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Abstract 
The OECD transfer pricing guidelines (TPG) have been extended in 2017. The financial year of 2018 is the first 

full year, where the MNE’s can use the new additions and clarifications. The clarifications in the TPG 2017 is 

just supplementary instructions to the guidelines from 2010 and can be used backwards as well as forwards, 

the new additions to TPG 2017 can only be used forward. The project will focus on the additions in chapter 

1, 6 and 7 of TPG 2017.  

First there will be an analysis and explanation of the main rules, new additions and clarifications in the three 

chapters, so the MNE’s will know how to handle the guidelines. Thereafter, the constructed case will illustrate 

some examples of how to handle the guidelines from the perspective of a Danish parent company. The 

conclusion will sum up all the most important instructions for the MNE’s and enable them to handle the 

guidelines themselves.  

Chapter two, three and four sums up the most important things about the arm’s length price, intangibles and 

internal services. The comparable analysis is the center of determining the arm’s length price and with the 

new 6-step analysis it has been even more detailed than previously. The DEMPE-functions is the new topic 

in relation to intangibles. Their purpose is to help the MNE’s with their allocation of risk in accordance with 

the intangibles. In relation to internal services, low value-adding services is the new topic for the MNE’s. The 

new topic gives the MNE’s the opportunity to use the simplified method which requires less documentation 

from the MNE’s.      

The constructed case about the MNE Konsulent services will discuss different examples of services and 

intangibles and how to handle them in accordance with the transfer pricing guidelines from OECD. The first 

example will discuss low value-adding services vs value-creating services performed by an internal service 

provider. The second, the use of another company’s benefits with regards to approval of vendors and the 

third, the benefit of being the second and third company in the MNE with regards to the customer base that 

have been accumulated by the first company in the MNE. The last example analysis the creation of a new 

software that is based on machine learning and the company’s knowledge of the market for consultants.  

The conclusion will sum up all the most important parts of the project with focus on the new additions in the 

chapters 1, 6 and 7. The conclusion will also highlight the most important guidance to the Danish MNE 

Konsulent Services. The perspectivation will be focusing on the issues in applying the simplified method that 

tax payers, advisors and authorities have highlighted to OECD. 
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1. Indledning  
Den teknologiske udvikling og den stigende globalisering har medført at koncerner opererer mere udenfor 

deres egne landegrænser, i forhold til koncerninternt at holde sig på det lokale marked. Dette har medført 

en øget handel koncernerne imellem, på tværs af landegrænser. Disse handler skal ske på markedsvilkår og 

til samme pris og betingelser, som hvis to uafhængige parter havde handlet med hinanden. Selskabsskatten 

i verdens lande er meget forskellige og dette kan friste nogle koncerner til at flytte profit fra højt beskattede 

lande til lavt beskattede lande, da dette kan spare de store koncerner for millioner/milliarder af kroner.  

For at forhindre situationer med koncerner der flytter indkomst fra højt beskattede lande til lavt beskattede 

lande, i strid med armslængdeprincippet og for at forstå den øgede kompleksitet i de enkelte transaktioner, 

har OECD i deres 2017 udgave af TPG udvidet guidelines, på baggrund af BEPS action 8-10, der skal sikre at 

beskatningen sker i overensstemmelse med værdiskabelsen i de enkelte koncerner og undgå Base Erosion 

and Profit Shifting.  

Den indsatte tabel viser transfer pricing-forhøjelserne hos Skattestyrelsen fra 2013-2017, som det ses i 

tabellen er beløbene faldet markant de seneste år, dette skyldes dog en række store sager om overdragelse 

af immaterielle aktiver i 2013 og 2014. Immaterielle aktiver er noget af det sværeste at prissætte og det er 

derfor netop immaterielle aktiver der er et af de centrale elementer i OECD’s opdaterede guidelines i TPG 

2017 kapitel 6, der er blevet ca. fem gange større, end i 2010 udgaven af TPG. Kapitel 6 er derfor en central 

del af denne opgave.   

Figur 1 - Gennemførte transfer pricing-forhøjelser, 2013-20171 

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kontroller 187 190 142 188 153 

Beløb i mio. kr. 17.374 20.320 5.921 7.322 6.103 

 

Der er også kommet præciseringer i TPG 2017 kapitel 1, som er blevet ca. dobbelt så langt som i TPG 2010, 

omkring brugen af armlængdeprincippet. Da dette danner grundlag for hele tanken bag transfer pricing, vil 

der også være en gennemgang af disse præciseringer, samt en gennemgang af TPG 2017 kapitel 7 om 

services, da dette skal bruges til casen, som omhandler et multinationalt serviceselskab med hovedkontor i 

Danmark.  

                                                           
1 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/273/1936715.pdf 

Kilde: Egen fremstilling.    
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1.1 Formål 
Formålet med denne opgave er at guide de danske moderselskaber, i multinationale koncerner, igennem de 

opdaterede guidelines i TPG 2017 fra OECD. En række nye tilføjelser er kommet til kapitlerne 1, 6 og 7 og 

disse skal ikke bare ses som en fremadrettet rettesnor efter skattestyrelsens opfattelse, men kan også bruges 

bagud, da det ikke er nye regler, men blot en præcisering af de eksisterende. Det er derfor vigtigt for de 

danske koncerner at få gennemgået deres nuværende transfer pricing dokumentation og deres interne 

aftaler og opdatere, hvis nødvendigt.  

Denne opgave vil hjælpe til forståelsen af de nye præciseringer og der vil i forbindelse med den afsluttende 

case og løbende i opgaven, blive givet eksempler og løsninger til problemstillinger, som kan opstå, når de 

danske moderselskaber skal anvende de nye præciseringer i guidelines.    

1.2 Problemformulering 
TPG 2017 har ført til nogle præciseringer og nye tilføjelser til de eksisterende retningslinjer fra TPG 2010. 

Dette har medført nogle udfordringer for de danske moderselskaber i multinationale koncerner, som vil blive 

belyst igennem koncernen Konsulent services. Konsulent services koncernen har i 2018 ansat en ny CFO ved 

navn Hans Hansen og han er ikke opdateret på de nye præciseringer og tilføjelser i TPG 2017 og spørger 

derfor dig til råds om Konsulent services koncernen skal fortage justeringer i deres interne aftaler, interne 

afregning og resultatfordeling i forhold til de nye præciseringer i TPG 2017 kapitel 1, 6 og 7.  

Hvilke konsekvenser får det for konsulent services koncernens interne aftaler, interne afregning og 

resultatfordeling på immaterielle aktiver og services at OECD i deres TPG 2017 er kommet med en række 

præciseringer og tilføjelser til TPG 2010?   

Til besvarelsen af problemformuleringen er der udarbejdet følgende underspørgsmål:  

1. Hvilke opdateringer er der i TPG kapital 1, som et dansk moderselskab skal være opmærksom på, 

med særligt fokus på afsnit D?  

2. Hvordan påvirker de opdaterede retningslinjer i TPG kapitel 6 om immaterielle aktiver et dansk 

moderselskab i en multinational koncern?  

3. Hvilken påvirkning har de opdaterede retningslinjer og nye tilføjelser i TPG kapitel 7 om services, på 

den interne afregning i en multinational koncern med et dansk moderselskab? 

4. Hvordan påvirker de nye retningslinjer og tilføjelser i TPG kapital 1 afsnit D, TPG Kapital 6 og TPG 

kapitel 7 Konsulent services koncernen og deres interne aftaler, interne afregning og 

resultatfordeling?  
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Konsulent services er en opdigtet case, som vil være med til at eksemplificere udfordringerne som de 

multinationale koncerner oplever, når de skal afregne internt i koncernen og handle på samme vilkår som 

uafhængige selskaber ville have gjort i sammenlignelige situationer.  

Jeg vil i opgaven komme med forslag og anbefalinger til de danske moderselskabs anvendelse af OECD’s nye 

præciseringer og tilføjelser i TPG 2017. De danske moderselskaber vil blive omtalt som koncernerne i 

opgaven, da anbefalingerne omhandler hele koncernen, men er rettet mod de danske moderselskaber.    

1.3 Afgrænsning 
Hovedopgaven vil udelukkende fokusere på danske moderselskaber med i multinationale koncerner og det 

er derfor forholdene der påvirker dem, som vil blive beskrevet i opgaven. Opgaven vil fokusere på kapitlerne 

1, 6 og 7 i OECD TPG 2017, dette gøres for at opnå en dybde i opgaven. Der vil være særligt fokus på de 

ændringer som der har været i kapitlerne fra 2010 udgaven til 2017 udgaven af TPG, hvilket vil være kapital 

1 sektion D, immaterielle aktiver i kapital 6 og ”low value-adding” services i kapitel 7. Ændringerne i kapitel 

1 og 6 er en præcisering af de nuværende guidelines og kan derfor bruges lige så godt bagudrettet, som de 

kan fremadrettet. ”Low value-adding” services er nyt i guidelines og kan derfor kun bruges fremadrettet.    

Opgaven vil fokusere på de interne og eksterne forhold der påvirker værdien af immaterielle aktiver og 

services, da det påvirker resultatfordelingen i koncernerne. Det er dog ikke opgavens formål at lave konkrete 

beregninger af disse, da casen er konstrueret og værdiansættelse er en hovedopgave i sig selv. Der vil 

derimod blive fokuseret på hvilke faktorer der er med til at øge og forringe prisen og værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver og services.   

Opgavens konstruerede case omhandler en koncern, med et dansk moderselskab og 100% ejede 

datterselskaber i både indland og udland. Alle selskaberne er konstrueret i selskabsform svarende til ApS 

eller A/S. Hermed afgrænses der fra transaktioner med fysiske personer, faste driftssteder, partnerselskaber 

samt alle øvrige selskabsformer.  

Casens opstillede budgetter er baseret på fiktive tal og opnår dermed ikke den dybde der normalt vil være 

krævet fra skattemyndighedernes side, dette er et bevidst valg, da det ikke er budgetterne der er i fokus i 

denne opgave, men selve håndteringen af transfer pricing problemstillingerne. Budgetterne bruges blot som 

hjælpemiddel i forhold til at fastsætte den korrekte pris.  
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1.5 Struktur  
Opgaven vil blive inddelt i syv kapitler som illustreret nedenfor i figur 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kapitel 1 vil være indledning, metode, struktur, problemformulering osv., kapitlerne 2-5 vil besvare 

underspørgsmålene i problemformuleringen, mens kapitlerne 6-7 vil bestå af en konklusion og en 

perspektivering.  

Kapitel 2 omhandler armslængde princippet i TPG kapitel 1, der er den grundlæggende tankegang indenfor 

transfer pricing. Der er særligt fokus på sektion D i kapitlet, da der er lavet en række præciseringer af de 

nuværende regler, som vil blive analyseret og gennemgået for koncernerne.  

Kapitel 3 omhandler immaterielle aktiver i TPG kapitel 6. Kapitlet omhandler håndteringen af immaterielle 

aktiver og problemstillingerne der kan være i forbindelse med definitionen af immaterielle aktiver, 

udførelsen af funktioner, brugen af aktiver, påtaget risici i forbindelse med den kontrollerede transaktion, 

samt værdiansættelsen mm.  

Kapitel 4 omhandler interne services i TPG kapitel 7. I kapitler vil interne services blive defineret og diskuteret 

i forhold til om servicen er udført eller ej. Der vil også være et særligt fokus på low value-adding services, som 

er en tilføjelse til TPG 2017, denne tilføjelse og dens anvendelse vil blive beskrevet i kapitler, der også vil 

bestå af eksempler på interne services og low value-adding services.  

Kapitel 1: Indledning 

Kapitel 3: Immaterielle aktiver, 

TPG Kapitel 6  
Kapitel 4: Services, Kapitel 7  Kapitel 2: Armslængdeprincippet, 

TPG Kapitel 1, Sektion D 

Kapitel 5: Case, Konsulent services  

Kapitel 6: Konklusion 

Kapitel 7: Perspektivering  

Figur 2: Opgavens struktur 
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Kapitel 5 omhandler opgavens konstruerede case, som vil blive gennemarbejdet i løbet af kapitlet. Casens 

problemstillinger vil tage udgangspunkt i de foregående kapitler og vil dermed fokusere på 

armslængdeprincippet, immaterielle aktiver og services. Casen vil illustrere hvordan OECD’s transfer pricing 

guidelines skal anvendes i konkrete situationer og problemstillinger, som Konsulent services koncernen er 

indblandet i.  

Kapitel 6 vil være konklusion, som vil opsummere hele opgaven og runde godt af med de afsluttende råd til 

koncernerne med danske moderselskaber og deres håndtering af den interne afregning, interne aftaler og 

overskudsdeling, i forbindelse med kontrollerede transaktioner der omhandler immaterielle aktiver og 

interne services.  

Kapitel 7 vil være en perspektivering hvor der vil blive kigget nærmere på en række problemstillinger, som 

OECD har opstillet i forbindelse med anvendelsen af TPG 2017 kapitel 7 om interne services.  

1.4 Metode  
Grundet opgavens opbygning har hvert kapitel i opgaven et formål i forhold til bearbejdningen af opgavens 

problemformulering. Kapitel 2-4 vil have en redegørende og forklarende vinkel på OECD´s transfer pricing 

guidelines, for at opnå en forståelse af de væsentlige forhold, som er blevet udbygget eller præciseret i 2017 

udgaven.  

Dette vil gøre mig i stand til at guide Konsulent services koncernen igennem deres transfer pricing 

problemstilling, som vil blive opstillet i den konstruerede case i kapitel 5, som kommer i forlængelse af de 

redegørende kapitler. Den opnåede empiri i form af teori fra kapitel 2-4 vil blive anvendt i kapitel 5, i analysen 

af Konsulent services koncernens transfer pricing problemstillinger.      

1.4.1 Datagrundlag og dataindsamling  
Det vil i opgaven blive gjort brug af både kvalitative og kvantitative data, de kvalitative data vil være det mest 

anvendte i form af TPG guidelines og artikler, mens de kvantitative data vil blive anvendt i form af enkelte 

statistiker og få beregner af budgetter og nutidsværdier.  

Den data som er mest brugt i opgaven kan klassificeres som sekundære data, da de stammer fra eksterne 

kilder og ikke er udarbejdet selv. Der er dog nogle få primære data i form af udarbejde budgetter, til den 

konturerede case i kapitel 52.  

                                                           
2 Den skinbarlige virkelighed, s. 136 
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1.4.2 Kildekritik 
OECD’s Transfer Pricing Guidelines som er den gennemgående kilde igennem hele opgaven vurderes til at 

opfylde kravene og gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed, da disse guidelines bliver benyttet af både 

skatteyder og skattemyndigheder.  

Artiklerne der er brugt i opgaven vurderes ligeledes at opfylde kravene om gyldighed, pålidelighed og 

tilstrækkelighed, da artiklerne er trykt i anerkendte medier så som DR og Børsen.  
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2. Armlængdeprincippet, TPG kapitel 1 sektion D 
Kapitlet har til formål at analysere og beskrive de tilføjelser og præciseringer der er kommet til kapital 1 

sektion D i OECD TPG 2017. Kapitlet skal også danne grundlag for den senere analyse af de transfer pricing 

valg som er foretaget af den danske koncern Konsulent services, i den efterfølgende case.  

Kapitel 1 sektion D starter med sammenlignelighedsanalysen, hvilket er en meget central del i anvendelsen 

af armslængdeprincippet. Men før der startes på denne beskrivelse, vil det være nødvendigt at forklare 

hvordan armslængdeprincippet er beskrevet i OECD’s artikel 9, definitionen kan citeres således:    

(Where) conditions are made or imposed between the two (associated) enterprises in their commercial or 

financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any 

profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 

conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.3 

Altså aftaler mellem koncernforbundne parter skal ske på lige fod, med aftaler som indgås med uafhængige 

parter, både kommercielt og finansielt. Hvis der indgås aftaler, som aflønner det modtagende koncernselskab 

højere end normale aftaler som indgås med uafhængige parter, skal denne aflønning trækkes tilbage og 

differencen skal beskattes hos de udførende koncernselskaber.  

Nu hvor det er på plads hvad det centrale begreb i armlængdeprincippet er, kan der arbejdes videre med 

sammenlignelighedsanalysen, som bruges til at sammenligne transaktioner mellem koncernforbundne 

selskaber og uafhængige parter. Når to transaktioner sammenlignes, kigges der bl.a. på pris, vilkår og 

produktets eller ydelsens egenskab, disse vil blive uddybet senere i opgaven.   

Sammenlignelighedsanalysen tager udgangspunkt i to centrale punkter, som er nævnt nedenfor. Det andet 

punkt bliver dog først omtalt i TPG kapital 2 og 3 og dette punkt vil derfor ikke blive omtalt i opgaven, der 

udelukkende vil fokusere på det første punkt i sammenlignelighedsanalysen:4  

1. Identifikation af de kommercielle og finansielle relationer mellem de koncernforbundne parter og de 

vilkår og økonomiske omstændigheder, som er forbundet med disse relationer. 

2. Sammenlign betingelser og økonomisk relevante forhold fra den kontrollerede transaktion tilpasset 

så godt som mulig med betingelser og økonomiske relevante forhold fra reference transaktionen 

udført mellem uafhængige parter.   

                                                           
3 TPG 2017, Art. 1.6 
4 TPG 2017, Art. 1.33 
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Når en kontrolleret transaktion skal analyseres, er det vigtigt at kunne definere den kontrollerede transaktion 

meget præcist. På denne måde bliver det meget nemmere at kunne sammenligne med transaktionen der er 

fortaget mellem uafhængige parter. Når den kontrollerede transaktion er blevet defineret, kan 

sammenligningen med referencetransaktionen starte. Denne analyse af referencetransaktionen anvender de 

fem sammenlignelighedsfaktorer som er illustreret nedenfor. Disse fem faktorer bruges både til at afgrænse 

transaktionen, men også til at sammenligne med referencetransaktionen.   

Figur 3 - Sammenlignelighedsfaktorer 

• Kontraktvilkår 

• Funktionsanalyse 

• Realydelsens egenskaber 

• Økonomiske omstændigheder 

• Forretningsstrategier  

 

2.1 Kontraktvilkår   
Kontraktvilkår er i TPG 2017 blevet rykket op som det første punkt i sammenlignelighedsanalysen, dette viser 

hvor vigtigt det er at koncernerne får beskrevet deres interne procedurer for kontrollerede transaktioner. I 

de interne aftaler skal der være en præcis beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, som er udarbejdet 

på transaktionstidspunktet. De interne aftaler skal indeholde vilkår der stiller koncernselskaberne bedre, end 

før de foretog transaktionen, vurderingen skal foretages før skat.   

Derfor anbefaler jeg koncernerne at få beskrevet disse procedurer ordentligt fra starten og rettet dem til 

løbende, hvis nødvendigt, så de hele tiden stemmer med den faktiske adfærd, i hvert af de implicerede 

koncernselskaber. I aftalerne vil jeg anbefale koncernerne at have et særligt fokus på at få beskrevet 

funktioner, aktiver og risici, da det er de tre centrale faktorer i vurderingen af overskuds- eller 

underskudsallokeringen.  

2.2 Funktionsanalyse  
Funktionsanalysen har til formål at analysere koncernselskabernes funktioner, aktiver og risici i deres 

samarbejde, for at på denne måde at kunne finde ud af, hvem der bær hvilken risiko. Dette er vigtigt da to 

uafhængige parter bliver aflønnet efter deres funktioner og værdiskabelse i samarbejdet, sammenholdt med 

deres anvendelse af aktiver og deres påtagede risiko.  

For at kunne lave denne analyse er det vigtigt at have et indgående kendskab til koncernen og dens 

værdikæde, dette skaber nemlig grobund for at kunne vurdere hvor værdiskabelsen opstår. Til brug for denne 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 1.36.    
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analyse har OECD i TPG 2017 udgaven tilføjet 6-trinsanalysen, som kan hjælpe koncernerne til at få et bedre 

indblik i analyse af risiko i en kontrolleret transaktion. 6-trinsanalysen er illustreret nedenfor i figur 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 1 – Identifikation af økonomisk signifikante risici  

Første trin i analysen går ud på at få identificeret de signifikante risici, der er forbundet med de kontrollerede 

transaktioner. Risiko er ofte et negativt ladet ord, da risiko ofte associeres med tab, der er dog ofte lige så 

stor risiko for gevinst, når selskaberne, f.eks. tager chancer på nye markeder eller med nye produkter. Det er 

derfor vigtigt at vurdere i prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion, hvor stor en profit eller tab der 

er sandsynlighed for, ved denne transaktion og hvor stor risikoen er for at det bliver til at tab, i forhold til at 

det bliver profit. Størrelsen af profitpotentialet og det potentielle tab, sammenholdt med risikoen for tab, er 

med til at afgøre om risikoen er økonomisk signifikant. OECD har opstillet en liste med fem eksempler på 

forskellige typer af risici:5  

 

 

                                                           
5 TPG 2017, Art. 1.72 
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Ulykkes risiko opstod for mange flyselskaber i marts måned, da en Boeing 737 MAX 8 styrtede ned og 

regeringer i Europa, Kina, Australien m.fl. suspenderede flytypen fra deres luftrum. Dette betød at 

flyselskaberne måtte holde flytypen på jorden og dermed går glip af en masse flyvninger, som de enten måtte 

aflyse eller de har måtte leje alternative fly, hvilket har kostet dem mange penge.6   

 
Trin 2 – Kontraktuel fordeling af de signifikante risici  
Andet trin i analysen kigger på den kontraktuelle fordeling af de signifikante risici. Disse kontrakter skal 

udarbejdes før transaktionen er gennemført og er derfor ex ante kontrakter, hvilket vil sige at vi ikke kender, 

det endelige resultat af den kontrollerede transaktion endnu. Det er derfor vigtigt at få beskrevet, hvem der 

påtager sig hvilke risici, da koncernen ikke kender udfaldet af transaktionen, inden transaktionen er fortaget. 

Derfor vil jeg som tidligere anbefale at koncernen får beskrevet meget tydeligt i ex ante aftalen hvilke(t) 

koncernselskaber, der påtager sig hvilke risici, da dette ikke kan ske ex post, hvor koncernen allerede kender 

udfaldet af den kontrollerede transaktion.  

Det er også vigtigt at de risici som koncernen fordeler, er i overensstemmelse med de egentlige risici. Det vil 

ikke blive anerkendt at fordele alle risiciene og dermed også hele profitpotentialet for en kontrolleret 

transaktion til det ene koncernselskab, hvis risici, funktioner og aktiver er ligeligt fordelt, for de to eller flere 

involverede koncernselskaber. Her vurderer skattemyndighederne selskabernes faktiske adfærd og vil ikke 

anerkende den internt skrevne ex ante aftale.    

Trin 3 – Funktionsanalyse i forhold til signifikante risici  
Tredje trin i analysen har til formål at analysere følgende faktorer. Hvilke(t) koncernselskaber har kontrol 

over funktionerne der bliver udført og hvilke(t) koncernselskaber kan minimere risikoen. Der skal også kigges 

på hvilke(t) koncernselskaber der påtager sig de faktiske positive og negative konsekvenser af denne 

kontrollerede transaktion. Til sidst skal der kigges på hvilke(t) koncernselskaber har den finansielle kapacitet 

til at påtage sig denne risiko7.  

                                                           
6 https://www.dr.dk/ligetil/boeing-737-max-8-maa-ikke-laengere-flyve-i-europa  
7 TPG 2017, Art. 1.82 
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Selskabet med kontrollen over funktionerne er det selskab som udfører arbejdet, selskabet med kontrollen 

over risikoen er det selskab som kan påtage eller afvise risikoen. Det kan sagtens være to eller flere forskellige 

koncernselskaber og der skal derfor vurderes hvor meget de forskellige kompetencer skal belønnes. 

Selskabet eller selskaberne der påtager sig risikoen, skal have likviditeten og egenkapitalen til at påtage sig 

denne risiko. Det vil sige at de(t) selskaber skal være klar til at kunne modstå det potentielle tab, der vil 

komme ud af den kontrollerede transaktion. Hvis de(t) selskaber ikke har den finansielle kapacitet til at 

påtage sig denne risiko, kan de heller ikke blive belønnet med profitpotentialet der vil være ved den 

kontrollerede transaktion. Ved en principal struktur med moderselskab i Danmark og en kontraktproducent 

i Polen, vil det altid være det danske moderselskab der bliver belønnet med den profitpotentialet da de har 

alle risici og alle beslutningskompetencer. Ved en decentral struktur med producenter både i Polen og 

Danmark vil begge koncernselskaber blive belønnet profitpotentialet, da de begge påtager sig risici og har 

beslutningskompetencer.  

Trin 4 – Fortolkning og bestemmelse af trin 1-3  
Fjerde trin i analysen kigger tilbage på trin 1-3 i analysen, her vurderes det, som i trin 1, er beskrevet i 

kontrakten, også stemmer med den faktiske adfærd fra koncernen. Det vurderes også om de, i trin 2, 

kontraktuelt fordelte risici stemmer overens med de faktiske risici i koncernen. Til sidst vurderes det om de, 

i trin 3, påtagede risici også stemmer overens med hvem der udøver den faktiske kontrol og hvem den 

faktiske risiko påhviler.8  

Hvis de kontraktuelle forhold og fordelinger vurderes i overensstemmelse med den faktiske adfærd fra 

koncernen, kan trin 5 springes over og der fortsættes derfor direkte med trin 6. Vurderes der 

uoverensstemmelser i de kontraktuelle forhold og fordelinger og den faktiske adfærd, bliver trin 5 meget 

relevant, da den faktiske risiko bliver fordelt her. Derfor vil jeg anbefale koncernerne at få beskrevet deres 

aftaler meget præcis og handle efter denne beskrivelse, så der ikke opstår tvivlssager.  

Trin 5 – Allokering af faktisk risiko  
Hvis det i trin 4 er vurderet at de kontraktuelle forhold og fordelinger ikke stemmer overens med den faktiske 

adfærd fra koncernens side, skal der ske en allokering af den faktiske risiko. Dette sker ved at fordele risikoen 

til koncernselskabet der har majoriteten af kontrollen og evnen til at påtage sig den finansielle risiko. Er der 

flere koncernselskaber med meget kontrol og evnen til at påtage sig den finansielle risiko, så fordeles risikoen 

ligeligt. De resterende koncernselskaber som udfører funktioner, skal aflønnes efter vigtigheden af deres 

udførte funktioner.9  

                                                           
8 TPG 2017, Art. 1.86 
9 TPG 2017, Art. 1.98 
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Som eksempel på betydning af faktisk risiko kan det omtales at Ferrero, som producerer Nutella, i februar 

2019 stoppede deres produktion i Frankrig, grundet en fejl i en af ingredienserne. Hvis fabrikken i Frankrig er 

en kontraktproducent og kommer til at bære alle omkostningerne, ved dette produktionsstop, er 

allokeringen af omkostningerne ved risikoen forkert og det vil de franske skattemyndigheder ikke acceptere. 

Hvis fabrikken derimod er en fully fledged producent, er det i overensstemmelse med armslængdeprincippet 

at allokere hele risikoen, og de pålydende omkostninger til fabrikken.10   

Trin 6 – Prisfastsættelse af den kontrollerede transaktion  
I sjette trin i analysen fastsættes den korrekte pris for den kontrollerede transaktion. Efter gennemgang af 

de første fem trin i analysen er det nu blevet tid til at fastsætte armslængdeprisen, efter koncernselskabernes 

respektive bidrag.11  

Et moderselskab i Danmark, der ejer alle patenter til koncernens portefølje og som tager alle strategiske 

beslutninger, vil forventes at have en højere residual aflønning end den rutine aflønning som tilfalder et 

kontraktproduktionsselskab i Ungarn, som udelukkende producerer ud fra ordre og ikke selv bestemmer hvor 

meget, der skal produceres. Moderselskabet er et principalselskab og har hele risikoen og beslutningsevnen 

og der sker derfor ikke noget med mindre det er blevet godkendt i Danmark. Da de også styrer hvor meget 

der skal produceres i Ungarn og aflønner dem med en TNMM Net cost plus, så har produktionsselskabet i 

Ungarn ikke påtaget sig nogen risiko og skal dermed heller ikke aflønnes for dette. Moderselskabet bærer 

dermed også hele risikoen, da de tager alle beslutninger og bestemmer om risikoen skal påtages eller afvises, 

og bør derfor aflønnes med hele residualindkomsten fratrukket produktionsselskabets omkostninger tillagt 

en mark-up. Hvis satsningen og den kontrollerede transaktion fejler tilfalder hele tabet dermed også 

moderselskabet, mens at det ungarske datterselskab ikke mærker noget til det, så længe der er aftalt en year 

end adjustment på indtjening i den interne kontrakt med det ungarske produktionsselskab.    

Jeg vil derfor anbefale koncernerne at få beskrevet meget nøje hvor beslutningskompetencerne ligger og 

hvem der bærer risikoen. På denne måde kan de på bedste vis få fordelt risikoen, samt sikre at risikoen fra 

den kontrollerede transaktion er de i selskaber, som kontrollerer og håndterer risikoen, som f.eks. det danske 

moderselskab.   

2.3 Realydelsens egenskaber  
Realydelsens egenskaber har til formål at analysere om der er nogle væsentlige forskelle i produktet eller 

servicen mellem den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen. Små ændringer i produktet eller 

                                                           
10 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/377310/verdens_stoerste_nutella-
fabrik_stopper_for_produktionen.html  
11 TPG 2017, Art. 1.100 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/377310/verdens_stoerste_nutella-fabrik_stopper_for_produktionen.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/377310/verdens_stoerste_nutella-fabrik_stopper_for_produktionen.html
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servicen kan nemlig have stor betydning for prisen og dermed sammenligneligheden med 

referencetransaktionen. TPG nævner nogle eksempler på egenskaber som kan være relevante i forhold til 

realydelsens egenskaber. Ved services nævnes der egenskaber som servicetype og varighed, mens der ved 

fysiske produkter nævnes egenskaber som funktioner, kvalitet og udbudsmængde, til sidst nævnes der 

transaktionstype, patent og know-how i forhold til immaterielle aktiver.12    

2.4 Økonomiske omstændigheder  
Armslængdeprisen for et produkt eller en service kan variere over hele verden, uagtet at produktet er det 

samme, det afhænger af de økonomiske omstændigheder på det pågældende marked. Derfor er det vigtigt 

at den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen er gennemført på sammenlignelige markeder 

eller på to forskellige markeder, hvor få justeringer kan gøre markederne sammenlignelige. TPG nævner 

nogle faktorer der er relevante i forhold til markedernes sammenlignelighed, nogle af de relevante faktorer 

er illustreret nedenfor i figur 6:13  

2.5 Forretningsstrategier  
Forretningsstrategier kan nogle gange skævvride priser og vilkår på kontrollerede transaktioner og kan derfor 

være skyld i manglende lighed med referencetransaktionen. Dette er også vigtigt at kigge på, når der vurderes 

på sammenlignelighed med reference transaktionen. Et selskab kunne f.eks. sænke deres priser markant i 

starten på et nyt marked, for at på denne måde at opnå en større markedsandel, også kaldet 

markedspenetrering. På denne måde vil denne pris ikke være sammenlignelig med resten af priserne på 

markedet, da de bevidst har valgt at lægge sig en del under, for at opnå større markedsandel.14 Det er dog 

vigtigt at dette er en del af den overordnede strategi og noget som koncernen normalt praktiserer og som er 

økonomisk rationelt over tid. En markedspenetrering burde give gode muligheder for profit i fremtiden, hvis 

                                                           
12 TPG 2017, Art. 1.107 
13 TPG 2017, Art. 1.110 
14 TPG 2017, Art. 1.115 

Geografisk 
placering

Markedets 
størrelse

Produktions

omkostninger

Muligheden for 
subsituerende 

produkter

Omkostninger 
til transport

Politiske forhold

Kundernes 
købekraft

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af 

TPG 2017, Art. 1.110.    

Figur 6: Markedsfaktorer 



Side 17 af 78 
 

ellers koncernen opnår de forventede markedsandele. Det selskab som styrer forretningsstrategien skal også 

have en del af risikoen og eventuel profit.  

Jeg vil derfor anbefale koncernen at få beskrevet deres forretningsstrategi meget nøje, både i forhold til 

vækststrategier så som markedspenetrering, produktudvikling og markedsudvikling, men også i forhold til 

tidslinje. Ved at gøre dette på selskabs niveau og hvor det afspejler de faktiske forhold kommer koncernerne 

skattemyndighederne i forvejen og der vil ikke være så mange tvivlsspørgsmål, når de kommer ud på kontrol, 

hvis bare de skrevne strategier og definerede tidslinjer stemmer med den faktiske adfærd for hvert af 

koncernselskaberne. Så længe de skrevne strategier og definerede tidshorisonter er indenfor en realistisk 

ramme, som et uafhængigt selskab også ville have kunne udføre.  

Sektion D.2 beskriver ikke anerkendte transaktioner, som er tilsvarende transaktioner der er blevet udført 

uden et økonomisk rationale. Som udgangspunkt bør en kontrolleret transaktion anerkendes, når den har 

været igennem de 5 sammenlignelighedsfaktorer, dette er dog ikke tilfældet hvis transaktionen er udført 

uden et økonomisk rationale. Når det skal vurderes om en transaktion skal anerkendes, vurderes det ofte om 

transaktionen ville blive lavet mellem to uafhængige parter, om der overhovedet er et marked for denne 

transaktion. Det betyder dog ikke at en transaktion ikke kan anerkendes fordi der ikke er lavet nogle 

transaktioner mellem uafhængige parter, da transaktionen udelukkende kan være attraktiv for 

koncernforbundne selskaber.  

Det vigtige element i analysen er derfor at se om hvert af de implicerede koncernselskaber står dårligere 

stillet før skat, efter transaktionen er udført, end de gjorde inden, så er der nemlig ikke meget der taler for 

at transaktionen er udført med et økonomisk rationale.15  

Når en transaktion ikke anerkendes, vil transaktionen blive trukket tilbage, hvilket vil sige at det udførende 

koncernselskab ikke kan modtage gevinsten for salget og det modtagende koncernselskab ikke kan trække 

omkostningen fra. Transaktionen kan også erstattes med en transaktion der lever op til de faktiske forhold. 

Sektion D.3 til sektion D.7 omhandler nogle yderligere forhold som skal med i analysen og anvendelsen af 

armslængdeprincippet. Disse forhold vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  

Sektion D.3 omhandler vedvarende tab hos et koncernselskab, som er en del af en koncern med overskud. 

Det er acceptabelt for et datterselskab at have underskud, hvis de selv har kontrol og finansiel kapacitet til 

at bære risikoen. Dette kan være grundet opstartsomkostninger, ustabil økonomisk situation på markedet 

eller en kortvarig markedspenetrering. Det er dog ikke accepteret at et datterselskab har underskud i flere 

                                                           
15 TPG 2017, Art. 1.124 
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år end uafhængige parter, særligt hvis koncernen sammenlagt giver overskud, da andre selskaber i 

koncernen, herved oplever en økonomisk fordel. Dette begrundes med at et uafhængigt selskab ikke ville 

kunne fortsætte deres eksistens med vedvarende underskud i flere år. Det kunne derfor meget vel tyde på 

at underskudsselskabet ikke bliver aflønnet korrekt ud for deres udførsel af funktioner, anvendelse af aktiver 

og påtagede risici.16   

Sektion D.4 omhandler transaktioner der er udsat for offentlige reguleringer og priskontroller. Disse 

reguleringer påhviler det respektive marked og det er derfor vigtigt at det afspejles i prisen på den 

kontrollerede transaktion, så den kontrollerede transaktion fortages på samme vilkår som de uafhængige 

transaktioner på markedet.17   

Dette betyder dog ikke at koncernerne ikke kan variere priserne fra land til land, så længe de bare handler 

på samme vilkår som uafhængige parter ville gøre. Danmark har f.eks. rigtig høje afgifter på biler og 

importprisen til Danmark er derfor lavere end til Tyskland, for at holde udsalgsprisen på et acceptabelt 

niveau. Så længe der er overskud og uafhængige parter ville have handlet på samme vilkår accepteres 

transaktionen. Er reguleringerne udelukkende for koncernselskaber, findes der ingen referencetransaktioner 

og pris og vilkår fastsættes derfor efter hvordan uafhængige selskaber villet have fastsat dem, hvis de var 

endt i samme situation.18  

Sektion 5 omhandler toldværdier til brug af vurdering af armslængdepris. Told vurderinger kan bruges som 

argumentation i fastsættelsen af armslængdeprisen, det er dog ikke en anerkendt TP-metode og kan derfor 

ikke erstatte de fem TP-metoder.  

Ofte vil selskaberne gerne have en lav toldvurdering, så de skal betale lave afgifter til staten. En lav toldværdi 

vil dog også give en lavere pris på den kontrollerede transaktion, hvilket vil give et lavere fradrag i det 

modtagende land og en lavere gevinst i det overdragende land. Dette skulle meget gerne gøre at koncernerne 

hverken sætter prisen for højt eller for lavt. Told- og momsværdier analyseres per transaktion, mens transfer 

pricing ofte ses som en nettobetragtning som TNMM, hvor en low-risk distributør aflønnes via en procentsats 

af nettoomsætningen. Det kan derfor være svært at sammenligne transfer pricing med told- og 

momsværdier, og disse benyttes derfor meget sjældent af koncernerne og skattemyndighederne.19   

Sektion 6 omhandler locations besparelser og andre markedsforhold, der kan skabe fordele eller ulemper 

ved at operere på et specifikt marked. De fordele eller ulemper som bliver skabt på dette marked, er ikke 

                                                           
16 TPG 2017, Art. 1.130 
17 TPG 2017, Art. 1.132 
18 TPG 2017, Art. 1.134 
19 TPG 2017, Art. 1.138 
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normale for branchen og derfor ikke noget de andre lande oplever, spørgsmålet er så bare hvem der skal 

profitere eller betale for disse fordele og ulemper.  

Det centrale i denne sektion er om koncernselskabet i det pågældende land selv kan opnå disse fordele eller 

om de afhænger af resten af koncernselskaberne. Kan koncernselskabet i det pågældende land selv opnå de 

fordele der er på markedet, skal selskabet også belønnes med hele profitten, skal selskabet i det pågældende 

land have hjælp fra de koncernforbundne selskaber, skal de koncernforbundne selskaber også belønnes med 

den ekstra profit. Det samme gælder selvfølgelig på markeder med ulemper.20  

Sektion 7 omhandler overdragelse af medarbejdergrupper. Dette kan både have positive og negative 

konsekvenser for det modtagende og overdragende koncernselskab, dette skal der tages højde for i 

prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion. Hvis den overdragede medarbejdergruppe er særligt 

uddannede og har specielle kompetencer, som vil have positiv indflydelse på det modtagende selskab, skal 

det overdragende selskab belønnes for at afgive denne medarbejdergruppe. Det samme gælder selvfølgelig 

også den anden vej, hvis det modtagende selskab bliver negativt påvirket at den overdragede 

medarbejdergruppe, så skal de aflønnes for dette.21 

Dette afsnit omtaler også overdragelsen af know-how fra et koncernselskab til et andet, via overdragelse af 

medarbejdere. Medarbejdere kan bære på meget værdifuld know-how og hvis disse medarbejdere flyttes 

mellem koncernselskaber, flyttes deres know-how og indtjeningsevnen der følger denne know-how også. 

Det skal i denne situation vurderes om der er tale om en udstationering eller et permanent skifte.   

Sektion 8 er sidste sektion og omhandler multinationale koncernsynergier, og de fordele og ulemper der kan 

være ved at være en del af en multinational koncern. Det centrale i sektionen er om de enkelte 

koncernselskaber opsøger disse fordele eller ulemper eller om de bliver påført dem, uden en aktiv handling 

fra koncernselskabet.  

Et koncernselskab kan med sin blotte tilstedeværelse i en multinational koncern, ofte opnå en bedre 

kreditvurdering i banken, da det sammen med koncernen vurderes som mere kreditværdigt. Dette er ikke 

noget koncernselskabet opsøger selv og skal derfor ikke aflønne resten af koncernen for dette. Hæfter 

moderselskabet derimod for koncernselskabets gæld i banken, for at koncernselskabet kan opnå en bedre 

rente, foretages der en aktiv handling og moderselskabet bør aflønnes ved at modtage en del af 

rentebesparelsen.22  

                                                           
20 TPG 2017, Art. 1.148 
21 TPG 2017, Art. 1.153 
22 TPG 2017, Kapital 1 sektion 8 
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2.6 Delkonklusion     
Koncernerne skal handle på armslængde, når de handler selskaberne imellem. Dette sikres via en 

sammenlignelighedsanalyse, hvor koncernerne skal sammenligne deres kontrollerede transaktioner med 

uafhængige transaktioner. Det vigtigt at koncernerne tager udgangspunkt i TPG 2017 og de fem 

sammenlignelighedsfaktorer; kontraktvilkår, funktionsanalyse, realydelsens egenskaber, økonomiske 

omstændigheder og forretningsstrategier, når de skal sammenligne de kontrollerede transaktionerne med 

de uafhængige transaktioner.   

De danske moderselskaber skal være særligt opmærksomme på 6-trinsanalysen, som er en ny tilføjelse i TPG 

2017, og som er med til at afgrænse de kontrollerede transaktioner og definere hvilke koncernselskaber der 

udfører funktioner, anvender aktiver og påtager og kontrollerer risikoen. Koncernselskaberne der 

kontrollerer og påtager sig risiko, hvis den er økonomisk signifikant, skal aflønnes med størstedelen af 

residualindkomsten fra den kontrollerede transaktion. Det er dog vigtigt at de koncernselskaber som påtager 

sig risiko også er i stand til at modstå de eventuelle tab, i forbindelse med den kontrollerede transaktion.  

Jeg anbefaler derfor koncernerne at det i de skrevne ex ante aftaler, er meget klart beskrevet hvem der 

udfører hvilke funktioner, anvender hvilke aktiver og påtager og kontrollerer risiko. Det er vigtigt at dette 

stemmer med den faktiske adfærd fra koncernen, da den faktiske adfærd annullerer de skrevne ex ante 

aftaler.       

Det er også vigtigt at koncernen handler økonomisk rationelt og efter deres skrevne ex ante aftaler, da 

skattemyndighederne ikke anerkender kontrollerede transaktioner uden økonomisk rationale. 

Til sidst er det vigtigt at koncernerne ikke fordeler fordele og ulemper på lokale markeder til hele koncernen, 

men pålægger dem, de lokale koncernselskaber. Derudover skal der kigges på om koncernselskaberne 

tilfældigt opnår fordele og ulemper ved at være en del af en koncern eller om de selv opsøger disse fordele 

og ulemper.    
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3. Immaterielle aktiver, TPG kapitel 6 
Kapitlet har til formål at analysere guidelines for TPG kapital 6 om immaterielle aktiver. Analysen vil både 

fokusere på de oprindelige regler og de nye tilføjelser som er kommet i TPG 2017 udgaven. Kapitlet vil bygge 

videre på kapitel 1, da transaktionsafgrænsning, risiko, funktioner og aktiver også er centrale begreber, når 

det gælder immaterielle aktiver.  

Kapitlet fokuserer som de foregående på at få analyseret guidelines grundigt, så jeg kan vejlede de danske 

moderselskaber i anvendelsen af guidelines og dermed sikre en korrekt håndtering af deres problemstillinger. 

Derudover er det vigtigt at kapitlet er blevet gennemgået grundigt og forståeligt, da immaterielle aktiver er 

et af de centrale punkter i casen, som senere vil blive gennemgået i opgaven. Dette bliver gjort med henblik 

på at øge forståelsen, ved brug af konkrete eksempler, fra en konstrueret case med en multinational koncern.   

3.1 Identifikation af immaterielle aktiver  
I første omgang skal det fastsættes om de immaterielle aktiver som bliver overdraget, er inden for 

retningslinjerne i TPG 2017 kapitel 6. Der kan være meget forskellige definitioner af immaterielle aktiver og 

multinationale koncerner kan afgrænse deres transaktioner bredt eller smalt. Afgrænser koncernerne 

transaktionerne for bredt vil der være mulighed for at myndighederne kan argumentere for at aflønningen, 

for overdragelsen af de immaterielle aktiver, er for lille, da aflønningen ikke ville svare til den aflønning, der 

ville være mellem to uafhængige selskaber. Hvis afgrænsningen af transaktionerne er for smal, kan der 

modsat være chance for at myndighederne, vurderer at de overdragede immaterielle aktiver ikke er i 

overensstemmelse med aflønningen, som de overdragende selskaber modtager.23  

Et immateriel aktiv er defineret som værende hverken et fysisk aktiv eller et finansielt aktiv, som kan 

kontrolleres, er ejet af koncernen og som kan bruges i koncernens kommercielle aktiviteter. Derudover skal 

overdragelsen af et immateriel aktiv medføre en aflønning koncernselskaberne imellem, på samme vilkår 

som hvis overdragelsen var sket mellem uafhængige parter, i sammenlignelige situationer.24 

Immaterielle aktiver behøver ikke fremgå i selskabets balance, for at kunne blive medtaget i transfer pricing 

sammenhæng. Udgifter til udvikling af immaterielle aktiver, så som udviklingsomkostninger og 

marketingsomkostninger bliver ofte udgiftsført og vil derfor ikke fremgå af balancen. Dette betyder dog ikke 

at det overdragende selskab ikke skal aflønnes for disse immaterielle aktiver, da disse kan være med til at 

                                                           
23 TPG 2017, Art. 6.5 
24 TPG 2017, Art. 6.6 
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generere en signifikant fremtidig profit for det modtagende koncernselskab. Det er derfor vigtigt for 

koncernerne at overveje om denne transaktion ville blive aflønnet mellem uafhængige parter.25 

Immaterielle aktiver der giver signifikant bedre profit til de kontrollerende selskaber skal aflønnes højere end 

det gennemsnitlige immaterielle aktiv i denne kategori. Dette kan være svært for koncernerne at vurdere, 

men her skal det overvejes om det immaterielle aktiv er svær eller omkostningsfuld at kopiere og genskabe. 

Hvis det immaterielle aktiv opfylder disse krav, kan koncernen betragte det immaterielle aktiv som værende 

unik.26 

Det ses nogle gange at immaterielle aktiver bliver delt op i kategorier, for at kunne klassificere dem bedre, 

det er dog ikke noget som bliver anvendt i guidelines, der kun fokuserer på unikke og værdifulde immaterielle 

aktiver. Unikke og værdifulde immaterielle aktiver er dem som er med til at skabe en større profit på sigt, 

end hvis de ikke havde været der.27  

TPG kommer med en liste af eksempler på immaterielle aktiver, dette skal dog ikke ses som en udtømmende 

liste, hvor alle immaterielle aktiver er listet. De multinationale koncerner kan dermed ikke bruge dette som 

en tjekliste over hvilke immaterielle aktiver der skal inkluderes i transfer pricing analysen. De listede 

eksempler kan dog hjælpe koncernerne med at identificere deres egne immaterielle aktiver, hvis de skulle 

være i tvivl om hvad der kan være immaterielle aktiver. TPG ’s listede eksempler er illustreret i figuren 

nedenfor og er alle indeholdt i TPG’s definition af et immateriel aktiv:  

                                                           
25 TPG 2017, Art. 6.7 
26 TPG 2017, Art. 6.10 
27 TPG 2017, Art. 6.17 

Patenter

•Patenter er et juridisk instrument, der sikre ejeren af en opfindelse, den ekslusive ret til 
f.eks. at sælge produktet eller til at udføre processen inden for et geografisk område, i en 
given tid. Dette kan sikre store markedsandele og stor profit, men er tit forbundet med 
stor risiko.

Know-How 
og for. 

hemmelighe
der

•Know-how og forretningshemmeligheder er information og viden som er skabt ud fra 
erfaringer og som man derfor ikke er interesseret i at dele med andre og derfor ikke søger 
patent på. Know-how og forretningshemmeligheder sikres bl.a. via 
fortrolighedserklæringer med medarbejderne. 

Varemærker 
og brands

•Varemærker og brands er unikke navne der oftes er beskyttede og dermed ikke kan 
bruges af andre. Dette skaber en unik position på markedet, hvis du får opbygget et godt 
brand og måske kan associere en bestemt produktgruppe med dit varemærke eller brand, 
så som LEGO.

Figur 7: Immaterielle aktiver 
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Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 6.19-6.29 

Ud over de 6 eksempler på immaterielle aktiver, som alle falder ind under TPG’s definition på immaterielle 

aktiver, lister TPG også to eksempler som ikke falder ind under TPG’s definition på immaterielle aktiver. De 

to eksempler der er listet nedenfor, kan dog være med til at øje værdien af andre immaterielle aktiver i 

koncernen. Disse to eksempler er listet nedenfor i figur 8:  

 

 

  

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 6.30-6.31  

3.2 Ejerskab af immaterielle aktiver og transaktioner som involverer DEMPE funktioner  
DEMPE er et akronym for Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation, disse fem 

faktorer er de centrale begreber, når det handler om at fordele risici og profit/tab på immaterielle aktiver. 

Forskellige koncernselskaber bidrager med forskellige funktioner, aktiver og påtager sig forskellige risici, i de 

forskellige led af det immaterielle aktivs levetid. Koncernselskabernes udførte funktioner, anvendte aktiver 

og påtagede risici, er afgørende for om selskaberne skal have en rutine aflønning eller indgå i en residual 

aflønning. DEMPE funktionerne er en opdatering til de tidligere guidelines fra TPG der fokuserede meget på 

Kontrakter 
og licenser

•Kontrakter og licenser er retten til at udnytte nogle specifikke råstoffer, ressourcer og 
produkter mm. Disse kontrakter og licenser er udstedt af f.eks. offentlige institutioner og 
kunder.  

Licenser og 
begrænsede 
rettigheder

•Licenser og begrænsede rettigheder kan være aftaler om begrænset brug af geografiske 
områder eller brugen af et givent produkt.  

Goodwill

•Goodwill kan ikke udskilles direkte fra et selskab til et andet og det skal derfor vurderes 
fra transaktion til transaktion, hvor meget goodwill der skal aflønnes for. Transfer pricing 
prissættelsen på goodwill, stemmer ikke nødtvendigvis overnes med prissættelsen på 
goodwill i andre sammenhæng.  

Koncern synergier

•Koncern synergier er noget der opstår når flere selskaber arbejder sammen, dette er ikke 
noget som nogle kan kontrollere eller eje og derfor ikke et immateriel aktiv.

Markedskarakteristika

•Markedskarakteristika er på samme måde heller ikke noget som et selskab kan kontrollere 
eller eje og derfor heller ikke et immateriel aktiv. 

Figur 8: Ikke Immaterielle aktiver 
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den juridiske ejer og ikke så meget på hvem der skaber værdi og påtager sig risici i løbet af det immaterielle 

aktivs levetid.28 

Funktionsanalyse relateret til immaterielle aktiver  

Koncernselskaberne skal aflønnes efter de udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici og dette 

skal funktionsanalysen hjælpe med. Den skal være med til at analysere hvilke selskaber der bidrager i de 

forskellige led af Development, Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation i forbindelse med det 

immaterielle aktiv.  

TPG gør også brug af 6-trinsanalysen, når det gælder immaterielle aktiver, dog med tilføjelsen af DEMPE, som 

er specifikt rettet mod immaterielle aktiver, når de kontrollerede transaktioner vedrørende immaterielle 

aktiver skal analyseres. Jeg vil i det følgende afsnit beskrive 6-trinsanalysen.  

❖ Trin 1: Identificer det immaterielle aktiv der er anvendt eller overført i den kontrollerede transaktion, 

og de specifikke signifikante risici der relaterer sig til Development, Enhancement, Maintenance, 

Protection og Exploitation.  

❖ Trin 2: Identificer alle kontraktlige aspekter, med specielt fokus på at fastlægge den juridiske ejer af 

det immaterielle aktiv, i henhold til registreringer og licensen, samt kontraktlige rettigheder og 

kontraktlig fordeling af risiko blandt koncernselskaberne.  

❖ Trin 3: Identificer koncernselskaberne der udfører funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici i 

forbindelse med Development, Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation ved hjælp af 

funktionsanalysen.  

❖ Trin 4: Sammenhold kontrakterne med den egentlige adfærd fra koncernselskaberne. Kontroller også 

om de koncernselskaber der påtager sig risiko har kapaciteten til at påtage sig risikoen i forbindelse 

med Development, Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation.  

❖ Trin 5: Afstem den kontrollerede transaktion relateret til Development, Enhancement, Maintenance, 

Protection og Exploitation i forbindelse med det juridiske ejerskab, andre relevante kontraktforhold 

og den reelle adfærd fra koncernselskaberne. Stemmer dette ikke, flyttes omkostninger og 

indtægter, så den stemmer med de faktiske risici hos koncernselskaberne.   

❖ Trin 6: Hvis muligt fastsættes armslængdeprisen for transaktionerne i overensstemmelse med 

koncernselskabernes udførte funktioner, brugte aktiver og påtagede risici.29   

                                                           
28 TPG 2017, Art. 6.32 
29 TPG 2017, Art. 6.34 
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Kontrakterne vil altid være det første vi tager fat i, når vi har fået identificeret det immaterielle aktiv i trin 1, 

som også beskrevet i 6-trinsanalysen. I disse kontrakter kan det være beskrevet hvem der er den juridiske 

ejer af det immaterielle aktiv og hvem der udfører hvilke funktioner, hvem der anvender hvilke aktiver og 

hvem der påtager sig hvilke risici. Det er de faktiske handlinger fra koncernerne der bliver taget udgangspunkt 

i, hvis ikke de stemmer med de skrevne kontrakter og interne aftaler. Jeg anbefaler derfor koncernerne at få 

beskrevet fra starten i kontrakterne og de interne aftaler, hvilke selskaber der bidrager med hvilke funktioner, 

hvilke aktiver og hvem der påtager sig hvilke risici og tilrette kontrakter og interne aftaler løbende, hvis 

nødvendigt. 

Hvis et koncernselskab er den juridiske ejer af et immateriel aktiv, betyder det ikke at de skal have en del af 

profitten, hvis ikke de udfører nogle funktioner, ikke anvender nogle aktiver eller ikke påtager sig nogen risici. 

På denne måde kan koncernerne ikke placere immaterielle aktiver og eventuel profit i lande der ikke bidrager 

med nogen værdi.30 Derfor vil jeg anbefale koncernerne at placere ejerskabet hos de selskaber der skaber 

værdi, da det er disse selskaber der skal belønnes med profitten. Det kan i nogle tilfælde være nemt at 

bestemme denne værdiskabelse, men kan i andre tilfælde være meget svært, OECD kommer med nogle 

eksempler på komplicerede sager, disse er illustreret nedenfor i figuren:  

Når der kigges på værdiskabelse, er der nogle handlinger der skaber mere værdi end andre og derfor skal 

belønnes højere ifølge TPG. Anvendelsen af aktiver ved hjælp af kapital til udvikling af immaterielle aktiver, 

vurderes ikke er være lige så værdifuld, som udførelsen af de vigtige funktioner vedrørende Development, 

Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation. Et koncernselskab der udelukkende stiller kapital til 

rådighed, skal derfor ikke aflønnes lige så højt som det koncernselskab der udfører funktionerne, i forbindelse 

med udviklingen af det immaterielle aktiv, trods det at de er den juridiske ejer af det immaterielle aktiv.31 

Det vigtige element når der kigges på aflønning af koncernselskaber, der udelukkende tilbyder investering af 

kapital og ingen andre funktioner, er hvad det investerede beløb ville have givet i afkast ved alternative 

                                                           
30 TPG 2017, Art. 6.42 
31 TPG 2017, Art. 6.59 

Immaterielle aktiver der udvikles af en multinational koncern selv, og overføres 
mellem selskaberne imens det stadig er under udvikling. 

Immaterielle aktiver der er udviklet selv og agerer som platform for yderligere 
udvikling.  

Immaterielle aktiver der er udviklet selv og agerer som platform for marketing eller 
produktion. 

Figur 9: Komplicerede sager Kilde: Egen fremstilling på baggrund af TPG 2017, Art. 6.49 
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investeringer med samme økonomisk karakter. En anden vigtig faktor kan være at kigge på modtageren af 

kapitalen og kigge på deres alternative låne muligheder i markedet, hvis de kan låne billigere end hvad 

koncernselskabet skal have, så er aflønningen ikke på armslængde.32 Jeg vil derfor anbefale koncernerne altid 

at søge efter alternative finansieringsmuligheder, når de skal udvikle eller vedligeholde immaterielle aktiver, 

så de har et sammenligningsgrundlag for den interne aflønning og dermed sikre sig at handle efter 

armslængde.    

Når det gælder risiko, er der en række forskellige risici der skal gennemgås og analyseres, ved aflønningen af 

de forskellige koncernselskaber, der bærer risiko. Dette kan f.eks. være risici i forbindelse med udviklingen 

af det immaterielle aktiv hvis projektet fejler, risikoen for at produktet bliver udkonkurreret af 

konkurrenterne og risikoen ved den fremtidige indtjening på det immaterielle aktiv.33    

Når det kigges på den faktiske adfærd fra koncernerne, er det vigtigt at gennemgå hvad der er skrevet i 

kontrakterne og sammenholde det med den faktiske adfærd fra koncernerne. Er det de nedskrevne 

koncernselskaber der også udfører funktioner, bruger aktiver og påtager sig risiko i forbindelse med den 

kontrollerede transaktion? Hvis dette ikke er tilfældet, er der sket en forkert fordeling ex ante, da det ikke er 

de korrekte koncernselskaber der er blevet aflønnet og den kontrollerede transaktion er derfor ikke på 

armslængde og fordelingen må herefter revurderes. Stemmer den faktiske adfærd med de nedskrevne 

kontrakter, kan vi fortsætte med at fastsætte den korrekte pris for transaktionen.    

Den korrekte pris til de enkelte koncernselskaber fastsættes på baggrund af koncernselskabets udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtaget risiko i forbindelse med Development, Enhancement, Maintenance, 

Protection and Exploitation. Transfer pricing metoderne der kan benyttes til at fastsætte disse priser vil blive 

gennemgået senere i dette kapitel.  

TPG kommer med eksempler på hvilke overvejelser der skal gøres, når koncernselskaberne der udfører 

funktioner, anvender aktiver og påtager sig risiko der skal aflønnes i forbindelse med Development, 

Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation. F.eks. i forbindelse med Development og 

Enhancement er det vigtigt at kigge på aftalen og værdiskabelsen mellem koncernselskaberne. Hvis et 

koncernselskab ejer et immateriel aktiv til at sælge et givent produkt, men får de andre koncernselskaber til 

at sælge og distribuere produktet til kunderne, er det vigtigt at se på om de sælgende og distribuerende 

selskaber påtager sig nogen risiko og anvender aktiver eller om de kun udfører funktioner.  

                                                           
32 TPG 2017, Art. 6.62 
33 TPG 2017, Art. 6.65 
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Et low risk distributør koncernselskab der udelukkende sælger og distribuerer produkter og bliver aflønnet 

via en TNMM net cost plus EBIT af det immaterielle aktivs juridiske ejer. Low risk distributøren anvender 

ingen aktiver og påtager sig ingen risiko og skal derfor aflønnes efter en TNMM (EBIT). Hvis low risk 

distributøren derimod selv afholder markedsføringsomkostninger, for at øje kendskabet til produktet, gør de 

brug af aktiver, påtager sig risiko og udfører funktioner i forbindelse med Development og Enhancement. 

Dette kan være med til at øge værdien for det immaterielle aktiv og low risk distributøren skal derfor have 

del i den samlede værdiforøgelse af det immaterielle aktiv, som ejeren af det immaterielle aktiv vil modtage, 

evt. ved en nedsættelse i royaltybetalingen til det immaterielle aktivs ejer.34  

Jeg vil derfor anbefale koncernerne at få beskrevet grundigt i kontrakterne hvem der bærer hvilke risici og 

hvem der anvender hvilke aktiver. Derudover er det vigtigt at koncernen overvejer hvilke koncernselskaber 

der anvender aktiver og ressourcer i forbindelse med Development, Enhancement, Maintenance, Protection 

og Exploitation, da det også er disse selskaber der skal belønnes. Altså hvis koncernen ønsker at 

residualaflønningen skal ende hos den juridiske ejer af det immaterielle aktiv, er det vigtigt at dette 

koncernselskab påtager sig alle risici og bidrager med alle aktiverne, så de andre koncernselskaber blot skal 

aflønnes for de funktioner de udfører.  

3.3 Transaktioner der involverer brugen af immaterielle aktiver  
Denne sektion vil redegøre for de typer af kontrollerede transaktioner der finder sted inden for immaterielle 

aktiver. De to mest normale typer af transaktioner er beskrevet nedenfor i figur 10:  

 

 

Type 1: Immaterielle aktiver overdrages mellem selskaber. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 TPG 2017, Art. 6.78 
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Overdragelse af IP 
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2: Ny juridisk  

og økonomisk 

ejer af 

immateriel 

aktiv 

Figur 10: Immaterielle aktiver - transaktionstyper 
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Type 2: Immaterielle aktiver udnyttes af et andet koncernselskab  

 

 

 

 

I den første type transaktion overdrager koncernselskab 1 det juridiske ejerskab af det immaterielle aktiv og 

alle de tilhørende funktioner, aktiver og risici der er forbundet hermed til koncernselskab 2 og koncernselskab 

2 betaler en kompensation for at blive den nye juridiske ejer af det immaterielle aktiv. I den anden type 

transaktion betaler koncernselskab 2 en kompensation til koncernselskab 1 for at kunne anvende det 

immaterielle aktiv og koncernselskab 1 er dermed stadig den juridiske ejer af det immaterielle aktiv.  

Udover de to mest normale typer af transaktioner findes der også andre kontrollerede transaktioner der 

indeholder immaterielle aktiver, det kan f.eks. være når to eller flere immaterielle aktiver overdrages 

sammen. I disse tilfælde påpeger TPG to udfordringer som ofte opstår. Den første er at flere immaterielle 

aktiver nogle gange kan være mere værd tilsammen end de ville være hver for sig. Det er derfor vigtigt at få 

analyseret sammenhængen mellem de involverede immaterielle aktiver, for at kunne se værdiskabelsen i 

sammensætningen af disse.35    

Den anden udfordring er at få identificeret alle de immaterielle aktiver som er blevet overdraget i 

transaktionen. Immaterielle aktiver kan nemlig være så integrerede at det næsten er umuligt at overdrage 

det ene immaterielle aktiv uden også at overdrage den anden.36 Det kan f.eks. være i tilfælde hvor en low 

risk distributør får overdraget rettigheder til at sælge medicinske produkter at den juridiske ejer, med disse 

rettigheder følger der stort set altid en licens til at sælge produktet på et givent geografisk marked, da dette 

er en meget reguleret branche og du derfor ikke får lov til at sælge produktet uden licenser. 

Immaterielle aktiver kan også overdrages i kombination med services og andre aktiver, dette sker f.eks. i 

forbindelse med overdragelse af software, hvor der med de immaterielle aktiver til brugen af softwaren ofte 

kan medfølge en serviceaftale der indebærer udvikling, opdatering og løbende service. I denne situation kan 

det være nødvendigt at se de to transaktioner som en samlet transaktion i transfer pricing regi, da de to 

transaktioner er så integrerede.37 Samtidig er det en ikke så ualmindelig transaktion, så det vil være muligt 

                                                           
35 TPG 2017, Art. 6.93 
36 TPG 2017, Art. 6.95 
37 TPG 2017, Art. 6.101 
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at finde reference transaktioner, til transfer pricing analysen. Somme tider bliver disse kombinationer af 

immaterielle aktiver og services dog for indviklede og der bliver svært at kigge på dem som en samlet 

transaktion. I disse tilfælde bliver transaktionen delt op og der bliver udført to eller flere individuelle transfer 

pricing analyser. 

Til sidste kan immaterielle aktiver også bruges i forbindelse med salg af vare eller udførelsen af services. I 

denne transaktion er der ikke nogen immaterielle aktiver der bliver overdraget, men den juridiske ejer 

udnytter immaterielle aktiver til at producere produkterne selv, inden de sælger dem videre til de andre 

koncernselskaber. De immaterielle aktiver bliver derfor ikke overdraget, blot det produkt eller service der er 

relateret til dem. Den juridiske ejer styrer alle funktioner, aktiver og risici i forbindelse med denne transaktion 

og fortjener derfor også hele den potentielle profit, da hele den signifikante værdi er skabt inden produktet 

bliver solgt videre til de andre koncernselskaber. En low risk distributør skal udelukkende aflønnes for dets 

salgsarbejde, da de ikke udfører nogle funktioner, anvender nogle aktiver eller påtager sig nogen risiko i 

forbindelse med Development, Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation. 

3.4 Supplerende vejledning i fastlæggelsen af armslængdeprisen i forbindelse med 

immaterielle aktiver  
Denne sektion vil vejlede koncernerne igennem fastlæggelsen af armlængdeprisen på kontrollerede 

transaktioner der involverer immaterielle aktiver. Der kan nemlig være nogle udfordringer i forbindelse med 

fastlæggelsen af armlængdeprisen, i forhold til reference transaktioner og valget af transfer pricing metode.38 

Sektionen vil blive delt op i tre undersektioner, der vil vejlede på hvert sit område inden for de forskellige 

typer af kontrollerede transaktioner der involverer immaterielle aktiver. 

Sektion D i kapital 1 skal som udgangspunkt benyttes, når det omhandler kontrollerede transaktioner med 

immaterielle aktiver. I forbindelse med valget af transfer pricing metode, er det vigtigt at kigge på alle 

koncernselskaberne som er involveret i den kontrollerede transaktion. Som udgangspunkt tager en 

sammenlignelighedsanalyse nemlig kun udgangspunkt i et af koncernselskaberne, hvilket ikke er 

tilstrækkeligt i kontrollerede transaktioner der involverer immaterielle aktiver. Samtidig er det vigtigt at der 

bliver kigget på begge parter, når armslængdeprisen skal vurderes, det skal altså både vurderes om 

afsenderen og modtageren får det optimale ud af denne transaktion eller om nogle af dem ville kunne have 

gjort en bedre handel ud af at handle med uafhængige parter eller ved slet ikke at handle. Overgår 

minimumsprisen for afsenderen af det immaterielle aktiv, modtagerens maksimumspris for det immaterielle 

aktiv, skal det overvejes om transaktionen skal underkendes jf. sektion D.2 i kapitel 1.39    

                                                           
38 TPG 2017, Art. 6.108 
39 TPG 2017, Kapitel 6, Sektion D.1 
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Supplerende vejledning i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver  

Denne sektion kommer med supplerende vejledning i forhold til specifikke problemer der kan opstå i 

forbindelse med overdragelse of immaterielle aktiver eller overdragelsen af brugen til immaterielle aktiver 

mellem koncernforbundne selskaber. Dette er ikke en vejledning der kan stå alene, men supplerende 

vejledning til kapitel 1-3 og de første sektioner i kapitel 6.40  

Immaterielle aktiver har ofte et unikt profitpotentiale og dette skal medtages i fastsættelsen af 

armslængdeprisen. Det er derfor vigtigt at få identificeret disse unikke kvaliteter der kan medføre denne 

ekstra profit, disse unikke kvaliteter skal nemlig bruges i sammenlignelighedsanalysen. TPG har udarbejdet 

en liste med eksempler på specifikke egenskaber, som koncernerne skal være særligt opmærksomme på i 

deres sammenligelighedsanalyse på immaterielle aktiver. Listen er illustreret nedenfor i figur 11: 

                                                           
40 TPG 2017, Art. 6.115 

Levetid

•Det immaterielle aktivs levetid skal også tages med i sammenlignelighedsanalysen, da 
dette også er med til at øge/forringe prisen for det immaterielle aktiv. Levetiden på et 
immateriel aktiv kan bl.a. blive påvirket at den teknologiske udvikling eller udløbende 
patenter. 

Udviklings-
stadie

•Udviklingsstadiet på det immaterielle aktiv kan have en indflydelse på prisen, da profit 
potentialet på et halvfærdigt immaterielt aktiv kan være svær at vurdere. Derfor er 
færdigudviklede immaterielle aktiver som udgangspunkt mere værd end halvfærdige 
immaterielle aktiver. Dette skal dog vurderes individuelt fra sag til sag.  

Udviklings-
rettigheder

•Udviklingsrettigheder er også en central del i sammenlignelighedsanalysen, da løbende 
udvikling kan være vital for et immateriel aktivs levetid på markedet. Under dette punkt 
ligger også retten til at bruge det immaterielle aktiv til videreudvikling af produkter og 
udvikling af nye produkter. 

Forventet 
profit 

potientialle

•Koncernerne skal være opmærksomme på i profit potientiallet i forbindelse med 
sammenlignelighedsanalysen. Hvis der er et for stort spænd i forventet profit på 
reference transaktionen, kan denne transaktion ikke bruges i 
sammenlignelighedsanalysen. 

Figur 11: Immaterielle aktivers unikke kvaliteter  



Side 31 af 78 
 

 

Sammenligning af risici i forbindelse overdragelse af immaterielle aktiver 

I sammenlignelighedsanalysen af de immaterielle aktiver skal der også kigges på risici forbundet med den 

fremtidige profit, samtidig med fordelingen af risici mellem de involverede parter i den kontrollerede 

transaktion. Følgende typer af risici med flere bør analyseres i vurderingen af sammenligneligheden mellem 

den kontrollerede transaktion og reference transaktionen:41 

❖ Risiko forbundet med fremtidig udvikling af det immaterielle aktiv. Dette indebærer en vurdering af 

om det immaterielle aktiv supporterer kerneprodukter eller fremtidige kerneprodukter, de 

fremtidige udviklingsomkostninger og chancen for at disse bærer frugt. Det sidste er især vigtigt i 

situationer hvor halvfærdige immaterielle aktiver overdrages.  

❖ Risiko forbundet med forældelse og forringelse i værdien på det immaterielle aktiv. Dette er 

forbundet med risikoen for at konkurrenter udgiver produkter eller services i fremtiden der vil 

ødelægge markedet for det analyserede immaterielle aktiv.  

❖ Risikoen for at den immaterielle rettigtid krænkes, i form af f.eks. kopiering. Dette indebærer også 

at analyse af sandsynligheden for at konkurrenter bliver anerkendt i deres eventuelle anklager om 

krænkelse på deres egne immaterielle aktiver. Dette indebærer også en analyse af sandsynligheden 

for at det immaterielle aktivs ejer forhindrer krænkelse af det immaterielle aktiv.  

                                                           
41 TPG 2017, Art. 6.128 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund TPG 2017, Art. 6.118-6.127  

Ekslusivitet

•I kontrollerede transaktioner der omhandler overdragelsen af immaterielle aktiver, kan 
det være vigtigt at kigge på ekslusivitet. Ekslusivitet kan f.eks. være muligheden for at 
udelukke konkurrenter fra et marked eller have den ekslusive ret til at producere et 
givent produkt, denne ekslusivitet kommer ofte fra patenter.  

Varighed af 
juridisk 

beskyttelse

•Varigheden på den juridiske beskyttelse spiller en stor rolle på prisen, da disse kan 
skabe en unik markedsposition for koncernen. Varigheden af den juridiske beskyttelse 
har nemlig en stor indflydelse på den fremtidige profit og dermed prisen på den 
kontrollerede transaktion. 

Geografisk 
omfang

•Det geografiske omfang af det immaterielle aktiv eller rettighederne til brugen af et 
immateriel aktiv spiller også en rolle, da et globalt patent har en meget større værdi end 
et lokalt patent. Dette skal derfor også tages med i sammenlignelighedsanalysen. 
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❖ Risikoen i forbindelse med produktansvar og lignende risiko i forbindelse med den fremtidige brug 

af det immaterielle aktiv.  

Principperne i artikel 3.47 til 3.54 relaterer til sammenligneligheds justeringer i forbindelse med transaktioner 

der involverer immaterielle aktiver. Det er vigtigt at notere sig at det ikke altid er muligt at lave justeringer, 

så koncernselskaberne kan få en reference transaktion. Hvis der fortages store justeringer, må koncernen 

vælge en anden transfer pricing metode.42 

Valget af den mest egnede transfer pricing metode i forbindelse med overdragelsen af immaterielle aktiver  

Når koncernerne skal vælge den mest egnede transfer pricing metode til deres sammenlignelighedsanalyse, 

er det ikke så vigtigt om referencetransaktionen indeholder de samme immaterielle aktiver eller om der er 

tale om den samme type overførsel, det vigtige er at kigge på, er de økonomiske konsekvenser for 

overdrageren og modtageren samtidig med de involverede selskabers roller, som f.eks. low risk distributør, 

principal eller fully fledged.43   

Alle OECD’s fem transfer pricing metoder vil kunne fungere som den mest egnede metode for analyse of 

overdragelsen af immaterielle aktiver. Det er op til koncernerne at vurdere fra sag til sag, hvilken metode der 

vil passe bedst, til den pågældende sag. Der er derfor ikke en metode som OECD specifikt anbefaler, når det 

gælder overdragelsen af immaterielle aktiver. I mange tilfælde vil det faktisk ende med at koncernerne ikke 

ender med at bruge nogen af de fem anerkendte transfer pricing metoder, da det ikke er muligt at finde en 

reference transaktion. Dette kan f.eks. være når et immateriel aktiv har en unik egenskab, hvis disse 

immaterielle aktiver kun bliver overdraget mellem koncernforbundne selskaber eller hvis der ikke findes nok 

data på området. I disse situationer er det vigtigt at koncernerne ligger vægt på bl.a. funktioner, aktiver, risici, 

profitpotentiale, intentionen med transaktionen osv. Dette er vigtigt for at få fastlagt den pris, som to 

uafhængige parter ville være kommet frem til under de samme omstændigheder.44    

Værdiansættelses teknikker er også noget som koncernerne kan gøre brug af, for at komme frem til en pris, 

der vurderes til at være armslængde. Koncernerne skal dog være meget skarpe i brugen af disse teknikker, 

da små ændringer i det immaterielle aktivs levetid og vækstrater kan have stor betydning for prisen. Det er 

vigtigt at forudsætningerne i disse værdiansættelser, som bliver brugt til transfer pricing, stemmer overens 

med den generelle forretningsstrategi. Det betyder at koncernerne ikke kan budgettere med en levetid på 

                                                           
42 TPG 2017, Art. 6.129  
43 TPG 2017, Art. 6.132 
44 TPG 2017. Art. 6.138 – 6.139 
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på 5 år i deres værdiansættelse af det immaterielle aktiv, men i deres pengestrømsopgørelse generer det 

immaterielle aktiv indtjening de næste 10 år.45  

Følgende faktorer skal koncernerne være særligt opmærksomme på, i forbindelse med værdiansættelse ud 

fra DCF-modellen:  

❖ Nøjagtigheden af finansielle budgetter: det er vigtigt at koncernerne både fokuserer på fremtidig 

indtjening og udgifter i deres budgetter, de skal også tænke på tidsfaktorerne af budgetterne, da en 

længere tidslinje giver større usikkerheder omkring indtjening. En vigtig faktor for troværdigheden 

af budgetterne er også om det immaterielle aktiv allerede har genereret noget indtjening, som 

budgetterne er baseret på eller om det immaterielle aktiv aldrig har genereret noget indtjening før. 

Til sidst skal der tages stilling til fremtidige udviklingsomkostninger på det immaterielle aktiv i 

budgetterne.  

❖ Vækstrater: der er vigtigt at koncernerne har et gennemgående kendskab til branchen og produktet 

som vedrører det immaterielle aktiv. Dette skal nemlig bruges til at argumentere og estimere en 

vækstrate for det immaterielle aktiv.  

❖ Diskonteringsrenten: for at kunne beregne den nuværende værdi af fremtidige indbetalinger bruges 

diskonteringsrenten, små ændringer i denne rente, kan betyde store ændringer i værdiansættelsen 

af det immaterielle aktiv. Det er derfor vigtigt at koncernerne kan argumentere for deres valg af 

diskonteringsrente. Jo større risikoen er ved produktet, desto højere bør diskonteringsrenten være, 

da chancen for profit dermed er mere usikker.  

❖ Levetid og terminalværdi: levetiden på det immaterielle aktiv kan påvirkes af patenter og offentlige 

reguleringer. I de tilfælde hvor levetiden er længere end budgetterne, bruges en terminalværdi til at 

fremskrive værdiforøgelsen efter budgetårene.  

❖ Antagelser vedrørende skat: der skal medtages skat i budgetterne, både på de fremtidige 

indbetalinger, men også for de involverede koncernselskaber af den kontrollerede transaktion, hvis 

nogle specielle skatter er relateret hertil. Dette kunne f.eks. være lønsumsafgift for finansielle 

virksomheder.   

 
 

                                                           
45 TPG 2017, Art. 6.158 + 6.161 
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3.5 Prisfastsættelse af immaterielle aktiver med usikkerhed i værdien på 

transaktionstidspunktet       
Der kan nogle gange være stor usikkerhed i værdiansættelsen på det immaterielle aktiv, når den bliver 

overdraget mellem to koncernforbundne selskaber. Dette skyldes ofte at det immaterielle aktiv er tidlig i 

udviklingsfasen, når den bliver overdraget og den fremtidige indtjening derfor kan være usikker. Disse 

usikkerheder i værdiansættelsen kan sikres på forskellige måder, bl.a. via royalty betalinger, kontingenter, 

profitafregning mm.  

Dette kan foregå via afregninger efter profitgenereringen fra det immaterielle aktiv, så det overdragende 

koncernselskab modtager en højere aflønning, hvis det immaterielle aktiv generer meget profit hos det 

modtagende koncernselskab. På denne måde sikre det modtagende koncernselskab ikke at betale overpris 

for et immateriel aktiv, som ikke kommer til at generer nogen profit, samtidig med at det overdragende 

koncernselskab ikke ender med at modtage en for lille aflønning, for et immateriel aktiv der generer stor 

profit.  

3.6 ”Hard-to-value” immaterielle aktiver  
Denne sektion, som er ny i TPG 2017, handler om immaterielle aktiver der er svære at værdiansætte på 

transaktionstidspunktet, disse immaterielle aktiver kaldes ”Hard-to-value” immaterielle aktiver, men 

forkortes HTVI. I HTVI situationer handler det mere om de overvejelser som de koncernforbundne selskaber 

har gjort ex ante, altså inden transaktionen. Hvis to koncernforbundne selskaber overdrager et immateriel 

aktiv mellem sig og aftaler en royalty betaling, da værdiansættelsen er usikker og så det immaterielle aktiv 

viser sig at generere kæmpe profit for det modtagende koncernselskab, så er det vigtigt at koncernen kan 

argumentere for hvilke usikkerheder de mente der var i forbindelse med værdiansættelsen på 

transaktionstidspunktet. Det vil sige at det er koncernen som har bevisbyrden, i forhold til at bevise at der 

var tvivl om værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, denne bevisbyrde er blevet udvidet i 2017 

udgaven, hvilket stiller endnu flere krav til koncernerne46.  

Definitionen på et HTV immateriel aktiv er at der på transaktionstidspunktet mellem de koncernforbundne 

selskaber ikke er nogle sammenlignelige transaktioner og at den fremtidige indtjening på 

transaktionstidspunktet er usikker. Faktorer der ofte ses i forbindelse med HTV immaterielle aktiver er 

immaterielle aktiver der kun er delvist færdige, immaterielle aktiver der først skal bruges om mange år, 

manglende sammenlignelige transaktioner mm.47 

                                                           
46 TPG 2017, Art. 6.188 
47 TPG 2017, Art. 6.189 + 6.190 
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Skattemyndigheder kan i situationer bruge ex post resultater som rettesnor for de ex ante forudsigelser som 

er gjort af de koncernforbundne selskaber i forbindelse med transaktionen og korrigere i prisen, hvis disse 

forudsigelser skulle være medtaget i ex ante analysen. Denne korrigering er indført, da informationerne fra 

koncernerne kan være meget asymmetriske, hvilket vil sige at koncernerne har mange interne informationer 

om det immaterielle aktiv, som skattemyndighederne ikke har. Skattemyndighederne kan dog kun korrigere 

i prisen hvis ex post resultaterne viser noget, som burde være forudset af koncernen på 

transaktionstidspunktet. TPG nævner dog en række situationer, hvor skattemyndighederne ikke kan foretage 

korrektioner på baggrund af ex post resultater, disse er listet nedenfor og blot én af disse skal være opfyldt 

af koncernerne48. 

❖ Koncernen fremlægger:  

1. Detaljeret ex ante budget der er brugt på tidspunktet for transaktionen, til at bestemme pris, de 

inkluderede risici i forbindelse med prisfastsættelsen, samt overvejelser omkring forudsigelige 

begivenheder, andre risici og chancen for disses forekomst.  

2. Troværdige forklaring til at signifikante differencer mellem ex ante budget og ex post årsrapport 

skyldes uforudsete begivenheder efter fastlæggelsen af budgettet, som ikke kunne være 

forudset inden transaktionen eller at de forudsete begivenheder blev oversteget, trods disse var 

korrekt vurderet på tidspunktet for transaktionen.  

❖ Den kontrollerede transaktion med det immaterielle aktiv er omfattet af avanceret transfer pricing 

aftale mellem de involverede skattemyndigheder.  

❖ Alle signifikante differencer mellem ex ante budget og ex post realitet for de to ovenstående 

eksempler ikke skaber en forøgelse eller formindskelse på mindre end 20% i kompensationen.  

❖ En periode på 5 år er gået siden at det immaterielle aktiv for første gang generede indkomst hos den 

modtagende part og de signifikante differencer mellem ex ante budget og ex post realitet ikke 

overstiger 20% af det definerede ex ante budget i hele perioden.      

Det vigtigste for koncernerne i situationer med HTV immaterielle aktiver, er at de kan bevise at de har gjort 

sig de nødvendige og påkrævede overvejelser, omkring alle fremtidige hændelser der kunne være mulige, på 

transaktionstidspunktet. Kan koncernen bevise dette, kan skattemyndighederne ikke ændre ved 

prisfastsættelsen, da de signifikante differencer på ex ante budgetter og ex post realitet, skyldes uforudsete 

hændelser så som naturulykker.  

                                                           
48 TPG 2017, Art. 6.193 
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Et eksempel på et HTVI er Novo Nordisk nye insulin tablet, der skal erstatte den flydende insulin, som er på 

markedet nu. Novo Nordisk har aldrig før lanceret en diabetesbehandling i tabletform og der er derfor mange 

usikkerheder omkring produktet, der vil adressere et marked i en størrelsesorden på 200 mia. kr. årligt. 

Tabletterne vil f.eks. være meget dyrere at producere end den flydende insulin, og nedbringelse af 

produktionsomkostninger er derfor noget der bliver arbejdet på løbende. Dette HTV aktiv vil være meget 

svært for Novo Nordisk at prissætte, da de ikke ved hvordan markedet kommer til at modtage den nye insulin 

tablet, som aldrig er solgt før. Da produktet aldrig er solgt før, vil der ikke være nogle referencetransaktioner 

og med den sparsomme information fra Lars Fruergaard, er eksempel på asymmetrisk information, da det 

ikke er muligt for skattemyndighederne at lave en saglig vurdering, inden de har ex post resultaterne. Hvis 

Novo Nordisk får succes på markedet kan de komme til at tjene mange mia. kr. årligt, fejler Novo Nordisk 

derimod vil det komme til at koste dem mange mia. kr. i mislykket produktudvikling.49      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article11254386.ece  

https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article11254386.ece
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3.7 Delkonklusion  
Det er vigtigt at koncernerne til at starte med får afgrænset deres transaktioner der involverer immaterielle 

aktiver, så skattemyndighederne ikke underkender dem på det parameter. Derudover skal de huske alle 

deres immaterielle aktiver i deres analyse og ikke kun dem som er listet på balancen, da nogle immaterielle 

aktiver kan være blevet straks afskrevet. 

Det er vigtigt for koncernerne at få defineret hvilken type af transaktion der er tale om, inden de går videre 

til selve analysen. Det skal altid defineres om det immaterielle aktiv overdrages, om det bare er rettighederne 

til brugen af det immaterielle aktiv der overdrages, om det er en eller flere immaterielle aktiver der 

overdrages eller om der slet ikke overdrages nogle immaterielle aktiver, men at de blot er med i 

værdiskabelsen, inden den kontrollerede transaktion finder sted.  

Når koncernerne har fundet frem til alle deres immaterielle aktiver og fået transaktionerne afgrænset, skal 

værdiskabelsen vurderes i form af udførte funktioner, anvendte aktiver og påtaget risiko. Dette skal vurderes 

med udgangspunkt i hvordan de forskellige koncernselskaber bidrager til Development, Enhancement, 

Maintenance, Protection og Exploitation. DEMPE-funktionerne er en tilføjelse til TPG 2017 og de danske 

moderselskaber skal derfor være særligt opmærksomme på håndteringen af disse. De koncernselskaber der 

bidrager mest til værdiskabelsen af det immaterielle aktiv, skal modtage den største kompensation, uagtet 

om de er den juridiske ejer af det immaterielle aktiv.  

Koncernerne skal fastsætte en pris på deres kontrollerede transaktion af det immaterielle aktiv, i denne 

forbindelse er det vigtigt at de vurdere om der er nogle specifikke egenskaber ved det immaterielle aktiv, 

som kan øge værdien. Derudover skal de også vurdere om der er nogle specifikke risici, som er tilknyttet til 

det immaterielle aktiv. Til sidst skal koncernerne finde den mest egnede transfer pricing metode, hvilket kan 

være vanskeligt, da immaterielle aktiver ofte er unikke og det derfor kan være svært at finde reference 

transaktioner. Koncernerne vil derfor ofte ende i en situation hvor de skal udarbejde en værdiansættelse.  

Slutteligt kan der være situationer hvor værdiansættelsen af den kontrollerede transaktion med det 

immaterielle aktiv, på transaktionstidspunktet er meget usikker. I disse situationer skal koncernerne sørge 

for at indgå licensaftaler eller royalty betalinger, baseret på det immaterielle aktivs profitgenerering, så der 

ikke er nogle af koncernselskaberne der bliver snydt. Det er især vigtigt at koncernerne tænker meget over 

disse aftaler de indgår omkring HTVI, da dette er en ny tilføjelse i TPG 2017 og skattemyndighederne kan 

underkende dem, hvis de ikke i ex post budgetterne har gennemgået adskillige scenarier, der kunne opstå i 

fremtiden.    
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4. Interne service transaktioner, TPG Kapitel 7  
Kapitlet har til formål at analysere guidelines for TPG kapitel 7 omkring interne service transaktioner. Der vil 

både blive analyseret på de generelle forhold omkring service transaktioner og nogle specifikke forhold som 

er blevet ændret i 2017 udgaven af TPG. Der vil være et særligt fokus på ”low-value adding services”, da dette 

er en meget central tilføjelse til de nye 2017 guidelines, som er med til at forenkle selskabernes 

dokumentationsbyrde for rutinemæssige back-office funktioner.  

Alle koncerner har brug for at få udført en række services i forbindelse med f.eks. IT, HR og finans. Disse 

services kan blive udført at koncernerne selv eller blive udført af eksterne selskaber. Ofte er disse services 

samlet i regionalle koncernserviceselskaber eller som en del af moderselskabets aktiviteter, så hvert 

koncernselskab ikke selv skal ansætte medarbejdere til at udfører de enkelte funktioner, dette gøres for at 

kunne øge effektiviteten i koncernen. Det vil sige at finansafdelingen, it-afdelingen og HR-afdelingen er 

samlet i et koncernserviceselskab eller i tre forskellige. Det centrale i dette kapitel er at finde ud af om der er 

udført en service koncernselskaberne imellem og om den kan gå under definitionen ”low-value adding 

services”.50  

4.1 Hovedproblemer 

Som nævnt ovenfor er et af de centrale problemer i analysen af service transaktioner, om der overhovedet 

er udført en service koncernselskaberne imellem. Det andet centrale problem er om service transaktionen 

er udført i overensstemmelse med armslængdeprincippet. De to overstående problemer vil blive analyseret 

i det følgende afsnit. 

4.1.1 Afgørelse af om en service transaktionen er udført koncernselskaberne imellem     

Når det skal analyseres om der er udført en service koncernselskaberne imellem, lister TPG 2017 seks 

punkter som skal gennemgås i forbindelse med afgørelsen. Disse seks punkter vil blive gennemgået i 

følgende afsnit:  

1.1 Benefit test 

For at kunne finde ud af om der er udført en service koncernselskaberne imellem, kigges der på om et 

uafhængigt selskab ville have betalt for den pågældende service eller have udført den selv. Hvis dette ikke 

er tilfældet, skal service transaktionen som udgangspunkt ikke anerkendes som en kontrolleret transaktion 

efter armslængdeprincippet.51   

                                                           
50 TPG 2017, Art. 7.2 
51 TPG 2017, Art. 7.6 



Side 39 af 78 
 

Dette betyder dog ikke at der skal sættes spørgsmålstegn ved alle service transaktioner, koncernselskaberne 

imellem. Udfører et koncernselskab en specifik efterspurgt service, for et andet koncernselskab, vil service 

transaktionen stort set altid blive anerkendt.52 

1.2 Aktionær udgifter  

Aktionærudgifter er de udgifter som udelukkende pålægger moderselskaber eller holdingselskaber i 

koncernen, som kan bestå af flere selskaber. Dette er omkostninger, som ikke skal allokeres til de andre 

selskaber i koncernen, men udelukkende bæres af moderselskabet. Dette kunne f.eks. være omkostninger 

der relaterer til juridisk struktur, bestyrelseshonorar, konsolideringsregnskab og investorrelationer i 

moderselskabet.53    

1.3 Duplikering   

Som udgangspunkt skal services som udføres dobbelt ikke anerkendes. Det vil sige at koncernselskaber der 

selv udfører en service eller får et uafhængigt selskab til at udføre den for dem, ikke skal faktureres for denne 

service, internt i koncernen. Der er dog nogle undtagelser, hvor koncernselskaber i en kortere periode kan 

have dobbelte services. Dette kan f.eks. være hvis en koncern vil centralisere nogle afdelinger eller hvis 

koncernen vil have to advokatudsagn, for at reducere risikoen for at træffe den forkerte beslutning.54    

1.4 Tilfældige fordele  

Tilfældige fordele handler om services der tilfalder et koncernselskab, ved deres blotte tilstedeværelse i 

koncernen. Dette er ikke noget som de aktivt gør noget for, men som de stadig kan profitere af. Dette kunne 

f.eks. være at koncernselskabet opnår en bedre kreditvurdering i banken, blot ved at være en del af 

koncernen. Dette gælder dog ikke hvis moderselskabet eller et andet koncernselskab hæfter for 

koncernselskabet, da der i denne sammenhæng er fortaget en aktiv handling, for at opnå fordelen. 

Koncernselskaber der profiterer af tilfældige fordele skal ikke faktureres af de andre koncernselskaber.55 

1.5 Centraliserede services  

Centraliserede services er dem som bliver samlet i regionale koncernserviceselskaber eller i moderselskabet, 

som jeg beskrev tidligere. Disse services kan være finans, HR og IT. Disse bliver centraliseret for at øge 

                                                           
52 TPG 2017, Art. 7.8 
53 TPG 2017, Art. 7.9-7.10 
54 TPG 2017, Art. 7.11 
55 TPG 2017, Art. 7.12-7.13 
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effektiviteten og skal allokeres koncernselskaberne imellem, da det er services som uafhængige selskaber 

ville have betalt for eller udført selv.56  

1.6 Vederlag 

Når vi der kigges på vederlaget koncernselskaberne imellem, er det vigtigt at vurdere om der ville have været 

en aflønning mellem uafhængige parter. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med 24 timers service på IT, 

som bliver udført af moderselskabet eller et serviceselskab i koncernen. Serviceselskabet i koncernen vil 

fakturere for de services de udfører, men skal også fakturere for at være tilgængelig 24 timer i døgnet, da et 

uafhængigt selskab ville have gjort dette.57  

Til sidst skal det sige at selvom der er lavet en betaling eller en faktura mellem de to eller flere 

koncernforbundne selskaber er det ikke ens betydende med at der er udført en service, omvendt er det heller 

ikke ens betydende med at der ikke er udført en service, hvis der ikke er lavet nogen betaling eller faktura 

koncernselskaberne imellem. Jeg vil derfor anbefale koncernerne at få udarbejdet kontrakter og fakturer 

mellem koncernselskaberne, der afspejler de udførte services koncernselskaberne imellem, da de ikke slipper 

for at lave en aflønning, hvis de ikke gør dette.  

4.1.2 Fastlæggelse af armslængdeprisen  
Når det er blevet fastlagt at der er blevet udført en service koncernselskaberne imellem, skal det fastlægges 

om aflønningen har været på armslængde, hvis der har været en aflønning koncernselskaberne imellem. For 

at identificere aflønningen der er sket koncernselskaberne imellem, hvis nogen, skal skattemyndighederne 

kunne identificere de interne aftaler, som der er krav på at koncernerne har opstillet i deres landespecifikke 

dokumentation.  

Den direkte metode er en af de måder som koncernforbundne selskaber kan aflønne hinanden, når det 

omhandler services. På denne måde er det nemt for skattemyndighederne at identificere at der er udført en 

service, da der kun sker aflønning ud fra udført arbejde. Med denne metode er der også muligt for 

koncernselskaberne at bruge en intern CUP i aflønningen mellem koncernselskaberne, hvis koncernselskabet 

der udfører servicen, også servicerer eksterne kunder. Det kræver dog at aftalevilkårene mellem de eksterne 

kunder og koncernselskaberne er ens og det er de meget sjældent og interne CUP’s bruges derfor meget 

sjældent i praksis.  

I et samlet serviceselskab, som servicerer alle koncernselskaberne, kan det være svært at benytte den direkte 

metode. Mange koncerner gør derfor brug af den indirekte metode eller den direkte og indirekte metode i 

                                                           
56 TPG 2017, Art. 7.14 
57 TPG 2017, Art. 7.16 
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kombination, hvor omkostningerne bliver fordelt til de forskellige koncernselskaber via allokeringsnøgler, så 

som størrelsen af omsætningen, antallet af medarbejdere, antallet af bilag eller omkostningsbasen. Denne 

metode accepteres ikke i situationer hvor hovedaktiviteten i et koncernserviceselskab både indeholder 

eksterne og interne selskaber, idet der skal være en mere præcis opdeling af omkostningerne og aktivteten 

der relaterer sig til koncernselskaberne og de eksterne kunder.58 Det er vigtigt at koncernerne tænker over 

de allokeringsnøgler de bruger, så de giver mening i forhold til den reelle service, som bliver udført. IT-

afdelingens omkostninger kunne f.eks. allokeres ud til de resterende koncernselskaber ud fra antallet af 

computere i selskaberne, de flere computere kræver mere support.  

I nogle tilfælde kan det være meget svært for koncernselskaberne at fordele omkostningerne korrekt imellem 

sig, da det er svært at vide hvem der har profiteret mest af de udførte services, det kan være i tilfælde, hvor 

markedsføringsaktiviteterne er samlet i et koncernselskab. De lokale marketingskampagner skal selvfølgelig 

allokeres til de lokale koncernselskaber, men hvem der får mest ud af de globale markedsføringskampagner, 

er svært at sige. I disse tilfælde kunne omsætningen i perioden, hvor den globale marketingskampagne kører, 

være en relevant allokeringsnøgle. Dette kommer dog helt an på om koncernselskaberne der operer på de 

forskellige markeder er low risk distributører eller fully fledged distributører, da principalen betaler alle 

omkostninger for low risk distributøren, da de skal have en possitiv EBIT, modsat fully fledged distributøren, 

der betaler alle omkostninger selv.   

Den indirekte metode øjer risikoen for dobbeltbeskatning, da det i disse tilfælde er svære for 

koncernselskabet der er afsender af servicen at bevise at der rent faktisk er udført en service, samtidig med 

at det også er svære for koncernselskabet der modtager servicen at bevise at de rent faktisk har modtaget 

en service. I forbindelse med denne risiko for dobbeltbeskatning, skal koncernerne også være 

opmærksomme på at de ikke fakturerer for den samme service to gange. Dette kan være i tilfælde hvor 

rådgivning er en del af royalty betalingen i forbindelse med salget af et licensprodukt. I disse tilfælde skal 

koncernselskabet der ejer licensproduktet ikke aflønnes yderligere for deres rådgivning.59    

Beregning af armslængdeprisen 

I beregningen af armslængdeprisen på interne services, er det vigtigt at kigge på hvad en ekstern kunde ville 

være villig til at betale for denne service, under de samme omstændigheder. Armslængdeprisen skal 

selvfølgelig også hænge sammen for koncernselskabet, som udfører servicen og må derfor ikke være lavere 

end de omkostninger, der relaterer sig til udførelsen af denne service.  

                                                           
58 TPG 2017, Art. 7.23 
59 TPG 2017, Art. 7.27 
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I langt de fleste tilfælde vil CUP metoden være anvendelige, når det omhandler interne service så som IT-

support, HR, finans, lønadministration osv. Dette er services som en masse selskaber udfører dagligt imellem 

uafhængige selskaber og det burde derfor ikke være noget problem for koncernerne at finde reference 

transaktioner. Der er dog ofte store forskelle i aftalevilkårene og risikoen mellem eksterne kunder og 

koncernselskaber og CUP metoden bruges derfor ikke særlig ofte i praksis, i stedet bruges TNMM net cost 

plus. I tilfælde, hvor der bliver brugt nogle specifikke aktiver til at udfører servicen, som meget få selskaber 

har adgang til, bruges cost-plus eller TNMM net cost plus til at aflønne de interne services der er udført 

koncernselskaberne imellem.60 

Det vil være nødvendigt at udarbejde en funktionsanalysen på de implicerede koncernselskaber, for at finde 

ud af FAR-profilerne på de implicerede koncernselskaber og de udførte services. Når en udgiftsbasseret 

metode er valgt som aflønningsmetode, er det vigtigt at se på det udførende koncernselskabs funktioner og 

ikke nødvendigvis på deres omkostninger, og om andre er med til at påvirke omfanget af servicen og dets 

udførelse. Hvis et koncernselskab agerer som marketingsagent for de andre koncernselskaber, skal de ikke 

aflønnes med en mark-up for alle deres omkostninger, men udelukkende for de omkostninger der relatere 

sig til selve agent opgaven. Det vil sige at hvis de køber en plads i avisen til en reklame for alle 

koncernselskaberne, er det kun omkostningerne der har været i forbindelse med at skaffe denne 

reklameplads som der skal pålægges en mark-up. Omkostningen til selve reklamepladsen er blot 

viderefakturering af en aktivitet der er udført af et eksternt selskab og skal ikke pålægges nogen mark-up.61   

Armslængdeprisen skal som udgangspunkt ikke overgå det afsendende koncernselskabs omkostninger, da 

uafhængige parter ikke ville indgå underskudsgivende aftaler. Dette er dog ikke altid tilfældet, i nogle 

situationer, kan det være okay at armslængdeprisen ligger under de reelle omkostninger. Dette kan være i 

situationer hvor koncernselskaberne skal opfylde et behov eller udfører en opgave for at bevare deres 

forretningsstrategi. Hvis et advokatselskab lover at de dækker hele norden, men deres primære forretning 

ligger i Danmark, Sverige og Norge, så kan det være at de nogle gange bliver nødt til at tage nogle sager i 

Finland også, for at kunne opretholde deres forretningsstrategi om at dække hele norden, også selvom at 

opgaven i Finland giver underskud.  

4.2 Eksempler på interne services   
Det første eksempel på interne services er bådkoncernen Yacht med hovedkontor i Danmark, som har samlet 

deres IT-afdeling i et low risk koncernserviceselskab i Ungarn, som skal servicere alle deres produktions- og 

salgsselskaber rundt i verden. Dette er gjort for at øge effektiviteten, da produktions- og salgsselskaberne i 
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de forskellige lande og selskaber typisk har de samme problemer. Da koncernselskabet agerer som et low 

risk koncernserviceselskab vil TNMM net cost plus være den oplagte metode at aflønne 

koncernserviceselskabet.  

Det andet eksempel involverer også bådkoncernen Yacht. Deres produktionsselskaber i Letland og Estland 

producerer udelukkende på kontrakt og er derfor sikre på at alle deres varer bliver aftaget, hvis de altså 

producerer den efterspurgte mængde i den efterspurgte kvalitet fra koncernens salgsselskaber. Dette er en 

low-risk service og producenten skal derfor kun aflønnes for de funktioner som de udfører. TNMM net cost 

plus for producerede varer ville derfor være den mest egnede metode i dette tilfælde.  

Sidste eksempel omhandler også bådkoncernen Yacht, som har deres udviklingsafdeling i Spanien. I dette 

tilfælde er det vigtigt at kigge på hvilke selskaber det er som finansierer denne udviklingsafdeling og om 

udviklingsafdelingen har nogle rammer, som de skal holde sig indenfor. En funktionsanalyse vil også være 

nødvendig for at kunne identificere risici, aktiver og funktioner, for senere at kunne definere de reelle ejere 

af risikoen og den potentielle gevinst af denne udvikling. Funktionsanalysen vil også, sammen med den 

tilgængelige data, være med til at afgøre hvilken TP metode der er den mest egnede, i det pågældende 

eksempel. Hvis der er tale om en kontraktudvikler, hvor det er principalen der styrer udviklingen, vil en 

TNMM net cost plus for den spanske udviklingsafdeling kunne anvendes. Hvis den spanske udviklingsafdeling 

derimod har noget egen kontrol over DEMPE-funktionerne, kunne en profit split være en mulighed, som TP 

metode.  

4.3 ”Low value-adding” services  
Dette afsnit vil guide koncernerne igennem en af de nye tilføjelser i TPG 2017, low value-adding services, som 

er en ny kategori af services, som ikke tilfører større værdi hvorfor der skal være en lav og positiv aflønning 

af det udførende koncernserviceselskab.  

Den første sektion vil definere low value-adding services. Anden sektion forklarer hvordan armslængdeprisen 

skal håndteres på disse low value-adding services ved brug af den simple metode. Den tredje sektion 

omhandler dokumentationskrav og rapporteringskrav til koncernerne, når de vil gøre brug af den simple 

metode.  

4.3.1 Definitionen af low value-adding services  
Denne sektion vil redegøre for definitionen af low value-adding services og brugen af den simple metode. 

Sektionen vil identificere og karakterisere low value-adding services og til sidst opstille en række eksempler 
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på services der vil kunne opfylde kravene for low value-adding services og dermed kan håndteres via den 

simple metode.62  

Den nedenstående figur vil illustrere hvilke karakteristika en service skal opfylde, for at kunne gå under 

definitionen low value-adding services og håndteres via den simple metode:   

Hvis koncernerne har serviceselskaber der yder services, som normalt ville blive karakteriseret som low 

value-adding services, til eksterne selskaber såvel som interne selskaber, er det ikke tilladt at bruge den 

simple metode.63 

Nedenstående figur beskriver en ikke udtømmende liste af aktiviteter der ikke bliver kvalificeret som low 

value-adding services og dermed ikke kan indgå i den simple metode:  

 

1. Services der udgør en del af 
koncernens hovedaktiviteter.   

2. Forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (inkluderet 
software udvikling, med mindre 
det er informations teknologi 
services).   

3. Fremstilling og produktions 
services. 

4. Indkøbs aktiviteter relateret 
til råmaterialer eller andre 
materialer der bruges til 
fremstilling og produktion. 

5. Salg, marketing og distributions 
aktiviteter  

6. Finansielle transaktioner 

7. Udvinding, udforskning eller 
forarbejdning af 
naturressourcer  

8. Forsikring og genforsikring 9. Rådgivning af ledelse, som ikke 
er ledelsesovervågning, som er 
klassificeret som en low value-
adding service 

                                                           
62 TPG 2017, Art. 7.44 
63 TPG 2017, Art. 7.46 

1.
• Servicen skal være supporterende af natur.

2.
• Servicen skal ikke være en del af koncernselskabernes hovedaktivitet (må ikke bidrage med 
signifikante økonomiske fordele).  

3.
• Servicen gør ikke brug af unikke og værdifulde immaterielle aktiver i dets udførelse og fører 
heller ikke til skabelsen af unikke og værdifulde immaterielle aktiver i det udførelse. 

4.
• Servicen involverer ikke signifikante risici for det udførende koncernselskab og skaber ikke 
signifikante risici i forbindelse med udførelsen af servicen.  

Figur 12: Servicens karakteristika ved low value-adding services   

Figur 13: Services der ikke kan klassificeres som low value-adding services   

Kilde: Egen fremstilling på baggrund TPG 2017, Art. 7.47 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund TPG 2017, Art. 7.45 
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Selvom services ikke kvalificerer sig til brugen af den simple metode, ved at opfylde de fire karakteristika i 

TPG artikel 7.45, betyder det ikke at disse services bidrager med stor værdi hos koncernen. Servicen kan 

stadig godt bidrage med en lav værdi, armslængdeprisen for denne service skal dog bestemmes ud fra 

beskrivelsen i sektion 4.3 i nuværende kapitel og ikke ud fra den simple metode.64  

OECD opstiller en række services som er eksempler på services der falder inden for definitionen på low value-

adding services og kan gøre brug af den simple metode i forbindelse med aflønning65:  

- Regnskab og revision, så som bogføring, gennemgang af interne regnskaber, forberedelse af 

årsrapporter, udarbejdelse af budgetter, forberedelse af momsrapportering osv.  

- Kreditor- og debitorbetalinger, samt rykkerstyring af gamle debitorer  

- HR aktiviteter, så som rekrutteringsprocedure, assistance med evaluering af potentielle kandidater, 

oplæring af nye medarbejdere, assistance med karrierer planer, udarbejdelse af interne trænings- og 

udviklingsprogrammer, rådgive i forbindelse med lønhåndtering osv.     

- Intern og ekstern kommunikation og PR support  

- Juridiske services, så som gennemgang af kontrakter og andre juridiske dokumenter, juridisk arbejde 

i forbindelse med registrering og beskyttelse af immaterielle aktiver 

Som tidligere nævnt er det ikke altid at koncernerne kan gøre brug af den simple metode, trods det at de 

udførte services opfylder kravene for low value-adding services. Dette er i tilfælde hvor servicen er en del af 

det udførende koncernselskabs hovedaktiviteter eller hvis servicen skaber en signifikant risiko eller gør brug 

af unikke og værdifulde immaterielle aktiver. Jeg har opstillet to eksempler på hvornår der bliver udført en 

low value-adding service og hvornår der ikke bliver udført en low value-adding service. Disse eksempler er 

beskrevet nedenfor66: 

- Low value-adding service: Koncernselskab SKO A/S, beliggende i Danmark, producerer og sælger sko 

i Danmark. Koncernselskab SKO AB, beliggende i Sverige, sælger sko, som koncernselskab SKO A/S 

producerer, i Sverige. SKO A/S rykker alle overskredne debitorer en gang om måneden og i 

forbindelse med dette rykker de også de overskredne debitorer hos SKO AB. Dette er en low value-

adding service, da det ikke er en del af SKO A/S hovedaktivitet at rykke debitorer, men derimod at 

sælge sko.  

- Ikke low value-adding service: Koncernselskab Risiko A/S udarbejder risiko analyser på nye 

potentielle kunder for koncernen. Risikoanalyserne der er udarbejdet af Risiko A/S, bruges af alle 

                                                           
64 TPG 2017, Art. 7.48 
65 TPG 2017, Art. 7.49 
66 TPG 2017, Art. 7.50 
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koncernens selskaber i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud til de nye kunder. Personalet i Risiko 

A/S har udviklet nogle helt specielle teknikker og software til at udarbejde disse risikoanalyser. Da 

Risiko A/S service udgør en så stor del af koncernens hovedaktivitet og de gør brug af unikke og 

værdifulde immaterielle aktiver i forbindelse med udførelsen, kan denne service ikke klassificeres 

som low value-adding og den simple metode kan dermed ikke benyttes til aflønningen af selskabets 

ydelser.   

Det er vigtigt at der kigges på hele koncerns hovedaktivitet, når vi snakker om at diskvalificere services som 

low value-adding services. Opretter en skoproducent f.eks. et IT servicecenter, som skal servicere alle 

koncernens fabrikker, kan servicen godt klassificeres som en low value-adding service, trods det er det eneste 

som det pågældende koncernselskab laver, da IT support ikke er koncerns hovedaktivitet.67 

4.3.2 Den simple metode for fastlæggelse af armslængdeprisen på low value-adding services  
Den simple metode er lavet for at mindske det administrative arbejde hos koncernerne, mens man samtidig 

sikre en ens behandling af disse services på tværs af landende. Med den simple metode sikre koncernerne 

og skattemyndighederne en fælles mark-up, hvis deres services opfylder kravene i forrige sektion, da den 

simple metode også er anerkendt af skattemyndighederne i mange lande. Nogle lande anerkender ikke den 

simple metode og koncernerne skal derfor udarbejde en normal armslængde analyse i disse lande, dette 

diskvalificerer dog ikke de resterende lande hvor den simple metode er godkendt. 

Der skal udføres en benefit test for at kunne definere om der er udført en service, koncernselskaberne i 

mellem. Dette er dog ikke tilfældet ved low value-adding services, da denne analyse ofte kan kræve mange 

flere ressourcer end den egentlige ydelse skaber. Skattemyndighederne skal derfor som udgangspunkt ikke 

udfordre benefit testen, når den simple metode benyttes, i situationer og omstændigheder som er diskuteret 

i denne sektion og den følgende sektion.68   

Low value-adding services kan skabe værdi for alle koncernselskaberne der modtager servicen, spørgsmålet 

er nu bare om eksterne selskaber ville være villige til at betale for denne service. Hvis koncernerne har fulgt 

vejledningen for den simple metode og har dokumenteret og reporteret som beskrevet i næste sektion, er 

dette ikke noget de skal tænke på, så er benefit testen nemlig godkendt. Skattemyndighederne skal 

udelukkende kigge på de overordnede service kategorier som er udført og ikke gå ned og kigge på hver enkelt 

transaktion. Det er derfor accepteret hvis koncernerne blot kan bevise at der er udført assistance med 
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lønadministration og sende en årlig faktura for denne service. Der er ikke krav om at denne service skal 

specificeres og dokumenteres, så længe vejledningen for den simple metode bliver fulgt. 

Når koncernen har identificeret de low value-adding services, som er blevet udført koncernselskaberne 

imellem, skal koncernen have samlet alle disse services i en omkostningspulje, så de kan blive fordelt til alle 

de implicerede koncernselskaber. Koncernerne skal fjerne alle de omkostninger der udført fra et 

koncernselskab til et andet, da denne service kan allokeres direkte, udfører et koncernselskab en service for 

dem selv og et andet koncernselskab, skal servicen medtages i omkostningspuljen.69 

Det tredje trin i den simple metode handler om at få fordelt den omkostningspulje, som koncernerne har 

udarbejdet i det forrige trin. Dette gøres via en eller flere allokeringsnøgler, som passer til selskabernes 

aktiviteter. Allokeringsnøglen eller nøglerne som bliver valgt skal bruges år efter år for at skabe en kontinuitet 

i fordelingen, og det skal begrundes meget godt fra koncernerne, hvis de ønsker at ændre allokeringsnøglen 

løbende.  

Når koncernerne har fået fordelt omkostninger ud til de forskellige koncernselskaber, skal der påføres en 

mark-up på alle omkostninger, på nær de omkostninger som blot viderefaktureres fra eksterne selskaber 

uden mark-up. Den fastlagte mark-up er på 5% og der skal ikke udarbejdes nogen databaseundersøgelser, 

som understøttelse til denne mark-up. Den samme mark-up skal bruges til low value-adding services der 

bliver allokeret direkte mellem koncernselskaberne.70 

Når alle omkostninger er fordelt og påført den foruddefinerede mark-up, udarbejdes der fakturaer imellem 

de implicerede koncernselskaber og aflønningen for de interne services er hermed udarbejdet. Det sidste 

step i analysen udføres ikke af koncernerne selv, det er nemlig skattemyndighederne som arbejder med nogle 

grænseværdier inden for low value-adding services. Disse grænseværdier bliver defineret ud fra low value-

adding services i forhold til de samlede omkostninger. Overskrider low value-adding services, disse 

grænseværdier og dermed udgør en for stor værdi af de samlede omkostninger, skal koncernerne udarbejde 

funktionsanalyse, sammenlignelighedsanalyse, benefit test og alle de andre analyser, som udarbejdes i 

forbindelse med en normal TP analyse, for at kunne definere den korrekte mark-up.71 

                                                           
69 TPG 2017, Art. 7.57 
70 TPG 2017, Art. 7.61 
71 TPG 2017, Art. 7.63 



Side 48 af 78 
 

4.3.3 Dokumentation og rapportering  
Koncerner der bruger den simple metode skal udarbejde nedenstående information og dokumentation for 

alle implicerede koncernselskaber og gøre det tilgængeligt for skattemyndighederne, hvis de efterspørger 

det. Nedenstående figur beskriver den påkrævede informationer og dokumentation som skal udarbejdes: 

  

Kilde: Egen fremstilling på baggrund TPG 2017, Art. 7.64   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.

• En beskrivelse af de udførte low value-adding services med en begrundelse på hvorfor de 
bidrager med en lav værdi. En beskrivelse af de forvnetede fordele for hver af de udførte 
services, samt en beskrivelse og begrundelse for brugen af de valgte allokeringsnøgler.   

2.

• Skrevne kontrakter og aftaler som definerer de implicerede koncernselskaber og de 
udførte services, samt en beskrivelse af de vilkår og betingelser som de beskrevne services 
er udført under. 

3.

• Dokumentation og beregninger der illustrerer sammensætningen af omkostningspuljen og 
den påførte mark-up. En detaljeret beskrivelse af alle kategorier og beløb på de udførte 
services, også de omkostninger der er allokeret direkte koncernselskaberne imellem.  

4.
• Beregninger der illustrerer brugen af de udvalgte fordelingsnøgler. 

Figur 14: Dokumentations- og rapporteringskrav    
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4.4 Delkonklusion  
Koncernselskaberne skal først og fremmest være meget opmærksomme på om der er udført services 

koncernselskaberne imellem, da dette ofte kan være vanskeligt at identificere. Alle implicerede 

koncernselskaber skal faktureres for de udførte services, hvis de profiterer af dem, med mindre profitten 

opstår ved koncernselskabets blotte tilstedeværelse i koncernen. Jeg anbefaler derfor koncerner med 

koncernservicecentre om at føre logbog over hvilke koncernselskaber de servicere, så de er sikre på at alle 

koncernselskaber der modtager services også bliver faktureret.   

Når koncernselskaberne har identificeret de udførte services koncernselskaberne imellem, skal disse 

allokeres ud til de respektive selskaber. Dette kan gøres via to metoder, den direkte metode og den indirekte 

metode. Med den direkte metode allokeres omkostningerne direkte fra et koncernselskab til et andet, mens 

alle omkostninger samlet i en omkostningspulje fordeles ud fra allokeringsnøgler med den indirekte metode. 

Hvis koncernselskaberne følger mit råd fra første afsnit, vil de kunne allokere flere services ud til de korrekte 

koncernselskaber med den direkte metode. Dette kan dog være meget tidskrævende og mange vælger derfor 

den indirekte metode.  

I beregningen af selve armslængdeprisen vil koncernerne i få tilfælde kunne gøre brug af en CUP, hvis 

vilkårene med referencetransaktionen er de samme, ellers vil koncernerne i de fleste tilfælde gøre brug af 

en TNMM net cost plus. I tilfælde hvor der bliver anvendt immaterielle aktiver til udførelsen af de respektive 

services, er en CUP ikke anvendelig og koncernerne bør anvende cost-plus eller TNMM. Jeg vil anbefale 

koncernerne at anvende TNMM net cost plus til aflønning af deres services, da det i det fleste tilfælde, ikke 

er muligt at anvende en CUP, grundet forskellighederne i aftalevilkårene og risikoen.   

En ny tilføjelse til TPG 2017 er low value-adding services, som er en række services hvor koncernerne ikke 

behøver at tage stilling til en mark-up, da den allerede er fastlagt til 5% ved brug af den simple metode. Disse 

services skal være supporterende af natur, må ikke være en del af koncernens hovedaktivitet, de må ikke 

bidrage med særlig værdi og så må de ikke medføre en signifikant risiko hos det udførende koncernselskab.  

Jeg vil anbefale koncernerne at gøre brug af den simple metode, så vidt det er muligt, da dette vil medføre 

langt færre dokumentationskrav fra skattemyndighederne og dermed skabe en langt mindre administrativ 

byrde for koncernerne. Koncernerne skal dog være sikre på at de services de udfører, falder ind under 

definitionen om low value-adding services ellers skal den normale TP analyse foretages i bestemmelsen af 

armslængdeprisen.       

  

 



Side 50 af 78 
 

5. Case – Konsulent services interne aftaler, interne afregning og 

resultatfordeling  
Kapitel 5 tager udgangspunkt i den egen konstruerede case som omhandler servicekoncernen Konsulent 

services, der er stiftet i 1999 og har hovedkontor i Danmark. Koncernen beskæftiger sig med ansættelse og 

rekruttering af konsulenter. Disse konsulenter er typisk fra udlandet og koncernen hjælper derfor også med 

diverse registreringer i de pågældende lande, samtidig med de også kan assistere med at finde en bolig. 

Koncernen er etableret i fire lande, som er Danmark, Sverige, Finland og Caymanøerne.  

Som det er illustreret i det nedenstående koncerndiagram, er alle datterselskaberne ejet 100% af 

moderselskabet i Danmark. Konsulent services koncernen har i alt 450 konsulenter ansat, som er fordelt ud 

på de tre driftsselskaber, med 225 i Danmark, 120 i Sverige og 105 i Finland. HR og regnskabsafdeling er ansat 

i Konsulent adm. ApS, mens resten af administrationen, salg, support, ledelse og R&D er ansat i de respektive 

driftsselskaber. De tre driftsselskaber i Danmark, Sverige og Finland udfører de samme aktiviteter i deres 

respektive lande, mens Konsulent services Ltd udelukkende beskæftiger sig med rekruttering.  

Konsulenterne er ansat i driftsselskaberne i de lande hvor de udfører arbejdet for slutkunden. Det vil sige at 

hvis Total skal bruge en konsulent i Danmark, som skal arbejde på deres boreplatform i Nordsøen, tager de 

kontakt til et rekrutteringsselskab der finder konsulenten for Total. Når rekrutteringsselskabet har fundet 

konsulenten, sender de konsulenten videre til Konsulent services ApS der foretager de nødvendige 

registreringer i Danmark, så konsulenten har alle papirer på plads, når konsulenten møder op til første 

Figur 15: Konsulent services koncerndiagram 

Konsulent Holding ApS

Fuldtidsansatte: 0

Konsulenter: 0

Total antal ansatte: 0

Konsulent services ApS

Fuldtidsansatte: 10

Konsulenter: 225

Total antal ansatte: 235

Kosulent services Oy

Fuldtidsansatte: 5

Konsulenter: 105

Total antal ansatte: 110

Konsulent services Ltd

Fuldtidsansatte: 0

Konsulenter: 0

Total antal ansatte: 0

Konsulent services AB

Fuldtidsansatte: 7

Konsulenter: 120

Total antal ansatte: 127

Konsulent adm. ApS

Fuldtidsansatte: 12

Konsulenter: 0

Total antal ansatte: 12

100% 

100% 

Kilde: Egen fremstilling 
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arbejdsdag hos Total. Konsulenten indsender herefter sin timeseddel hver måned til Konsulent services ApS, 

der laver en faktura, som de sender videre til Total. Total betaler fakturaen, efter de aftalte 

betalingsbetingelser, der kan variere fra 4 til 60 dage. Når Konsulent services ApS modtager betalingen fra 

Total på de fakturerede timer, udarbejdes en lønseddel og konsulenten betales, helt ligesom at hvis han have 

været en normalt ansat hos Total, med tilbageholdelse af diverse skatter og sociale afgifter.  

Konsulent services koncernen beskæftiger sig primært med ansættelse og registrering af konsulenter i de 

respektive lande og rekruttering udgør kun en lille del af den samlede aktivitet i Konsulent services 

koncernen. Konsulent services koncernen står primært for ansættelsen af konsulenterne, for at minimere 

det administrative arbejde for slutkunden, som skal have udført arbejdet af konsulenten. Konsulent services 

koncernen sørger for alle registreringer er på plads, så konsulenten overholder alle lokale regler, når 

konsulenten tager ud og arbejder hos slutkunden. Konsulent services koncernen hjælper også konsulenterne 

med at finde en bolig hvis nødvendigt, da dette kan være svært i storbyerne rundt i norden.   

Grunden til at Konsulent services koncernen kan have 450 ansatte konsulenter, trods det at rekruttering ikke 

er en af de primære aktiviteter, er fordi Konsulent services koncernen arbejder sammen med en masse 

forskellige rekrutteringsselskaber over hele verden. Disse rekrutteringsselskaber specialiserer sig i at finde 

konsulenter til slutkunderne i Norden, indenfor diverse brancher. Rekrutteringsselskaberne er ikke 

interesseret i at have konsulenterne ansat og har heller ikke altid kompetencerne til det, og derfor sender de 

dem videre til Konsulent services koncernen, mod en margin af konsulentens løn, for at have fundet 

konsulenten til slutkunden. På denne måde skaber rekrutteringsselskaberne og Konsulent services 

koncernen en super god alliance og kan tilbyde et meget stærkt produkt til slutkunderne i Norden, som skal 

bruge konsulenterne. Den overstående beskrevne proces er illustreret i nedenstående figur: 

 

 

Total Danmark
Engelsk 

rekrutteringsselskab

Konsulent
Konsulent services 

ApS

Figur 16 – Aflønning af engelske rekrutteringsselskaber 

1. Total efterspørger IT-konsulent til 

maks. DKK 100.000 om måneden 

2. Rekrutteringsselskabet 

finder en konsulent til 

DKK 80.000 per måned 

3. Konsulenten ansættes i Konsulent 

services ApS med en løn på DKK 80.000 

4. Konsulent services 

ApS sender faktura på 

DKK 100.000 til Total, 

som er det aftale 

beløb  

5. Total betaler 

faktura på DKK 

100.000 til 

Konsulent 

services ApS  

6. Konsulent services ApS betaler 

konsulenten DKK 80.000 minus 

administrationsomk. på DKK 3.805 
Kilde: Egen fremstilling 
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Den lille aktivitet af rekruttering som Konsulent services koncernen udfører, sker via deres selskab på 

Caymanøerne, der finder konsulenter og herefter ”sælger” dem videre til de respektive søsterselskaber, alt 

efter hvor konsulenten skal arbejde henne. Medarbejderne der foretager selve arbejdet i forbindelse med 

rekrutteringen er ansat i Konsulent adm. ApS.     

5.1 Aflønning af Konsulent adm. ApS 
Konsulent adm. ApS har HR-afdelingen og regnskabsafdeling ansat, da deres arbejdsopgaver omhandler alle 

koncernselskaberne og derfor er samlet i et administrationsselskab. Omkostningerne til medarbejderne i 

Konsulent adm. ApS skal derfor allokeres ud til de respektive koncernselskaber ud fra nogle definerede 

allokeringsnøgler.  

Da der ikke er nogen aktivitet i holdingselskabet andet end dets kapitalandele i datterselskaberne vil de ikke 

blive medtaget i allokeringen af omkostningerne, da Konsulent services Holding ApS revisor BDO, laver alt 

arbejdet vedrørende holdingselskabet og koncernens konsolidering. Alle allokeringer er lavet på årsbasis.   

Hidtidig aflønning af Konsulent adm. ApS 

Konsulent adm. ApS bliver i dag aflønnet med en TNMM net cost plus på 10%. Mark up’en er fastsat af 

Konsulent services koncernens tidligere transfer pricing rådgiver, der udførte en sammenlignelighedsanalyse 

og en databaseundersøgelse på lignende selskaber i branchen. Denne aflønning er valgt, da Konsulent adm. 

ApS agerer som en low risk service provider, da de altid får alle deres omkostninger dækket af 

driftsselskaberne i koncernen og dermed ikke har nogen risici i forbindelse med driften. Jeg vil nu vurdere 

om denne TP metode er den mest egnede i den gældende situation, i forhold til de nye præciseringer og 

tilføjelser i TPG 2017.     

Forslag til aflønning af regnskabsafdelingen i Konsulent adm. ApS 

Regnskabsafdelingen, som beskæftiger sig med bogføring, debitor- og kreditorstyring, interne regnskaber 

mm., udfører udelukkende opgaver for koncernselskaberne. Servicen er supporterende, servicen er ikke en 

del af koncernens hovedaktivitet, servicen gør ikke brug af unikke immaterielle aktiver eller påfører 

Konsulent adm. ApS signifikante risici og skaber ikke den store værdi for de modtagende koncernselskaber. 

Servicen lever dermed op til kravene i figur 12 og aflønningen kan ske via den simple metode med en mark 

up på 5%.  

Når Konsulent adm. ApS skal allokere omkostningerne fra regnskabsafdelingen ud til de resterende 

koncernselskaber, kan der gøres brug af nogle forskellige allokeringsnøgler. En allokeringsnøgle der ville være 

relevant at bruge i Konsulent services koncernen ville være antallet af bilag i de forskellige driftsselskaber, da 

flere bilag kræver mere tid fra regnskabsafdelingen. Allokeringen er illustreret nedenfor:   
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Forslag til aflønning af HR-afdelingen i Konsulent adm. ApS  

HR-afdelingen servicerer kun koncernselskaberne officielt, da der ikke er nogle eksterne kontrakter mellem 

Konsulent adm. ApS og kunderne. HR servicerer i realiteten mange eksterne kunder, da de hjælper Konsulent 

services Ltd med at finde konsulenter til de ledige stillinger hos slutkunderne i Danmark, Sverige og Finland. 

Denne service kan ikke falde ind under den simple metode, da HR ikke udfører en supporterende service for 

Konsulent services Ltd, da de er med til at øge værdien af den service Konsulent services Ltd tilbyder til deres 

kunder. Værdiskabelsen ligger dermed udelukkende i Konsulent adm. ApS, der udfører alt arbejdet, i 

forbindelse med rekrutteringen. Spørgsmålet er nu bare hvordan aflønningen af de to koncernselskaber skal 

være, i forbindelse med de kontrollerede transaktioner.  

Konsulent services Ltd har oparbejdet en stor database med konsulenter, som de bruger når de skal 

rekruttere konsulenter til de respektive lande, da nogle konsulenter der tidligere har arbejdet i Danmark, kan 

have de kompetencer som nu bliver efterspurgt i Sverige. Denne database bliver vedligeholdt og opdateret 

af HR medarbejderne i Konsulent adm. ApS. Hvis databasen ikke indeholder de konsulenter som slutkunden 

skal bruge, gør HR medarbejderne i Konsulent adm. ApS brug af deres egne søgemaskiner og databaser.  

Konsulent services Ltd fakturerer en fast pris på DKK 40.000 for at finde en konsulent til slutkunden, og nu er 

spørgsmålet så hvordan at de skal fordeles imellem Konsulent services Ltd, som har den juriske aftale med 

slutkunden og Konsulent adm. ApS, som udfører alt arbejde i forbindelse med rekrutteringen af konsulenten 

til slutkunden. Konsulent adm. ApS har omkostninger for i alt DKK 25.000 pr. medarbejder i forbindelse med 

rekrutteringsaktiviteterne.   

Når det skal vurderes hvor mange procent af residualindkomsten der skal gå til de to selskaber, er det vigtigt 

at koncernen kigger på de to selskabers FAR-profiler, altså funktioner, aktiver og risici. I forhold til funktioner, 

så bliver de alle udført af Konsulent adm. ApS, på aktiv siden er det lidt forskelligt i de to situationer, enten 

Aflønning af regnskabsafdelingen i 
Konsulent adm. ApS

DKK 2.000.000 + 100.000 (5% mark up)

Konsulent services ApS:                        
13.500 bilag (48%)

DKK 960.000 + 48.000

Konsulent services AB:                             
7.500 bilag (27%)

DKK 540.000 + 27.000

Konsulent services Oy:                               
6.500 bilag (23%)

DKK 460.000 + 23.000

Konsulent services Ltd:           

500 bilag (2%)           

DKK 40.000 + 2.000 

Figur 17 – Allokering af regnskabsafdelingens omkostninger 



Side 54 af 78 
 

bruges Konsulent services Ltd’s konsulentdatabase eller også bruges andre søgemaskiner, som er 

administreret af Konsulent adm. ApS. På risiko siden er det udelukkende Konsulent adm. ApS der igen er 

involveret, hvis kunden ikke er tilfreds med den konsulent der er blevet fundet, så er det Konsulent adm. ApS 

der kommer til at hæfte for dette, da de har fundet konsulenten og vurderet at personen er kvalificeret til at 

udføre det pågældende job, hos slutkunden.  

Ud fra FAR-profilerne på Konsulent services Ltd og Konsulent adm. ApS mener jeg at der kan være basis for 

ikke at anerkende den kontrollerede transaktion med rekrutteringsselskabet på Caymanøerne, da selskabet 

udelukkende bruges til gennemfakturering for at kunne placere residualindkomsten i et skattelyland. Jeg 

forslår derfor koncernen at nedlægge selskabet på Caymanøerne og flytte hele rekrutteringsaktiviteten til 

Konsulent adm. ApS, da de udfører alle funktioner, anvender aktiver og påtager sig alle risici i forbindelse 

med rekrutteringen af konsulenter til slutkunderne i Danmark, Sverige og Finland. Transaktionerne der går 

igennem Konsulent services Ltd på Caymanøerne skal dermed underkendes og den fremtidige proces vil 

dermed se ud som illustreret nedenfor:  

 

 

Udover de services som HR-afdelingen udfører for Konsulent services Ltd på Caymanøerne, udfører de også 

en række rutine opgaver for driftsselskaberne, så som forberedelse af standardkontrakter og oplæring i 

Konsulent services koncernens interne tidregistreringssystem. Dette er services der bliver leveret til de tre 

driftsselskaber og deres konsulenter. Disse services falder under definitionen i figur 12 og kan derfor 

karakteriseres som low value-adding services og aflønnes via den simple metode.  

I denne situation vil antallet af konsulenter være en rigtig relevant allokeringsnøgle, da flere konsulenter vil 

give flere forberedelser af kontrakter og flere oplæringer. En anden allokeringsnøgle der også kunne være 

interessant ville være antallet af nye konsulenter i en given periode. Denne allokerings vil give mere mening 

Konsulent adm. ApS:

Sender faktura på DKK 
40.000 til slutkunden

Slutkunden betaler 
Konsulent adm. ApS og 

modtager en ny 
medarbejder

Konsulent services 
Ltd

Rekrutteringsservice 

Ny medarbejder 

Figur 18 – Indkomstfordeling på rekrutteringsservices udført af Konsulent adm. ApS  

Kilde: Egen fremstilling 
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i forhold til HR-afdelingens services, da de primært er inde over de nye ansættelser. Det vil sige at et selskab 

med 50 medarbejdere, hvor der er 20 nye hvert kvartal, ville kræve mere arbejde for HR-afdelingen, end et 

selskab med 250 ansatte, hvor der er 5 nye hvert kvartal.  

Forskellen på allokeringen af omkostningerne fra regnskabsafdelingen er at det ikke er alle omkostningerne 

fra HR-afdelingen der skal indgå i omkostningspuljen, da omkostningerne der relaterer sig til rekruttering ikke 

skal medtages. Allokeringen af de resterende omkostninger er illustreret nedenfor:  

 

 

Differencer mellem hidtidig håndtering og nye anbefalinger  

 

Konsulent adm. ApS er hidtidig blevet aflønnet via an TNMM net cost plus med en mark-up på 10% for alle 

deres aktiviteter som bliver udført for koncernselskaberne. Jeg er i de foregående afsnit kommet med en 

række forslag til hvordan Konsulent adm. ApS kan blive aflønnet fremover, for deres aktiviteter som er udført 

for konsulentselskaberne. HR-afdelingens samlede omkostninger løber op i DKK 3.000.000, hvilket svarer til 

at de udfører fem rekrutteringer om måneden, ved siden af de supporterende services, der bliver udført for 

de andre koncernselskaber. De fem rekrutteringer om måneden genererer en omsætning på 2,4 mio. kr. om 

året i Konsulent adm. ApS.   

Det er i nedenstående figur illustreret hvad differencerne er imellem aflønningen på TNMM net cost plus 

med mark-up på 10% og de nye forslag som jeg er kommet med, hvor regnskabsafdelingen skal aflønnes via 

den simple metode og HR-afdelingen aflønnes delvist via den simple metode og delvist via at sende faktura 

direkte til slutkunden på rekrutteringsservices:  

 

Aflønning af HR-afdelingen i Konsulent 
adm. ApS

DKK 1.500.000 + 75.000 (5% mark up)

Konsulent services ApS: 135 nye 
konsulenter (45%)

DKK 675.000 + 33.750

Konsulent services AB: 90 nye 
konsulenter (30%)

DKK 450.000 + 22.500

Konsulent services Oy: 75 nye 
konsulenter (25%)

DKK 375.000 + 18.750

Figur 19 – Allokering af HR-afdelingens omkostninger 

Kilde: Egen fremstilling 
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Figur 20 – Aflønning af Konsulent adm. ApS før vs. efter anbefalinger 

Samlede omkostninger i Konsulent adm. ApS (2.000.000 + 3.000.000) = 5.000.000 kr. 

Hidtidig aflønning  (5.000.000 x 10%) = 500.000 kr. 

  

Aflønning af regnskabsafdelingen via den simple metode (2.000.000 x 5%) = 100.000 kr. 

Aflønning af HR-afdelingen via den simple metode  (1.500.000 x 5%) = 75.000 kr. 

Aflønning af rekrutteringsaktiviteter udført af HR (2.400.000 – 1.500.000) = 900.000 kr. 

Forslag til fremtidig aflønning  (100.000 + 75.000 + 900.000) = 1.075.000 kr. 

  

Difference I aflønning af Konsulent adm. ApS (1.075.000 – 500.000) = 575.000 kr. 

 

De nye forslag som jeg har fremstillet for Konsulent services koncernen medfører at Konsulent adm. ApS 

aflønning stiger med DKK 575.000. Denne stigning i aflønning vil ikke have betydning for driftsselskaberne 

der udelukkende vil komme til at betale mindre for de udførte services. Grunden til den store stigning i 

aflønningen er at transaktionerne med Konsulent services Ltd er blevet underkendt og hele 

residualindkomsten er tilfaldet konsulent adm. ApS.  

5.2 Udnyttelse af leverandøraftale hos Total  
Konsulent services ApS er godkendt leverandør hos Total, som er et fransk olieselskab, der i 2017 købte 

Mærsk Oil og alle deres aktiviteter i Danmark. Total er en verdensomspændende koncern med selskaber i 

over 130 lande og mere end 100.000 ansatte72. Store koncerner stiller store krav til deres leverandører og 

det er derfor ikke alle som kan blive godkendt til at levere til Total. Det er derfor en stor konkurrencefordel 

at Konsulent services ApS at være godkendt leverandør, da størstedelen af rekrutteringsselskaberne der 

arbejder med Total vælger Konsulent services ApS, som samarbejdspartner af denne grund.   

Konsulent services AB er blevet kontaktet af et engelsk rekrutteringsselskab, der skal finde 10 konsulenter til 

Total i Sverige, men har ikke selv kompetencerne til at ansætte konsulenterne i deres eget selskab og ønsker 

derfor at Konsulent services AB skal håndtere dette. Dette kan Konsulent services AB godt, da dette er deres 

hovedaktivitet og de har fuldstændig styr på processen i forbindelse med dette. Der opstår dog det problem 

at Konsulent services AB ikke er godkendt leverandør hos Total koncernen, da de ikke tidligere har arbejdet 

med Total i Sverige. Processen i forbindelse med at blive godkendt leverandør hos Total kan være meget 

                                                           
72 https://www.total.com/en/group/strength/deep-geographic-roots  

https://www.total.com/en/group/strength/deep-geographic-roots
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langsomlig, hvilket kan betyde at Total på tidspunktet hvor Konsulent services AB er blevet godkendt som 

leverandør, ikke skal bruge konsulenterne længere.   

Konsulent services AB ønsker ikke at give så let op på de 10 konsulenter, som er et stort parti at få ind på 

samme tid, da konsulenterne normalt kommer separat eller max 2-3 stykker sammen. Det er også vigtigt for 

Konsulent services koncernen at få en masse nye ind, da konsulenterne typisk kun er ansat i 6-9 måneder, 

før de skal videre til næste opgave. Der er derfor stor udskiftning i konsulentbasen hele tiden, hvilket giver 

meget administrativt arbejde. Hvis Konsulent services AB kan få 10 konsulenter ind på samme tid, fra samme 

slutkunde, vil det gøre processen en del nemmere og der kan spares tid og penge i opstartsfasen for 

Konsulent services AB.  

Konsulent services AB spørger derfor Konsulent services ApS og Total om der er mulighed for at de kan bruge 

Konsulent services ApS leverandøraftale med Total til at fakturer for de svenske medarbejdere som skal 

arbejde hos Total i Sverige. Det godkender både Konsulent services ApS og Total og Konsulent services AB 

kan dermed acceptere tilbuddet på de 10 konsulenter fra det engelske rekrutteringsselskab. Konsulent 

services AB skal herefter fakturere igennem Konsulent services ApS til Total hver måned, når de månedlige 

fakturaer for konsulenternes arbejde skal afregnes. Konsulent services ApS stiller et immateriel aktiv til 

rådighed for Konsulent services AB og dette skal belønnes, spørgsmålet er så bare hvor stor aflønningen til 

Konsulent services ApS skal være.  

Som nævnt i 6-trins analysen i TPG kapitel 6 er det vigtigt som det første at få afgrænset transaktionen og 

finde ud af hvilken transaktionstype der er tale om. I dette tilfælde anvender Konsulent services AB Konsulent 

services ApS immaterielle aktiv, og der er derfor ikke sket en overdragelse af det immaterielle aktiv. Den 

juridiske og økonomiske ejer af det immaterielle aktiv i form af leverandøraftalen, er Konsulent services ApS 

og trin 2 i 6-trins-analysen er dermed hurtigt overstået.   

For at kunne vurdere hvor stor aflønningen imellem Konsulent services AB og Konsulent services ApS skal 

være, er det vigtigt at der bliver udarbejdet en FAR-analyse, som beskrevet i trin 3 i 6-trins-analysen. På denne 

måde kan det blive analyseret hvem der bidrager med funktioner og anvender aktiver og hvem der påtager 

sig risici i forbindelse med den kontrollerede transaktion. Konsulent services ApS vil i denne kontrollerede 

transaktion udelukkende bidrage med funktioner, funktionerne der bliver udført, tager dog udgangspunkt i 

brugen af et immateriel aktiv, i form af leverandøraftalen og kan derfor ikke aflønnes via den simple metode. 

Konsulent services AB bidrager i denne kontrollerede transaktion med funktioner, anvender aktiver og 

påtager sig risiko, da Konsulent services AB har konsulenterne ansat og forpligtelsen der følger med denne 

ansættelse af konsulenterne.     
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I trin 4 skal det vurderes om de selskaber der påtager sig risiko også har kapaciteten til dette, Konsulent 

services AB har en solid egenkapital og god likviditet og det vurderes derfor godt at Konsulent services AB 

kan påtage sig hele risikoen i forbindelse med de kontrollerede transaktioner. Trin 5 fokusere på de aftaler 

som indgås imellem Konsulent services AB og Konsulent services ApS og den reelle adfærd fra de to 

koncernselskaber. Så længe Konsulent services AB og Konsulent services ApS holder sig til det aftalte parterne 

imellem, vil der ikke være behov for regulering af indkomsten, da kontrakterne vil stemme med den faktiske 

adfærd.  

Når de første 5 trin er gennemgået uden problemer og FAR-analysen af Konsulent services AB og Konsulent 

services ApS er udarbejdet, kan analysens sidste trin påbegyndes, nemlig trin 6 og fastlæggelsen af transfer 

pricing prisen for den kontrollerede transaktion.  

Konsulent services AB har en samlet nettoindtægt på DKK 60.000 per måned, men så skal alle 10 konsulenter 

også forudbetales, da alle Total konsulenter bliver dette. Konsulent services AB har dermed en risiko på en 

månedsløn, da Total betaler efter 30 dage. Medarbejderne får DKK 100.000 hver per måned og det koster 

dermed Konsulent services AB DKK 1.000.000 at forudbetale de 10 konsulenter. Risikoen ved forudbetalingen 

ligger udelukkende hos Konsulent services AB, da Konsulent services ApS først betaler Konsulent services AB, 

når de har modtaget pengene fra Total.  

De DKK 60.000 som er koncernens samlede nettoindtægt hver måned skal nu fordeles imellem Konsulent 

services AB og Konsulent services ApS. I og med at Konsulent services AB har hele risikoen i forbindelse med 

konsulenterne og oveni købet forudbetaler for DKK 1.000.000 hver måned skal de aflønnes med den største 

del af residualindkomsten. Jeg vil anbefale koncernen at benytte sig af residual profit split metoden, da både 

Konsulent services AB og Konsulent services ApS yder værdifulde og unikke bidrag i forbindelse med de 

kontrollerede transaktioner, og derfor begge skal belønnes med en del af residualindkomsten.  

Først skal de variable omkostninger i forbindelse med de kontrollerede transaktioner dækkes for Konsulent 

services AB og Konsulent services ApS for at finde ud af hvor meget profit der er tilbage. Konsulent services 

AB vil have samlede omkostninger på DKK 24.000 per måned, mens Konsulent services ApS vil have samlede 

omkostninger for DKK 6.000 per måned i forbindelse med de kontrollerede transaktioner. Ud over de 

samlede omkostninger anbefaler jeg at Konsulent services AB bliver belønnet med 10% af nettoindtægten 

på disse konsulenter, da det er dem som har skaffet kunden og konsulenterne. Den resterende profit forslår 

jeg deles ud fra andelen af de anvendte omkostninger fra Konsulent services AB og Konsulent services ApS. 

Fordelingen af profitten vil dermed se ud som illustreret i beregningen nedenfor:   
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Figur 21 - Residual profit split mellem Konsulent services ApS og Konsulent services AB 

Nettoindtægt per år på de 10 konsulenter (60.000 x 12) = 720.000 kr. 

Variable omkostninger til håndtering af konsulenter per år ((24.000 + 6.000) x 12) = - 360.000 kr. 

Samlet profit per år  (720.000 – 360.000) = 360.000 kr. 

10% af nettoindtægt til Konsulent services AB   (720.000 x 10%) = - 72.000 kr. 

Residual indkomst til fordeling (420.000 – 72.000) = 288.000 kr. 

Fordeling efter omkostninger:   

Konsulent services AB – 288.000 kr. = 80% (288.000 x 80%) = 230.400 kr. 

Konsulent services ApS – 72.000 kr. = 20% (288.000 x 20%) = 57.600 kr.  

 

Figur 22 - Residual profit split fordeling mellem Konsulent services ApS og Konsulent services AB 

Konsulent services AB (72.000 + 230.400) = 302.400 kr. 

Konsulent services ApS (57.600) = 57.600 kr. 

  

Samlet profit per år (302.400 + 57.600) = 360.000 kr. 

 

5.3 Kundekartotek i Konsulent services ApS  
Konsulent services koncernen er startet i Danmark i 1999 og efterfølgende er selskaberne i Sverige, Finland 

og Caymanøerne kommet til i henholdsvis 2009, 2012 og 2015. Dette vil sige at Konsulent services koncernen 

havde eksisteret i 10 år, inden at de begyndte at operere uden for Danmark. På dette tidspunkt havde 

Konsulent services ApS opbygget et godt kundekartotek, med mange globale samarbejdspartnere i form af 

rekrutteringsselskaber og globale koncerner, som både kunne levere konsulenter til Danmark, Sverige og 

Finland. 

Det var derfor nemmere for Konsulent services AB at bygge aktiviteten hurtigt op på et niveau, der gjorde 

det rentabelt at drive forretning. Da Konsulent services AB i april 2009 startede, var det grundet en 

forespørgsel fra et engelsk rekrutteringsselskab der har leveret mange konsulenter til Konsulent services ApS, 

gennem de seneste år. Den efterspurgte konsulenthåndtering omhandlede 15 konsulenter, som skulle 

arbejde hos svenske ABB i Stockholm. Konsulent services ApS ledelsen gennemgik casen og vurderede det 

som en god mulighed for at komme i gang i Sverige, som længe havde været et mål for Konsulent services 

ApS ledelse, der på sigt ønsker at operere i hele Norden. Konsulent services AB har igennem de seneste 10 

år, hvor de har eksisteret, modtaget mange konsulenter, som er blevet henvist fra Konsulent services ApS og 

deres samarbejdspartnere.    

Kilde: Egen fremstilling 

Kilde: Egen fremstilling 
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Efterfølgende er præcis det samme sket i Finland, hvor Konsulent services Oy startede op i september 2012, 

også grundet en forespørgsel fra et engelsk rekrutteringsselskab der havde 10 konsulenter til Nokia i Helsinki. 

Samtidig kunne Konsulent services Oy også gøre brug af det nye netværk som der var blevet etableret i 

Konsulent services AB og havde derfor endnu nemmere ved at etablere sig. Konsulent services Oy er derfor 

næsten på niveau med Konsulent services AB i antal konsulenter, trods det at de startede tre år senere end 

Konsulent services AB. 

Hidtidig aflønning af Konsulent services ApS for udnyttelse af deres kundekartotek  

Konsulent services ApS modtager i øjeblikket ingen aflønning for at lade de andre koncernselskaber udnytte 

deres store kundekartotek. Dette er begrundet med at alle koncernselskaberne udnytter hinandens 

kundekartoteker og at det dermed i sidste ende går lige op, da alle koncernselskaberne bruger ressourcer på 

at opbygge kundekartoteker.  

Nu er så spørgsmålet om Konsulent services AB og Konsulent services Oy skal aflønne Konsulent services ApS 

for at udnytte deres store netværk af globale koncerner og rekrutteringsselskaber. For at finde ud af dette 

skal det vurderes om Konsulent services AB og Konsulent services Oy opnår denne fordel blot ved deres 

tilstedeværelse i koncernen eller om der bliver udført en aktiv handling for at åbne disse fordele. 

Forslag til ny aflønning af Konsulent services ApS for udnyttelse af deres kundekartotek   

Jeg mener at Konsulent services koncernen foretager en aktiv handling for at opnå disse fordele og Konsulent 

services AB og Konsulent services Oy, skal derfor honorere Konsulent services ApS for udnyttelse af deres 

store kundekartotek. Dette er også kun retfærdigt, da Konsulent services ApS har haft meget større 

opstartsomkostninger end Konsulent services AB og Konsulent services Oy, da de skulle bygge deres 

kundekartotek op fra bunden. Jeg anbefaler derfor koncernen at indføre et ”exploitation fee”, som skal 

afregnes mellem koncernselskaberne når der henvises konsulenter og kunder, koncernselskaberne imellem. 

På denne måde vil Konsulent services ApS store kundekartotek blive honoreret og noget af alt det arbejde, 

ressourcer og penge de har lagt i at skaffe kunderne, vil blive dækket af Konsulent services AB og Konsulent 

services Oy, hvis de udnytter kontakten til kunderne.  

Konsulent services ApS opererer i forvejen lidt med disse ”exploitation fee’s”, når deres nuværende 

konsulenter eller kunder henviser en ny konsulent til Konsulent services ApS, så er der mulighed for at opnå 

et ”exploitation fee” på EUR 500 per konsulent, hvis konsulenten er ansat i minimum seks måneder hos 

Konsulent services ApS. Dette er en aflønning, som jeg vil anbefale også at indfører koncernselskaberne 

imellem, så de bliver aflønnet for det arbejde, der trods alt er ved at skaffe en ny kunde og opbygge et stort 
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kundekartotek. Processen imellem Konsulent services ApS, Konsulent services Oy og kunden kunne se ud 

som illustreret nedenfor, hvis vi antager at 10 konsulenter, arbejder for Konsulent services Oy i 9 måneder: 

 

    

 

 

Konsekvenser af nye forsalg til aflønning af udnyttelse af kundekartoteker  

Den nye indførelse af et ”exploitation fee” vil medføre at Konsulent services ApS vil blive honoraret for deres 

store arbejde i forbindelse med opbygningen af dette kundekartotek. ”Exploitation fee’et” vil også gavne 

Konsulent services AB og Konsulent services ApS, da de også vil modtage aflønning, hvis nogle af de andre 

koncernselskaber udnytter deres kundekartoteker. Dette giver forhåbentlig også driftsselskaberne større 

motivation for at bruge ressourcer på at reklamere for deres søsterselskaber, når de er på forretningsrejser, 

nu hvor de kan modtage en økonomisk gulerod, ved at henvise konsulenter koncernselskaberne imellem.  

 

 

  

Kunde med 10 
konsulenter til Finland

Konsulent services ApSKonsulent services Oy

1. Forespørger Konsulent 

services ApS om håndtering af 

10 konsulenter i Finland 

2. Videresender forespørgsel 

til Konsulent services Oy 

3. Konsulent services Oy 

kontakter kunden og kører alt 

kontakt herfra 

4. Konsulent services Oy 

sender faktura til kunden hver 

måned  

Figur 23 – Exploitation fee proces 

5. Konsulent services ApS 

fakturerer efter 6 måneder 

EUR 5.000 til Konsulent 

services Oy 
Kilde: Egen fremstilling 
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5.4 Kunstig intelligens - software   
Konsulent services Oy har gennem en længere periode udviklet på et softwareprogram, der tager 

udgangspunkt i kunstig intelligens. Softwareprogrammet skal kunne afdække nogle af de mere simple 

problemer som deres kunder efterspørger, så de ikke behøver at anvende konsulenter til alle deres opgaver. 

Verden bliver mere digitaliseret og maskiner vil erstatte mange job i fremtiden og Konsulent services Oy 

prøver dermed at komme markedet i forkøbet med denne software. På denne måde håber de at kunne 

bevare samarbejdet med mange af deres kunder i mange år endnu, ved hele tiden at tilpasse sig til deres 

behov.  

Softwareprogrammet er ca. halvvejs i dets udviklingsfase og tests af programmet er derfor det helt store 

fokusområde nu. Det har dog vist sig at de finske selskaber ikke er særlig digitaliseret og derfor slet ikke er 

klar til at anvende denne form for software i deres forretning, det har derfor været svært at finde nogle som 

vil teste softwaren. Konsulent services koncernen beslutter sig derfor for at softwaren skal sælges til 

Konsulent services ApS, da danske selskaber er længere i digitaliseringsprocessen end de finske selskaber. 

Ud over dette har der også været efterspørgsel fra nogle konkrete kunder på det danske marked, efter netop 

denne software og Konsulent services koncernen øjner derfor en rigtig god businesscase i Danmark.   

Det som softwaren helt præcist kan er at kode IT-systemer, dette sidder konsulenter og gør manuelt i dag 

hos mange selskaber, der skal have opdateret deres IT-systemer. Konsulent services Oy har fundet ud af at 

de via kunstig intelligens kan få denne software til at udføre disse kodninger af de nye IT-systemer, så 

selskaberne slipper for at hyre konsulenter, der kan koste op imod 100.000 kr. om måneden.  

Konsulent services Oy har lavet en beregning over deres konsulenters arbejdsområder over de seneste fem 

år og denne beregning viste at 15% af konsulenterne, svarende til 160 konsulenter arbejder eller arbejde 

med kodning af IT-systemer. Disse konsulenter har en gennemsnitsløn på 60.000 kr. og arbejdede i 

gennemsnit seks måneder hos Konsulent services Oy og Konsulent services Oy kigger derfor ind i et marked 

der har kostet deres kunder omkring 60 mio. kr. over de seneste fem år.  

I Konsulent services ApS har de gennemført de samme beregninger og er kommet frem til at 20% af deres 

konsulenter, svarende til 450 konsulenter, har beskæftiget sig med kodning i de seneste fem år. Med en 

gennemsnitsløn på 70.000 kr. i Danmark og en gennemsnitlig ansættelse op seks måneder hos Konsulent 

services ApS, har Konsulent services ApS kunder brugt i omegnen af 190 mio. kr. over de seneste fem år på 

IT konsulenter. Dette er altså et kæmpe marked for Konsulent services koncernen og projektet ville kunne 

være med til at løfte Konsulent services koncernens overskudsgrader markant, da de ikke skal aflønne 

rekrutteringsselskaber og konsulenter, hvis deres software kan klare kodningsopgaven for slutkunden.    



Side 63 af 78 
 

Konsulent services Oy har endnu ikke været inde og vurdere hvad prisen skal være for denne software, når 

den skal sælges til kunderne. Der har været indledende snakke omkring hvordan købet skulle sættes op i 

forhold til om kunderne skal betale en engangspris for softwaren eller om det skal være licens, hvor kunderne 

betaler hver måned, i det antal måneder de bruger softwaren. Konsulent services Oy hæler dog mest til en 

licensløsning, da dette vil være mest naturligt i forhold til serviceaftaler på softwaren, som højst sandsynligt 

vil medfølge i den månedlige licens kunderne betaler.  

Et software modul kan erstatte fem konsulenter, der sidder og koder og kan derfor spare selskaberne for en 

omkostning på 300.000 kr. og 350.000 kr. om måneden, i henholdsvis Finland og Danmark. Konsulent services 

koncernen kan derfor godt tillade sig at kræve en høj pris for denne software, da den heller ikke har været 

billig at udvikle. Konsulent services Oy har indtil videre brugt 10 mio. kr. på at udvikle denne software, som 

stadig ikke er klar til at blive solgt til kunderne. Det er estimeret fra Konsulent services Oy at færdiggørelsen 

vil koste 10 mio. kr., før at softwaren er klar til at blive solgt til kunderne. Det er estimeret at softwaren 

kommer til at koste 30.000 kr. om måneden, per enhed, i vedligeholdelse og service.  

Konsulent services Oy har fået patent på deres software i Europa i 10 år og det kan derfor kun gå for langsomt 

med at få softwaren færdigudviklet, så Konsulent services koncernen kan komme i gang med at tjene penge 

på denne software, inden alle andre også må konkurrere på markedet. Softwarens juridiske beskyttelse i hele 

Europa er med til at forøge levetiden på softwaren og dermed værdien, da dette opfattes som en unik kvalitet 

ved et immaterielt aktiv. Konsulent services ApS har i forbindelse med handlen, mellem Konsulent services 

ApS og Konsulent services Oy, af dette immaterielle aktiv udarbejdet nogle budgetter, der illustrerer 

Konsulent services ApS udgifter og indtægter på softwaren over de næste 10 år, som vurderes at være 

softwarens levetid, da softwaren vurderes til at være forældet på tidspunktet hvor patentet udløber. 

Budgettet tager udgangspunkt i Konsulent services ApS kundeportefølje gennem de seneste 5 år. Derudover 

regner Konsulent services ApS også med at kunne få nogle af kunderne hos Konsulent services Oy og 

Konsulent services AB med på vognen efter nogle år, når selskaberne i Sverige og Finland også er klar til at 

implementerer softwaren.    

Konsulent services ApS tager udgangspunkt i en pris på 150.000 kr. om måneden i licens inklusive 

serviceaftale per enhed, som er under halv pris af hvad fem konsulenter vil koste, for at lave det samme 

arbejde for kunderne. På denne måde håber Konsulent services ApS at kunne få mange kunder ombord og 

dermed skabe en stor volumen i kundeporteføljen. Det er estimeret af teknikkerne hos Konsulent services 

Oy at de vil koste 10 mio. kr. at færdiggøre softwaren og Konsulent services ApS regner med at kunne have 

softwaren klar til brug primo 2021, hvilket giver Konsulent services ApS 8 år til at tjene investeringen hjem 

igen. Budgetberegningen er illustreret nedenfor:  
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År 2019 2020 2021 2022 2023 

Færdiggørelse 5.000.000 kr. 5.000.000 kr.    

Indtægter    3.600.000 kr. 7.200.000 kr. 8.100.000 kr. 

Udgifter    720.000 kr. 1.440.000 kr. 1.620.000 kr. 

Afskrivning   1.250.000 kr. 1.250.000 kr. 1.250.000 kr. 

Profit    1.630.000 kr. 4.510.000 kr. 5.230.000 kr. 

 

   

Det 10-årige budget som er udarbejdet af Konsulent services ApS viser en samlet profit på 39.360.000 kr. 

efter afskrivninger på de 10 mio. kr. i resterende udviklingsomkostninger, som Konsulent services ApS selv 

skal afholde. Konsulent services ApS har beregnet sig frem til en diskonteringsrente på 5%, hvilket giver en 

nutidsværdi på investeringen på 28,5 mio. kr.73 Dette vil sige at Konsulent services ApS og Konsulent services 

Oy ud fra de opstillede forudsætninger skal fordele en profit på 18,5 mio. kr. imellem sig, spørgsmålet er så 

bare hvem der skal have hvad.  

Konsulent services AB og konsulent services Oy kan købe softwaren af Konsulent services ApS for DKK 

120.000 per enhed, hvilket giver dem en nettoindtægt på DKK 30.000 per enhed de sælger til deres kunder i 

Sverige og Finland. Konsulent services AB og Konsulent services opnår normalt en nettoindtægt på DKK 

20.000 om måneden på at have fem konsulenter ansat.  

Konsulent services ApS håber dermed med denne aflønning at kunne gøre det meget attraktivt for konsulent 

services AB og Konsulent services Oy at sælge softwaren, da de kan øge deres dækningsbidrag med 50%, hvis 

de erstatter fem konsulenter med en software enhed hos slutkunden. Slutkunden sparer som tidligere 

                                                           
73 Bilag 2 

2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

      

9.000.000 kr. 11.500.000 kr. 9.500.000 kr. 7.300.000 kr. 5.500.000 kr. 61.700.000 kr. 

1.800.000 kr. 2.300.000 kr. 1.900.000 kr. 1.460.000 kr. 1.100.000 kr. 12.340.000 kr. 

1.250.000 kr. 1.250.000 kr. 1.250.000 kr. 1.250.000 kr. 1.250.000 kr. 10.000.000 kr. 

5.950.000 kr. 7.950.000 kr. 6.350.000 kr. 4.590.000 kr. 3.150.000 kr. 39.360.000 kr. 

Figur 24 – Software budget  

Kilde: Egen fremstilling 
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beskrevet samtidig 50% i omkostninger og der er dermed rigtig gode muligheder for at Konsulent services AB 

og Konsulent services Oy kan overtale kunderne til at købe softwaren.      

Softwaren er stadig en usikker investering for Konsulent services ApS, da den kun er 50% færdig i forhold til 

de samlede estimerede udviklingsomkostninger, fra udviklingseksperterne i Konsulent services Oy. 

Softwaren har kun været testet i meget lille grad, hvor den dog præsterede rigtig fint og modtog mange 

rosende ord med på vejen, af de eksterne testpersoner. Der er derfor plusser og minusser ved softwaren, 

der dog ikke er testet af de selskaber der i sidste ende skal bruge den og usikkerheden er derfor på 

nuværende tidspunkt vurderet til at være over middel.  

For at kunne finde frem til en aflønning som tilfredsstiller begge parter og som vurderes til at være på 

armslængde, bliver jeg nødt til at kigge på Konsulent services ApS og Konsulent services Oy udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici, i forbindelse med Development, Enhancement, 

Maintenance, Protection og Exploitation af softwaren.  

Dette er tredje trin i 6-trinsanalysen, de første to trin i analysen er identificeret, da det er konkluderet at der 

bliver overdraget et immateriel aktiv i form af en software baseret på kunstig intelligens mellem Konsulent 

services Oy og Konsulent services ApS og at Konsulent services Oy, inden transaktionen er gennemført, er 

den juridiske og økonomiske ejer af softwaren.  

Development   

I forbindelse med udvikling af softwaren har Konsulent services Oy bidraget med mange funktioner og aktiver 

i form af de mange arbejdstimer, som de har lagt i udviklingen af softwaren og de 10 mio. kr., som indtil 

videre er det investerede beløb i udviklingen af softwaren. Konsulent services ApS har endnu ikke bidraget 

med nogle funktioner og aktiver i forhold til udviklingsfasen, men vil over de næste par år færdigudvikle 

softwaren, så den er klar til salg.  

I forhold til risiko, så har Konsulent services Oy påtaget sig en stor risiko i forbindelse med udviklingen af 

denne software, de første år af udviklingen var det nemlig ikke engang sikkert at det kunne lade sig gøre at 

skabe sådan en software, som kunne erstatte IT-konsulenter, som udførte kodning af IT-systemer. Konsulent 

services Oy tog derfor en stor chance i forbindelse med udviklingen er denne software og det skal de 

selvfølgelig belønnes for. Samtidig påtager Konsulent services ApS sig også en stor risiko i forbindelse med at 

overtage denne software, da den ikke er testet færdig og det derfor ikke er 100% sikkert at den kommer til 

at fungere i sidste ende.  
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Enhancement  

I forbindelse med forbedringsfunktionerne påtager Konsulent services ApS sig risikoen, da det er dem som 

skal tilrette softwaren til slutkunden og det endelige salg. Jeg vurderer dog at der ikke er de store risici på 

dette område for Konsulent services koncernen, da Konsulent services Oy har fået patenteret softwaren og 

der derfor ikke er nogle andre selskaber som kan gå ind og udfordre deres markedsposition inden for de 

første 10 år.  

Maintenance  

Konsulent services ApS kommer til at udfører funktionerne i forbindelse med vedligeholdelse af softwaren 

og påtager sig også risikoen, i og med at de efter salget mellem Konsulent services ApS og Konsulent services 

Oy vil være den juridiske og økonomiske ejer af softwaren og dermed stå med ansvaret overfor kunderne om 

at vedligeholde og videreudvikle softwaren og sørge for at den kører som den skal. Konsulent services ApS 

vil også være ansvarlig for vedligeholdelse og videreudvikling på de softwares som Konsulent services AB og 

Konsulent services Oy sælger til deres kunder.   

Protection  

I forbindelse med beskyttelse af softwaren vil der ikke være de store risici for Konsulent services ApS i og 

med at Konsulent services Oy har fået deres patent i Europa godkendt. Den største risiko vil påhvile Konsulent 

services ApS, der skal sørge for at konkurrenter ikke krænker patentet, ved at prøve at kopiere softwaren 

eller skabe en lignende software.  

Disse beskyttelsesomkostninger kan blive meget høje, når det gælder immaterielle aktiver og især IT-

løsninger, da mange vil prøve at kopiere det og det sommetider kan gøres med meget få midler hjemme 

foran computeren. Dette er dog et lidt mere kompliceret software, som er baseret på kunstig intelligens og 

har kostet mange millioner at udvikle og truslen vurderes derfor ikke til at være så stor for Konsulent services 

ApS.  

Exploitation  

I forbindelse med udnyttelsesfunktionerne af softwaren påhviler der Konsulent services ApS en stor risiko, 

da de endnu ikke er 100% sikre på at selskaberne er klar til at omstille sig til sådanne IT-løsninger, som lægger 

alt ansvaret over til softwarens egenskaber og frakobler alt menneskelig kontakt. Konsulent services ApS har 

modtaget nogle positive tilbagemeldinger fra kunderne, på at de gerne så denne software på markedet, men 

intet er sikkert før de første licenskontrakter er underskrevet med kunderne.  
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I trin fire af 6-trinsanalysen skal det vurderes om den kontraktuelle fordeling vedrørende udførte funktioner, 

anvendte aktiver og påtagede risici også stemmer med den faktiske fordeling af disse forhold imellem 

Konsulent services ApS og Konsulent services Oy. Dette kan først vurderes efter den kontrollerede 

transaktion er gennemført, men jeg anbefaler koncernen at skrive i den interne kontrakt at alle udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici overgår til Konsulent services ApS på transaktionstidspunktet 

og at Konsulent services Oy ikke blander sig i udviklingen af softwaren derefter. På denne måde håber jeg at 

koncernens faktiske adfærd kan følge de internt skrevne kontrakter, som er udarbejdet koncernselskaberne 

imellem.  

Hvis koncernerne holder sig til mine anbefalinger og holder sig til de internt skrevne kontrakter, så er der ikke 

behov for nogen reallokering i trin fem, hvor indtægter og omkostninger flyttes mellem selskaberne, for at 

opnå den korrekte indtjening i de respektive selskaber, ud fra de udførte funktioner, anvendte aktiver og 

påtagede risici i forbindelse med den kontrollerede transaktion.  

I det sjette trin af 6-trinsanalysen fastsættes armslængdeprisen for den kontrollerede transaktion, på samme 

vilkår som to uafhængige parter ville have gjort det under sammenlignelige forhold. Softwaren genererer 

efter Konsulent services ApS beregninger en profit med en nutidsværdi på 18,5 mio. kr. efter overtagelsen 

fra Konsulent services Oy og ser dermed ud til at blive en rigtig god investering for Konsulent services ApS, 

der kan se frem til en forhøjelse af overskuddet på omkring 30% årligt, hvis salget kommer til at leve op til de 

opstillede budgetter.  

Jeg mener derfor som en start at Konsulent services Oy skal have dækket alle deres omkostninger i 

forbindelse med udviklingen af softwaren, som er 10 mio. kr. Herefter skal de også belønnes for den risiko 

som de påtog sig i forbindelse med udviklingen af denne software. Denne aflønning mener jeg skal bestå af 

et lille engangsbeløb plus en profitbetaling der afspejler den reelle præstation fra softwaren, når den kommer 

på markedet om et par år.  

Engangsbeløbet har jeg sammen med koncernen bestemt til at være 2 mio. kr., som er 20% af de investerede 

omkostninger fra Konsulent services Oy, dette er vurderet til at være et rimeligt engangsbeløb, da dette er 

sikret, uanset hvordan salget at softwaren udvikler sig. Profitbetalingen har jeg i samarbejde med koncernen 

bestemt til at være 10% af omsætningen, som ud fra de udarbejde budgetter vil have en værdi på 6,1 mio. 

kr., svarende til en nutidsværdi på 4,5 mio. kr.74 

Konsulent services Oy ender dermed med en profit på 6,5 mio. kr. for udviklingen af softwaren, ud fra de 

udarbejdede budgetter. Konsulent services Oy opnår dermed med en profit svarende til 30% af den samlede 

                                                           
74 Bilag 2 



Side 68 af 78 
 

profit, trods det at de har stået for 50% af udviklingen af selve softwaren. Dette er besluttet, da softwaren 

på transaktionstidspunktet ikke er testet hos kunderne, og Konsulent services ApS dermed ikke er sikre på at 

det er noget som de kan sælge til kunderne i sidste ende. Grunden til at de trodsalt for 30% af profitten er 

fordi der er kommet rigtig gode tilbagemeldinger fra kunderne, når man har været ude og snakke med dem 

og de interne test har vist rigtig positive resultater. Dette kan dog være svært at vide for 

skattemyndighederne, når de skal ind og vurdere denne kontrollerede transaktion, da der kan være meget 

asymmetrisk information omkring softwaren.  
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5.6 Delkonklusion  
Konsulent adm. ApS skal aflønnes via den simple metode for de services som bliver udført af 

regnskabsafdelingen. Aflønningen af regnskabsafdelingen bliver dermed 50% af den tidligere TNMM net cost 

plus med mark-up på 10%. HR-afdelingens funktioner som er supporterende og udelukkende bliver udført til 

koncernselskaberne skal også aflønnes via den simple metode og aflønningen bliver dermed også halveret 

på disse services. Konsulent adm. ApS udfører alle funktioner, anvender alle aktiver og påtager sig alle risici i 

forbindelse med den kontrollerede transaktion med Konsulent services Ltd og den kontrollerede transaktion 

underkendes dermed og hele profitten tilfalder Konsulent adm. ApS.     

Konsulent services ApS er godkendt leverandør hos Total og det udnytter Konsulent services AB i Sverige, da 

de modtager 10 konsulenter fra et engelsk rekrutteringsselskab. Konsulent services ApS og Konsulent 

services AB yder begge unikke og værdifulde bidrag i denne kontrollerede transaktion og derfor skal 

koncernselskaberne begge modtage en del af residualindkomsten. Aflønningen af de to koncernselskaber 

sker derfor via en residual profit split metode, hvor både Konsulent services ApS og Konsulent services AB får 

del i residualindkomsten efter rutinefunktionerne er aflønnet.   

Konsulent services ApS har opbygget et kundekartotek, som Konsulent services AB og Konsulent services Oy 

har nydt godt af i deres opstartsfase, da de hurtigere har kunnet opbygge en rentabel kundeportefølje. 

Konsulent services ApS har brugt mange ressourcer på at opbygge dette kundekartotek, som Konsulent 

services AB og Konsulent services Oy nu gør brug af, og Konsulent services ApS skal derfor aflønnes for dette, 

af de andre koncernselskaber. Denne aflønning sker via et ”exploitation fee” på EUR 500, der afregnes hver 

gang koncernselskaberne henviser kunder og konsulenter til hinanden.   

Konsulent services Oy er i gang med at udvikle et software program baseret på kunstig intelligens. Softwaren 

skal sælges til Konsulent services ApS, da det vurderes at de vil få mere ud af det, på det danske marked og 

koncernen skal derfor finde frem til en armslængdepris på salget af softwaren fra Konsulent services Oy til 

Konsulent services ApS. Softwaren er defineret som et HTVI, da den ikke er færdigudviklet og der stadig er 

nogle usikkerheder i forbindelse med færdiggørelsen. Det er derfor besluttet at Konsulent services Oy skal 

aflønnes via et engangsbeløb på 2. mio. kr. plus en profitafregning, der afspejler softwarens reelle præstation, 

når den kommer på markedet. 
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6. Konklusion   
Opgavens formål er at vejlede de danske moderselskaber i multinationale koncerner, igennem de nye og 

præciserede transfer pricing guidelines fra OECD. Opgaven vil fokusere på præciseringer og tilføjelser i kapitel 

1 sektion D om armslængdeprincippet, kapitel 6 om immaterielle aktiver og kapitel 7 om services. Opgaven 

vil til sidst give eksempler på den korrekte håndtering af konkrete transfer pricing problemer for et dansk 

moderselskab i en multinational koncern.  

I TPG kapitel 1 sektion D skal de danske moderselskaber være særligt opmærksomme på 6-trinsanalysen, 

som er en ny tilføjelse til kapitel 1 sektion D, i TPG 2017. 6-trinsanalysen er med til at analysere den faktiske 

fordeling af de signifikante risici i forhold til ex ante kontrakter, udførte funktioner og anvendte aktiver. Hvis 

den faktiske fordeling af de signifikante risici ikke stemmer overens med ex ante kontrakterne, de udførte 

funktioner og anvendte aktiver, reguleres fordelingen, så den stemmer med den reelle adfærd, før der 

fastsættes en armslængdepris.     

Jeg anbefaler derfor koncernerne at være grundige i deres udarbejdelse af ex ante kontrakter, så de får 

fordelt de signifikante risici korrekt fra begyndelsen, og der ikke bliver behov for at lave reguleringer i 

fordelingen af de signifikante risici. Stemmer ex ante kontrakterne ikke med den reelle adfærd anbefaler jeg 

koncernerne at tilrette kontrakterne, så de stemmer med den reelle adfærd.  

I TPG kapitel 6 skal de danske moderselskaber være særligt opmærksomme på to nye tilføjelser, når de skal 

prissætte deres immaterielle aktiver, dette er DEMPE-funktionerne og HTVI. DEMPE er et akronym for 

Development, Enhancement, Maintenance, Protection og Exploitation, som er funktioner der dækker hele 

det immaterielle aktivs levetid og på denne måde identificere hvilke koncernselskaber der bidrager med 

funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici i forbindelse med det immaterielle aktivs levetid. Dette skal 

være med til at hjælpe koncernerne med at skabe den korrekte aflønning, da koncernselskaberne der er 

involveret i den kontrollerede transaktion skal aflønnes efter deres udførte funktioner, anvendte aktiver og 

påtagede risici.  

Den anden tilføjelse som er HTVI, står for ”Hard to value intanglibes”. Dette er immaterielle aktiver som kan 

være meget unikke og ikke er færdigudviklede og dermed er meget svære at prissætte, hvis de handles 

mellem koncernselskaber. Der er en række krav til koncernerne omkring kontrollerede transaktioner der 

omhandler HTVI, de skal bl.a. udarbejde meget detaljerede ex ante budgetter, der viser hvordan de forventer 

indtjeningen og udgifterne kommer til at forløbe over det immaterielle aktivs levetid. Derudover skal 

koncernerne kunne redegøre for alle differencer mellem ex ante budgetterne og de efterfølgende 

årsrapporter der er større end 20% og bevise at disse differencer skyldes uforudsete begivenheder, som 

koncernen ikke kunne have forudset på budgettidspunktet.   
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I TPG kapitel 7 er low value-adding services den helt store nyhed for de danske moderselskaber. Low value-

adding services skal være med til at lette den administrative byrde for de danske moderselskaber og skabe 

en lettere håndtering af interne services der ikke bidrager med en væsentlig værdi. Low value-adding services 

skal være supporterende af natur, må ikke være en del af koncernens hovedaktiviteter, må ikke gøre brug af 

unikke og værdifulde immaterielle aktiver og må ikke påføre det udførende koncernselskab en signifikant 

risiko i forbindelse med udførelsen af servicen.  

Low value-adding services håndteres via den simple metode og skal pålægges en fastlagt mark-up på 5%, 

dette betyder at der ikke skal laves nogle benchmark analyser eller findes reference transaktioner, så længe 

servicen kan håndteres via den simple metode. Den fastlagt mark-up giver udtryk for at servicen ikke bidrager 

med den større værdi og derfor belønnes med en lav positiv EBIT.  

De nye tilføjelser og præciseringer i TPG 2017 påvirker Konsulent services koncernen i deres håndtering af 

deres interne aftaler, interne afregning og overskudsfordeling. Jeg er derfor kommet med en del anbefalinger 

til hvordan de kunne håndtere deres transfer pricing problemstillinger efter de nye præciseringer og 

tilføjelser.   

Konsulent adm. ApS som agerer som en low risk service provider og udelukkende servicerer andre 

koncernselskaber, skal aflønnes via den simple metode på de supporterende services som udføres for 

koncernselskaberne. Aftalen mellem Konsulent services Ltd og Konsulent adm. ApS er underkendt og hele 

profitten vedrørende rekrutteringsservicen tilfalder Konsulent adm. ApS. Konsulent services AB anvender 

Konsulent services ApS leverandøraftale med Total til at skaffe 10 nye konsulenter og det skal selvfølgelig 

aflønnes, da Konsulent services ApS i den kontrollerede transaktion med Konsulent services AB gør brug af 

unikke og værdifulde immaterielle aktiver og en residual profit split metode er derfor valgt til at aflønne de 

to koncernselskaber.  

Konsulent services ApS har brugt en masse ressourcer på at opbygge deres store kundekartotek og de skal 

derfor modtage en aflønning fra Konsulent services AB og Konsulent services Oy, når de benytter sig af dette, 

jeg har derfor anbefalet koncernen at indføre et ”exploitation fee” på EUR 500, hver gang der bliver henvist 

en kunde koncernselskaberne imellem.  Konsulent services Oy er i gang med at udvikle en software basseret 

på kunstig intelligens, som nu skal sælges til Konsulent services ApS. Jeg har derfor i samarbejde med 

koncernen udarbejdet budgetter der viser softwarens indtægter og udgifter over dens levetid og på baggrund 

af dette kommet frem til den korrekte aflønning, som skal ske via et engangsbeløb og en profitafregning, der 

er basseret på softwarens reelle præstationer.    
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7. Perspektivering            
Hovedopgaven behandler og analyserer OECD’s opdateringer og tilføjelser i Transfer Pricing Guidelines 2017 

kapitel 7 omkring interne services. OECD har i TPG 2017 udvidet kapitel 7 med low value-adding services, så 

den administrative byrde bliver meget mindre for koncernerne og de danske moderselskaber i forbindelse 

med udarbejdelsen af dokumentation og databaseundersøgelser for de kontrollerede transaktioner. Den 

originale tekst fra Transfer Pricing Guidelines 1996, er dog næsten ikke blevet opdateret siden den blev 

udgivet, hvilket har forsaget nogle bekymringer hos koncernerne, rådgiverne og skattemyndighederne, som 

er brugerne af Transfer Pricing Guidelines. Derfor opfodre OECD alle der skulle have gode ideer til 

opdateringer og præciseringer til at dele det med dem, så de kan få det med i deres opdatering af kapitel 7. 

Bekymringerne vedrører bl.a.:  

- At kunne demonstrere at den interne service er blevet udført og/eller at den interne service skaber 

værdi for modtageren.  

- I praksis at kunne identificere duplikerede interne services. 

- At kunne finde en passende allokeringsnøgle for de interne services.  

- At kunne vurdere hvilke omkostninger der skal medgå eller ikke skal medgå i omkostningspuljen, som 

skal fordeles mellem de koncernselskaber der modtager en service fra koncernserviceselskaber.  

Problemet ved at der ikke er kommet nogle opdateringer fra OECD på de ovenstående problemstillinger, er 

at der ikke bliver skabt nogen konsensus og ensartethed i koncernernes og skattemyndighederne håndtering 

af Transfer Pricing Guidelines, da der på nogle punkter kan fortolkes virkelig bredt i håndteringen af Transfer 

Pricing Guidelines.  

Dette kan bl.a. ske i forbindelse med allokeringsnøgler, hvor koncernerne kan anvende tusinde forskellige 

allokeringsnøgler til at allokere IT-omkostninger fra et koncernserviceselskab til de resterende 

koncernselskaber, der modtager en service fra koncernserviceselskabet. Hver af disse tusinde forskellige 

allokeringsnøgler giver højst sandsynligt mening for de respektive koncerner, men det giver et stort arbejde 

for skattemyndighederne, der skal ned og vurdere om hver af disse allokeringer skaber den mest korrekte 

fordeling af omkostningerne, for de respektive koncerner. Samtidig skal koncerner også hver gang vurdere 

om dette er den rigtige allokeringsnøgle at bruge i denne situation, og om det er den som fordeler 

omkostningerne bedst.  

En anden problemstilling opstår i forbindelse med vurderingen af hvilke omkostninger der skal medgå i 

omkostningspuljen, som skal fordeles mellem de resterende koncernselskaber, der modtager services fra 

koncernserviceselskabet. Der kan være stor forskel på hvor mange omkostninger de forskellige koncerner 

vælger at medtage i deres omkostningspuljer, da der ikke er nogle krav fra OECD om at nogle omkostninger 
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skal fordeles via den direkte metode eller om hvilke omkostninger der skal medtages i en omkostningspulje. 

Nogle koncerner kan dermed vælge at medtage alle omkostningerne i en omkostningspulje og fordele dem 

ud fra en allokeringsnøgle via den indirekte metode, mens andre koncerner kan vælge at fordele alle 

omkostninger via den direkte metode og dermed ikke bruge omkostningspuljen. Samtidig kan nogle 

koncerner vælge at medtage alle omkostninger vedrørende koncernserviceselskabet i omkostningspuljen, 

imens andre koncerner kan vælge kun at medtage 90% af omkostningerne i omkostningspuljen.        

Tilføjelsen af low value-adding services i Transfer Pricing Guidelines 2017 er med til at gøre håndteringen af 

interne services mindre tung, da dokumentationskravene er lempet. Spørgsmålet er så bare om OECD, skal 

opstille nogle klare rammer, som hjælp til både koncernerne, rådgiverne og skattemyndighederne. Dette 

kunne gøres ved at definere nogle allokeringsnøgler, som skal bruges i forbindelse med allokeringen af disse 

low value-adding services. Dette kunne skabe større konsensus og ensartethed og gøre det nemmere for 

både koncernerne, rådgiverne og skattemyndighederne at kontrollere de anvendte allokeringsnøgler. I 

forhold til omkostningspuljerne kunne OECD også komme med nogle guidelines og hjælpe værktøjer, der 

kunne være med til at guide koncernerne, rådgiverne og skattemyndighederne i retning af en ensartet 

håndtering af disse.  

Det kunne være interessant at undersøge om koncernerne, rådgiverne og skattemyndighederne kunne 

arbejde sammen, i forbindelse med at få skabt nogle retningslinjer, guidelines og hjælpe værktøjer der vil 

gøre det nemmere at anvende den simple metode. Dette ville nemlig også være med til at skabe mindre 

arbejde hos både koncernerne, rådgiverne og skattemyndighederne i forbindelse med gennemgangen af 

transfer pricing dokumentation, da de alle vil arbejde ud fra de samme retningslinjer, guidelines og hjælpe 

værktøjer.  
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