes i 4 faser og alt efter hvor mange faser det nye produkt 

kommer igennem, er afgørende for om produktet til sidst bliver godkendt. Novo Nordisk er 

på nuværende tidspunkt for hvornår denne opgave er udarbejdet, i gang med at udvikle et 

helt nyt diabetes produkt, hvor medicinen kan tages i tabletform i stedet for insulin 

indsprøjtninger23. Herved er der en usikkerhed i selskabets fremtidige indkomst baseret på 

den udvikling som Novo Nordisk konkurrerer højt på.   

Udfordringen hvad angår godkendelsen af produktet, nævner Novo Nordisk 

administrerende direktør, Lars Fruergaard, også i det ”Novo Nordisk sender en ansøgning om 

godkendelse af tabletten i USA afsted senere i marts og regner med svar fra FDA inden 

oktober.”24  

                                                      
21 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.189  
22 OECD TPG 2017 kapitel 6, pkt. 6.190  
23 Se bilag 4: Lars Fruergaard vil skabe historisk pillesucces for Novo Nordisk  
24 Se bilag 4: Lars Fruergaard vil skabe historisk pillesucces for Novo Nordisk  
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Når der er tale om et hard-to-value er der derfor en stor usikkerhed når dette skal indregnes 

i resultatfordelingen, da der kan være stor forskel på budgetter og årsregnskaber. Tager vi 

fortsat eksemplet om Novo Nordisk, kan selskaber som dette overveje en Milestone Payment 

aftale, hvor værdiforøgelse tilskrives ved hver fase, som det nye produkt bliver godkendt i.  

Andre måder hvorpå værdiansættelsen kan foretages løbende er ved prisjusteringer hvis 

selskabets indtægt stiger yderligere end det budgetterede. Milestone payments og 

prisjusteringer er illustreret i nedenstående figur 15.    

Figur 15 – Illustration af prisjustering og Milestone payments 

 
Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG 2017 kapitel 6 

Et andet problem som kan opstå ved hard-to-value aktiver er at selskaberne ofte har det 

meste, hvis ikke alle, informationer. Det svære ved HTVI er som nævnt at der ofte ikke er 

sammenlignelighedsforhold, hvorfor al information omkring HTVI ligger hos selskabet og 

der er sjældent noget eksternt information at tage udgangspunkt i. Skattemyndighederne 

har derfor i mindre grad adgang til selskabernes interne informationer, hvorfor der opstår 

asymmetriske informationer.  

I denne problemstilling vil skattemyndighederne søge viden i resultater i de seneste 

indkomstår. Skattemyndighederne kigger derfor i virksomhedernes seneste årsregnskaber 

de efterfølgende år. Der kigges derfor i visse situationer ex post, for at finde viden hvis 

skattemyndighederne skal indkomstregulere for at løse problemet med værdiansættelse af 

koncernselskaberne HTVI’er. Ud fra en analyse af selskabernes seneste årsregnskaber, 

foretages der herefter en vurdering af armslængdeprincippet. I denne situation indgår de 
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faktiske resultater i form af ex post tilgang og disse informationer vægter derfor mere i 

vurderingen, da øvrige informationer er knappe. Udgangspunkter for skattemyndighederne 

er derfor ex post. Dog er der visse tilfælde, hvor der undtagelsesvis ikke bruges de faktiske 

resultater.  

Nedenstående ses de 4 undtagelsesregler.  

• Hvis koncernselskaberne har detaljerede oplysninger om den oprindelige 

værdiansættelse før overdragelse af det immaterielle aktiv, heraf den værdi af de 

risici samt begivenheder, som var pålagt ved overdragelsestidspunktet. Disse 

detaljerede oplysninger skal naturligvis dokumenteres med pålidelige tal og 

informationer, således det tydeliggøres at eventuelle ændringer i værdiansættelsen 

skyldes uforudsigelige udvikling for tidspunktet af overdragelsen.  

• Hvis koncernselskaberne har en bilateral eller multilateral APA mellem land for 

overdragelsen og land for modtagelsen af det immaterielle aktiv. Dog er der 

afgrænset fra beskrivelser af MAP og APA i denne hovedopgave, hvorfor disse 

betegnelser ikke bliver yderligere benævnt.  

• Hvis der ikke sker en ændring på mere end 20 % mellem den faktiske 

værdiansættelse.  

• Hvis aktivet har været udnyttet kommercielt i en periode på fem år til salg med 

uafhængige parter, og at aktivet ved overdragelsen skal udnyttes i en ny aktivitet 

eller en nyt marked.  

 

3.7 DELKONKLUSION  

Når koncernen med det danske moderselskab skal identificere og værdiansætte 

immaterielle aktiver samt når der sker overdragelse af immaterielle aktiver, anbefales det at 

virksomheder undersøger samt sikrer at der sker en korrekt resultatfordeling, når TPG 2017 

indeholder en ny definition for immaterielle aktiver. Det anbefales at selskaberne løbende 

vurderer, hvordan en fremtidig indtjening ved udnyttelse af et immaterielt aktiv som er 

svært at værdiansætte, kan påvirke en fremtidig resultatfordeling herunder et fremtidigt 

afkast.  
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Det anbefales yderligere at koncernselskaberne har den nye 6-trins risikoanalyse med i 

vurdering af funktionsanalysen, da DEMPE funktionerne nu vægter mere, når risikoen skal 

vurderes.  

Dette er yderst relevant ved værdiansættelse af et hard-to-value immaterielt aktiv. Her 

anbefales det at virksomhederne har kortlagt, hvilke typer af risici der er aktuele, samt at 

selskabet har indarbejdet eventuelle aflønning for efterfølgende periode.  

De nye regler hos OECD har til formål at selskaber ikke skal kunne søge skattely samt opnå 

afkast ved at investere i immaterielle aktiver. OECD forsøger derfor at begrænse forkert 

indkomstallokering ved at forhindre selskaber, som finansielt støtter f.eks. et datterselskab, 

i at blive et funktionssvagt selskab som blot flytter kapital mellem koncernen.  

Ved implementering af ovenstående anbefalinger i koncernen, vil koncernen opnå ”best-

practice” og derved sikre at resultatfordelingen, vedrørende aflønning af fremtidig 

indtjening, bliver så korrekt som muligt.   
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4. Anvendelse af OECD TPG 2017 kapitel 9 

OECD’s TPG kapitel 9 omhandler koncerninterne omstruktureringer. I juli 2017 blev det nye 

TPG kapitel 2017 offentliggjort. Der var ingen ikrafttrædelsesdato for det nye TPG kapitel 9 

og Skattestyrelsen har vurderet at udgaven fra 2017 TPG kapitel 9 kan anvendes både 

bagudrettet såvel som for fremtidige indkomstår. I nedenstående figur 16 er dette illustreret.  

Figur 16 – Illustration af tidslinje for anvendelse af TPG kapitel 9 

Tidslinje 

 

Gammelt kapitel 9 (2010)  juli 2017   Det nye kapitel 9 (2017) 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG kapitel 9 

 

4.1 DEFINITION AF BEGREBET OMSTRUKTURERING I TPG KONTEKST  

OECD’s definition på koncerninterne omstruktureringer er som følgende:  

”… business restructuring refers to the cross-border reorganization of the commercial or 

financial relations between associated enterprises, including the termination or substantial 

renegotiation of existing arrangements. Relationships with third parties (e.g. suppliers, sub-

contractors, customers) may be a reason for the restructuring or be affected be it.25”  

Med danske ord betyder koncerninterne omstruktureringer ifølge OECD at der skal være 

tale om grænseoverskridende omorganisering af kommercielle eller finansielle forhold 

mellem tilhørende virksomheder, herunder opsigelse eller væsentlige genforhandling af 

eksisterende koncerninterne aftaler.  

Koncernselskabernes transaktioner med tredjeparter (f.eks. leverandører, 

underleverandører, kunder) kan være en grund til omstruktureringen eller en påvirkning 

til det idet samhandlen og aktiviteten kan blive overført til andre koncernselskaber.  

                                                      
25 OECD TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.1  
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Samme definition var for interne omstruktureringer også omtalt i den tidligere udgave fra 

TPG 2010 kapitel 926.  

Ved de grænseoverskridende omorganiseringer, følger der flytning af funktioner, aktiver og 

risici mellem koncernselskaberne, som kan medføre en flytning af potentiel indtjening eller 

tab.  

 

De grænseoverskridende omstruktureringer kan både omfatte værdifulde aktiver, som for 

eksempel blev benævnt i ovenstående afsnit om immaterielle aktiver. Omstruktureringer 

kan også omfatte opsigelser eller genforhandlinger af de koncerninterne aftaler.  

4.2 TPG 2010 KAPITEL 9 UDGAVEN VS. TPG 2017 KAPITEL 9 UDGAVEN  

TPG kapitel 9 2017 udgaven, som er en præcisering af 2010 udgaven, fokuserer nu 

udelukkende på omstruktureringer. Tidligere indeholdte kapitel 9 også aspekter som risici 

og anerkendelse af de kontrollerede transaktioner, men disse aspekter er nu flyttet til 

kapitel 1 vedrørende forståelse og anvendelse af armslængde-princippet. Årsagen til dette 

er at risici og anerkendelse af kontrollerede transaktioner vedrører alle OECD’s kapitler og 

ikke kun kapitel 9.  

 

I det præciserede kapitel 9 er der nu henvisninger til kapitel 1, da der er en naturlig 

sammenhæng mellem kapitel 1 i forbindelse med armslængdeprincippet, samt der er 

henvisninger til kapitel 6, når der ved koncerninterne omstruktureringer flyttes 

immaterielle aktiver.  

TPG 2017 kapitel 9 fokuserer på vurdering af hvorvidt den koncerninterne omstrukturering 

overholder armslængdeprincippet og hvorvidt der skal ske kompensation til det 

omstrukturerede koncernselskab. Kapitel 9 omhandler tilmed aflønning efter den 

koncerninterne omstrukturering er gennemført.  

 

 

                                                      
26 OECD TPG 2010 kapitel 9, pkt. 9.1  
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Figur 17 – Skema over indhold i TPG kapitel 9 2010 vs. 2017 

2010 2017 

• Risici 

• Kompensation 

• Fremtidig aflønning 

• FAR / anerkendelse af 

transaktionen 

 

• Kompensation 

• Fremtidig aflønning 

Kilde: Egen fremstilling 

4.3 PRÆCISERING AF TPG KAPITEL 9  

Præciseringen i OECD’s TPG kapitel 9, har medført en udbygning som fastslår at funktions- 

og aktivitetsflytninger også anses for koncerninterne omstruktureringer og hvor der kan ske 

opsigelse eller genforhandling af koncerninterne aftaler. Funktions- og aktivitetsflytninger 

kan ske ved en centralisering af funktioner i et regionalt eller centralt selskab i koncernen 

og hvor der sker en tilsvarende reduktion i det lokale koncernselskab. Dette kan medføre en 

flytning af potentiel profit. Disse centraliseringer af funktioner, som udover fælles 

indkøbsselskab, kan være centralisering af salg, logistik mv.  

4.3.1 Eksempler på koncerninterne omstruktureringer  

I nedenstående figur 18 er der udarbejdet et egenudviklet eksempel på en koncernintern 

omstrukturering, hvor der sker funktions- og aktivitetsflytning mellem selskaberne i 

koncernen. Før den koncerninterne omstrukturering foretog koncernselskaberne 

individuelle indkøb og indgik selv aftaler med eksterne leverandører. I eksemplet er der 

stiftet et nystiftet belgisk koncernselskab, hvorved indkøbsfunktionen er centraliseret. De 

eksterne leverandøraftaler genforhandles og det belgiske indkøbsselskab indtræder i stedet 

for de enkelte lokale koncernselskaber.  

Formålet med den interne omstrukturering er at opnå større volumerabatter eftersom at 

koncernen samlet kan afgive større indkøbsordrer. Det skal dog undersøges om 

centraliseringen af indkøbsfunktionen indebærer en flytning af potentiel profit fra de 

lokale koncernselskaber til det nystiftede belgiske indkøbsselskab.  
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Figur 18 – Illustration af faser i en koncernintern omstrukturering  

Før:  

 

Efter: 

 

Kilde: Egen fremstilling 

OECD’s bruger betegnelsen ”potentiel profit” som svarer til en forventet fremtidig 

indtægt27. I efter-situationen skal der ske en vurdering af koncernselskabernes FAR profiler 

og andele af volume rabat samt risici ved indkøb af varer. Får det nystiftede belgiske 

indkøbsselskab en TNMM net cost plus (NCP) på de lokale belgiske omkostninger, som 

ikke inkluderer de indkøbte varer, vil det belgiske indkøbsselskab være en service udbyder 

som får en lav men positiv indtjening. Risici ved indkøb og volume rabatten tilfalder de 

lokale produktionsselskaber, hvor volumerabatten kan fordeles ud fra de afgivne 

indkøbsordrer. Det er ikke på armslængdevilkår hvis det belgiske indkøbsselskab, får en 

andel af volumerabatten uden at have risici ved de afgivne indkøbsordrer. Dette skyldes at 

hvis der er tab ved forkert eller for sent leverede varer i de lokale produktionsselskaber 

                                                      
27 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.40  
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som ikke ville dele volumerabatten med det belgiske indkøbsselskab.  

Andre eksempler på koncerninterne omstruktureringer kan være følgende 3 situationer28:  

• Omdannelse af fully-fledged distributor til en limited risk distributor og som på 

denne måde ændres til et koncernselskab hvor der før var kontrol over den lokale 

salgsaktivitet med tilhørende immaterielle aktiver og risici, til et internt 

salgsselskab med begrænset risiko, hvor andre koncernselskaber ejer de 

immaterielle aktiver og kontrollere salgsaktiviteten. For eksempel at andre 

koncernselskaber bestemmer størrelsen af markedsføringsaktiviteterne og det 

overordnede rammer produktudvalget.  

• For produktion kan en lignende omdannelse være en omdannelse af full-fledged 

producent til en kontrakt producent, hvor der også overføres 

beslutningskompetence og immaterielle aktiver til andre koncernselskaber. Den 

fremtidige indkomst og risiko reduceres i produktionsselskabet, som fremover har 

en reduceret indkomst ved TNMM NCP.  

• En tredje koncerninternt omstrukturering kan være overførsel af immaterielle 

aktiver til en central enhed i koncernen. Disse bliver også kaldet et IP selskab.  

I de 3 situationer vil der være krav om kompensation for overførsel af funktioner, aktiver og 

risici som reducerer den fremtidige indtjening i det omstrukturerede selskab. Dette er 

gældende så længe de(t) modtagende koncernselskab(er) modtager aktiver, aktiviteter 

og/eller aftaler med fremtidig indkomstpotentiale.  

4.4 DE 3 FASER I EN KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING  

Når der foretages en koncernintern omstrukturering, skal der derfor foretages en transfer 

pricing vurdering af hver af de følgende3 faser: 

1. Situationen før omstruktureringen 

2. Selve omstruktureringen  

3. Situationen efter omstruktureringen 

                                                      
28 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.15  
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Det betyder derfor at det er vigtigt at vurdere om selve omstruktureringen har flyttet 

fremtidige overskud eller tab i form af immaterielle aktiver, aktivitet eller aftaler til andre 

koncernselskaber.  

4.5 KOMPENSATION FOR OMSTRUKTURERINGEN  

OECD fastslår i TPG kapitel 9, at der ikke skal afviges fra armlængdeprincippet og disse 

retningslinjer når det gælder koncerninterne omstruktureringer eller transaktioner efter 

omstrukturering29.  

OECD’s TPG kapitel 9 er delt op i to dele. Den første del er vejledning til behandling af selve 

omstruktureringen, mens anden del af kapitlet er vejledning til hvordan et eventuel afkast 

skal behandles efter omstruktureringen30.  

Der er ofte en kommerciel baggrund for at koncernen har valgt at foretage en 

koncerninterne omstrukturering. Nedenstående figur 19 indeholder eksempler på de 

baggrunde der kan være for omstruktureringen31.  

Figur 19 – Eksempler på drivende faktorer for den koncerninterne omstrukturering  

 

Kilde: Egen fremstilling af OECD’s TPG kapitel 9  

                                                      
29 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.9  
30 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.9  
31 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.24  
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Baggrunde for en koncernintern omstrukturering kan derfor være eksemplet med et fælles 

indkøbsselskab til at effektivisere og omkostningsminimere.  

En centralisering kan også betyde en flytning af produktionsaktivitet til at andet land, for at 

opnå en øget kontrol for at kunne specialisere sig indenfor denne funktion. Ved en 

centralisering kan der ikke altid opnås en samlet øget indtjening for hele koncernen.  

Det antages at koncernselskaber vil indgå i interne omstruktureringer, hvis dette er mere 

attraktivt end at lade være. Hvis der er andre mere attraktive alternativer, ville en 

uafhængig part ikke foretage omstruktureringen.  

Det relevante spørgsmål der stilles ved selve omstruktureringen er, om der er betingelser 

eller pålagte forhold i en koncernintern omstrukturering, der afviger fra de betingelser, der 

ville blive truffet mellem uafhængige virksomheder. Med dette menes at der ikke må opnås 

fordel ved en intern omstrukturering, som uafhængige parter ikke ville have opnået. Der 

skal derfor stilles det konkrete spørgsmål, om uafhængige parter havde givet eller fået 

kompensation af overførte aktiver, herunder immaterielle aktiver, aktivitet og aftaler. 

Sidstnævnte kan være overførsel af aftaler med eksterne parter, som leverandører, kunder 

eller opsigelse eller genforhandling af interne koncernaftaler.  

Det første trin i analysen af overførsel af funktioner er nøjagtigt at afgrænse de transaktioner, 

der omfatter omstruktureringen af koncernen, ved at identificere de kommercielle eller 

økonomiske forhold samt betingelserne som knytter sig til disse relationer, der fører til en 

værdioverførsel blandt selskaberne32.  

Dette svarer til 6-trins risikoanalysen i TPG 2017 kapitel 1 og 6, som udbygges med 

forholdene i den interne omstrukturering. I vejledningen fra OECD skal følgende punkter 

analyseres, når ovenstående kommercielle eller økonomiske relevante forhold skal 

identificeres33:  

• Den nøjagtige afgrænsning af de transaktioner, der omfatter omstruktureringen 

samt præcis identifikation af funktioner, aktiver og risici både før og efter 

omstruktureringen 

                                                      
32 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.10  
33 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.14  
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• Forretningsårsagerne til og de forventede fordele ved omstruktureringen, herunder 

synergiernes rolle (se ovenstående figur 18) 

• Andre muligheder som realistisk er tilgængelige for parterne 

Den nøjagtige afgrænsning af de transaktioner, der omfattes af omstruktureringen, kræver 

en funktionsanalyse, til at identificere de økonomisk betydningsfulde aktiviteter samt risici 

i forbindelse med forpligtelser både før og efter omstruktureringen fra de involverede parter. 

Derfor skal der i analysen fokuseres på hvad parterne rent faktisk gør, også hvis den faktiske 

adfærd afviger fra de kontraktlige vilkår34.  

Det grundlæggende for at foretage en koncernintern omstrukturering, er at det skal 

vurderes om omstruktureringerne er foretaget, således uafhængige parter ligeledes ville 

have foretaget transaktioner, da de begge ville få gavn af det.  

Risici er af afgørende betydning i forbindelse med omstruktureringer. Dette skyldes at der 

for uafhængige parter er en risiko forbundet med en kommerciel mulighed og derved kan 

påvirke potentiel profit som heraf vil have indvirkning på selskabernes resultatfordeling. 

Ved en overdragelse af en aktivitet betyder dette at der ligeledes automatisk kan blive flyttet 

risici. Der henvises igen her til ovenstående eksempel om fælles indkøbsselskab, hvor risici 

antagelsesvis overdrages til indkøbsselskabet.  

Overdragelse af risici skal ud fra tidligere aspekt vedrørende hvilket selskab der udøver 

kontrol over risiko, ligeledes vurderes i koncernen, hvor beslutningstagerfunktionerne 

eksisterer og udføres heraf, samt hvilke eller hvilket selskab der har den finansielle 

kapacitet. Denne vurdering skal foretages med henblik på før/efter situationen af 

omstruktureringen.  

Af denne grund er en undersøgelse af fordelingen af risici mellem koncernselskaberne før 

og efter omstruktureringen, en væsentlig del af den funktionelle analyse.35  

4.6 OVERFØRSEL AF IMMATERIELLE AKTIVER  

Efter selve omstruktureringen kan der være situationer hvor der skal foretages efterfølgende 

aflønning. Ved overdragelse af et immaterielt aktiv til et andet koncernselskab, kan der for 

                                                      
34 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.18 
35 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.19 
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eksempel ligger en omstrukturering fra en full-fledged distributør som også kan eje det 

immaterielle aktiv og derved eksisterer som principal, bliver omstruktureret til en low-risk 

distributør.  

Ved værdiansættelsen af et immaterielt aktiv skal der derfor være sammenhæng mellem 

potentielle profit og betalingen herefter. Et eksempel er at hvis full-fledged distributører 

efter overdragelsen af det immaterielle aktiv, skal betale royalty for at kunne sælge 

produkterne, skal der være sammenhæng mellem salgsprisen og dets immaterielle aktiver 

og de fremtidige udgifter hermed.  

Figur 20 – Eksempel på omstrukturering fra full-fledged til limited risk distrbutor 

Forventet indtjening  Distributør 

 

 

          FØR : FULL-FLEDGED 

 

 

   

EFTER : LIMITED RISK 

         FAR + kontrol  

Kilde: Egen fremstilling 

For det modtagende selskab skal der stilles substanskrav, ved modtagelse af immaterielle 

aktiver. Substanskravene er at det modtagende selskab skal kunne kontrollere risikoen ved 

modtagelse heraf, samt have finansiel kapacitet til at bære risikoen. Det er yderligere et krav 

at det modtagende selskab hverken kan kategoriseres som tomt selskab eller ingen kontrol 

har over dets risiko. Et sådant selskab kaldes en tom IP-box. Ser man på ovenstående figur 

6, vil et sådanne selskab ligge nederst i denne figur og derved ingen aflønning få.  

OECD’s TPG kapitel 9 skal som nævnt ovenfor bruges sammen med TPG kapitel 6. Ved brug 

af kombination på tværs af kapitlerne, kan følgende spørgsmål findes relevante for 

virksomhederne, når værdiansættelsen skal vurderes.  
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• Har selskabet taget højde for om de overførte immaterielle aktiver er unikke 

• Er der tale om hard-to-value aktiv og inkluderes fremtidig mulig indtjening i 

prisfastsættelse 

Netop ovenstående spørgsmål kan vurderes i føromtalte TPG kapitel 6. Og netop disse 

spørgsmål om værdiansættelsen af et immaterielt aktiv, kan være svære at svare på. 

Problemet opstår ved at det ved overførsler af immaterielle aktiver eller immaterielle 

rettigheder, er vanskeligt både at identificere de overførte immaterielle aktiver samt deres 

værdiansættelse. Identifikationen kan være svær fordi ikke alle værdifulde immaterielle 

aktiver er registreret og ikke alle værdifulde immaterielle aktiver indregnes til et 

regnskabsmæssigt formål36.  

OECD refererer til kapitel 6 D.1 vedrørende værdiansættelse for overførsel af immaterielle 

aktiver eller immaterielle rettigheder. Værdiansættelsen af immaterielle aktiver vil blive 

påvirket af faktorer som eksempelvis:37  

• Varigheden for perioden hvor det immaterielle aktiv kan anvendes  

• Geografiske begrænsninger  

• Omfanget og varighed af beskyttelsen  

 

4.7 AFLØNNING EFTER OMSTRUKTURERING  

Som nævnt ovenfor, kan interne omstruktureringer inddeles i 3 faser. I ovenstående afsnit 

skal virksomhederne vurdere selve omstruktureringen, mens dette afsnit vil hjælpe 

virksomhederne med at vurdere en eventuel aflønning efter omstruktureringen er foretaget.  

OECD tydeliggør at armlængdeprincippet og hertil hørende vejledning for transaktioner 

efter omstrukturering, ikke bør være forskellige fra transaktioner som var ligeledes 

struktureret fra begyndelsen38.  

                                                      
36 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.55  
37 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.56  
38 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.98  
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OECD vejleder ligeledes her i TPG kapitel 9 vedrørende aflønning efter omstruktureringer, 

at sammenlignelighedsanalysen skal foretages, således det kan vurderes om der er faktiske 

forskelle fra situationen for omstruktureringen og efter39.  

Tager vi ovenstående eksempel af en omstrukturering fra en full-fledged distributør, til en 

limited-risk distributør, skal full-fledged distributøren ikke blot kun have kompensation 

overdragelse af potentiel profit, ved overdragelse af et immaterielt aktiv. Der skal også 

foretages en ny sammenlignelighedsanalyse, såfremt det tidligere full-fledged selskab, stadig 

kan udnytte og kontrollere funktioner af væsentlig værdi.  

Hvis ovenstående er gældende, skal det tidligere full-fledged selskab have lavere 

kompensation for at afgive det immaterielle aktiv.  

4.8 HJEMMEL TIL BESKATNING VED INTERNE OMSTRUKTURERINGER  

For at der skal ske beskatning ved en koncernintern omstrukturering, skal der være en 

kontrolleret transaktion, som kan udløse kompensation. Jævnfør OECD kapitel 9, kan 

overdragelse af potentiel profit ikke alene udløse beskatning. Det kræver derimod at 

følgende 2 betingelser er opfyldt: 

1. “…Transfer of something of value (an asset or an ongoing concern) or a termination 

or substantial renegotiation of existing arrangements and…”  

2. “… transfer, termination or substantial renegotiation would be compensated between 

independent parties in comparable circumstances”. 40 

På dansk betyder det at der både skal ske en overførsel af værdi, enten som et aktiv eller en 

aktivitet, eller der skal ske en opsigelse eller genforhandling af allerede eksisterende aftaler. 

Den anden betingelse for beskatning er at der ved overførsel, opsigelse eller genforhandling 

af aftaler, vil blive foretaget en kompensation på sammen vis som mellem uafhængige parter 

under sammenlignelige omstændigheder.  

Aktivitet er en del af den første betingelse nævnt ovenstående. Aktiviteter af ”something of 

value” skal kompenseres, hvis der er fremtidig indtjeningsmulighed, som andre 

uafhængige parter ville have krævet kompensation for.  

                                                      
39 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.101  
40 OECD’s TPG 2017 kapitel 9, pkt. 9.39  
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Kompensationen skal tage højde for omkostninger som for eksempel omkostninger 

forbundet med fyring af medarbejdere.  

Sammenhængen mellem OECD og den danske transfer pricing lovgivning er ifølge 

Skattestyrelsen at der kan ske dansk beskatning i de situationer som nævnes i TPG kapitel 

9, hvor uafhængige parter ville have krævet en kompensation for at overfører danske 

immaterielle aktiver, aktiviteter og/eller aftaler. Der henvises til Ligningslovens § 2, 

Statsskatteloven § 4 om skattepligtige indtægter og § 6 om fradragsberettigede 

omkostninger, samt Afskrivningsloven § 40 om afståelse af immaterielle aktiver.  

4.9 DELKONKLUSION  

Virksomhederne skal sikre at der sker korrekt kompensation når der foretages en 

koncernintern omstrukturering. Kompensationen skal ske på baggrund af 

armslængdeprincippet, således koncernen stilles i overensstemmelse med, hvordan 

uafhængige parter ville være stillet både før og efter selve omstruktureringen.  

Det anbefales derfor at virksomhederne præcist at redegøre for, hvilke(t) selskab(er) der 

udfører hvilke funktioner samt hvem der anvender aktiver og yderligere har kontrol over 

risici forbundet hermed, som alle skal være gældende for det immaterielle aktiv.  

Koncernen kan med fordel også vurdere hvilke kommercielle eller økonomiske forhold der 

er årsag til den interne omstrukturering, da dette som udgangspunkt allerede i den 

indledende fase før omstruktureringen, kan identificere den fordel, det vil sige den 

fremtidige mulige indtjening, der opnås ved omstruktureringen.  

Ovenstående leder videre til vigtigheden af 6-trins risikoanalysen, som koncernen med 

fordel kan foretage før omstruktureringen sker, hvorefter en eventuel kompensation 

vurderes og foretages. Efter omstruktureringen skal virksomhederne være opmærksomme 

på at 6-trins risikoanalysen igen skal foretages, til vurderingen om eventuel kompensation, 

såfremt det afgivende koncernselskab fortsat kan udnytte samt kontrollere funktioner af 

væsentlige risici.  

Ved denne anbefaling opnår koncernen en korrekt oversigt over hvilke selskaber der skal 

have kompensation samt hvilke selskaber der efterfølgende skal aflønnes. Alt dette vil 

sikre koncernen korrekte resultatfordelinger.   
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EMC A/S

EMC Distribution SA EMC Production SA

5. Anvendelse af TPG 2017 kap. 1, 6 & 9 på EMC-Koncernen  

I dette kapitel vil teorien fra de øvrige kapitler i denne hovedopgave, blive eksemplificeret 

igennem den egen konstrueret koncern. Casen vil tydeliggøre hvordan en koncern med 

dansk moderselskab skal anvende OECD’s TPG kapitel 1, 6 og 9 når den kontrollerede 

transaktion indeholder immaterielle aktiver, samt når koncernen foretager en intern 

omstrukturering heraf. I casen behandles koncernen både før omstruktureringen, selve 

omstruktureringen og efter omstruktureringen.  

5.1 INTRODUKTION TIL EASY MULTI CARRIER A/S  

Easy Multi Carrier A/S er en dansk virksomhed, som producerer og sælger papbakker samt 

øvrigt papservice der anvendes ved begivenheder, som blandt andet Formel 1, fodbold og 

festivaler. Easy Multi Carrier A/S, også kaldet ECM A/S, er særligt kendt for produktet ’Easy 

Multi Carrier’ (se figur 23), heraf navnet til selskabet.  

Koncernen udgør et dansk moderselskab, samt to datterselskaber, henholdsvis polsk 

produktionsselskab EMC Production SA og belgiske salgsselskab EMC Distribution SA, som 

begge er 100 % ejet af EMC A/S. Koncernstrukturen for EMC Group er som vist i figur 21.  

Figur 21 – Koncernstrukturen i EMC Group  

 

 

            100 %             100% 

 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Det danske moderselskab opererer som principal hvor det er i dette selskab, de vigtige 

beslutnings-tagerfunktioner både træffes samt udføres, hvoraf disse funktioner afspejler 

EMC A/S påtagne risici og det er tilmed EMC A/S som stiller finansielle kapacitet til 

rådighed.  
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De to datterselskaber er henholdsvis en kontrakt producent hvad angår det polske 

produktionsselskab, samt en kontrakt distributør som er gældende for det belgisk 

salgsselskab. Begge selskaber er derfor low-risk selskaber, da de begge udfører 

rutinemæssige aktiviteter og får tilsvarende aflønning heraf.  

5.1.1 Easy Multi Carrier A/S’s historie  

Easy Multi Carrier A/S blev stiftet i 2009 med det formål at gøre oplevelsen bedre ved for 

eksempel sportsbegivenheder samt festligheder, for danske sportsinteresserede samt 

festglade mennesker. Længe før virksomhedens opstart, var den danske hygge til at mærke 

ved begivenheder, hvor venner og familier mødtes i fællesskab og delte samme passioner. 

Til disse begivenheder, hvad end det var Grøn koncert i de danske storbyer eller lokale 

fodboldopgør, hørte der altid lidt drikke og spise til. Problemet opstod dog ved boderne 

hvor drikkevarer og maden ofte blev købt ind til flere personer ad gangen og udfordringen 

med at bære 4 øl med tilsvarende antal pølser og pølsebrød, var en sport i sig selv.  

På dette tidspunkt i 2009 var det allerede muligt at bære drikkevarerne i en holder, hvor der 

modsat ikke var mulighed for at bære flere madvarer ad gangen. Dette så to venner 

muligheden for at ændre og hermed var grundstenen til Easy Multi Carrier A/S lagt. 

Selskabet søgte og fik i forbindelse med opstart af virksomheden patent for 

designbeskyttelse i Danmark. Kort tid inden produktionen blev startet, søgte og fik 

virksomheden bevilliget international patent mod designbeskyttelse, således EMC A/S 

havde og fortsat har rettighed, som beskytter selskabet for at produktets form, udseende, 

samt materiale mv. bliver kopieret. I 2010 blev produktionen sat i værk i Danmark.  

Figur 22 – Tidslinje for EMC koncernen  
 2009  Stiftelse af selskab 

 2010  Opstart af produktion i Danmark 

 2014  Formel 1 aftale & Egen produktion i Polen 

2015  Eget salgsselskab i Belgien  

2018  Omstrukturering foretages og ny struktur træder i kraft pr. 1/1 2019 

2019  Produktionsselskabet har principal funktioner 

Kilde: Egen fremstilling 
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Selskabet fik hurtigt succes og selskabet indgik i 2014 en eksklusiv kontrakt med Formel 1, 

som bliver kørt i 21 lande41 og koncernen startede derfor i 2014 eget produktionsselskab, som 

grundet økonomiske forhold blev placeret i Polen, samt eget salgsselskab i 2015, som grundet 

forretningsstrategier blev placeret i Belgien. Dette er vist i koncernens tidslinje i figur 22. 

5.1.2 Easy Multi Carrier A/S’s produktkarakteristika  

EMC A/S mest succesfulde produkt er ’Easy Multi Carrier’ som ses i figur 23. Papholderen er 

til mad, således burger og hotdogs m.m. kan lægges ind på en tallerken. Produktet er lavet 

af genanvendeligt pap og papholderen foldes sammen når den bliver sat ned, således den 

ikke fylder. Holderen er åben foran, således pappet ikke bliver varmt og derved bukker. 

Øvrige produkter, som produceres og sælges af EMC-koncernen er tilbehør, som f.eks. 

tallerkener, bestik og kaffekrus. Alle produkter er lavet af genanvendeligt pap.  

Figur 23 – EMC A/S mest solgte produkt ’Easy Multi Carrier’ 

 

              

 

(Set oppefra) 

 

 

Kilde: Egen fremstilling  

Produkterne som EMC-koncernen producerer, er lavet af pap som genanvendes, dvs. 

produkterne er af materiale der i forvejen er blevet brugt. I Polen er der ligeledes i Danmark, 

et stort fokus på sortering af affald og hvortil Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark har 

beregnet at der bruges ca. 0,88 kg mindre ’nyt produceret pap’ ved genanvendelse af tidligere 

produceret pap. Der bruges yderligere mindre vand samt kemikalier og genanvendelsen har 

derfor en høj miljøeffekt42. Samme anvendelse benytter det polske produktionsselskab. EMC 

A/S bidrager med funktionen for udvikling af processer for nedbrydning af pappet.  

                                                      
41 Formel 1 officiel hjemmeside: https://www.formula1.com/en/racing/2019.html  
42 Miljø- og fødevareministeriet https://genanvend.mst.dk/tema/pap/  
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Efter pappet er sorteret i de forskellige sorteringsanlæg i Polen, modtager EMC Production 

SA pappet og forestår selv nedbrydelsen. Måden hvorpå pappet nedbrydes foregår således 

at pappet bliver ”… sønderdelt og lavet til en såkaldt ”pulp”. Fra denne masse frasorteres 

klistermærker, forsendelses etiketter, tape, plast, metalclips og andre urenheder. Efterfølgende 

renses massen… og fibermassen bliver lagt ud i lange baner og behandlet og … nyt pap bliver 

derefter produceret”43. 

5.1.2 Easy Multi Carrier A/S’s økonomiske forhold  

Virksomheden har egen produktionsfabrik med egen nedbrydningsanlæg i Polen, hvor EMC 

Production SA indkøber pap fra flere sorteringsanlæg i Polen. Alene i Polen er populationen 

over 38 mio. indbyggere44, hvorfor der oveni virksomheder i Polen, som også forbruger samt 

sorterer pap, er et stabilt marked for genanvendelse af pap.  

Koncernen har det sidste år haft fokus på ny proces til nedbrydning af pappet. Udviklingen 

af den nye proces til fremstilling af produktet, ligger til grund i virksomhedens primære 

fokus, som er bæredygtighed. Der opstår derfor kommerciel aktivitet ved at koncernen 

stilles til ansvar for produktansvar, samt der er et publikationsforbud, idet selskabet har 

designbeskyttelse.   

Produktionen foretages ved anvendelse af blandt andet det immaterielle aktiv, patent som 

EMC A/S ejer, som beskytter virksomheden i at producere papholderen i det 

genanvendelige pap samt designbeskyttelse. Yderligere har EMC A/S Know-how i 

forbindelse med nøglemedarbejdere som foretager udvikling af nedbrydningsprocessen, 

hvorfor der skal foretages en analyse af koncernselskabernes aflønning ud fra bidrag til 

værdiskabelsen ud fra disse immaterielle aktiver. 

EMC-koncernen har som nævnt indgået en eksklusiv aftale med Formel 1, hvor 

virksomheder og racerteam får deres navn på papholderen. Til Formel 1 er der i gennemsnit 

194.919 besøgende pr. weekend af 21 weekender. Løbene foregår over 3 dage og mange af de 

besøgende rejser i større grupper. Alene i Belgien var der i 2018 ca. 250.000 besøgende den 

weekend, hvor der blev kørt løb. Programmet for Formel 1 løbet i Belgien starter fredag fra 

                                                      
43 Miljø- og fødevareministeriet https://genanvend.mst.dk/tema/pap/  
44 Worldometers https://www.worldometers.info/world-population/poland-population/  
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kl. 08:00 til 19:30, lørdag fra kl. 08:00 til 18:35 og søndag fra kl. 09:35 til kl. 17:1045. De 

besøgende når derfor at spise flere gange i løbet af dagen, hvorfor der er et behov for 

anvendelse af en papholder flere gange om dagen. Efterspørgslen er derfor ikke 1:1, men kan 

derimod være højere, end antal besøgende, såfremt alle spiser. 

I den tyske fodboldliga, Bundesliga, er der alene her i gennemsnit 44.630 besøgende per 

kamp46 og der spilles 34 kampe i Bundesliga. I Tyskland er der tilmed også mange store 

festivaler, som blandt andet ’Wacken open air’ hvor der i 2018 var 75.000 deltagere47 og ’Rock 

am Ring’ hvor der var op mod 90.000 besøgende48. Ligeledes er der mange andre festivaler 

og alene i juni er der 33 festivaler rundt om i Europa. Nedenfor ses eksemplerne, hvor EMC 

distribuerer deres produkter.  

• Formel 1:  194.949 besøgende i gennemsnit af 21 weekender = 4 mio. besøgende  

• Bundesliga: 44.630 besøgende i gennemsnit af 34 kampe = 1,5 mio. besøgende  

• Rockfestival: ca. 75-90.000 besøgende til hver festival  

Der er derfor en stærk kundegruppe i Belgien samt i Tyskland og i de andre omkring 

liggende lande.  

5.1.3 Easy Multi Carrier A/S’s forretningsstrategi  

EMC A/S så muligheden for et marked, hvor der endnu ikke var et lignende produkt og 

benyttede sig ved opstart af virksomheden af forretningsstrategien produktudvikling, samt 

efter kort tids succes opstod markedsudvikling, som en ny strategi. Koncernens 

forretningsstrategier er den dag i dag markedspenetrering, i det der er tale om et udviklende 

marked, hvor antal af besøgende til diverse arrangementer, stiger.   

EMC A/S’s primære mission er at være førende indenfor bæredygtighed ved genanvendelse 

af pap, i en verden hvor der er stort fokus på forbrug, udviklet af klimaforandringer. Grundet 

EMC-koncernens fokus på bæredygtighed, lykkedes det derfor også i 2014 at indgå den 

                                                      
45 Formula 1: https://www.formula1.com/en/racing/2018/Belgium/Timetable.html   
46 Formula 1: https://www.formula1.com/en/latest/article.f1-race-weekends-attended-by-over-four-million-fans-in-
2018.lILWTUMmCkWAAoGE4aYGo.html  
47 NDR.dk: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/wacken_open_air/Blog-Das-war-das-Wacken-
Open-Air-2018,liveblog128.html  
48 Artikel Jyllands-posten: Tysklands største festival afbrydes efter konkret terrortrussel  
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eksklusive aftale om Formel 1, da der i dette år skete en grøn revolution inden for denne 

sport, hvor ”Bilindustrien har fokus på brændstofforbruget og CO2 udledning.  Derfor har F1 

valgt at ændre reglerne, så man retter ind efter de grønne målsætninger.”49. Samarbejdet med 

Formel støtter derfor op om konceptet om mere bæredygtige engangsservice. Tilmed skabes 

der også en merværdi overfor kunden, som kan betale for at få reklame placeres på siderne 

af papholderen.  

Valget af placering af produktionsselskabet, skyldes markedet for pap, da der er et høj 

indbyggertal, hvor forbruget af pap og dertil genanvendelse af pap, er tilsvarende stor. Valget 

af placering af salgsselskab i Belgien, skyldes de økonomiske forhold i henhold til geografisk 

lokation, da der er en stor kundegruppe i Belgien, samt i Tyskland som naboland hertil.  

5.2 EMC A/S KONCERNEN FØR OMSTRUKTURERINGEN  

Når sammenlignelighedsanalysen skal foretages, er både kontraktvilkår, realydelsens 

egenskab, økonomiske forhold samt forretningsstrategier beskrevet ovenfor, hvorfor der i 

det efterfølgende foretages funktionsanalysen. I kapitel 3 i hovedopgaven er 6-trins 

risikoanalysen beskrevet og denne danner netop rammerne for dette afsnit, hvor 

koncernselskabernes enkeltes bidrag til værdiskabelsen af immaterielle aktiver samt 

overensstemmelse til armslængde-princippet, er vurderet.  

5.2.1 Identifikation af det immaterielle aktiv og væsentlige økonomiske risici.  

I trin 1 skal de immaterielle aktiver samt de væsentlig økonomiske risici ved DEMPE 

funktionerne identificeres. Dette trin svarer til (R) i funktionsanalysen. Nedenstående ses 

de immaterielle aktiver, som vurderes værende værdifulde for EMC-koncernen.  

Figur 24 – Identifikation af immaterielle aktiver i EMC-Koncernen 

 

Kilde: Egen fremstilling 

                                                      
49 Artikel Jyllands-Posten: Grøn revolution i Formel 1 
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I afsnit 3.1 i hovedopgaven blev definitionen på et immaterielt aktiv listet op. Hertil lever alle 

ovenstående immaterielle aktiver op til disse krav, da de hverken er fysiske eller finansielle, 

de ejes eller kan kontrolleres af koncernselskaberne, de anvendes kommercielt og der vil ved 

brug eller overdragelse til en uafhængig part, blive foretaget betaling heraf.  

De økonomiske væsentlige risici med henblik på DEMPE funktionerne, som er forbundet 

med de immaterielle aktiver, kan listes op som nedenstående:  

• (D): Ved udviklingen af den nye proces til nedbrydningsfasen er der økonomiske 

risici forbundet, som skyldes at nedbrydningsfasen skal følge lovgivning vedrørende 

miljø og klima og den nye nedbrydningsproces vil kunne mindske vand- og 

kemikalieforbrug. Da patentet indebærer genanvendelsen af pap, det vil sige selve 

materialet som produktet er designet i, er der derfor risiko forbundet med 

udviklingen hvis udviklingen tager længere tid end eventuelle nye lovændringer. Der 

er derfor risiko for tab ved udviklingen, da denne er omfattende tilmed bekostelig.  

• (E): Der er risiko forbundet med produktforbedring da den nye proces eventuel kan 

ende med at forhindre produktionsforbedring og der er derfor risici forbundet, hvis 

konkurrenter finder løsninger i mellemtiden.  

• (M): Der er risiko forbundet med vedligeholdelse samt opretholdelse af 

kommercielle forhold i forbindelse med bæredygtighed. Yderligere er der økonomisk 

risiko forbundet med prisen på varen, da der ofte bliver solgt større partier. Der ligger 

en hård fin grænse mellem stykprisen per holder og omkostninger forbundet med 

produktionen per holder.  

• (P): Den mest betydelige økonomiske risiko består i at produktet er let at kopiere, 

hvorfor der er risiko ved beskyttelse af patentet som kan være det ressourcekrævende 

samt økonomisk udfordrende.  

• (E): Der er risiko i salget som ligger i det belgiske salgsselskab, da koncernen endnu 

ikke kender til hvordan det nye produkt ved brug af den fremtidige nye proces bliver 

modtaget.  

Der er derfor risiko for beskyttelse af patentet, samt hvornår og hvordan den nye proces 

bliver modtaget samt anvendt.  
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5.2.2 Identifikation af den interne aftale relateret til det immaterielle aktiv  

I trin 2 skal kontraktgrundlaget for de immaterielle aktiver findes, heraf hvem der ejer de 

immaterielle aktiver samt hvordan fordelingen af risiko er mellem koncernselskaberne.  

EMC A/S har siden stiftelsen af selskabet, ejet og ejer stadig alle de væsentligste immaterielle 

aktiver, både juridisk samt økonomisk. EMC A/S forestår forhandlingerne med leverandører 

af pap fra de forskellige lande og det er ligeledes det danske selskab som foretager kontrol 

af produktionen. Det er derfor EMC A/S som stilles til ansvar og bærer risici forbundet med 

produktionsfejl.  

Det er ligeledes EMC A/S som endeligt godkender hvilke kunder, virksomheden skal handler 

med, da der ligger en forventning til kunderne, som på linje med EMC-koncernen, selv skal 

have fokus på bæredygtighed, således det ikke falder tilbage på EMC-koncernen, hvis der 

ikke ryddes korrekt og ordentligt op. Dog ligger der et ansvar hos EMC Distribution SA som 

sælger papbakkerne videre til kunder og det er derfor ligeledes det belgiske salgsselskab som 

foretager ordrer hos EMC A/S og der ligger derfor en aflønning forbundet heraf, da den 

belgiske distributør månedsvis skal indrapportere til det danske moderselskab.  

De to datterselskaber producerer og sælger derfor blot efter de retningslinjer som bliver 

besluttet fra moderselskabet og begge datterselskaber er derfor low-risk selskaber.  

5.2.3 Analyse af FAR og udførsel af DEMPE funktioner samt tilhørende risici  

I trin 3 skal det analyseres hvilke selskaber der udfører funktioner og anvender aktiver og 

derved også påtager sig risici i relation til de udførte DEMPE-funktioner samt holde dette 

op i mod hvilke selskaber der har kontrollen over funktionerne og de væsentlige økonomiske 

risici.  

(D) Udviklingen og undersøgelse af den nye proces foregår i det danske moderselskab, 

men udføres løbende i det polske produktionsselskab. Dog er det EMC A/S som har 

ansatte til at forestå udviklingen og det er derfor i det danske moderselskab, hvor 

beslutningstagerfunktionerne er placeret og det er derfor ligeledes EMC A/S som har 

kontrol over funktionen og risici forbundet heraf. Dog bidrager EMC Production til 

funktionen, da de stiller anlæg til rådighed.  
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(E) Beslutningstager-funktionen vedrørende produkter i mere bæredygtigt materiale er 

som nævnt tidligere, placeret i det danske selskab. Beslutningen om forbedring samt 

udviklingen i nedbrydningsprocessen, er også placeret i det danske selskab.  

(M) Vedligeholdelse af de immaterielle aktiver foretages i det danske moderselskab hvor 

der både kontrollers salg, samt produktionen overvåges i form at stikprøvekontroller, 

således produktionsfejl kan opdages og hvortil patentet vedligeholdes. Det belgiske 

distributionsselskab skal månedligt rapportere salgstal, hvorved EMC Distribution 

bidrager til funktionen ’vedligeholdelse’. Dog er det fortsat EMC A/S, som har kontrollen 

over funktionen samt risiko forbundet med fald i salg.  

(P) Det er udelukkende det danske moderselskab, som udfører samt har kontrol over 

beskyttelse af patentet, da det er i dette koncernselskab, at de ansatte sidder med de 

juridiske kompetencer og derved kan opretholde patentet.  

(E) Den belgiske koncerninterne distributør udfører salgsaktiviteter og udnytter derved 

patentet, men har begrænset kontrol grundet de kontraktuelle forhold, som selskaber er 

underlagt af, grundet kontrakt til det danske moderselskab. Det er derfor også gældende 

her, at det danske moderselskab udøver beslutninger. Grundet den faktiske adfærd, er det 

derfor det danske moderselskab, som har kontrol over funktionerne og derfor også 

håndterer risici forbundet heraf og det er det danske moderselskab, som har den finansielle 

kapacitet, til at påtage sig risici. Det belgiske selskab bidrager derfor til udnyttelsen i form 

af distribution.  

5.2.4 Vurdering af overensstemmelse mellem kontraktvilkår og FAR-profiler  

I trin 4 skal det vurderes om der er overensstemmelse mellem punkt 1-3. Det skal vurderes 

om selskabet har kontrol over risici, forbundet med DEMPE funktioner og det skal vurderes 

om selskabet har den finansielle kapacitet til at påtage disse risici.  

Ved ovenstående identifikation og analyse af trin 1 til 4 er det bekræftet at der er 

overensstemmelse mellem de kontraktlige vilkår og den faktiske adfærd samt kontrol over 

funktioner og risici. I kapitel 2 i hovedopgaven blev den nye præcisering af OECD’s kapitel 

1 gennemgået, hvor der i den nye præcisering bliver lagt vægt på substans. Da der er 

overensstemmelse mellem den interne aftale og den faktiske substans i forbindelse med 
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EMC A/S

EMC Distribution SA EMC Production SA

kompetencer og medarbejdere der træffer de vigtige beslutninger, anerkendes det danske 

selskab som værende det koncernselskab som udfører de faktiske funktioner og har 

tilsvarende kontrol over risiko, samt har finansiel kapacitet.  

Ved de interne aftaler mellem EMC A/S og de to datterselskaber, er det tilmed vurderet, at 

det er det danske selskab, som har det juridiske ejerskab over de immaterielle aktiver. De 

interne kontrakter er derfor ligeledes i overensstemmelse med de enkelte selskabers FAR-

profiler og udførsel og kontrol af DEMPE-funktioner.  

5.2.5 Afgrænsning af den kontrollerede transaktion i forbindelse med DEMPE  

I trin 5 er der foretaget en afgrænsning af de kontrollerede transaktioner for dernæst at 

kunne foretage en eventuel omfordeling af risici imellem koncernselskaberne. Ud fra trin 1 

til 4 er der tale om de to kontrollerede transaktioner i figur 25.  

Figur 25 – Kontrollerede transaktioner i EMC Group 

 

 

         TP: 2          TP: 1  

 

 

 

Kilde: Egen fremstilling 

TP 1: Den første kontrollerede transaktion findes mellem EMC A/S og EMC Production, hvor 

EMC Production producerer produkterne ud fra kontrakt imellem koncernselskaberne.  

TP 2: Den anden kontrollerede transaktion findes mellem EMC A/S og EMC Distribution, 

hvor EMC Distribution foretager videresalg af produkterne også ud fra kontrakt.  

Trin 1 til 4 har derfor bekræftet at EMC-koncernen har principal struktur med EMC A/S som 

principal. Det er ligeledes bekræftet at det polske produktionsselskab er low-risk 

kontraktproducent og at det belgiske er low-risk kontrakt distributør. Trin 5 kan derfor 

springes over, da der ikke er grund til omfordeling af risici.  
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5.2.6 Prisfastsættelse af den afgrænsede kontrollerede transaktion  

I trin 6 skal transfer pricing priserne fastsættes ud fra armslængdeprincippet i 

overensstemmelse med koncernselskabernes bidrag af de udførte funktioner samt den 

tilsvarende påtaget risiko.  

Aflønning for EMC A/S  

Det danske moderselskab får en residualindtjening, hvor de to udenlandske datterselskaber 

skal aflønnes ud fra de rutiner, som er bestemt ud fra retningslinjer i kontrakterne.  

Årsagen til denne aflønningsform er at selskabet som nævnt ovenstående er principal, da 

EMC A/S udøver kontrol af funktioner samt ejer de immaterielle aktiver, på trods af at de to 

datterselskaber bidrager til DEMPE funktioner for de immaterielle aktiver.  

Aflønning for EMC Production  

Det polske produktionsselskab producerer produkterne efter retningslinjer givet af EMC 

A/S, hvorfor EMC Production aflønnes efter TNMM (NCP) metoden med PLI’en 

produktionsomkostninger med en mark-up 5 %, hvilket er fundet ved benchmarkanalyse 

som tilsvarende sammenlignelige produktionsselskaber i Polen har foretaget.  

Denne aflønningsform skyldes at EMC Production ikke påtager sig risici i forbindelse med 

kontrol over immaterielle aktiver samt udførsel af funktioner heraf, da det er EMC A/S som 

juridisk og økonomisk ejer de immaterielle aktiver.  

EMC A/S foretager year-end-adjustments, for der ved at kunne reducere de risici, som EMC 

Production begrænset måtte have påtaget sig. Et eksempel på en year-end adjustment er, at 

der skal foretages justering, hvis produktionen stopper i forbindelse med for eksempel at 

leverandørerne af pap ikke lever op til det aftalte, hvad end det skyldes forsinkelser eller 

mangel på råvaren i de respektive lande. Det danske moderselskab træffer beslutningen om 

at stoppe produktionen, hvorfor det tilsvarende også er det danske koncernselskab, som 

bærer risici.  

Aflønning for EMC Distribution  

Det belgiske distributionsselskab påtager en begrænset risiko ved udførsel af funktioner, da 

det ligeledes produktionsselskabet, er EMC A/S som kontrollerer og udfører 

beslutningstagerfunktioner, samt økonomisk og juridisk ejer de immaterielle aktiver.  
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EMC Distribution er derfor ligeledes et low-risk selskab og skal derfor aflønnes efter 

metoden TNMM EBIT med PLI’en EBIT/omsætningen, hvor der derfor tillægges en EBIT-

margin på 4 % som er fundet ved benchmarkanalyse som tilsvarende sammenlignelige 

selskaber i Europa har foretaget. Det danske moderselskab foretager year-end-adjustments, 

som skal sikre at distributionsselskabet har en EBIT-margin på 4 % ultimo året.  

5.3 OMSTRUKTURERINGEN AF EMC-KONCERNEN  

I januar 2019 valgte EMC-koncernen at foretage en koncernintern omstrukturering, således 

der blev foretaget en omorganisering, som resulterede i flytning af funktioner, aktiver og 

risici mellem koncernselskaberne. Ved flytning af funktioner samt immaterielle aktiv til det 

polske produktionsselskab, fulgte ligeledes flytning af potentiel indtjening eller tab med.  

5.3.1 Årsag til omstruktureringen  

Eftersom koncernens mission om at være bæredygtige og at virksomheden konstant skal 

leve op til krav fra miljøministerier samt udnytte fokusset på klimaforandringer, hvor 

forklaringen hertil skyldes forbrug og forurening, skal EMC-koncernen have den bedste 

løsning til deres produktet. Dette skyldes, at produkterne brandes som værende yderst 

bæredygtig. Denne makroøkonomiske forandring har betydet, at selskabet nu vælger at 

flytte funktionerne ’kvalitetskontrol’, ’styring af produktionen’ samt ’procesforbedring 

/udvikling’, til det polske produktionsselskab, således forretningsgangene mindskes samt 

virksomheden har mulighed for at forbedre tidsmæssige aspekter. Ved denne 

omorganisering flyttes de immaterielle aktiver til det polske selskab. Det danske selskab er 

fortsat juridisk beskytter af de immaterielle aktiver. Formålet med omstruktureringen er 

derfor at samle funktioner i et selskab og derved opnå mere integrerede 

produktionsprocesser.  

I hovedopgavens afsnit 4.5, blev eksempler af de drivende faktorer for virksomheders valg 

af omstrukturering gennemgået, hvortil den drivende faktor for EMC-koncerns 

omstrukturering er effektivisering, som formodentlig resulterer til omkostningsbesparelser 

og muligheden for at øge koncernens specialiseringen indenfor bæredygtighed af 

genanvendelse af pap. Besparelser opnås ved at koncernen forkorter dialogen samt 

udførslen af den nuværende samt fremtidige produktionsproces.  
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Ændringen er ikke skattedrevet, da omstruktureringen skal måles samt vurderes før skat. 

Dog er selskabsskatten i Polen 19 %50, mens selskabsskatten i Danmark er 22 %.  

5.3.2 Ændring ved omstruktureringen  

Nedenstående ses betydningen af den koncerninterne omstrukturering, hvor hver enkelt 

koncernselskabs FAR-profil ses både før og efter omstruktureringen er foretaget:  

Figur 26 – EMC-koncernens FAR-profiler før og efter omstruktureringen 

Før omstruktureringen:     Efter omstruktureringen: 

   

 

 

 

   

 

   

 

Kilde: Egen fremstilling af EMC-koncernselskabernes FAR-profiler 

I ovenstående figur 26 ses det at det danske selskab EMC A/S skal forvente et lavere afkast. 

Dette begrundes i næste afsnit 5.3.3 som omhandles kompensation.  

Med i flytningen af kvalitetskontrol, styring af produktion samt procesforbedring/udvikling 

af produktionen, hører ansatte, heraf nøglemedarbejder, som tidligere var placeret i EMC 

                                                      
50 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/business-tax/company-tax-eu/poland/index_en.htm  
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A/S, med i flytningen. Beslutningen om flytning af medarbejder, som foretager 

kvalitetskontrol og træffer beslutninger om produktionsprocessen samt styring af den 

daglige drift i produktionen, resulterer i at ejerskabet af de immaterielle aktiver ligeledes 

flyttes. De ansatte der flyttes til det polske selskab, forestår ikke den juridiske afdeling i form 

af beskyttelse af patentet. DEMPE funktionerne, undtagen beskyttelse af patentet, flyttes 

derfor ned i det polske datterselskab, da funktionerne nu faktisk udføres i det polske 

koncernselskab og der herved er overensstemmelse med den faktiske adfærd og substans.  

Situationen er uændret for det belgiske distributionsselskab, hvorfor der ikke sker 

kompensation for dette datterselskab og det belgiske salgsselskab benævnes derfor ikke i 

næste afsnit. Nedenfor ses koncernstrukturen efter omstruktureringen er foretaget.  

Figur 27 – EMC koncernstruktur efter omstruktureringen  

 

 

   

           

 

 

Kilde: Egen fremstilling 

5.3.3 Kompensation  

Da centraliseringen af produktionsaktiviteten medfører flytning af potentiel fremtidig 

profit, skal der derfor ske kompensationen til EMC A/S, som afgiver denne potentielle profit. 

Ved en centralisering kan der ikke altid opnås en samlet øget indtjening for hele koncernen.  

Som benævnt i kapitel 4 i hovedopgaven, skal der ikke altid ske kompensation. Dog skal der 

ske kompensation i EMC-koncernen, da der overdrages ”something of value” i forbindelse 

med et patent. Kompensationen bliver påkrævet hvis uafhængige parter ville have krævet 

kompensation, hvis der blev overført noget af værdi. Kompensationen ses illustreret i 

nedenstående figur 28.  
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Figur 28 – EMC A/S kompensation  

 

 

 

 

 

Kilde: Egen fremstilling 

EMC Production får overført potentiel profit fra Danmark og skal derved betale 

kompensationen til EMC A/S.  

I hovedopgavens kapitel 4 blev substanskravene ved modtagelse af immaterielle aktiver 

gennemgået. Det modtagende selskab, som i denne case er EMC Production, skal kunne 

kontrollere risikoen ved modtagelse heraf, samt have finansiel kapacitet til at bære risiko. 

Da funktionerne bliver overført, giver det danske moderselskab et kapitalindskud, hvorved 

egenkapitalen i Polen udvides, som giver en større finansiel styrke og ved modtagelse af 

aktiver og reelle indtjeningsmuligheder, sikrer produktionsselskabet en øvrig likviditet.  

Det andet krav, som blev omtalt i hovedopgavens kapitel 4 er, at det modtagende selskab 

hverken skal kunne kategoriseres som tomt selskab eller ingen kontrol have over dets risiko. 

Et eksempel heraf er det omtalte cash-box selskab i hovedopgavens kapitel 2. Da EMC 

Production efter omstruktureringen har nøglemedarbejdere, som er flyttet fra det danske 

koncernselskab, samt vurderet finansiel kapacitet til at bære risiko, er det polske 

produktionsselskab derfor ikke en cash-box. Substanskravene er derfor overholdt.  

5.4 EFTERFØLGENDE RESULTATFORDELING I EMC KONCERNEN  

Den koncerninterne omstrukturering har nu ændret strukturen i koncernen, således EMC 

A/S ikke længere er principal grundet flytning af principal funktioner. Det er fortsat en 

principal struktur, men nu med det polske produktionsselskab som principal. 

Forretningsmodellen er fortsat centraliseret, hvor funktioner og deraf ansatte, samt 
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immaterielle aktiver og tilsvarende risiko forbundet, er samlet i det koncerninterne 

produktionsselskab.  

EMC A/S er efter den interne omstrukturering et low-risk serviceprovider i forbindelse med 

juridisk beskyttelse. Da EMC Production har fået overdraget funktioner vedrørende styring 

af produktion, angives salgsordrer nu mellem det belgiske salgsselskab og EMC Production. 

Der er derfor ikke længere kontrollerede transaktioner mellem EMC A/S og EMC 

Distribution.EMC A/S beskytter fortsat patentet, hvorfor der fortsat er transaktioner mellem 

EMC A/S og EMC Production. Grundet heraf vurderes det derfor at EMC A/S aflønnes ved 

brug af en TNMM (NCP) med driftsomkostninger som PLI med en mark-up på 4 %.  

Da det polske selskab efter den koncerninterne omstrukturering er blevet ny principal, som 

udfører flere funktioner og har flere aktiver samt påtager til den tilsvarende risiko heraf, får 

EMC Production en residualindtjening. Ved den høje risiko som produktionsselskab har 

påtaget sig, følger der en højere afkastningsgrad. Ved modtagelsen af det immaterielle aktiv, 

skal det polske selskab derfor aflønnes af den merværdi og værdiskabelse der nu opnås i 

EMC Production.  

For det belgiske selskab angives salgsordrer nu mellem EMC Distribution og EMC 

Produktion, hvorfor der ingen ændringer i aflønningsform er sket for EMC Distribution SA.  

5.5 DELKONKLUSION  

EMC-koncernen sælger samt producerer papservice, hvoraf selskabets mest solgte 

produkt, er ’Easy Multi Carrier’. Koncernen sælger dens produkter til virksomheder som 

arrangerer festivaler, sportsbegivenheden samt øvrige begivenheden. Koncernen 

konkurrerer på bæredygtighed i forbindelse med genanvendelse af pap. Siden opstart, har 

koncernen haft patent mod designbeskyttelse i form af blandt andet materiale og 

naturligvis selve designet af produktet ’Easy Multi Carrier’. Koncernstrukturen var før den 

koncerninterne omstrukturering, en principalstruktur med dansk moderselskab samt to 

datterselskaber, som det danske moderselskab ejer 100 %. Det ene datterselskab er det 

polske produktionsselskab og det andet er det belgiske distributionsselskab.  

Ud fra hovedopgavens kapitel 3 og derved OECD’s TPG kapitel 6, er de immaterielle aktiver 

placeret i det danske selskab, da det er dette selskab som både juridisk og økonomisk har 
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ejerskab heraf. Dette bekræftes ved analyse af DEMPE-funktionerne, og det danske selskab 

skal derfor aflønnes ud fra residualfordeling. De to datterselskaber skal aflønnes for hver 

deres bidrag til funktionerne, men da der er beskedne risici forbundet med deres udførsel af 

funktioner, aflønnes de ud fra TNMM metoden, henholdsvis net cost plus og EBIT. 

I den egen konstrueret case foretages koncernen en intern omstrukturering ud fra teorien i 

denne hovedopgaves kapitel 4 og tilsvarende OECD’s TPG kapitel 9. Omstruktureringen 

består i at samle funktionerne ’kvalitetskontrol’, ’styring af produktionen’ samt 

’procesudvikling’ i det polske produktionsselskab, således virksomheden opnår 

effektivisering, da afstanden fra beslutningstagerfunktioner, som vedrører udvikling i den 

nye produktionsproces, til den faktiske produktion, bliver kortere. Ved denne 

omorganisering, overdrages immaterielle aktiver til det polske produktionsselskab.  

En konsekvens ved den koncerninterne omstrukturering er, at det danske koncernselskab, 

afgiver immaterielle aktiver til det polske selskab og skal tilsvarende modtage 

kompensation, for den potentielle profit, som det danske moderselskab overdrager til det 

polske produktionsselskab. Konsekvensen for det polske koncernselskab er, at det skal 

forestå kompensationen, således overdragelsen sker ud fra armslængdeprincippet. Efter 

omstruktureringen får det danske selskab ikke længere residualindtjening, da det har 

overdraget værdiskabende immaterielt aktiv. Omstruktureringen har derfor også 

konsekvenser for resultatfordelingen efterfølgende, da det danske selskab nu aflønnes ud fra 

TNMM net cost plus, mens det polske produktionsselskab har residualindtjening, da det 

polske produktionsselskab efter omstruktureringen er blevet principal.  
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6. Konklusion  

I denne hovedopgave er de nye præciseringer i OECD’s Transfer Pricing Guidelines kapitel 

1, 6 og 9, blevet behandlet, således der kan gives anbefalinger til en koncern med dansk 

moderselskab, hvorpå koncernen kan sikre at armslængdeprincippet overholdes.   

Den nye udbygning i OECD’s TPG kapitel 1, heraf 2017 udgaven, lægger større vægt på 

funktioner samt placeringen af medarbejdere når koncernselskabernes FAR-profiler skal 

findes. Vægtfordelingen, hvor der nu er større fokus på funktioner og ansatte, forudsætter 

at virksomhederne holder deres styring og kontrol over væsentlig økonomiske risici samt 

beslutningstagerfunktioner, op mod selskabernes faktiske økonomiske omstændigheder. 

Den nye udgave af TPG kapitel 1 indeholder en 6-trins risikoanalyse, som koncernen kan 

anvende til at analysere og derved identificere risici og kontrol heraf, hvorfor det anbefales 

at koncernen selv gennemgår de kontraktvilkår, som eksisterer i koncernen. På denne måde 

kan koncernen sikre at resultatfordelingen afspejles af armslængdeprincippet. Koncernen 

skal derfor have udarbejdet de interne aftaler på tidspunktet, hvor den kontrollerede 

transaktion foretages, således koncernen sikre sig, at de indgående interne aftaler, er i 

overensstemmelse med selskabernes FAR-profiler (funktioner, aktiver og risici).   

Når TPG 2017 kapitel 6 indeholder en ny definition for immaterielle aktiver skal koncernen 

identificere og værdiansætte de immaterielle aktiver. Dette gælder også når immaterielle 

aktiver overdrages til en anden part. Det anbefales at koncernen løbende vurderer, hvad 

udfaldet af den fremtidige indtjening ved udnyttelse af det immaterielle aktiv, vil kunne se 

ud. Den fremtidige potentielle profit, vil derfor kunne påvirke resultatfordelingen. Når TPG 

2017 indeholder 6-trin risikoanalysen, anbefales det at koncernen har kendskab til, hvor i 

virksomheden DEMPE funktionerne, heraf udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse, 

beskyttelse samt udnyttelse, er placeret. Koncernens kendskab til de 5 DEMPE funktioner, 

som alle relaterer sig til immaterielle aktiver, kan sikre koncernen i, at have en bedre 

forudsætning for at have kendskab til, hvilke(t) koncernselskab(er), der har kontrol og 

udfører funktioner, hvoraf der er risici forbundet. På denne måde har koncernen indsigt i 

koncernselskabernes FAR-profiler, samt typer af risici er blevet kortlagt overfor koncernen, 

ved aktivt brug af 6-trins risikoanalysen. Ved kendskab til hvilke typer af risici, kan 
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koncernen på denne måde indarbejde løsningsforslag til efterfølgende aflønning af et 

eventuelt tab eller efterfølgende aflønning af større overskud end forventet.   

Vigtigheden af brugen af 6-trins risikoanalysen gælder ligeledes når der foretages en 

koncernintern omstrukturering. Ved en koncernintern omstrukturering, hvor funktioner 

omorganiseres i koncernen og eventuelt krydser landegrænser, kan der tilmed i denne 

omorganisering, indgå immaterielle aktiver. Ved overdragelse af immaterielle aktiver, flyttes 

ligeledes muligheden for merindtjening. Når dette er aktuelt, skal virksomheden være 

opmærksomme på, at der kan være tilfælde, hvor der skal foretages kompensation, til det 

koncernselskab, som afgiver muligheden for potentiel profit. Denne kompensation skal 

ifølge TPG kapitel 9 være i overensstemmelse med armslængdeprincippet, således det 

afgivende koncernselskab og et uafhængigt selskab, stilles tilsvarende.  

I 2017 udgaven af kapitel OECD’s TPG kapitel 9, er der fokus på vurderingen af, hvorvidt den 

koncerninterne omstrukturering overholder armslængdeprincippet, samt hvorvidt der skal 

ske kompensation til det omstrukturerede koncernselskab. I den nye udgave af TPG kapitel 

9, henvises der til kapitel 1 vedrørende risici og anerkendelse af de kontrollerede 

transaktioner, samt der henvises til kapitel 6 vedrørende overdragelse af immaterielle 

aktiver. Koncernen skal ved brug af vejledningen fra TGP kapitel 9, vurdere koncernens 

situation før den koncerninterne omstrukturering foretages og ligeledes vurdere, hvad der 

sker når omstruktureringen foretages, samt hvordan koncernselskaberne er stillet efter 

omstruktureringen er foretaget.  

Det anbefales at koncernen inden omstruktureringen foretages, anvender vejledninger fra 

TPG kapitel 1 og 6, da koncernen præcist skal redegøre for hvilke(t) selskab(er), der udfører 

hvilke funktioner samt hvem der anvender aktiver og yderligere har kontrol over risici heraf. 

Det anbefales også at koncernen vurderer årsagen til den koncerninterne omstrukturering, 

inden den foretages, således koncernen på denne måde, allerede har mulighed for at 

identificere en fremtidig mulig indtjening i de(t) selskaber, som modtager de immaterielle 

aktiver. På denne måde kan koncernen indgå interne kontrakter, som er på vilkår, som 

uafhængige parter og på denne måde kunne overholde armslængdeprincippet.   

Efter den koncerninterne omstrukturering er foretaget anbefales det, at koncernen foretager 

en ny analyse af 6-trinsanalysen, således koncernen kan vurdere, om der skal foretages en 
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eventuel kompensation til det koncernselskab, som afgiver immaterielle aktiver samt 

koncernen kan vurdere, om der er sket ændring i aflønning for de enkelte koncernselskaber. 

Kompensation og efterfølgende aflønning, vil alt andet lige påvirke resultatfordelingen i 

koncernen.  

I hovedopgavens kapitel 5, er kompensation samt efterfølgende ændring i aflønning 

eksemplificeret i en koncern, med dansk moderselskab. I koncernen blev der foretaget en 

koncernintern omstrukturering, som resulterede i at værdiskabende immaterielle aktiver 

blev overdraget, til det koncerninterne produktionsselskab. Det danske moderselskab blev, 

før omstruktureringen blev foretaget, aflønnet ud fra residualfordelingen, grundet 

principalstruktur. Efter omstruktureringen får det danske moderselskab kompensation for 

overdragede af det immaterielle aktiv. Ligeledes bliver det danske selskab efter 

omstruktureringen, aflønnet ud fra en TNMM net cost plus, grundet den nu manglende 

kontrol samt udførsel af de værdiskabende funktioner. Modsat bliver produktionsselskab 

nu aflønnet tilsvarende den merværdi der potentielt kan skabes ved modtagelse af de 

immaterielle aktiver. Efter omstruktureringen er produktionsselskabet principal og skal 

aflønnes heraf.  

Med de nye præciseringer i TPG 2017 kapitel 1, 6 og 9, forsøger OECD derved at begrænse 

forkert indkomstallokering, samt forhindre at et koncernselskab, som støtter et 

datterselskab, i at blive et funktionssvagt selskab, som blot flytter kapital mellem 

koncernen. De nye præciseringer har også til formål at sikre, at koncernselskaber ikke blot 

investerer i immaterielle aktiver, for at opnå afkast. Med andre ord er OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines med til at påvirke resultatfordelingen i en koncern, hvorfor 

ovenstående anbefalinger, kan sikre at selskaberne overholder armslængdeprincippet, så 

der omgås eventuelle indkomstjusteringer, som Skattemyndigheder kan foretage, hvis 

armslængdeprincippet ikke overholdes.    
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7. Perspektivering  

Håndteringen af overgangen fra TPG 2010 og 2017 udgaven findes relevant for 

problemformulering, da der kan opstå et skævt billede af hvordan armslængdeprincippet 

skal vurderes alt efter om dette vurderes ud fra udgaven fra 2010 eller 2017. Dette skyldes at 

vurderingen af overensstemmelse af armslængdeprincippet, kan foretages ud fra 2010, hvis 

disse retningslinjer var gældende på tidspunktet for den kontrollerede transaktion blev 

foretaget. Årsagen til den aktuelle problemstilling angående anvendelse af TPG 2010 

udgaven eller 2017 udgaven, er at Skattestyrelsen kan gå 6 år tilbage efter indkomstårets 

udløb51 og foretaget indkomstfiksering for kontrollerede transaktioner. I mellemtiden er der 

sket en betydelig udbygning i den nye udgave af TPG.  

I hovedopgaven kapitel 3 vedrørende immaterielle aktiver, blev det afklaret at der er 

foretaget en del ændringer i den nye udgave for OECD’s TPG kapitel 6. Der er sket en ny 

definition af immaterielle aktiver. Hvor der i udgaven fra 2010 var eksempler på immaterielle 

aktiver, er der i udgaven for 2017, en bred og klar definition. I udgaven fra 2010 var der i TPG 

kapitel 6 fokus på finansiering og der blev lagt mere vægt på det juridiske ejerskab af 

immaterielle aktiver og aflønningen skulle afspejles heraf. I 2017 udgaven er det vigtigheden 

af, hvor værdiskabelsen sker samt hvilke(t) selskab(er) der har den finansielle kapacitet til 

at påtage sig risici, som har betydning for vurdering af overensstemmelse af 

armslængdeprincippet. Dette er en interessant diskussion, da det kan give forskellige 

resultater.  

Når der bliver lagt mere vægt på, hvor værdiskabelsen sker, skyldes at der er foretages en 

fremhævelse af DEMPE-funktionerne, som værende de vigtige funktioner til værdiskabelse. 

Hertil bliver 6-trins risikoanalysen også fremhævet i 2017 udgaven, således fastlæggelse af 

den kontrollerede transaktion, sker i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

Den nye udgave fra 2017 indeholder mere vejledning til værdiansættelse således at 

armslængdeprincippet overholdes. Ligeledes indeholder TPG 2017 kapitel 6 også et nyt 

afsnit om Hard-to-value immaterielle aktiver, som yderligere er med til at argumentere for, 

at der er tale om at armslængdeprincippet er udvidet og ikke blot præciseret.  

                                                      
51 Skatteforvaltningsloven § 26 stk. 5 
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Disse ændringer i TPG 2017 udgaven er med til at skabe diskussionen om at de nye 

præciseringer har udvidet armslængdeprincippet.  

Når en kontrolleret transaktion foretages, skal dette ske ud fra armslængdeprincippet, dvs. 

ud fra samme vilkår som uafhængige parter ville have handlet under. Problemstillingen om 

anvendelse af den retvisende udgave af TPG opstår, når det enten kan vurderes ud fra 

juridisk ejerskab af for eksempel det immaterielle aktiv eller det faktiske bidrag til 

værdiskabelsen. Fordelingen af indkomst ville for uafhængige parter, blive foretaget ud fra 

det faktiske bidrag, hvorfor argumentet for at anvende TPG 2017 med tilbagevirkende kraft, 

understøttes heraf.  

På baggrund af at 2017 udgaven af TPG indeholder den nye definition af et immaterielt aktiv, 

det nye afsnit for Hard-to-value immaterielle aktiver samt de nye substanskrav hvor 

indkomstfordelingen i koncernen skal afspejle selskabets værdiskabelse og risici, er det 

derfor vurderet, at der er tale om betydelige forskelle i TPG 2010 og 2017 udgaven. 

Konklusionen hertil er således at der ved anvendelse af de to forskellige udgaver, vil give to 

forskellige resultater af, hvad der er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, da der 

er tale om en stor udvidelse af de retningslinjer, som anvendes til bedømmelse af 

armslængdeprincippet. Bruges TPG 2017 udgaven, giver denne et mere retvisende billede af 

overensstemmelse af armslængdeprincippet, netop som begrundet at transaktionen 

vurderes ud fra selskabernes faktiske adfærd. Det kan derfor være relevant for 

problemformuleringen at diskutere hvilken udgave der skal anvendes. Valg af udgave, vil 

med andre ord, definere fordelingen af indkomst og derved påvirke resultatfordelingen i en 

koncern.  

Det findes også interessant at følge udviklingen i Brexit, samt hvad der følger med heraf af 

nye mulige præciseringer samt eventuelle ændringer i lovgivninger samt OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines. Det er interessant at følge med i udviklingen af eventuelle ændringer i 

virksomhedsstrukturer og hvordan det kommer til at påvirke verdenshandlen, heraf handel 

mellem England og EU samt resten er verdenen52.   

                                                      
52 Deloitte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/financial-services/ch-en-fs-Brexit-
Performance23.pdf  
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