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Executive summary 

The purpose of this master thesis is to analyze the development in OECD’s BEPS project on 

updating TP aspects of intangibles and profit allocation.  

 

In line with the globalization, worldwide intra-group trade has grown exponentially over the last 

decades. The current TP rules have revealed weaknesses that create opportunities for Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS), where multinational enterprises artificially shift profits to low tax 

countries, to minimize their overall tax burden. Therefore the OECD/G20 BEPS project was 

introduced in 2013 to restore confidence in the international tax system and to ensure that profit are 

taxed where economic activities take place and value is created. Two years later, in October 2015, 

final reports where delivered on all 15 action points, which included new or reinforced international 

standards as well as concreate measures to help countries tackle BEPS.   

 

Action points 8 and 8-9-10 were introduced to ensure arm’s length conditions for transactions that 

involve the use or transfer of intangibles, and to secure that TP outcomes are in line with value 

creation. According to the updated guidance, legal ownership of intangibles by an associated 

enterprise alone does not determine entitlement to returns from the exploitation of intangibles. 

Associated enterprises are to be compensated based on the value they create through functions 

performed, assets used and risks assumed in the development, enhancement, maintenance, 

protection and exploitation of intangibles. To determine the arm’s length price a functional analysis 

is necessary to make an accurate delineation of the controlled transaction by identifying the 

substance of the commercial and financial relations between the associated enterprises. If a party 

contractually assumes risk, it must also exercise control over the risk and have financial capacity to 

assume the risk, to be entitled to returns from the intangibles.  

 

Certain intangibles have characteristics that make them very difficult to valuate at the time the 

transaction. Therefore guidelines have been developed to assure appropriate pricing of hard-to-

value intangibles, which will give countries tools to address the use of information asymmetry 

between companies and tax authorities. 

Danish tax law is based on OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Therefore Danish tax authorities 

can use the updated guidelines to revise previous assessment years, when the updated guidelines are 

implemented in Danish tax law.  
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1. Indledning om koncernernes resultatfordeling og immaterielle rettigheder  

Globaliseringen og den teknologiske udvikling har medført, at omfanget af de multinationale 

koncerners interne samhandel på tværs af landegrænserne, er steget markant de seneste årtier. Det 

antages at ca. 70 % af verdenshandlen i dag foregår mellem koncernforbundne selskaber og at 10-

15 % af de største koncerner foretager op til 90 % af de kontrollerede transaktioner. De 

kontrollerede transaktioner skal foregå til priser og vilkår, som uafhængige, for at koncernen 

overholder armslængdeprincippet. Fastsættelsen af priser og vilkår kaldes for Transfer Pricing, 

herefter TP, og er afgørende for resultatfordelingen i hvert af de lande, hvor koncernen har sine 

aktiviteter. 

 

Koncernforbundne selskaber vil ikke altid have modstridende interesser, og formålet med TP 

reglerne er at forebygge at multinationale koncerner ikke anvender de kontrollerede transaktioner til 

at flytte indkomst eller immaterielle rettigheder fra et højskatteland til et lavskatteland, hvor det 

ikke sker på armslængdevilkår.   

 

Lande har i mange år samarbejdet på skatteområdet, hvor en vigtig del af samarbejde sker i OECD. 

Tidligere har samarbejdet i høj grad handlet om at sikre, at koncerner undgår international 

dobbeltbeskatning, da dobbeltbeskatning udgør en handelshindring, reducerer selskabernes 

muligheder for investeringer og er hæmmende for den økonomiske vækst. I de seneste år er 

samarbejdet dog drejet mere i retning af at sikre, at koncerner ikke skal kunne undgå lokal 

beskatning ved at misbruge TP reglerne eller indgå lokale skatteaftaler, som medfører en forkert 

beskatning landene imellem.  

 

Drejningen skyldes, at OECD har været nødt til at reagere på de multinationale koncerners forkerte 

anvendelse af TP reglerne samt stoppe skattekonkurrencen landene imellem. TP har derfor været 

meget omtalt i medierne verden over. Dette - kombineret med, at mange stater i forlængelse af den 

internationale finanskrise har et stort behov for skatteindtægterne fra selskaber - har banet vejen for 

politiske initiativer.   

  

OECD vurderede i oktober 2015, at verdens lande årligt går i glip af 4-10 % af mistede 

selskabsskatteindtægter, pga. multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning, der kan 

omfatte en forkert anvendelse af TP reglerne, som giver den pågældende koncern en 

skattebesparelse, som et enkelt stående uafhængigt selskab ikke kan opnå. Multinationale 
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År Antal sager Beløb i mia. kr. 

2003 36 0,2

2004 54 0,4

2005 25 0,9

2006 38 4,5

2007 37 2,1

2008 27 8,7

2009 32 15,3

2010 40 6,3

2011 47 6,2

2012 67 21,2

2013 77 17,4

2014 76 20,3

koncerners skatte udnyttelse og forkerte anvendelse af TP reglerne omfatter bl.a. anvendelse af 

forkerte afregningspriser ved koncernintern overførsel af immaterielle rettigheder mellem 

koncernselskaber. OECD har anslået, at verdens lande årligt mangler indtægter der svarer til 100-

240 milliarder USD, og det udgør bl.a. en trussel mod finansieringen af landenes offentlige sektor.  

 

OECD og G20-landene igangsatte i 2013 et projekt angående ”Base Erosion and Profit Shifting”, 

også kaldet BEPS, som er det mest ambitiøse projekt, der nogensinde er blevet iværksat indenfor 

international skatteret. Formålet var bl.a. at genoprette tilliden til TP reglerne ved at præcisere og 

udbygge TP retningslinjerne så det sikres, at koncernernes brug af immaterielle rettigheder og 

resultatfordelingen heraf var udtryk for, at overskud beskattes i de lande, hvor de værdiskabende 

aktiviteter finder sted.  I oktober 2015 offentliggjorte OECD ”final reports” for action point 8 om 

immaterielle rettigheder og action point 8-9-10 om resultatfordeling, hvor OECD har foretaget en 

stor udbygning og landene, inklusiv Danmark, er påbegyndt den lokale implementering af de 

præciserede TP regler. Det er vigtigt, at selskaberne kender udviklingen af de præciserede TP 

regler, da selskaberne skal kunne anvende reglerne for at undgå langvarige skattekontroller om 

deres resultatfordeling.  

 

I Danmark har SKAT de seneste år haft stor fokus på selskabernes overholdelse af TP reglerne, 

samtidig med, at SKAT har været en aktiv deltager i OECD’s BEPS projekt. Antallet af sager og 

forhøjelser er steget markant de seneste år, og i 2014 blev der foretaget 76 indkomstforhøjelser, 

hvilket svarede til 20,3 mia. kr. Det skal bemærkes, at indkomstforhøjelserne ikke behøver at være 

endelige, idet selskaber har en mulighed for at påklage SKATs foretagne indkomstændringer 

(kendelser) til LSR, domstolene og/eller indgå i en forhandling mellem Danmarks og det 

pågældende udlands skattemyndigheder (MAP forhandlinger). 

 

Figur 1: Transfer Pricing indkomst forhøjelser (kendelser) i Danmark 2003-2014 

 

Kilde: Skatteministeriet, aktuelle skattetal, 

marts 2015 
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Det er især sager vedrørende køb og salg af immaterielle rettigheder, der har ført til de største 

indkomstforhøjelser de seneste år. I 2014 udgjorde disse sager 28 % af det samlede antal sager og 

38 % af det samlede forhøjelsesbeløb, hvilket tyder på, at selskaber og SKAT er uenige om, 

hvordan immaterielle rettigheder skal værdiansættes. SKAT kontrollerer, at immaterielle rettigheder 

og resultatfordelingen mellem landene sker i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer, så 

SKAT og danske selskaber vil i fremtiden skulle drøfte betydningen af OECD’s opdatererede TP 

regler. 

1.2 Problemformulering 

På denne baggrund vil afhandlingen foreholde sig til følgende problemformulering:  

Teoretisk analyse af udviklingen i OECD’s BEPS projekt ved opdatering af TP forhold om 

immaterielle rettigheder og resultatfordeling.  

 

For at kunne analysere problemformuleringen, er afhandlingen opdelt i følgende delområder. 

 

1. Formål og baggrund for OECD’s BEPS projekt, hvor fokus er på actions point 8 og 8-9-10, der 

har betydning for immaterielle rettigheder og resultatfordelingen i en koncern.   

2. For at forstå udviklingen i OECD, vil OECD’s gamle TPG kapitel 6 fra 1996 blive analyseret.  

Herunder analyseres den danske TP regulering, med henblik på forstå sammenhængen imellem  

OECD’s TPG og dansk skatteret.  

BEPS action point 8 - immaterielle rettigheder: 

3. Analyse af OECD udvikling af afsnit A - og D.2 i det nye kapitel 6 for immaterielle rettigheder, 

herunder discussion draft fra juli 2013, rådgivers holdninger hertil og OECD’s ændringer ved 

offentliggørelsen i oktober 2015.  

4. Analyse af OECD udvikling af afsnit D.3. og D.4. i det nye kapitel 6, hvor værdiansættelsen er 

meget usikker på værdiansættelsestidspunktet og de såkaldte ”Hard-to-value Intangibles”. Der 

foretages en analyse af discussion draft fra juni 2015, rådgivers holdninger hertil og OECD’s 

ændringer ved offentliggørelsen af D.3. og D.4 i oktober 2015.  

BEPS action point 8-9-10 – resultatfordelingen i den koncern: 

5. De immaterielle rettigheder påvirker resultatfordelingen i en koncern. Derfor analyseres  

OECD discussion draft fra december 2014 om action point 8-9-10 om ”resultatfordelingen i en 

koncern”, rådgivers holdninger hertil og OECD’s ændringer ved offentliggørelsen i oktober 

2015.  
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1.3 Afgrænsning og præcisering af afhandlingens fokusområder 

For at opnå en tilstrækkelig analysedybde vil afhandlingen indeholde en teoretisk analyse af 

udviklingen i OECD’s ”BEPS” projekt ved opdatering af TP forhold om immaterielle rettigheder og 

resultatfordeling. Der fokuseres på OECD action point 8 om immaterielle rettigheder samt action 

point 8-9-10 om resultatfordeling i koncernen skal ske i overensstemmelse med koncernselskabers 

værdiskabelse. Der afgrænses fra andre action points i OECD’s BEPS projekt end de ovennævnte.  

 

SKATs juridiske vejledning har cirkulære status og er SKATs opfattelse af forholdene, men afsnit 

C.D.11 om TP fra januar 2016 (2016-1) er ikke opdateret og henviser stadig til OECD transfer 

pricing guidelines, (herefter TPG), fra 2010. Da afhandlingen fokuserer på udviklingen, vil der ikke 

ske en gennemgang af den juridiske vejledning, i stedet vil afhandlingen fokusere på forhold ved 

OECD’s BEPS projekt med fokus på de immaterielle rettigheder. OECD’s BEPS projekt og action 

points vil blive implementeret af knapt 90 lande. Der vil ikke ske behandling af udenlandske lokale 

regler som f.eks. lokale regler i BRIK-landene
1
, som kan fravige fra OECD’s TP regler.  

 

Afhandlingen har betydning for f.eks. danske moderselskaber underlagt fuld dokumentationspligt 

for transaktioner med dets 100 % ejede udenlandske datterselskab, der minder om aktieselskaber.  

 

For at få tilstrækkeligt analysedybde er der ikke udarbejdet en case, og der afgrænses fra told, 

moms, medarbejderforhold og selskabsretlige forhold. Ligesom der afgrænses for forhold med 

fysiske personer, faste driftssteder og interessentskaber m.v. Afhandlinger vil derudover heller ikke 

indeholde en værdiansættelse af eventuelle overdragne immaterielle rettigheder, da dette er en 

afhandling i sig selv.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i retningslinjer og tilgængelig information, som er offentlig 

tilgængelig indtil 15.april 2016. Der ses således bort fra retningslinjer og offentlig information, som 

er udgivet efter denne dato.  

 

Afhandlingen afgrænser sig fra Cost Contribution Arrangements (CCA), som også er en del af 

action point 8. Der afgrænses ligeledes fra behandlingen af profit split, da OECD’s arbejde med 

profit spilt er i gang og først forventes afsluttet i 2017.  

 

                                                      
1 BRIK-landene: Brasilien, Rusland, Indien og Kina 
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1.4 Metode 

Afhandlingen udarbejdes på baggrund af den retsdogmatiske metode, da formålet er at 

systematisere, beskrive og fortolke/analysere
2
 gældende ret som følge af OECD’s ændringer/ 

præciseringer i TP retningslinjerne vedrørende kontrollerede transaktioner af immaterielle 

rettigheder på tværs af landegrænser. Da afhandlingen vil analysere udviklingen i OECD’s 

retningslinjer, hvor formålet var at foretage ændringer/præciserer af de gamle retningslinjer, med 

henblik på at forebygge multinationale koncerners muligheder for BEPS, vil Retspolitik
3
 ligeledes 

have betydning for afhandlingen.  

 

Afhandlingen benytter sig primært af sekundært kvalitativt data
4
 i form love, retningslinjer, 

diskussionsudkast og eksterne kommentarer hertil.  

1.5 Kildekritik 

Der anvendes primært sekundær litteratur i afhandlingen, hvorunder der inddrages eksterne 

kommentarer fra Deloitte og KPMG for at give OECD’s publikationer modspil, og illustrere 

hvordan opdateringsprocessen tager form med input fra interessenter. KPMG og Deloitte er to 

anderkendte internationale rådgivningsfirmaer med stor erfaring i TP forhold. Deres kommentarer 

til OECD’s publikationer kan afspejle subjektivitet, da de repræsenterer egne interesser. Rådgivere 

arbejder for selskaberne, og derfor vil rådgivere hele tiden forsøge at påvirke retningslinjerne til 

selskabernes fordel. Ydermere vil rådgivere tale for løsninger, som medfører mere arbejde for dem. 

Men de eksterne rådgivers kommentarer indeholder vigtig information, da de belyser selskabernes 

holdninger hertil, og det er selskaberne, der efterfølgende skal overholde reglerne.        

 

OECD’s publikationer i forbindelse med action points 8 og 8-9-10 er udarbejdet af ”Working Party 

no. 6 on Taxation of Multinational Enterprises”, herefter WP6, som er en arbejdsgruppe under 

OECD, med ansvar for bl.a. immaterielle rettigheder og resultatfordelingen i en koncern. WP6 

består af repræsentanter for samtlige medlemsstater i OECD. Formålet er således at udvikle 

retningslinjer, som tilgodeser samtlige interessenter – både skattemyndigheder og selskaber i lande 

med vidt forskellige politiske, økonomiske og kulturelle baggrunde. OECD’s publikationer skal ses 

i lyset heraf, hvilket har betydning for publikationernes ordvalg og formuleringer.  

 

                                                      
2
 Nielsen, R. og Tvarnø, C. (2011), Retskilder og retsteorier, s. 28  

3
 Nielsen, R. og Tvarnø, C. (2011), Retskilder og retsteorier, s. 29 

4
 Andersen, I. (2010), Den skinbarlige virkelighed, s. 150 
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Formål og baggrund for OECD BEPS projekt, hvor fokus er på actions point 8 og 8-9-10, som 

har betydning for immaterielle rettigheder og resultatfordelingen i en koncern 

 

For at forstå i hvilken grad der var behov for en opdatering/præcisering af OECD’s gamle 

retningslinjer om immaterielle rettigheder, vil OECD’s gamle TPG kapitel 6 fra 1996 blive 

analyseret. Den danske TP regulering vil også blive analyseret, med henblik på at forstå 

sammenhængen imellem OECD’s TPG og dansk lovgivning.  

 

Action point 8 – immaterielle rettigheder 

Analyse af OECD’s udvikling af det nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder, herunder 

diskussionsudkast, rådgivers holdninger og OECD’s ændringer ved arbejdet med action point 8. 

 

Kapitel 4: Analyse af det nye kapitel 6 sektion A- D.2 (immaterielle rettigheder) 

 

Kapitel 5: Analyse af det nye kapitel 6 sektion D.2 – D.4 (HTVI) 

Action point 8-9-10 – resultatfordelingen i en koncern 

De immaterielle rettigheder påvirker resultatfordelingen i en koncern. Derfor analyseres OECD’s 

udvikling af action point 8-9-10 om resultatfordelingen i en koncern, herunder diskussionsudkast, 

rådgivers holdninger og OECD’s ændringer ved offentliggørelsen i oktober 2015. 

1.6 Struktur 

Som det fremgår af indledningen, er formålet med TP reglerne at forebygge, at multinationale 

koncerner ikke overfører indtjening fra et land til et andet, uden at det sker på armslængdevilkår 

(BEPS). Flere koncernforbundne selskaber har misbrugt TP reglerne og har derved haft en forkert 

prisfastsættelse af koncernens kontrollerede transaktioner, som er anvendt til at flytte indkomst fra 

et højskatteland til et lavskatteland, hvor selskabet har begrænset økonomisk aktivitet. For at 

genoprette tilliden til TP reglerne ville OECD og G20-landene udbygge og præcisere 

retningslinjerne med henblik på at sikre, at overskud beskattes, der hvor de værdiskabende 

aktiviteter finder sted. På denne baggrund vil afhandlingen analysere udviklingen i OECD’s BEPS 

projekt, med fokus på de TP mæssige forhold af immaterielle rettigheder og resultatfordelingen i en 

koncern. Afhandlingen vil behandle dette med følgende struktur.  
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1.7 Anvendte forkortelser 

 
Lov forkortelser:  

 

LL 

SFL 

SKL 

SL 

 

Andre forkortelser: 

  

OECD                    

G20   

                    

BEPS                     

MAP                      

WP6                       

TP                           

TPG                        

HTVI                      

R&D                       

CUP                      

TNMM                

DCF 

 

  

Organization for Economic Co-operation and Development 

Group of Twenty is an international forum for the governments 

and central banks governors from 20 major economies 

Base Erosion and Profit Shifting 

Mutual agreement procedure 

Working party no.6 on the Taxation on Multinational Enterprises 

Transfer Pricing 

Transfer Pricing Guidelines 

Hard-to-value intangibles 

Research and development 

Comparable uncontrolled price  

Transactional net margin method 

Discounted Cash Flow  

Ligningsloven 

Skatteforvaltningsloven 

Skattekontrolloven 

Statsskatteloven 
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2. BEPS projektets udvikling af retningslinjer om immaterielle rettigheder og 

resultatfordelingen i en koncern 

Dette kapitel omhandler formålet og baggrunden for OECD’s BEPS projekt samt OECD’s 

vurdering ved OECD’s offentliggørelse af nye kapitler for action point 8 om immaterielle 

rettigheder og action point 8-9-10 om, at resultatfordelingen i en koncern skal ske i 

overensstemmelse med selskabernes værdiskabelse. Fokus i kapitlet vil således være på de 

relevante områder, som har betydning for immaterielle rettigheder i kontrollerede transaktioner, og 

resultatfordelingen i en koncern. Kapitlet vil indledningsvis beskrive formålet og bagrunden for 

BEPS projektet. Derefter vil formålet og bagrunden for action points 8, 9 og 10 om immaterielle 

rettigheder blive gennemgået. Afslutningsvis vil OECD’s vurderinger ved offentliggørelsen af de 

færdige rapporter i oktober 2015 gennemgås. 

2.1 Formål og baggrund for BEPS projektet 

OECD har gennem tiderne dannet grundlag for et stort internationalt samarbejde på skatteområdet, 

som har resulteret i flere fælles principper og et hav af dobbeltbeskatningsaftaler. Det viser sig dog, 

at globaliseringen hele tiden kræver, at man reviderer, tilpasser og opdaterer de internationale 

retningslinjer således, at de lever op til nutidens problemstillinger. Globaliseringen kræver globale 

løsninger, og derfor er OECD og G20-landende enige om, at der er behov for klare og ensartede 

retningslinjer på skatteområdet, som giver selskaber og skattemyndigheder trygge rammer at virke 

under. International skatteret er derfor et nøgleord, hvis man fremadrettet vil sikre global 

økonomisk vækst.
5
   

  

Globaliseringen og digitaliseringen har de seneste år åbnet nye muligheder for skatteplanlægning, 

hvor multinationale koncerner har stor fokus på at identificere og opdage lovlige arbitrage 

muligheder og udforske grænserne for lovlig skatteplanlægning. Trenden har givet multinationale 

koncerner nye muligheder for at minimere skattebyrden betydeligt, hvilket har ført til en anspænt 

situation, hvor borgerne er blevet mere opmærksomme på, at multinationale koncerner skal betale 

en rimelig andel i skat i de lande, hvor de har deres aktiviteter og tjener deres penge. Hvis 

virksomhedens effektive skatteprocent bliver anset for at være for lavt, kan det have negativ effekt 

på virksomhedens omdømme. Samtlige interessenter er opmærksomme på problemet, som 

medfører, at staten ikke modtager de skattebetalinger som den er berettiget til, hvilket udgør en 

trussel mod finansieringen af velfærdsstaten og hæmmer økonomisk vækst. Regningen bliver sendt 

videre til de almindelige skatteborgere, som således skal bære en større del af skattebyrden.  Den 

                                                      
5
 OECD juli 2013, Action Plan on Base Erosion and Profit Shitfing, s. 7 
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aggressive skatteplanlægning er ligeledes konkurrenceforvridende overfor nationale virksomheder, 

som ikke har samme muligheder for at flytte overskuddet til lavskattelande for at reducere skatten. 

BEPS udgør således en trussel imod den frie konkurrence, som normalt anses for at give størst 

samfundsnytte.
6
  

 

BEPS projektet er det mest ambitiøse projekt, der nogensinde er blevet iværksat indenfor 

international skatteret. Projektet er OECD’s hidtil største projekt og indeholder også den største 

opdatering af OECD’s TPG hvor størstedelen af kapitlerne er fra 1995-1997. Introduktionen af 

kapitel 9 om ”business restructuring” fra 2010 har sammen med mangler og svagheder i de øvrige 

kapitler vist et behov for at begrænse mulighederne for BEPS.  

 

BEPS er en betegnelse af den skatteplanlægning, som multinationale koncerner benytter sig af med 

henblik på at minimere koncernens samlede skattebetalinger. Begrebet henviser til koncerninterne 

omstruktureringer på tværs af landegrænser, hvor aktiver flyttes uden efterlevelse af 

armslængdevilkårene. Med dette flyttes den skattepligtige indkomst, som er tilknyttet det 

pågældende aktiv til et andet land, hvor koncernen har begrænset aktivitet og skattetrykket er 

lavere.  

 

For immaterielle rettigheder er BEPS situationer f.eks. hvor den koncerninterne pris for solgte 

immaterielle rettigheder eller betalingen for anvendelsen af immaterielle rettigheder adskiller sig fra 

betalingen mellem uafhængige parter, hvorved koncernen reelt ikke overholder armslængde 

princippet. Koncernen kan have fastsat en for høj eller for lav pris, som adskiller sig fra priser og 

vilkår mellem uafhængige parter. Prissætningen og resultatfordelingen i koncernen kan føre til en 

dobbelt ikke-beskatning eller en beskatning, som er mindre end beskatningen ville have været 

mellem uafhængige parter.  

2.2 OECD’s BEPS rapport og action points 8 og 8-9-10 

Den 12. februar 2013 udgav OECD BEPS rapporten, hvor problemet vedrørende multinationale 

koncerners aggressive skatteplanlægning blev anderkendt. Det fremgik af rapporten, at 

multinationale koncerner misbruger TP til at opnå en lavere koncernbeskatning, og at de overfører 

immaterielle rettigheder til lande, hvor de har begrænset aktivitet og skattetrykket er lavere.
7
  

 

                                                      
6
 OECD 2013, Action Plan on Base Erosion and Profit Shitfing, s. 8 

7
 OECD 2013, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 13 
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For at komme problemet til livs udgav OECD i samarbejde med G20-landene en ”Action Plan on 

Base Erosion and Profit Shifting” (herefter action plan), den 19.juli 2013. Action planen havde tre 

primære formål. For det første ønskede man overensstemmelse mellem landenes regler om 

grænseoverskridende aktiviteter således, at der udvikles ensartede retningslinjer indenfor 

selskabsbeskatning på et internationalt niveau. For det andet vil man genoprette retningslinjernes 

oprindelige hensigter, som skal sikre substans imellem risiko og afkast, som medfører, at 

økonomisk aktivitet beskattes der, hvor den finder sted. For det tredje skal de nye retningslinjer 

sikre gennemsigtighed, hvor der stilles krav til dokumentation og offentliggørelse, som skal danne 

grundlag for sikkerhed og forudsigelighed for selskaber og myndigheder.
8
 Disse tre hovedformål 

med BEPS projektet, skal opnås gennem 15 action points, som fremgår i illustrationen nedenfor. 

Actions points 8, 9 og 10 er fremhævede, da afhandlingen udelukkende fokuserer på disse.  

 

Figur 2: BEPS action plan – de 15 action points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis det ikke lykkes at udvikle fælles effektive løsninger indenfor en overskuelig tidshorisont, er 

der risiko for, at enkelte lande føler sig tvunget til at tage ensidige beslutninger, med henblik på at 

beskytte eget skatteprovenu, hvilket kan medføre et globalt skattekaos i form af unødvendig 

usikkerhed og uændrede dobbeltbeskatningsproblemer. Derfor har det stor betydning, at OECD og 

                                                      
8
 OECD 2013, Action Plan on Base Erosion and Prodit Shitfing s. 13-14. 
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G20-landende finder løsninger på de ovenfor stående problemstillinger. G20-landene understregede 

betydningen af dette med følgende udtalelse i 2012: 

 

” Despite the challenges we all face domestically, we have agreed that multilateralism is of even 

greater importance in the current climate, and remains our best asset to resolve the global 

economy’s difficulties”
9
  

 - (G20, 2012) 

2.2.1 Udvalgte dele af action points 8, 9 og 10 om immaterielle rettigheder 

I min afhandling vil jeg fokusere på udvalgte dele af action point 8, 9 og 10 for derved at analysere 

udviklingen af retningslinjerne for immaterielle rettigheder og resultatfordelingen i en koncern. 

Med dette vil jeg opnå viden, der er med til at sikre, at TP resultaterne er i overensstemmelse med 

den værdiskabelse, som skabes i de pågældende koncernselskaber.  

 

Action point 8 omhandler immaterielle rettigheder, hvor der skal udvikles retningslinjer for at 

undgå, at immaterielle rettigheder overdrages imellem koncernforbundene selskaber, uden at 

handlen foregår på markedsvilkår, også kaldet armslængdevilkår. For at opfylde dette, skal der 

vedtages en bred og klar afgrænset definition af immaterielle rettigheder, der skal sikre, at prisen er 

korrekt fordelt i overensstemmelse med værdiskabelsen, såfremt der sker en overførsel af 

immaterielle rettigheder mellem koncernforbundne selskaber. Derudover skal TP retningslinjerne 

udvikles således, at særlige værdiansættelsesmetoder indføres for immaterielle rettigheder, som er 

meget svære at værdiansætte (Herefter, HTVI, Hard-to-value intangibles).  

 

Action point 9 omhandler risici og kapital. Der skal udvikles retningslinjer, som skal forhindre 

overførsel af risici eller fordeling af overdreven kapital internt i koncernen. En forudsætning for, at 

dette kan gennemføres er, at TP retningslinjerne bliver vedtaget med henblik på at sikre, at 

upassende afkast ikke tilfalder de forkerte koncernselskaber, som ikke bærer de reelle risici 

forbundet hermed. Udviklingen af de nye retningslinjer skal som udgangspunkt følge 

grundsætningen om, at overskud skal beskattes, der hvor værdierne opstår.
10

  

 

Action Point 10 omhandler andre transaktioner med høj risiko. Der skal udvikles retningslinjer for 

transaktioner, som aldrig eller meget sjældent vil forekomme mellem uafhængige parter. Dette 

                                                      
9
 OECD 2013, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 11 

10
 OECD 2013, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 20 
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forudsætter ligeledes, at generelle eller særlige retningslinjer bliver vedtaget med henblik på at 

klarlægge de omstændigheder, hvor de omtalte transaktioner kan re-karakteriseres.
11

 

2.3 OECD’s vurdering ved offentliggørelsen af ”Final reports” i oktober 2015 

På blot to år har det lykkedes OECD og G20-landene, gennem dialog, åbenhed, og samarbejde, at 

udarbejde ”final reports” på alle 15 action points, som indeholder nye eller forbedrede 

internationale standarder, såvel som konkrete retningslinjer at komme BEPS problemstillinger til 

livs.
12

 Med dette er der udarbejdet omfattende løsninger på grundlæggende problemstillinger. BEPS 

projektets arbejdsproces er illustreret i figur 3 nedenfor.  

 

Figur 3: BEPS projektet – arbejdsprocessen  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Formålet var at genoprette tilliden til skattesystemerne med at udvikle retningslinjer som sikrer, at 

overskud beskattes der, hvor de værdiskabende aktiviteter finder sted. OECD og G20-landende har 

samarbejdet på lige fod med flere udviklingslande, som alle har ydet en stor og enestående indsats 

for at nå i mål. Flere end 60 lande har aktivt deltaget i projektet, hvor interessenter, virksomheder 

og borgere er kommet med over 12.000 sider af kommentarer til de 23 offentlige discussion drafts, 

som er blevet diskuteret i 11 offentlige høringsrunder. Derudover har der været over 40.000 

medseere på OECD’s BEPS webcasts på deres hjemmeside.  

 

TP retningslinjerne er også udviklede og opdaterede i forhold til immaterielle rettigheder og 

resultatfordelingen i en koncern. OECD har via action points 8 og 8-9-10 udbygget og præciseret 

TPG kapitel 6 om immaterielle rettigheder og HTVI, samt TPG kapitel 1 om brugen af 

                                                      
11

 OECD 2013, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 20-21 
12

 OECD 2015, Explanatory Statement, s.4 
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armslængdeprincippet, som skal sikre, at resultatfordelingen sker i overensstemmelse med 

værdikabelsen i koncernen.  

   

Da retningslinjerne, som er udviklede i forbindelse med BEPS projektet er implementerede de 

respektive lande, vil det være nemmere at beskatte økonomisk overskud der, hvor de værdiskabende 

aktiviteter finder sted.  En større gennemsigtighed vil sikre, at skattemyndighederne effektivt kan 

opretholde lovgivningen. Det er af stor betydning, at der de kommende år fokuseres på at støtte 

implementeringen i de forskellige lande samtidig med at hensigten og virkningerne overvåges. De 

nye retningslinjer vil minimere risikoen for dobbeltbeskatning, forebygge konflikter mellem 

selskaber og skattemyndigheder, og mekanismer vil etableres, som opretholder og overvåger, at 

retningslinjerne overholdes.  

2.4 Delkonklusion 

OECD og G20-landede udgav i februar 2013 BEPS rapporten, hvor problemet vedrørende 

multinationale koncerners skatteplanlægning blev anerkendt. Bl.a. blev der konstateret, at flere 

multinationale koncerner misbruger TP-reglerne, til at opnå en kunstig lav koncernbeskatning, hvor 

resultat og immaterielle rettigheder flyttes til lande, hvor koncernen har en lavede beskatning. For at 

komme problemet til livs udgav OECD i juli 2013 en ”action plan”, hvis formål var at udvikle 

retningslinjer som sikrer, at overskud beskattes der hvor de værdiskabende aktiviteter finder sted.  

 

Action points 8 og 8-9-10 omhandler immaterielle rettigheder og resultatfordelingen i en koncern. 

Formålet var at udvikle retningslinjer som sikrer, at kontrollerede transaktioner med immaterielle 

rettigheder forgår på armslængdevilkår og at resultatfordelingen er i overensstemmelse med 

værdiskabelsen i koncernen.  

 

På blot to år, lykkedes det OECD og G20-landende at udarbejde ”final reports” på samtlige 15 

action points, som blev offentliggjorte i oktober 2015. Implementeringsarbejdet er således i gang i 

de respektive lande i øjeblikket. De nye retningslinjer vil minimere risikoen for dobbeltbeskatning, 

samtidig med at konflikter mellem selskaber og skattemyndigheder forbygges. Da dette er gjort, vil 

det være nemmere at beskatte økonomisk overskud der, hvor de værdiskabende aktiviteter finder 

sted.   

 

 

 



 Transfer Pricing – immaterielle rettigheder og resultatfordeling  
________________________________________________________________________________ 

18 
 

3. Analyse af OECD’s gamle TPG kapitel 6 om immaterielle rettigheder 

For at kunne analysere udviklingen i OECD’s nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder, vil dette 

kapitel have en kort analyse af OECD’s gamle TPG kapitel 6 for at kortlægge indholdet heraf, og 

finde ud af, hvorfor der var behov for en opdatering. For at forstå den historiske sammenhæng, vil 

kapitlet blive indledt med udviklingen i OECD’s TP retningslinjer, ligesom den danske TP 

regulering bliver præsenteret.   

3.1 Udviklingen i OECD’s TPG 

OECD’s modeloverenskomst består af vejledende retningslinjer, som omhandler 

beskatningsforhold på tværs af landegrænser. Tidligere var modeloverenskomstens primære fokus 

at sikre, at virksomheder så vidt muligt undgik dobbeltbeskatning, som er hæmmende for 

økonomisk vækst.  Som det fremgik af afhandlingens kapitel 2, har OECD’s BEPS projekt ændret 

fokusområdet til at sikre, at selskaber ikke misbruger TP reglerne til at nedbringe eller helt undgå 

beskatning ved f.eks. at have anvendt en forkert prisfastsættelse for koncernens immaterielle 

rettigheder. Skat skal betales i de lande, hvor værdien skabes, og koncernselskaber skal heller ikke 

kunne indgå skatteaftaler, der i urimeligt omfang giver dem konkurrencefordele som uafhængige 

selskaber ikke kan opnå. OECD reviderer og opdaterer deres retningslinjer i TPG med henblik på at 

imødekomme de udfordringer, som globaliseringen medfører. TP retningslinjerne bygger på 

armslængdeprincippet, som er defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9 § 1:  

 

”[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”
13

 

 

Såfremt en kontrolleret transaktion mellem koncernselskaber ikke er foretaget på armslængdevilkår, 

som ville være opnået mellem to uafhængige parter, skal der foretages en korrektion, som skal 

sikre, at resultatfordelingen i koncernen beskattes i overensstemmelse med selskabernes 

værdiskabelse. Mens armslængdeprincippet bliver defineret i modeloverenskomstens artikel 9 § 1, 

har OECD udarbejdet en særskilt supplerende vejledning i brugen af armslængdeprincippet, TPG, 

der giver hjemmel til at foretage en korrektion. Sammenhængen mellem OECD 

modeloverenskomsten og TPG ses i figur 4 nedenfor:  

                                                      
13

 OECD 2014, OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, article 9, § 1  
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Figur 4: Illustrativ sammenhæng mellem OECD’s modeloverenskomst og TPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

OECD udgav deres første praktiske retningslinjer til implementering af armslængeprincippet i 1979, 

da de udgav rapporten ”The OECD Transfer Pricing for Multinational Enterprises and Tax 

Administration”. Retningslinjerne blev vedtaget i den oprindelige version i 1995. Flere kapitler blev 

revideret og opdaterede i årene 1996-1997, herunder kapitel 6 om immaterielle rettigheder, som 

blev opdateret i 1996. Den seneste opdatering af retningslinjerne blev foretaget i 2010, som dog 

ikke medførte ændringer i kapitel 6 om immaterielle rettigheder. Kapitel 6 er således ikke 

opdatereret de seneste 20 år. Den teknologiske udvikling har revolutioneret det globale 

handelsmønster siden da, og derfor er der behov for opdateringer og præciseringer af teksten i 

OECD TPG kapitel 6.   

3.2. Dansk TP regulering 

I 1998 tabte skatteministeriet en principiel sag om rentefiksering i højesteret, som efterfølgende fik 

afgørende betydning for TP lovgivningen i Danmark. Højesteret konkluderede ved dommen TfS 

1998. 199 H Bagenkop Gullestrup Nielsen, at der ikke i Statsskatteloven (herefter SL) § 4 eller i 

skattelovgivningen i øvrigt, var hjemmel til at fiksere en rente ved et rentefrit lån, udover i tilfælde 

hvor de foretagne dispositioner er tilsigtet en omgåelse af skattelovgivningen. Det havde hidtil 

været SKATs opfattelse, at SL § 4 og § 6 gav skattemyndighederne hjemmel til at foretage 

korrektioner, såfremt koncerninterne transaktioner ikke var på armslængdevilkår. Højesterets dom 

underkendte dette, og derfor anerkendte SKAT, at der var behov for at lovfæste 

armslængdeprincippet i dansk ret. Dette medførte indførsel af LL § 2 (armslængdeprincippet) og 



 Transfer Pricing – immaterielle rettigheder og resultatfordeling  
________________________________________________________________________________ 

20 
 

SKL § 3 B (oplysnings- og dokumentationspligten) i 1998. Danmark fik med dette, et selvstændigt 

TP regelsæt bestående de tre komponenter som fremgår af figuren nedenfor
14

:  

 

Figur 5: Sammenhæng i selskabers oplysnings- og dokumentationspligt af armslængdeprincippet 

 

 

 

 

 

 

                       

                          

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.1 Skatteansættelsesfrister for kontrollerede transaktioner 

Skatteforvaltningslovens (SFL) § 26 indeholder fristene for ordinær skatteansættelse i Danmark, om 

hvilket det skal bemærkes, at der er forlænget ligningsfrist for TP sager, der ofte er mere komplekse 

end rene danske skatteforhold. For kontrollerede transaktioner udløber den ordinære ansættelsesfrist 

i det 6. år efter indkomstårets udløb, jf. SFL § 26 stk. 5. Fristen gælder også, hvis selskabet ønsker 

at få ændret sin skatteansættelse af kontrollerede transaktioner. En indkomstændring foretages ved 

at skatteansættelsen fremsendes i agter (skattemyndighedernes ændringsforslag), som skal ske 

senest den 1.maj i det 6. år efter indkomstårets udløb. Selve kendelsen skal være foretaget senest 

den 1. august samme år, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af denne 

frist er imødekommet. Figur 6 nedenfor viser hovedreglen for SKATs mulighed for at varsle og 

foretage ændringer vedrørende indkomståret 2010, som udløber henholdsvis 1. maj (absolut frist) 

og 1.august (dynamisk frist) 2016. Indkomstændringen kan omfatte flere år, f.eks. indkomstårene 

2010-2013. 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Hansen Anders O., Transfer Pricing i praksis, s. 28 

Armslængdeprincippet (LL § 2) 

Oplysningspligt (SKL § 3 B) Dokumentationspligt (SKL § 3 B) 
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Figur 6: Den tidsmæssige hovedregel for hvornår SKAT senest kan ændre indkomståret 2010 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af teksten i OECD’s nye kapitel 6, at teksten erstatter den oprindelige tekst. I den 

juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.1 (2016-1) omtaler SKAT dette som, at OECD har foretaget en 

præcisering og uddybning af beskrivelsen af armslængdeprincippet i OECD’s TPG. Dette betyder at 

SKAT ved implementering af OECD’s opdaterede kapitel 6 om immaterielle rettigheder, kan 

anvende den opdaterede tekst når SKAT, indenfor skatteansættelsesfristerne, foretager bagudrettede 

TP korrektioner, f.eks. ændring af et koncerninternt salg af immaterielle rettigheder i 2012.  

3.3 OECD’s TPG 2010 kapitel 6 om immaterielle rettigheder 

Kapitel 6 i OECD’s retningslinjer fra 2010 omhandler immaterielle rettigheder. Retningslinjerne 

fremgår af SKATs juridiske vejledning fra januar 2016 (2016-1), som SKAT dog vil opdatere frem 

til juli 2016 udgaven af den juridiske vejledning (2016-2). OECD’s oprindelige kapitel 6 er meget 

kort og det skyldes, at de seneste opdateringer er foretaget i 1996, på et tidspunkt, hvor mange af 

OECD-landene har haft egne nationale TP lovgivninger. Med henblik på at gøre kapitel 6 

anvendeligt i så mange nationale regelsæt som muligt, fremstår kapitel 6 relativt overordnet og 

udetaljeret. Der savnes bl.a. flere retningslinjer i værdiansættelse af ikke færdigudviklede 

immaterielle rettigheder.  

 

Kapitel 6 består af vejledende retningslinjer til fastsættelse af armslængdepriser ved koncerninterne 

overførsler af immaterielle rettigheder samt betaling for brugen heraf, som anvendes til 

kommercielle formål, herunder marketingsaktiviteter. Kapitlet drøfter også de udfordringer, som 

kan opstå, da marketingsaktiviteter udføres af andre koncernselskaber end den juridiske ejer af de 

involverede varemærker og handelsnavne. Kapitlet er inddelt i fire hovedafsnit (A-D), som fremgår 

af figur 7, nedenfor. 

 

 

1.maj 2016 1.aug. 2016 

Ændring varslet i 
agter 

Ændring foretaget i 
kendelse 

2010 
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Figur 7: Stukturen i det gamle kapitel 6 om immaterielle rettigheder 

Sektion Omhandler 

A Introduktion, hvor definitionen på immaterielle rettigheder fremgår 

B Den gamle inddeling af immaterielle rettigheder 

C Anvendelse af armslængdeprincippet: 

- Identificering af aftaler ved overførsel af immaterielle rettigheder 

- Beregning af armslængdepriser 

- Armslængdepriser da værdien er meget usikker på overdragelsestidspunktet 

D Marketingsaktiviteter som udføres af andre koncernselskaber end den juridiske ejer af de 

immaterielle rettigheder 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det gamle kapitel 6 bliver analyseret nedenfor. Analysen starter med definitionen af immaterielle 

rettigheder, hvorefter manglerne, som underbygger behovet for en opdatering af retningslinjerne 

understreges og forklares.  

3.3.1 OECD’s gamle definition af de immaterielle rettigheder 

OECD’s retningslinjer fra 2010 har følgende definition på immaterielle rettigheder:  

 

”..the term ”Intangible property”
15

 includes rights to use industrial assets such as patents, 

trademarks, trade names, designs or models. It also includes literary and artistic property rights, 

and intellectual property and trade secrets”
16

 

 

Definitionen indeholder eksempler på immaterielle rettigheder, og må siges at være meget bred og 

åben. Der mangler en definering af ordet ”industrielle aktiver”, som kan bestå af fysiske, finansielle 

og immaterielle aktiver. OECD har valgt en bred definition for at reducere risikoen for, at vigtige 

immaterielle rettigheder ikke kunne rummes heri, men definitionen er således ikke entydig nok, 

hvilket understreger behovet for en præcisering af de immaterielle rettigheder.  

 

                                                      
15

OECD anvender ordet ”Intangible property” for immaterielle rettigheder indenfor Transfer Pricing. 
16

 OECD TPG 2010, s.191, afsnit 6.2  



 Transfer Pricing – immaterielle rettigheder og resultatfordeling  
________________________________________________________________________________ 

23 
 

Kapitlet fokuserer på forretningsrettigheder bestående af immaterielle rettigheder, som knytter sig 

til kommercielle rettigheder. Begrebet kommercielle immaterielle rettigheder fremstår som ét 

samlet hovedbegreb, som kan opdeles i to kategorier:  

 

 Immaterielle produktionsrettigheder (trade intangibles) 

 Immaterielle marketingsrettigheder (marketing intangibles) 

 

Fælles for de to kategorier er, at de er juridisk beskyttede. Retningslinjerne definerer også en tredje 

kategori af immaterielle rettigheder, nemlig intellektuelle rettigheder (intellectual property), som 

ikke har juridisk beskyttelse og kan knytte sig til produktionen såvel som marketingsdelen. 

Sammenhængen imellem kategorierne fremgår af figur 8 nedenfor. 

 

Figur 8: Den gamle inddeling af immaterielle rettigheder                    

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Kommercielle immaterielle rettigheder fremstår som et samlet hovedbegreb for de forskellige typer 

af immaterielle rettigheder og omfatter patenter, know-how, design og modeller. De anvendes i 

forbindelse med produktion af varer eller levering af tjenesteydelser, såvel som immaterielle 

rettigheder, som udgør forretningsmæssige rettigheder, der er overført til kunden eller anvendt i 

driften (f.eks. computer software)
17

. 

 

Immaterielle produktionsrettigheder er kommercielle rettigheder, som falder udenfor kategorien 

immaterielle marketingrettigheder. Begrebet henviser typisk til risikofyldte og omkostningstunge 

udviklingsaktiviteter (R&D), hvor udvikleren vil forsøge at dække de afholdte omkostninger med at 

opnå et overskud gennem efterfølgende slag af produktet, servicekontrakter eller licensaftaler.
18

   

 

                                                      
17

 OECD TPG 2010, s. 192, afsnit 6.3 
18

 OECD TPG 2010, s. 192, afsnit 6.3 
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Immaterielle marketingsrettigheder omfatter varemærker og handelsnavne, som bidrager til den 

erhvervsmæssige udnyttelse af et produkt eller tjeneste, kundelister, distributionskanaler, unikke 

navne, symboler eller billeder, som har en vigtig salgsfremmende værdi for produktet. Nogle 

immaterielle marketingsrettigheder (f.eks. varemærker) kan være beskyttede af love i det 

pågældende land, således at de kun kan anvendes såfremt, at ejeren har givet tilladelse hertil. 

Værdien af disse immaterielle marketingsaktiver afhænger af flere faktorer som f.eks. varemærkets 

omdømme og troværdihed, eller kvaliteten af den vare og tjeneste som er leveret af varemærket 

gennem tiderne.
 19

 

 

Forskellen imellem immaterielle produktions- og marketingsrettigheder kan illustreres med at 

sammenligne patenter og varemærker. Patenter knytter sig grundlæggende til produktionen af varer 

(immaterielle produktionsrettigheder), mens varemærker anvendes til markedsføring af varer eller 

ydelser (immaterielle marketingsrettigheder). Et patent giver ejeren en eksklusiv ret til at benytte en 

opfindelse i en begrænset tidsperiode, mens et varemærke kan benyttes i en ubestemt tidsperiode.
20

   

 

Intellektuelle rettigheder såsom know-how og forretningshemmeligheder kan både være 

immaterielle rettigheder som knytter sig til produktionen og marketingsdelen. Know-how og 

forretningshemmeligheder er egenudviklet information eller viden, som støtter eller fremmer den 

forretningsmæssige aktivitet, uden at være juridisk beskyttet på samme måde som patenter eller 

varemærker.
21

  

3.3.2 Mangler i det gamle kapitel 6, som underbygger behovet for en opdatering  

Det gamle kapitel 6, afsnit C, redegør for, at armslængdepriser skal opnås med udgangspunkt i de 

grundlæggende principper som fremgår af TPG kapital 1-3. Armslængeprisen bestemmes ud fra, 

hvad kunne være opnået mellem uafhængige parter i en sammenlignelig situation. Armlængdepriser 

ved kontrollerede transaktioner skal således findes ved hjælp af en sammenlignelighedsanalyse, 

hvor der bliver taget højde for samtlige relevante faktorer og omstændigheder. Kapitlet nævner intet 

om markedsafhængige forhold, koncernsynergier eller koncernintern flytning af arbejdsstyrker, som 

ikke i sig selv kategoriseres som immaterielle rettigheder, men påvirker værdien af andre 

immaterielle rettigheder, og derfor skal inddrages og korrigeres for i sammenlignelighedsgrundlaget 

når armslængdepriserne fastsættes. 

                                                      
19

 OECD TPG 2010. s. 192, afsnit 6.4 
20

 OECD TPG 2010. s. 194, afsnit 6.8 
21

 OECD TPG 2010. s. 193, afsnit 6.5 
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Koncernselskaberne, som anvender og bidrager til de immaterielle rettigheder, skal modtage 

passende armslængdekompensation i henhold til deres bidrag. Det fremgår ikke af det gamle 

kapitel, hvilke funktioner er mere værdiskabende end andre. Da dette ikke uddybes, er det svært at 

afgøre, hvilken kompensation skal gives til de involverede koncernselskaber. 

 

Faktorer, som har betydning for fastlæggelsen af armslængdeprisen, fremgår af afsnit C.3. Samtlige 

relevante faktorer skal indgå i en beregning af den fremtidige forventede værdi af de immaterielle 

rettigheder. En NPV-værdiansættelsesmodel kan anvendes til denne beregning.
22

 Delelementerne, 

som skal indgå i denne beregning fremgår dog ikke, og derfor er retningslinjerne ikke præcise nok. 

 

Fastlæggelse af armslængdepriser af immaterielle rettigheder, hvor værdiansættelsen er meget 

usikker på overdragelsestidspunktet, omtales i afsnit C.4. Afsnittet giver meget generelle 

kommentarer til, hvilke faktorer der skal tages højde for, uden at forklare hvilke immaterielle 

rettigheder er svære at værdiansætte. Der savnes en uddybende forklaring på dette, herunder hvilke 

informationer selskaberne mere præcist forventes at skulle fremsende til landenes 

skattemyndigheder. 

 

I afsnit D er markedsaktiviteter der foretages af et selskab, som ikke ejer varemærket eller 

handelsnavnet. I den forbindelse omtales vigtigheden af TP analysen, der omhandler parternes 

faktiske adfærd og koncernselskabernes faktiske resultater. Der savnes en uddybning af forholdene i 

vurdering af koncernselskabernes faktiske adfærd, ligesom forskel på budgetterede (ex ante) og 

realiserede (ex post) resultater savnes mere uddybet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

 OECD TPG 2010. s. 198, afsnit 6.20 
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3.4 Delkonklusion 

Der er ikke foretaget ændringer i OECD’s TPG kapitel 6 omkring immaterielle rettigheder siden 

1996. Den teknologiske udvikling har revolutioneret det globale handelsmønster siden da, hvilket 

har givet nye problemstillinger på det internationale skatteområde. Det gamle kapitel 6 er senest 

opdatereret i en tid, hvor mange lande kun har haft egen national TP lovgivning. Siden da er 

armslængdeprincippet i henhold til OECD’s fortolkninger indarbejdet i de fleste nationale regelsæt. 

Bl.a. fik Danmark en selvstændig TP lovgivning i 1998.   

  

Det gamle kapitel 6 omkring immaterielle rettigheder og behovet for en opdatering heraf skal ses i 

lyset af ovenfor nævnte forhold. Det formodes, at dette er grunden til, at det gamle kapitel er kort og 

ukonkret og har vist sig at have væsentlige mangler og svagheder. F.eks. uddybes der ikke, hvilke 

funktioner er mere værdifulde end andre, som gør det svært at vurdere, hvilken kompensation skal 

gives til de involverede koncernselskaber. Der uddybes heller ikke hvilke immaterielle rettigheder 

er svære at værdiansætte og hvilken information selskaberne i disse situationer præcist forventes at 

skulle fremsende til landenes skattemyndigheder. Retningslinjerne løser ikke nutidens 

problemstillinger, herunder misbrug af retningslinjerne, hvor økonomisk aktivitet ikke beskattes, 

der hvor den finder sted.  

 

Dansk TP lovgivning bygger på OECD’s TPG. Det fremgår af teksten i OECD’s nye kapitel 6 at 

teksten skal erstatte den oprindelige tekst. SKAT fortolker dette som om, at OECD har foretaget en 

præcisering og uddybning af beskrivelsen af armslængdeprincippet i TPG. Derfor kan SKAT ved 

implementering af OECD’s opdaterede kapitel 6, anvende den opdaterede tekst når SKAT, inden 

for skatteansættelsesfristerne, reviderer tidligere indkomstår.  
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4. Analyse af OECD’s udvikling af det nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder 

Dette kapitel vil analysere udviklingen af OECD’s nye kapitel 6 om særlige TP forhold af 

betydning for immaterielle rettigheder. Kapitlet vil analysere sektion A – D.2, mens sektion D.3 – 

D.4 om armslængdepriser med stor usikkerhed i værdiansættelsen og supplerende vejledning i valg 

af værdiansættelsesmetode vil analyseres i næste kapitel. I analyserne er der fokus på de ændringer, 

der blev foretaget i det nye kapitel 6, og den eksterne synsvinkel belyses ved analyse af 

informationer fra Deloitte og KPMG. OECD har igennem længere tid arbejdet på det nye kapitel 6. 

Arbejdet var således startet før offentliggørelsen af action point 8 om immaterielle rettigheder. For 

at give læseren et overblik over OECD’s udarbejdelse af det nye kapitel 6, indledes kapitlet med en 

tidslinje, som beskriver de vigtigste begivenheder i opdateringsprocessen, fra den seneste udgave af 

TPG i 2010 til offentliggørelsen af det nye kapitel 6 i oktober 2015.  

 

2010: OECD godkender i juli opdateringen af 2010 TPG udgaven, som ikke medfører ændringer til 

kapitel 6 omkring immaterielle rettigheder. Det forbliver derfor uændret siden seneste opdatering i 

1996. Samtidig anderkender OECD behovet for en opdatering af kapitel 6, som ikke lever op til 

nutidens behov på området. OECD’s, WP6, som bl.a. har ansvaret for immaterielle rettigheder, er 

på dette tidspunkt i gang med at afgrænse arbejdsområdet og den 2. juli 2010 inviteres 

offentligheden til at indsende idéer og kommentarer til områder, som der skal fokuseres på. På 

baggrund af de indkomne kommentarer afholder OECD et møde med kommentatorerne i november 

2010, hvor projektets afgrænsningsområder drøftes.
23

 

 

 2011: På baggrund af det forudgående arbejde i 2010, præsenterer WP 6 den 25. januar 2011 de 

områder, som arbejdsgruppen vil fokusere på vedrørende en opdatering af det nye kapitel 6, 

omkring immaterielle rettigheder. Arbejdsgruppen vil have særlig fokus på: 

1) Udvikling af begrebsramme til analysering af afregningspriser i henhold til immaterielle 

rettigheder. 

2) Definitoriske aspekter.  

3) Specifikke kategorier af transaktioner, der involverer immaterielle rettigheder såsom R&D-

aktiviteter, differentiering mellem immaterielle rettigheder og tjenester, immaterielle rettigheder 

relateret til marketing og andre immaterielle rettigheder. 

4) Hvordan en overførsel af immaterielle rettigheder skal identificeres og klassificeres.  

                                                      
23

 OECD 2011, Transfer Pricing and Intangibles: Scope of the OECD project, s. 2-3 
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5) Situationer, hvor en virksomhed på armslængdevilkår har ret til at en forholdsvis andel i 

omsætning fra immaterielle rettigheder den ikke ejer.  

6) Værdiansættelse af immaterielle rettigheder.
24

  

 

I løbet af 2011 afholder OECD møder med erhvervslivet og skattemyndigheder fra de respektive 

lande, som led i at udvikle de nye retningslinjer for immaterielle rettigheder.  

 

 2012: 27. marts 2012 afholder OECD det første Global Forum on Transfer Pricing, hvor der er 

deltagere fra ca. 90 lande. Der opnås enighed om behovet for præcisering af TP reglerne, styrkelse 

af retningslinjer for immaterielle rettigheder og forbedring af løsning af tvister mellem selskaber og 

skattemyndigheder.
25

 OECD offentliggør i juni 2012 arbejdsgruppens, WP 6, første udkast til 

opdatering af TPG kapitel 6 og indbyder samtidig til kommentarer til udkastet.
26

  

 

OECD offentliggør i september 2012 de modtagne kommentarer til første udkast. Der modtages 

kommentarer fra næsten 70 forskellige aktører, herunder de 4 store revisionshuse
27

 og de samlede 

eksterne kommentarer udgør mere end 1.000 sider.
28

  

 

 2013: I februar 2013 offentliggør OECD BEPS rapporten, som følges op af action planen i juli 

2013, hvorunder action point 8, omkring immaterielle rettigheder, bygger videre på arbejdet som 

OECD’s WP 6 hidtil har udført.  

 

Den 30. juli 2013 offentligøres”Revised Discussion Draft”, om immaterielle rettigheder, og der 

inviteres igen til nye kommentarer til 2. udkast af det nye kapitel 6. I oktober 2013 offentliggør 

OECD de eksterne kommentarer, der er afgivet af 68 forskellige brancheforeninger, selskaber og 

interessegrupper.  

 

 2014: 16. september 2014 offentliggør OECD det nye kapitel 6 ”Guidance on Transfer Pricing 

Aspects of Intangibles”, som er delvist færdigt, idet nogle af afsnittene har tætte relationer til andre 

action points, som ikke er færdigbehandlede på dette tidspunkt. De omtalte afsnit er derfor kun 

                                                      
24

 OECD 2011, Transfer Pricing and Intangibles: Scope of the OECD project, s. 3-7. 
25

 OECD 2012, Tax: OECD to simplify transfer pricing rules 
26

 OECD 2012, discussion draft – revision of the special considerations for intangibles in chapter 6 of the OECD 

transfer pricing guidelines and the related provisions.  
27

 De 4 største revisions-og rådgivningshuse på verdensplan: EY, KPMG, Deloitte og PWC. ”The Big Four” 
28

 OECD 2012: The comments received with respect to the Discussion Draft revision of the special considerations for 

Intangibles in chapter 6 of the Transfer Pricing Guidelines and related provisions. 
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medtaget som foreløbige udkast og er markerede med grå baggrund. Herefter modtages der igen 

eksterne kommentarer på udgaven.  

 

 2015: I juni 2015 offentliggør OECD et discussion draft om ”Hard to value intangibles”, og de 

eksterne kommentarer hertil kommer senere i juni 2015. I oktober 2015 offentliggør OECD det 

præciserede og opdaterede kapitel 6, som er en del af ”the final package of measures”  

Pga. afhandlingens omfang vil jeg fokusere på udvalgte begivenheder, som er indtruffet efter BEPS 

rapportens offentliggørelse i 2013. For at illustrere udviklingen i opdateringsarbejdet foretages en 

dybdegående analyse af ”Revised Discussion Draft” fra 2013, hvorefter udvalgte eksterne 

kommentarer uddybes, og ændringerne i det præciserede kapitel 6 fra oktober 2015 forklares. 

Opbygningen i kapitel 4 og 5 illustreres i figur 9.  

 

Figur 9: Den tidsmæssige udvikling af OECD’s opdaterede kapitel 6     

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.1 ”Revised Discussion Draft” juli 2013 (Sektion A – D.2) - RDD 2013  

Den 30. juli 2013 udgav OECD ” Revised Discussion Draft on Transfer Pricing on Intangibles” 

(herefter RRD), som er en opdatering af det første udkast til det nye kapitel 6 fra juni 2012, og de 

modtagne eksterne kommentarer dertil. Det nye udkast til kapitel 6 blev offentliggjort 11 dage efter 

præsentationen af action planen, hvor arbejdet med immaterielle rettigheder indgår i action point 8, 

som bl.a. omhandler det nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder. Forslaget til det nye kapitel 6 

var en stor udbygning af det gamle kapitel 6, og det indeholder bl.a. præciseringer af definitionen på 

immaterielle rettigheder og uddyber hvordan koncerninterne transaktioner, som indeholder 

immaterielle rettigheder, identificeres, samt hvordan det sikres, at disse foregår på 

armslængdevilkår.  

4.1.1 Tilføjelser til armlængdeprincippet, som har indflydelse på det nye kapitel 6 

RRD indledes ved at præsentere de nye afsnit, som er tilføjet til TPG kapitel 1 omkring 

grundlæggende forhold, som kan påvirke armslængdeprincippet ved koncerninterne overførsler af 

immaterielle rettigheder. Disse forhold, som uddybes i afsnit 4.1.1.1 - 4.1.1.3, kategoriseres ikke 

som immaterielle rettigheder, men er vigtige elementer, som skal inddrages sammenligneligheds-og 

funktionsanalysen, som led i værdiansættelsen af andre immaterielle rettigheder.  

4.1.1.1 Omkostningsbesparelser og andre markedsbestemte forhold – RDD 2013 

Markets specifikke forhold kan have stor indflydelse på koncerninterne afregningspriser, da det kan 

være en udfordring at identificere forskellene imellem de geografiske områder og tage høje for disse 

i sammenlignelighedsanalysen. Der skelnes imellem to typer af markeds specifikke forhold
29

:  

 

1. Markeds specifikke omkostningsbesparelser 

2. Andre markedsbestemte forhold  

Ad 1) Markeds specifikke omkostningsbesparelser: Når fremtidige omkostningsbesparelser kan 

opnås, som følge af etablering i et bestemt geografisk område, er det vigtigt at fastlægge, hvordan 

disse besparelser skal fordeles mellem involverede koncernselskaber. Dette gøres ved at analysere 

1) hvorvidt geografiske omkostningsbesparelser eksisterer, 2) størrelsen på besparelserne, 3) 

hvorvidt besparelserne er opnået af ét eller flere koncernselskaber, eller er videreført til uafhængige 

leverandører eller kunder, og 4) i tilfælde af koncerninterne overførsler, at fastlægge hvordan 

uafhængige parter ville have fordelt besparelserne imellem de involverede parter i en 

                                                      
29

 OECD 2013, Revised Discussion Draft, kap. 1, pkt. 1.  
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sammenlignelig situation.
30

 Hvis det ikke er muligt at finde sammenlignelige situationer, skal 

analysen foretages på baggrund af de faktiske forhold og omstændigheder i den specifikke situation, 

herunder hvilke funktioner der udføres, hvilke aktiver der anvendes og hvilken risici der påtages af 

de involverede koncernselskaber.
31

  

 

Ad 2) Andre lokale markedsbestemte forhold, som kan påvirke armslængdepriserne der hvor 

varerne produceres eller sælges, kan udgøre: husholdningernes købekraft og produkt præferencer, 

markedets mæthedsgrad, konkurrenceforholdene i markedet, infrastrukturen, tilgængeligheden til 

uddannet arbejdskraft, geografisk afstand til afsætningsmarkedet osv. Fordele og ulemper skal 

vurderes i de enkelte tilfælde og inddrages i sammenlignelighedsanalysen. I TP analyser er det 

vigtigt at kortlægge, hvorvidt markedsbestemte forhold er afhængige af immaterielle rettigheder, 

som f.eks. kontraktuelle rettigheder, offentlige licenser eller know-how, som udgør en forudsætning 

for at operere i et bestemt marked.
32

    

4.1.1.2 Samlet arbejdsstyrke – RDD 2013 

Visse virksomheder har stor succes med at sammensætte arbejdsstyrker med unikke kvalifikationer 

eller stor erfaring, som kan påvirke armslængdeprisen eller effektiviteten, hvorved interne ydelser 

leveres, eller varer produceres. Armslængdepriser for dette skal opnås ved at analysere uafhængige 

sammenlignelige transaktioner.
33

 En samlet arbejdsstyrke kan overføres imellem koncernselskaber, 

som del af en transaktion, som også består af andre aktiver. Erhververen vil med dette spare tid og 

udgifter, som ville være anvendt til at ansætte og oplære en ny arbejdsstyrke. Derfor er det relevant 

at tage højde for disse tids- og udgifts besparelser i en sammenlignelighedsanalyse, samtidig med at 

der også tages højde for fremtidige forpligtelser og begrænsninger, som kan have indflydelse på 

erhververens fleksibilitet i forbindelse med overtagelsen af arbejdsstyrken.
34

   

Koncerninterne overførsler af enkelte medarbejdere giver sjældent anledning til særskilt 

kompensation, da armslængdeprincippet ofte overholdes ved udstationering af disse. Dvs. at 

overdrageren betaler lønnen, mens arbejdet udføres hos erhververen.
35

 Man skal dog være 

opmærksom på, at koncernintern overførsel eller udstationering af enkelte medarbejdere eller 

arbejdsstyrker, kan resultere i en overførsel af know-how eller andre værdifulde immaterielle 
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rettigheder. I givet fald skal de specifikke forhold analyseres i henhold til TPG kapitel 6, og en 

passende kompensation skal betales for de overførte immaterielle rettigheder.
36

 Der kan dog også 

være situationer, hvor de udstationerede medarbejdere er udsendte med henblik på at følge 

aktiviteten i udlandet eller indsamle informationer til den fremtidige strategi, uden at dette ændrer 

på ejerskabet til de immaterielle rettigheder. Dette understreger vigtigheden af en god 

funktionsanalyse.   

4.1.1.3 Koncern synergier – RDD 2013 

Koncern synergier kan under visse forhold forøge koncernens samlede indtjening, som kan bestå i 

rationaliseringsgevinster på ledelsesniveau, afskaffelse af dobbeltfunktioner, integrerede systemer, 

øget indkøbs- og lånekraft osv. I andre tilfælde kan koncern synergier have negativ påvirkning på 

de enkelte koncernselskaber. Disse kan f.eks. bestå i bureaukratiske barrierer, som ikke eksisterer i 

uafhængige selskaber, eller krav til anskaffelse af nyt IT- eller kommunikationssystem for at have 

fælles systemer, selvom der kunne være et velfungerende system i forvejen. Sådanne udgifter er 

ikke altid optimale for det enkelte koncernselskab, og det skal vurderes i hvis interesse 

omkostningerne afholdes. Koncern synergier kan have indflydelse på bestemmelsen af 

armslængdevilkårene ved kontrollerede transaktioner, og skal derfor inddrages i en 

sammenligneligheds-og funktionsanalyse.
37

 

 

Tilfældige passive fordele, som tilfalder et koncernselskab pga. dens indgåelse i koncernen, uden at 

andre koncernselskaber har aktivitet, omkostninger eller risici herved, skal ikke kompenseres.
 38

 

Synergier, der opstår som følge af interaktion mellem koncernselskaber, skal analyseres og 

fordelene skal fordeles imellem de involverede koncernselskaber i henhold til deres bidrag i form af 

funktioner, aktiver og risici.
39

 

4.1.2 Det nye kapitel 6 - Særlige forhold ved immaterielle rettigheder - RDD 2013 

Formålet med det nye kapitel 6 er at udarbejde særlige retningslinjer, som skal sikre, at 

koncerninterne transaktioner, som omfatter immaterielle rettigheder, foregår på armslængdevilkår. 

Kernen er at kortlægge, om der ved koncerninterne transaktioner sker en overførsel af aktiver eller 

rettigheder med økonomisk værdi mellem koncernselskaber, som indeholder immaterielle 

rettigheder. Der henvises til principperne i TPG kapitel 1-3 om armslængde vilkår, som også er 
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gældende for overførsler af immaterielle rettigheder. Med udgangspunkt i dette skal TP analyser 

foretages på grundlag af en sammenlignelighedsanalyse, som bygger på resultatet fra en grundig 

funktionsanalyse af de enkelte koncernselskaber, der indgår i den multinationale koncern. 

Funktionsanalysen skal identificere de funktioner der udføres, aktiver som anvendes og kortlægge, 

hvordan risici forbundet hermed er fordelt mellem koncernselskaberne. Ved overførsel af 

immaterielle rettigheder er det vigtigt at danne sig et overblik over koncernen og forstå, hvordan de 

forskellige koncernselskaber tilfører værdi i de enkelte led af koncernens ”value chain”.
40

  

Ved en vurdering af om armslængdeprincippet er overholdt ved overførsel af immaterielle 

rettigheder, skal følgende områder afdækkes som led i sammenligneligheds- og funktionsanalysen: 

 

 Identificering af de immaterielle rettigheder (afsnit 4.1.2.1.)  

 Bestemmelse af juridisk ejerskab af de immaterielle rettigheder (afsnit 4.1.2.2.) 

 Koncernselskabernes bidrag til udvikling, forbedring, vedligeholdelse og beskyttelse af de 

immaterielle rettigheder (afsnit 4.1.2.2.1)  

 Bestemmelse af art af de kontrollerede transaktioner som vedrører immaterielle rettigheder, 

samt hvordan disse bidrager til værdiskabelsen.
41

 (Afsnit 4.1.2.3) 

4.1.2.1 Identificering af immaterielle rettigheder (sektion A) - RDD 2013 

At udarbejde en anvendelig definition af begrebet ”immaterielle rettigheder”, har vist sig at skabe 

store udfordringer ved TP analyser. Definitionen skal hverken være for snæver eller for bred. Hvis 

den er for svæver, er der risiko for, at visse immaterielle rettigheder falder udenfor definitionen, 

således at overførslen ikke kompenseres, selv om dette ikke ville være tilfældet imellem uafhængige 

parter. Hvis den er for bred, er der risiko for, at overførsel af visse immaterielle rettigheder skal 

kompenseres, selv om dette ikke ville være tilfældet mellem uafhængige parter. På denne baggrund 

giver det nye kapitel 6 følgende definition på immaterielle rettigheder, i sektion A.1.:  

 

”..The word ”intangible” is intended to address something which is not a physical asset or a 

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

whose use of transfer would be compensated had it occurred in a transaction between 

independent parties in comparable circumstances.”
42
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Kernen i den nye definition er, at immaterielle rettigheder er ”noget” som uafhængige parter ville 

have betalt for, der er derfor vigtigt at fastlægge priser og vilkår, som ville være opnået imellem 

uafhængige parter i en sammenlignelig transaktion. OECD understreger, at der ikke skal fokuseres 

på regnskabsmæssige eller juridiske definitioner, og at definitionen ikke kan anvendes til andre 

skattemæssige formål end TP.
43

 I en TP analyse er det også vigtigt at kortlægge, hvorvidt 

immaterielle rettigheder eksisterer, anvendes eller overføres.  

 

Det er ikke et krav, at immaterielle rettigheder skal være beskyttet juridisk, aftaleretligt eller på 

anden måde, for at være omfattet af definitionen overfor. En beskyttelse kan dog have positiv 

indflydelse på rettighedernes værdi. Der stilles ligeledes ingen krav til, at de immaterielle 

rettigheder skal kunne overføres separat for at falde ind i kategorien ovenfor, hvilket betyder, at 

immaterielle rettigheder også kan overføres sammen med andre aktiver, ligesom betaling af 

kontraktrettigheder omfattes.
44

  

4.1.2.1.1 Hovedtyper af immaterielle rettigheder – RDD 2013 

Det gamle kapitel 6 inddelte de immaterielle rettigheder i to kategorier, produktions-og marketings 

immaterielle rettigheder, hvor skillelinjerne imellem kategorierne var uklare og derfor har givet 

anledning til forskellig fortolkning landene imellem. Det nye kapitel 6 anvender derfor ikke den 

gamle inddeling, men bruger dem blot som referencepunkter, således at de kan anvendes ved 

fremtidige TP diskussioner. I stedet omtales 8 meget anvendte hovedtyper og OECD skriver om de 

enten falder indenfor, og anses for immaterielle rettigheder, eller falder udenfor definitionen i afsnit 

A.1 og ikke i sig selv anses for immaterielle rettigheder, men som forhold, der kan påvirke værdien 

af andre immaterielle rettigheder. Listen er ikke udtømmende og skal derfor ikke anses som en 

komplet liste over de elementer, der kan eller ikke kan betragtes som immaterielle rettigheder. De 8 

hovedtyper bør tilpasses det pågældende landes juridiske og lovgivningsmæssige rammer, og skal 

ses i sammenhæng med sammenligneligheds- og funktionsanalysen. Der skal altid foretages en 

konkret analyse i den konkrete situation, og en henvisning til de givne hovedtyper fritager ikke 

selskaber eller skattemyndigheder fra at udarbejde en detaljeret TP analyse. For at uddybe OECD’s 

nye definition af immaterielle rettigheder gennemgås de 8 hovedtyper nedenfor. 

 

Et patent: giver ejeren en eksklusiv eneret til benyttelse af en opfindelse i en bestemt tidsperiode og 

begrænset geografisk område. Et patent kan vedrøre en fysisk genstand eller en proces. Begrebet 
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knytter sig til risikofyldte og omkostningstunge udviklingsaktiviteter, hvor udvikleren vil forsøge at 

dække de afholdte omkostninger med at opnå et overskud ved efterfølgende salg af produktet, 

servicekontrakten eller licensaftalen. Patenter er omfattede af definitionen af immaterielle 

rettigheder i sektion A.1.
45

  

 

Know-how og forretningshemmeligheder: er egenudviklet information eller viden, som hjælper 

eller forbedrer en kommerciel aktivitet, uden at have juridisk beskyttelse, som patenter og 

varemærker. Disse består af fortrolige oplysninger af industriel, kommerciel eller videnskabelig 

karakter, og knytter sig til virksomhedens fremstilling, markedsføring, forskning og udvikling, eller 

andre kommercielle aktiviteter. Værdien af know-how og forretningshemmeligheder afhænger ofte 

af virksomhedens evner til at holde oplysningerne fortrolige. For at opnå patent, er der i visse 

brancher krav til offentliggørelse af oplysninger, som i givet fald giver konkurrenter værdifulde 

oplysninger til udvikling af alternative produkter. Derfor kan det være mere værdifult for en 

virksomhed, at holde oplysningerne hemmelige end at opnå patent. Know-how og 

forretningshemmeligheder er immaterielle rettigheder efter definitionen i sektion A.1. 
46

 

 

Varemærker, handelsnavne og brands: Et varemærke er et unikt navn, symbol, logo eller billede, 

som ejeren anvender for at differentiere sine produkter og ydelser fra andre aktører på markedet. 

Den juridiske beskyttelse af et varemærke er ofte bekræftet i et registreringssystem, som udelukker 

andre fra at bruge varemærket. Der er ingen tidsbegrænsninger på, hvor længe et varemærke kan 

være beskyttet, såfremt det jævnligt anvendes og registeringen fornyes. Varemærker kan knytte sig 

til specifikke varer og ydelser, såvel som porteføljer af varer og ydelser.
47

 Handelsnavne kan have 

samme effekt på markedet som varemærker og kan registreres i særlig form på samme måde. 

Koncernens navn genkendes på markedet, og dette kan udnyttes til markedsføring af forskellige 

produkter og ydelser.
48

  Brands anvendes ofte synonymt med varemærker og handelsnavne. 

Begrebet udgør et samlebegreb for immaterielle rettigheder og/eller andre forretningskomponenter, 

herunder varemærker, handelsnavne, kunderelationer, omdømme/status og goodwill. Det kan ofte 

være besværligt eller umuligt at adskille de forskellige komponenter, som bidrager til brandets 
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værdi. Varemærker, handelsnavne og brands er omfattede af definitionen for immaterielle 

rettigheder i sektion A.1.
49

  

 

Rettigheder i henhold til kontrakter og statslige licenser: kan have stor betydning for bestemte 

virksomheder og deres forretningsforbindelser. Offentlige tilladelser kan bl.a. give virksomheder 

rettigheder til at udnytte særlige naturlige ressourcer, goder, eller til at udføre bestemte aktiviteter. 

Disse tilladelser er omfattet af definition på immaterielle rettigheder i sektion A.1. Disse 

immaterielle rettigheder skal dog skelnes fra virksomhedens registrering, som sker forud for den 

erhvervsmæssige udøvelse, og derfor ikke immaterielle rettigheder. Rettigheder i henhold til 

kontrakter, kan bl.a. omfatte kontrakter med leverandører og vigtige kunder, er ligeledes omfattet af 

definitionen i sektion A.1.
50

 

 

Licenser og lignende immaterielle rettigheder: bliver normalt overførte i form af licenser eller 

lignende skriftlige, mundlige eller underforståede kontrakter. De kan begrænses til 

anvendelsesområde- og løbetid, geografi, samt på andre måder. Sådanne begrænsede rettigheder 

anses som immaterielle rettigheder efter definitionen i sektion A.1.
51

 

 

Goodwill og igangværende koncern værdi: Begrebet ”Goodwill” kan henvise til en række 

forskellige koncepter afhængigt af den konkrete situation. Det er ikke nødvendigt at komme med en 

præcis definition af goodwill og igangværende koncernværdi i henhold til TP og immaterielle 

rettigheder. Derimod er det vigtigt at udarbejde en detaljeret TP analyse, hvor de immaterielle 

rettigheder specificeres og beskrives således, at der kan vurderes, om andre virksomheder ville have 

givet en kompensation for de pågældende immaterielle rettigheder i en sammenlignelig situation. I 

givet fald kan goodwill anses som immaterielle rettigheder efter definitionen i sektion A1.
52

  

 

Koncern synergier: jf. afsnit 4.1.1.3. Kan ikke ejes eller kontrolleres af en bestemt koncernenhed 

og anses derfor ikke som immaterielle rettigheder efter definitionen i sektion A.1.
53

 

 

Særlige markedsforhold: jf. afsnit 4.1.1.1. Kan ikke ejes eller kontrolleres af en bestemt 

koncernenhed og anses derfor ikke som immaterielle rettigheder efter definitionen i sektion A.1.
54
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Figur 10: Opdeling af hvorvidt OECD anser de 8 hovedtyper for immaterielle rettigheder 

 

 

 

Immaterielle rettigheder i TP sammenhæng 

(efter definitionen i sektion A.1) 

Patenter 

Know-how og forretningshemmeligheder 

Varemærker, handelsnavne og brands 

Rettigheder i henhold til kontrakter og statslige licenser 

Licenser og lignende immaterielle rettigheder 

Goodwill og igangværende koncernværdi 

Ikke immaterielle rettigheder i TP sammenhæng 

(efter definitionen i sektion A.1) 

Koncern synergier 

Særlige markedsforhold 

Kilde: egen tilvirkning 

 4.1.2.2 Juridisk ejerskab af immaterielle rettigheder og afkast forbundet hermed 

(Sektion B) – RDD 2013 

Sektion B i det nye kapitel 6 forklarer hvordan afkast, som tilfalder koncernen pga. af de 

immaterielle rettigheder, skal fordeles mellem de koncernselskaber, som udfører funktionerne, 

anvender aktiverne og påtager sig risici tilknyttet: 

 

”development, enhancement, maintenance and protection of intangibles”
55

 (DEMP funktioner)  

 

I 2013 var de vigtige funktioner altså forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse og 

beskyttelse af de immaterielle rettigheder. Juridisk ejerskab af immaterielt rettigheder er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at ejeren er berettiget til afkastet, som tilfalder koncernen pga. 

disse.   

 

Den juridiske ejer skal kompensere de involverede koncernselskaber i henhold til deres bidrag efter 

principperne i TPG kapitel 1-3.
56

  Dette illustreres i figur 11 nedenfor.  
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Figur 11: Juridisk ejer skal kompensere de respektive koncernselskaber i henhold til deres bidrag 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Når der foretages TP analyser af kontrollerede transaktioner, som indeholder immaterielle 

rettigheder, tages der udgangspunkt i koncernselskabernes juridiske rettigheder og kontraktlige 

aftaler. Der anbefales i det nye kapitel 6, og anses for værende god skik, at samtlige koncerninterne 

aftaler dokumenteres skiftligt. Hvis skiftlige aftaler ikke foreligger, og der opstår uenigheder 

imellem koncernselskaberne, udledes den juridiske ejer efter enhedernes faktiske adfærd og de 

økonomiske principper, som gælder imellem uafhængige parter.
57

  

4.1.2.2.1 Funktioner, aktiver og risici forbundet med immaterielle rettigheder – RDD 2013 

Da juridisk ejerskab af immaterielle rettigheder ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at ejeren 

er berettiget til afkastet, som tilfalder koncernen pga. anvendelsen af disse, er det nødvendigt, via en 

funktionsanalyse at kortlægge, hvilke koncernselskaber der: 

 

1) Udfører og kontrollerer funktionerne forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse og 

beskyttelse af de immaterielle rettigheder (DEMP funktionerne),  

2) Tilvejebringer de nødvendige finansielle midler og andre aktiver, og   

3) Bærer og kontrollerer de risici, som er forbundet med de immaterielle rettigheder.
58

   

 

Det er ikke et krav, at den juridiske ejer selv udfører samtlige funktioner forbundet med de 

immaterielle rettigheder, for at være berettiget til det tilhørende afkast. Det omtales, at der vil være 

et loft for, i hvilket omfang koncernselskaber kan outsource vigtige funktioner til koncernselskaber, 

ligesom der omtales at skattemyndighederne kan være i en situation, hvor de via indkomstændringer 

kan lave en re-karakterisering af de kontrollerede transaktioner, f.eks. en afståelsesbeskatning for 

overførsel af fremtidige indtjeningsmuligheder:  
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”Where the legal owner outsources most or all of such important functions to other group 

members, the entitlement of the legal owner to retain any material portion of the return attributable 

to the intangible after compensating other group members for their functions is highly doubtful. In 

some such circumstances it may also be determined that the outsourcing of such important 

functions would not have been undertaken by independent enterprises behaving in a commercially 

rational manner.”
59

 

 

Ved fastlæggelse af armslængdepriser og vilkår for koncernselskabernes bidrag, anses nogle 

funktioner at være vigtigere end andre, fordi de tilfører væsentlig værdi til de immaterielle 

rettigheder. Disse ”vigtige funktioner”, også kaldet ”DEMP funktioner”, afhænger af de faktiske 

forhold og omstændigheder i den specifikke situation og kan udgøre:   

 

 Design og kontrol af forskning og markedsføring projekter.  

 Kontrol over strategiske beslutninger i forhold til udviklingen af de immaterielle rettigheder. 

 Ledelse og kontrol af budgetter 

 Vigtige beslutninger i forhold til at forsvare og beskytte de immaterielle rettigheder og  

 Løbende kvalitetssikring af funktioner, som udføres af andre koncernselskaber eller uafhængige 

parter, som kan have en væsentlig indflydelse på værdien af de immaterielle rettigheder.   

I tilfælde af, at den juridiske ejer outsourcer disse ”vigtige funktioner” til andre koncernselskaber, 

skal der gives en passende armslængde kompensation for dette.
60

 Som beskrevet ovenfor, vil der 

være en grænse for omfanget af vigtige funktioner, der kan outsources til andre koncernselskaber.  

 

OECD har i de præciserede retningslinjerne stor fokus på tomme finansieringsselskaber, de så 

nævnte ”cash boxes”, med få/ingen ansatte og lille/ingen økonomisk aktivitet. Et koncernselskab, 

som udelukkende stiller finansielle midler til rådighed uden at udføre de vigtige funktioner eller 

kontrollere den finansielle risiko, er højst berettiget til et risiko frit afkast (eller mindre hvis den 

kontrollerede transaktion ikke er kommercielt rationel). Hvis koncernselskabet finansierer og bærer 

den finansielle risiko forbundet hermed og/eller udfører vigtige funktioner (DEMP funktioner), er 

selskabet berettiget til et højere afkast af de immaterielle rettigheder.  
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Koncernselskaber, som kontraktmæssigt bærer risici, skal også have de nødvendige finansielle 

midler til rådighed til at bære disse risici. Hvis dette ikke er tilfældet, er de ikke berettiget til 

afkastet af de immaterielle rettigheder, og derfor skal der foretages en justering. 

 

Således kan der konkluseres, at den juridiske ejer af immaterielle rettigheder kun er berettiget til 

hele afkastet heraf, hvis ejeren i realiteten: 

 

 Udfører og kontrollerer samtlige ”vigtige funktioner” forbundet med udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse og beskyttelse af de immaterielle rettigheder (DEMP funktioner) 

 Kontrollerer andre outsourcede funktioner og giver de pågældende selskaber armslængde 

kompensation for deres bidrag, 

 Tilvejebringer samtlige aktiver, herunder finansielle midler, som er nødvendige for at 

udvikle, forbedre, vedligeholde og beskytte de immaterielle rettigheder. (DEMP funktioner) 

 Bærer og kontrollerer samtlige risici og udgifter forbundet med udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse og beskyttelse af de immaterielle rettigheder. (DEMP funktioner) 

Hvis dette ikke er tilfældet, skal den juridiske ejer kompensere de koncernselskaber, som udfører 

funktionerne, anvender aktiverne og påtager sig de risici, som er forbundet med udvikling, 

forbedring, vedligeholdelse og beskyttelse af de immaterielle rettigheder, i henhold til deres bidrag 

efter armslængdeprincippet og principperne i TPG kapitel 1-3. 

 4.1.2.3 Kontrollerede transaktioner hvor immaterielle rettigheder anvendes eller 

overføres (Sektion C) – RDD 2013 

Udover at identificere de anvendte immaterielle rettigheder, samt den juridiske ejer af disse, er det 

også nødvendigt i en TP analyse at identificere og karakterisere de transaktioner, som indeholder de 

immaterielle rettigheder. En kontrolleret transaktion kan foregå på to forskellige måder, hvor der er 

relevant at identificere og specificere de involverede immaterielle rettigheder.
 61

  

 

1. Kontrollerede transaktioner hvor immaterielle rettigheder overføres til andre 

koncernselskaber.  

2. Kontrollerede transaktioner hvor immaterielle rettigheder ikke overføres, men anvendes i 

forbindelse med salg af varer eller levering af tjenesteydelser.  
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Ad 1) Immaterielle rettigheder kan overføres separat, sammen med andre immaterielle rettigheder, 

eller sammen med andre fysiske aktiver eller ydelser. I denne forbindelse er det relevant at 

undersøge arten af de immaterielle rettigheder, som indgår i en kontrolleret transaktion, herunder 

mulige aftalemæssige begrænsninger, som kan påvirke værdien af disse.    

 

Visse immaterielle rettigheder kan opnå en højere værdi, hvis de overføres sammen med andre 

immaterielle rettigheder, fysiske aktiver eller ydelser, end de ellers ville have separat. Derfor er det 

vigtigt at fastlægge arten og de økonomiske synergi effekter, som sammenspillet mellem de 

forskellige rettigheder kan medføre.
62

 I andre tilfælde kan der foretages unaturlige adskillelser af de 

immaterielle rettigheder, med henblik på at skjule synergiværdier, selv om dette ikke ville være 

tilfældet mellem uafhængige parter i en sammenlignelig situation. Som led i TP analysen skal 

samtlige overførte immaterielle rettigheder derfor identificeres og specificeres.  

 

Ad 2) Immaterielle rettigheder kan anvendes i forbindelse med kontrollerede transaktioner, hvor de 

immaterielle rettigheder ikke overføres. De immaterielle rettigheder kan i denne sammenhæng være 

anvendt i forbindelse med fremstillingen af varen, som erhververen køber fra overdrageren (f.eks. 

patent), eller i forbindelse med serviceydelser som erhververen leverer på vegne af overdrageren 

(f.eks. know-how). Disse immaterielle rettigheder skal ligeledes identificeres og specificeres, og 

inddrages i sammenligneligheds-og funktionsanalysen.
63

 

4.1.2.4 Supplerende vejledning til fastlæggelse af armslængde vilkår ved overførsel af 

immaterielle rettigheder (Sektion D) – RDD 2013 

Den sidste sektion af det nye kapitel 6, sektion D, giver en supplerende vejledning i fastlæggelse af 

armslængdevilkår og priser for immaterielle rettigheder i kontrollerede transaktioner. Afsnittet 

henviser til principperne i TPG kapitel 1-3 og understreger, at principperne kan være vanskelige at 

anvende ved kontrollerede transaktioner, som indeholder immaterielle rettigheder, da det kan være 

svært at finde sammenlignelige transaktioner, vælge passende værdiansættelsesmetoder og 

fastlægge armslængdevilkårene. Den supplerende vejledning består af følgende 4 delafsnit: 
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Afsnittene uddyber de faktorer som virksomheder skal tage højde for, med henblik på at fastsætte 

den mest korrekte pris ved kontrollerede transaktioner, som indeholder immaterielle rettigheder. De 

to første delafsnit, D1 og D2, vil blive gennemgået i dette kapitel, mens D3 og D4 vil analyseres 

sammen med ”HTVI” i afhandlingens næste kapitel, kapitel 5.  

4.1.2.4.1 Generelle principper som gælder i alle kontrollerede transaktioner, som involverer 

immaterielle rettigheder (sektion D.1) – RDD 2013 

Sektion D.1 påviser vigtigheden af at samtlige relevante forhold og omstændigheder bliver 

inddraget i en sammenlignelighedsanalyse, som involverer af immaterielle rettigheder. Alle 

involverede koncernselskaber skal tilgodeses i analysen, og forholdene skal belyses ud fra hvert 

enkelt selskab, således at prisfastsættelsen ikke bygger på en ensidig beslutningstagen, som ikke 

gavner alle de involverede parter. Med andre ord – der skal fastlægges priser og vilkår, som ville 

være opnået mellem uafhængige parter, i en sammenlignelig transaktion.
64

 

4.1.2.4.2 Supplerende vejledning til kontrollerede transaktioner vedrørende overførsel af 

immaterielle rettigheder (Sektion D.2) – RDD 2013 

Sektion D.2 bygger videre på forudgående afsnit i det nye kapitel 6. Delafsnittet giver en 

dybdegående præsentation af forhold, som der skal tages højde for i en sammenlignelighedsanalyse. 

På denne baggrund giver retningslinjerne vejledning i valg af værdiansættelsesmetode, på baggrund 

af de specifikke omstændigheder i den specifikke situation. Valget skal træffes med baggrund i 

funktionsanalysen, som giver en detaljeret forståelse af den multinationale koncerns 

forretningsprocesser og en skildring af hvordan overførte immaterielle rettigheder interagerer med 

andre funktioner, aktiver og risici i en global sammenhæng.
65
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OECD’s fem værdiansættelsesmetoder som anbefales i TPG kapitel 2, kan alle anvendes i TP 

sammenhæng. Valget afhænger af omstændighederne i den specifikke situation. Ensidige 

værdiansættelsesmetoder frarådes, da de ikke er egnede til immaterielle rettigheder. OECD lægger 

stor vægt på sammenlignelighed i de nye retningslinjer og derfor anbefales CUP metoden, hvis 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter foreligger. Hvis sammenlignelige 

transaktioner ikke foreligger anbefales profit split metoden. Det kan være hensigtsmæssigt at 

supplere den valgte metode med andre værdiansættelsesteknikker, herunder DCF modellen, hvor 

der er meget vigtigt at antagelser og delelementer, som indgår i beregningerne uddybes og 

retfærdiggøres, fordi små justeringer kan have stor indflydelse på resultatet. Forhold, som har 

indvirkning på værdien af de immaterielle rettigheder, og derfor bør inddrages i en 

sammenlignelighedsanalyse, illustreres i figur 12.  

 

Figur 12: Forhold som påvirker værdien af de immaterielle rettigheder 

 

        Eksklusivitet 

Hvis et selskab opnår en konkurrencemæssig fordel med at anvende immaterielle 

rettigheder, som konkurrenterne ikke kan anvende, har dette positiv indflydelse på 

værdien af de immaterielle rettigheder. 

 

Omfang og varighed af 

juridisk beskyttelse 

Har stor betydning for det forventede afkast og dermed værdien af de immaterielle 

rettigheder. En juridisk beskyttelse som udløber om 10 år har en betydeligt højere 

værdi end en beskyttelse som udløber om 1 år. 

 

Geografisk rækkevidde 

Har stor betydning for afkastet og værdien af de immaterielle rettigheder. Alt 

andet lige, vil de immaterielle rettigheder være mere værdifulde, hvis de er 

gældende i hele verden end, hvis de kun er gældende i nogle få lande. 

Brugsret 

(tidsmæssig længde) 

Længden af rettighedernes tidsmæssige brugbarhed påvirker det forventede afkast 

og afhænger af rettighedernes levetid, juridiske beskyttelse og markedets 

teknologiske udvikling. 

 

 

Udviklingsstadie 

Immaterielle rettigheder kan knytte sig til produkter, som overføres på forskellige 

udviklingsstadier. Immaterielle rettigheder som knytter sig til færdigudviklede 

produkter er ofte mere værd end immaterielle rettigheder, som knytter sig til 

produkter, som endnu befinder sig på tidligere udviklingsstadier.   

 

Ret til at forbedre og/eller 

videreudvikle 

immaterielle rettigheder 

I en højteknologisk verden, hvor udviklingen hele tiden er stor, kan produkter, 

som er beskyttede af immaterielle rettigheder, forælde og ikke være 

konkurrencedygtige, hvis selskabet ikke har ret til at forbedre og/eller videre 

udvikle de immaterielle rettigheder. Disse rettigheder har derfor stor betydning for 

værdien af de immaterielle rettigheder. 
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Indtjeningsforventning til 

produkter og markeder 

Samtlige faktorer, herunder de ovenforstående, som har indflydelse på selskabets 

fremtidige indtjeningspotentiale pga. brugen af de immaterielle rettigheder, skal 

vurderes og analyseres. 

Kilde: egen tilvirkning 

4.2 Rådgivers holdninger til OECD’s ”Revised Discussion Draft” – RDD 2013 

Den 22.oktober 2013 offentliggjorte OECD de eksterne kommentarer til ”Revised Discussion 

Draft” der blev fremsendt af 68 forskellige brancheforeninger, selskaber, rådgivere og 

interessegrupper
66

. På grund af afhandlingens omfang har jeg valgt at inddrage eksterne 

kommentarer fra Deloitte og KPMG.  

4.2.1 Deloitte  

Holdninger, som imødekommes af OECD: 

Deloitte mener, at det reviderede diskussionsudkast fra juli 2013 giver selskaber og 

skattemyndigheder langt bedre redskaber til at identificere de faktorer, som er nødvendige for at 

foretage en korrekt og nøjagtig værdiansættelse af immaterielle rettigheder. Især fremhæves de nye 

tilføjelser til armslængdeprincippet (f.eks. geografiske omkostningsbesparelser), som skal indsættes 

i TPG kapitel 1-3, som ikke i sig selv er immaterielle rettigheder, men er vigtige elementer, som 

skal tages i betragtning i værdiansættelsen af andre immaterielle rettigheder. Deloitte mener, at 

disse tilføjelser er vigtige for at kunne anvende TP på en ensartet måde på tværs af landegrænser.
67

  

 

Holdninger, som ikke imødekommes af OECD: 

Deloitte pointerer vigtigheden af, at der udvikles entydige principbaserede retningslinjer, som 

fortolkes ens i samtlige lande. OECD forsøger at indarbejde dette i retningslinjerne med en 

betydelig udvidelse og præcisering af de gamle retningslinjer. Deloitte støtter op om 

fremgangsmåden, men advarer imod re-karakteriserings løsninger, fordi der ikke foreligger 

entydige fremgangsmåder på, hvordan dette skal gøres, hvilket i praksis vil medføre forskellige 

fortolkninger og prisfastsættelser, og dermed store uenigheder imellem involverede 

skattemyndigheder.
68

 F.eks. der er stor fokus på økonomisk substans fremfor juridiske aftaler i 

sektion B, omkring ejerskab af immaterielle rettigheder og afkast heraf, hvilket i mange tilfælde kan 
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medføre re-karakterisering af kontrollerede transaktioner. Deloitte advarer imod, at dette vil 

resultere i uenigheder, potentielle dobbeltbeskatnings problemer og endnu flere MAP sager.
69

    

4.2.2 KPMG  

Overordnet synes KPMG, at retningslinjerne fremstår langt klarere i ”Revised Discussion Draft” fra 

juli 2013, end de gjorde i OECD’s første udkast fra juni 2012. KPMG mener dog, at enkelte 

områder i de nye retningslinjer til kapitel 6 er modstridende, hvor centrale problemstillinger ikke 

behandles og der ikke er overensstemmelse imellem de givne løsninger og hvordan uafhængige 

parter ville have handlet i sammenlignelige situationer. KPMG’s holdninger til det reviderede 

diskussionsudkast, samt i hvilken grad de efterfølgende blev imødekommet af OECD, uddybes 

nedenfor.
70

    

 

Holdninger, som imødekommes af OECD: 

OECD understreger, at retningslinjeres primære fokus er afklaring af TP forhold, hvor priser og 

vilkår skal fastsættes som mellem uafhængige parter, og derfor har regnskabsmæssige og juridiske 

definitioner af immaterielle rettigheder mindre betydning ved fastsættelse af priser for immaterielle 

rettigheder. OECD ønskede med dette at sikre sig, at regnskabsmæssige eller juridiske definitioner 

af begrebet ikke kunne forhindre, at der kunne opnås priser som imellem uafhængige parter. TP 

definitionen af immaterielle rettigheder er således ikke nødvendigvis gældende for andre 

skattemæssige områder. KPMG er enige heri, men påviser dog, at der i praksis vil være tilfælde, 

hvor der er sammenfald imellem, hvad defineres som immaterielle rettigheder indenfor TP og andre 

skattemæssige områder. F.eks. vil immaterielle rettigheder i TP sammenhæng i flere tilfælde også 

defineres som immaterielle rettigheder i andre skattemæssige sammenhænge.  

 

Holdninger, som ikke imødekommes af OECD: 

KPMG er bekymret for, at OECD ikke formår at udarbejde klare, forudsigelige og standardiserede 

retningslinjer, som afklarer selskabernes skattemæssige situation. F.eks. giver diskussionsudkastet 

skattemyndigheder meget gunstige muligheder til at re-karakterisere transaktioner, som indeholder 

immaterielle rettigheder, hvilket gør retningslinjerne uklare og uforudsigelige, da det vil være svært 

at forudsige, hvornår re-karakterisering sker, og det kan øge, forværre eller besværliggøre tvister 

imellem selskaberne og skattemyndighederne.   
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KPMG mener, at det vil skabe stor usikkerhed, at retningslinjerne har tendenser til at afvige fra 

grundlæggende TP principper. KPMG udpeger her sammenlignelighedsanalysen for værende 

afgørende for at finde frem til armslængdeprisen. Hvis sammenlignelige uafhængige transaktioner 

foreligger, beviser disse armslængeprisen. Diskussionsudkastets sektion B overser dette 

grundlæggende princip i diskussionen omkring, hvilke koncernselskaber skal modtage 

kompensation for deres bidrag til de immaterielle rettigheder. Der henvises konsekvent til, at dette 

skal foregå på armslængdevilkår, i stedet for at observere, hvad uafhængige parter ville have 

indgået i en sammenlignelig situation. For at illustrere pointen påviser KPMG, at 

skattemyndigheder er meget fokuserede på at undersøge koncernstrukturer, hvor store indtægter 

tilfalder koncernselskaber med få ansatte og begrænset substans. KPMG påpeger derimod, at det i 

praksis er meget almindeligt imellem uafhængige parter, at værdifulde immaterielle rettigheder 

administreres af nogle få ansatte. Det kræver nødvendigvis ikke flere ansatte at administrere 

immaterielle rettigheder til en værdi af 100 mio. kr. end til en værdi af 10 mio. kr.  

 

Ifølge KPMG ignorer retningslinjerne i stor grad juridiske aftaler om vederlag, som i praksis aftales 

imellem uafhængige parter. I stedet fokuseres der overvejende på de ”vigtige funktioner”, som 

KPMG anser for værende alt for restriktive, dårligt definerede og uden henvisning til armslængde 

standarder. Dette vil medføre uenigheder om, hvilke koncernselskaber er berettiget til afkastet fra 

udvikling og brugen af de immaterielle rettigheder.  

Diskussionsudkastet omtaler goodwill og igangværende koncernværdier, som kontrolleres af et 

bestemt koncernselskab, og derfor udgør immaterielle rettigheder. Der uddybes ikke, hvordan disse 

adskilles fra anden goodwill og igangværende koncernværdier, som tilfalder koncernen, men ikke 

kontrolleres af nogen koncernenhed. Ifølge OECD er det ikke nødvendigt at give en præcis 

definition af ”goodwill og anden igangværende koncernværdi”, som defineres som immaterielle 

rettigheder, hvis andre uafhængige parter ville have givet betaling herfor. KMPG synes, at begrebet 

bør defineres, fordi der kan være forskellige opfattelser af, hvornår disse kontrolleres af et bestemt 

koncernselskab, og hvornår en overførsel af ”goodwill og igangværende koncernværdi" i realiteten 

har fundet sted. Disse forhold kan fortolkes på forskellige måder, som kan medføre uenigheder både 

imellem selskaber og skattemyndigheder og imellem skattemyndigheder på tværs af landegrænser.  

KPMG påviser at negative koncern synergier omtales, men der gives ingen vejledning til, hvordan 

disse identificeres eller fordeles imellem koncernselskaberne.  
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Sammenhængen imellem prisen på den bogførte værdi og de immaterielle rettigheder, som 

koncernen opnår ved opkøb og efterfølgende overdragelse til andre koncernselskaber, er ikke i 

overensstemmelse med afsnittet omkring koncern synergier. KPMG mener, at retningslinjerne 

modsiger sig selv på dette område. De opkøbte immaterielle rettigheder kan skabe synergier for 

koncernen som helhed og efterfølgende overdrages til andre koncernselskaber til en pris, som er 

lavere en købsprisen. Dette er nødvendigvis ikke ensbetydende med, at armslængdeprincippet ikke 

er overholdt, men blot, at de immaterielle rettigheder ikke har samme værdi for det pågældende 

koncernselskab, som den har for andre koncernselskaber, koncernen som helhed eller, at en del af 

de immaterielle rettigheder ikke kontrolleres af et bestemt koncernselskab.  

4.3 Ændringer i det nye kapitel 6 fra oktober 2015 

Det nye kapitel 6 blev offentliggjort den 5.oktober 2015, som del af den BEPS projektets ”final 

reports”. Det nye kapitel 6 minder meget om udgaven fra september 2014, hvor store sektioner var 

markeret med grå og dermed kun medtaget som foreløbige udkast, da der var tætte relationer til 

andre action points, som ikke var behandlede på daværende tidspunkt. De markerede sektioner og 

sammenhængen med andre actions points fremgår af figur 13. 

 

Figur 13: Markerede sektioner i kapitel 6 fra sep. 2014 og sammenhæng med andre action points 

”Guidance on Transfer Pricing Aspects of 

Intangibles” – september 2014 

Sammenhæng med andre action points 

Sektion B: Ejerskab af immaterielle rettigheder og 

overførsler, som involverer udvikling, forbedring, 

vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af de 

immaterielle rettigheder. 

Sektion B.1: Ejerskab af immaterielle rettigheder og 

interne kontrakter hertil.  

Sektion B.2: Funktioner, aktiver og risici forbundet 

med immaterielle rettigheder. 

Relationer til action points 8-9-10 om 

resultatfordelingen i en koncern og HTVI, som blev 

behandlet december 2014 - juni 2015.  

Sektion D.3: Armslængdepriser da værdien er meget 

usikker på overdragelsestidspunktet. 

Sektionen danner grundlag for ”Hard-to-value 

Intangibles (HTVI)”, som blev behandlet i juni 2015.  

Sektion D.2 (b): Anvendelse af profit split metoder Tager udgangspunkt i action point 8 og 8-9-10 og 

bygger videre på de givne løsninger om 

resultatfordelingen en koncern. Arbejdet med profit 

split er stadig i gang og forventes færdigt i 2017. 

Kilde: egen tilvirkning 
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Da der ikke er foretaget markante ændringer i det nye kapitel 6 fra september 2014 til oktober 2015, 

vil det nye kapitel 6 fra oktober 2015 blive sammenlignet med ”Revised Discussion Draft” fra juli 

2013 for derved at analysere mere af den udvikling som OECD’s nye kapitel 6 har gennemgået. 

De væsentligste ændringer/præciseringer i sektion A- D.2 fra juli 2013 til oktober 2015 er foretaget 

i afsnit B omkring ejerskab af immaterielle rettigheder og afkast forbundet hermed. De væsentligste 

præciseringer/ændringer er foretaget på følgende to punkter:   

 

1. Sektion B.2 ”funktioner, aktiver og risici forbundet med immaterielle rettigheder”, hvor der 

anderkendes, at nogle immaterielle rettigheder er forbundet med stor usikkerhed og derfor er 

meget svære at værdiansætte på overdragelsestidspunktet, også kaldet ”Hard-to-value 

Intangibles”(HTVI) 

2. Sektion B.2.1 ”udførelse og kontrol af funktioner”, hvor begrebet ”vigtige funktioner” er 

præciseret. 

Ad 1) Sektion B.2: Anderkendelsen af, at nogle immaterielle rettigheder er forbundet med stor 

usikkerhed og derfor er meget svære at værdiansætte på overdragelsestidspunktet, ”HTVI” og 

OECD’s behandling heraf i 2015, som analyseres i afhandlingens kapitel 5, har resulteret i 

væsentlige ændringer og præciseringer i sektion B.2 ”funktioner, aktiver og risici”. 

Der omtales tre HTVI situationer, som skaber særlige udfordringer til fastlæggelse af 

armslængdepriser efter principperne i TPG kapitel 1-3. Disse HTVI situationer opstår, når: 

 

i) Multinationale koncerner har egenudviklede immaterielle rettigheder, som overføres internt, 

selvom de ikke er færdigudviklede. 

ii) Erhvervede eller egenudviklede immaterielle rettigheder danner grundlag for videre 

udvikling.  

iii) I andre tilfælde når f.eks. produktionen eller markedsføringen tilfører markant værdi til de 

immaterielle rettigheder.
71

   

For at illustrere, hvordan armslængeprisen skal fastlægges i ovenforstående situationer, er der 

tilføjet et ny sektion B.2.4 ”Actual, ex post returns”, omkring ex ante prisfastsættelse af 

immaterielle rettigheder og ex post realisering af risiko. Det er meget almindeligt, at det realiserede 

afkast (ex post) fraviger fra det forventede afkast (ex ante), hvilket skyldes, at de risici faktorer som 

beregningerne bygger på, udvikler sig anderledes end forventet. I disse tilfælde skal det fastlægges 
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hvordan det realiserede (ex post) afkast/ tab skal fordeles imellem de koncernselskaber, som har 

bidraget til udviklingen, forbedringen, vedligeholdelsen, beskyttelsen og udnyttelsen af de 

immaterielle rettigheder. Afkastet/ tabet skal tilfalde de koncernselskaber, som i realiteten bærer de 

økonomiske risici forbundet med de immaterielle rettigheder. Et koncernselskab, som ikke bærer 

disse risici, er kun berettiget til en forholdsvis andel af afkastet/tabet, hvis koncernselskabet enten 

udfører ”vigtige funktioner” eller kontrollerer de økonomiske risici, og at der i denne sammenhæng 

gives et armslængde vederlag, hvor afkastet fordeles imellem de involverede koncernselskaber. 

Uddybende HTVI retningslinjer gives i det nye kapitel 6 sektion D.3 – D.5, som analyseres i 

afhandlingens næste kapitel, kapitel 5.  

 

Ad 2) Sektion B.2.1: Der er foretaget væsentlige ændringer i sektion B.2.1 ”udførelse og kontrol af 

funktioner”, hvor ”de vigtige funktioner”, de såkaldte DEMP funktioner fra 2013 er blevet til 

DEMPE
72

 funktioner i 2015.  Afkast/tab skal således fordeles imellem de koncernselskaber, som 

bidrager til udviklingen, forbedringen, vedligeholdelsen, beskyttelsen og udnyttelsen af de 

immaterielle rettigheder. Ordet udnyttelse blev tilføjet til listen over vigtige funktioner i september 

2014. Disse ”vigtige funktioner/ DEMPE funktioner” er yderligere præciseret således, at de er 

opdelt i to dele:   

 

a) Selvudviklede immaterielle rettigheder, som danner grundlag for videre udvikling –  

udvikling (D) og forbedring (E), vedligeholdelse (M)  

b) Alle immaterielle rettigheder, selvudviklede og erhvervede – 

beskyttelse (P) og udnyttelse (E) 

 

Ad a) Afhængigt af den specifikke situation kan ”vigtige funktioner” udgøre: design og kontrol af 

forskning og markedsføringsprojekter, bestemmelse og etablering af kreative igangsætninger, 

herunder ”blue-sky” forskning
73

, kontrol over strategiske beslutninger i forhold til udviklingen af de 

immaterielle rettigheder, ledelse og kontrol af budgetter. 

 

Ad b) Afhængigt af den specifikke situation kan ”vigtige funktioner” udgøre: vigtige beslutninger i 

forhold til at forsvare og beskytte de immaterielle rettigheder og løbende kvalitetssikring af 

funktioner, som udføres af andre koncernselskaber eller uafhængige parter, som kan have en 
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væsentlig indflydelse på værdien af de immaterielle rettigheder. De ”vigtige funktioner/ DEMPE 

funktioner” illustreres i figur 14. 

 

Figur 14: Sammenhæng imellem ”vigtige funktioner” og ”DEMPE funktioner” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På denne baggrund giver det nye kapitel 6 følgende fremgangsmåde til bestemmelse af hvilket 

vederlag de koncernselskaber skal modtage som udfører de ”vigtige funktioner”.   

 

Figur 15: Bestemmelse af vederlag til koncernselskaber, som udfører ”vigtige funktioner” 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 
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4.4 Rådgivers holdninger til det nye kapitel 6 fra oktober 2015 

De eksterne kommentarer til OECD’s nye kapitel 6 fra oktober 2015 er mere forklarende overfor 

potentielle kunder, og der er meget lidt offentliggjort kritik til det nye kapitel 6 efter oktober 2015. 

Derfor har jeg valgt at analysere hvorvidt de eksterne kommentarer fra Deloitte og KPMG til det 

nye kapitel 6 fra september 2014, fortsat er gældende i oktober 2015. 

4.4.1 Deloitte  

Deloitte udgav den 19.sepember 2014 sine kommentarer til OECD’s ”Guidance on Transfer Pricing 

Aspects of Intangibles” fra september 2014. Deloitte fremsendte sine kommentarer i et brev/notat 

under overskriften ”Many Issues Unanswered”. I det følgende vil jeg analysere om Deloitte’s 

væsentligste pointer fra brevet/notatet fortsat er gældende til OECD’s nye kapitel 6 fra oktober 

2015.  

 

Deloitte anser sektion B, om ejerskab af immaterielle rettigheder og afkast forbundet hermed, som 

den vigtigste del af det nye kapitel 6, da dette har det mest kontroversielle indhold. Det skyldes, at 

dette afsnit potentielt vil kræve de største ændringer i den praksis, som er etableret ved det gamle 

kapitel 6. Afsnittet fastslår, at betalinger for brug af immaterielle rettigheder skal tilfalde den 

juridiske ejer, som derefter skal kompensere de koncernselskaber, som udfører funktionerne, 

anvender aktiverne og påtager sig risici forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse (DEMPE) af de immaterielle rettigheder efter deres bidrag, i henhold til 

armslængdeprincippet og principperne i TPG kapitel 1-3.  

 

Der er tilføjet en ny sektion i retningslinjerne fra september 2014, som forklarer, hvornår TP 

analyser skal udføres. Den juridiske ejer skal betale de udførende koncernselskaber 

armslængdekompensation på baggrund af forventet (ex ante) information. Dette kan i praksis 

medføre udfordringer, da de personer, som udfører TP analyserne, ikke har kendskab til alle de 

aktiviteter, som inddrager de immaterielle rettigheder. Selv om der er kendskab til disse aktiviteter, 

vil de interne fremtidige (ex ante) analyser, som selskaberne udarbejder med henblik på at vurdere 

om immaterielle rettigheder skal udvikles, ikke altid være tilstrækkelige til at udføre de nødvendige 

TP analyser.
74
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OECD sætter høje krav til sammenlignelighed, hvilket ifølge Deloitte vil gøre det svært at anvende 

CUP metoden i praksis, medmindre der foreligger nylige opkøb fra en uafhængig part eller en egnet 

intern transaktion, hvor CUP metoden er anvendt.  

 

Deloitte pointerer, at det nye kapitel 6 også bør indeholde vejledning til, hvordan eventuelle tab skal 

fordeles imellem den juridiske ejer og respektive koncernselskaber, som udfører de vigtige 

funktioner, ligeledes som disse kompenseres når der genereres overskud.  

 

Selvom vigtige afsnit (se figur 13) kun er medtaget i udkastform, mener Deloitte, at retningen af de 

endelige retningslinjer fremgår meget klart: Juridisk ejerskab af immaterielle rettigheder er ikke 

ubetinget ensbetydende med, at koncernselskabet er berettiget til at modtage afkast forbundet med 

de immaterielle rettigheder. Deloitte mener, at multinationale koncerner bør overveje at revidere 

samtlige interne kontrakter, som vedrører udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse eller 

udnyttelse af immaterielle rettigheder for at afdække, om de er i overensstemmelse med de 

præciserede retningslinjer. Derudover mener de, at de endelige retningslinjer kommer til at have 

stor indflydelse på de multinationale koncerner, og derfor opfordres de til at overvåge udviklingen 

og samarbejde med OECD og skattemyndighederne i de respektive lande.
75

 

 

Der vurderes at kommentarerne/kritikken, som Deloitte gav til det nye kapitel 6 i september 2014, 

stadig er gældende i oktober 2015, da OECD ikke har foretaget væsentlige ændringer på de omtalte 

områder.  

4.4.2 KPMG 

KPMG udsendte den 25.sep. 2014 sine kommentarer til OECD’s kapitel 6 fra september 2014, som 

er udarbejdet i forbindelse med action point 8.
76

 KPMG’s kommentarer er meget korte og 

forklarende og uden kritik. KPMG fastslår i notatet, at OECD har valgt at udskyde de sværeste og 

vigtigste beslutninger, som omhandler re-karakterisering og afkastfordeling i henhold til aktiver og 

risici til 2015. Herudover mener de, at de opdaterede retningslinjer minder meget om det gamle 

udkast, ”Revised Discussion Draft”, fra juli 2013. De underbygger dette med, at definitionen af 

immaterielle rettigheder er uændret og diskussionerne omkring ejerskab, brugsret og overførsel af 

immaterielle rettigheder, samt værdiansættelse heraf er meget lig det gamle udkast. Derudover 
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drøftes de samme grundlæggende tilføjelser til armslængdeprincippet omkring geografiskbestemte 

omkostningsbesparelser, samlede arbejdsstyrker og koncern synergier.  

 

Der vurderes, at KPMG’s holdninger fra september 2014, stadig er gældende i oktober 2015, da 

OECD ikke har foretaget væsentlige ændringer på de omtalte områder. 

4.5 Delkonklusion  

Det præciserede og udvidede kapitel 6 fra oktober 2015, om immaterielle rettigheder er udarbejdet i 

forbindelse BEPS projektets action point 8. Formålet var at udarbejde retningslinjer, som skulle 

sikre, at koncerninterne transaktioner, som indeholder immaterielle rettigheder, foregår på 

armslængdevilkår. Dette skulle bl.a. gøres ved at vedtage en bred og klar afgrænset definition af 

immaterielle rettigheder og give dybdegående vejledning til hvordan transaktioner med 

immaterielle rettigheder identificeres og håndteres.  

 

Ifølge den nye definition, er immaterielle rettigheder noget, som ikke er et fysisk eller finansielt 

aktiv, som kan ejes eller kontrollereres, og som uafhængige parter ville have betalt for ved en 

overdragelse. Kernen i en TP analyse af immaterielle rettigheder, er at udarbejde en 

sammenligneligheds- og en funktionsanalyse således, at der opnås forståelse for, hvordan de 

forskellige koncernselskaber tilfører værdi i de enkelte led af ”the value chain”. Juridisk ejerskab af 

immaterielle rettigheder er ikke ubetinget ensbetydende med, at koncernselskabet er berettiget til at 

modtage afkast forbundet hermed. De koncernselskaber, som i realiteten udfører funktionerne, 

anvender aktiverne og påtager sig risici forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse eller udnyttelse (DEMPE) af de immaterielle rettigheder, skal modtage armslængde 

kompensation i henhold til deres bidrag. Koncernselskaber som påtager sig risici forbundet med 

DEMPE funktionerne, skal kontrollere samt have de nødvendige finansielle midler til rådighed til at 

bære disse risici. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der ske en justering.   

 

Rådgiverne understregede i opdateringsprocessen betydningen af, at udvikle principbaserede 

retningslinjer, som fortolkes ens i samtlige lande. Derfor kritiserede rådgiverne re-karakteriserings 

løsninger, som vil gøre retningslinjerne uklare og uforudsigelige, og resultere i uenigheder, øget 

dobbeltbeskatning og endnu flere MAP sager. F.eks. mente rådgiverne, at det med de nye 

retningslinjer, er meget nemt for skattemyndigheder at underkende koncerninterne juridiske aftaler 

om vederlag af immaterielle rettigheder og fortage re-karakteriseringer. 
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5. OECD’s udvikling af ”Hard-to-value Intangibles”    

Dette kapitel vil starte dets analyse af OECD’s udvikling af det nye kapitel 6, med en gennemgang 

af sektion D.3 – D.4. fra september 2014, som omhandler:  

 

Figur 16: Sektion D.3 og D.4 fra september 2014 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Der tages således udgangspunkt i OECD’s ”Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles” 

fra september 2014, hvor sektion D.3 var markeret med grå og kun medtaget som foreløbigt udkast. 

Sektionen ville danne grundlag for behandlingen af HTVI i 2015, som kunne medføre ændringer og 

præciseringer. Sektion D.4 var medtaget i sin færdige version i september 2014. Herefter vil jeg 

kort analysere OECD’s HTVI diskussions udkast fra juni 2015, for til slut at analysere, hvilke 

ændringer OECD har foretaget ved offentliggørelsen af det nye kapitel 6 i oktober 2015. Den 

eksterne synsvinkel på OECD’s kapitel 6 fra september 2014, samt på HTVI diskussionsudkastet 

fra juni 2015, sker ved at analysere kommentarerne fra Deloitte og KPMG. Således vil OECD’s 

udgivelser og de eksterne kommentarer hertil skiftevist blive analyseret, for at have en kronologisk 

rækkefølge i kapitlet.    

5.1. Armslængdepriser da værdien er meget usikker på overdragelsestidspunktet 

(sektion D.3) - sep. 2014  

Det fremgår af de indledende bemærkninger, til det nye kapitel 6 fra september 2014, at OECD på 

dette tidspunkt overvejede at udvikle særlige retningslinjer, såkaldte ”special measures”, som 

supplement til armslængdeprincippet i situationer, hvor værdien af de immaterielle rettigheder er 

meget usikker på overdragelsestidspunktet, HTVI situationer.
77

 Hvorvidt dette blev realiseret eller 

om armslængdeprincippet i stedet blev udbygget således, at de givne løsninger kunne rummes heri, 

samt rådgivernes holdninger hertil analysers senere i kapitlet. 
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Sektion D.3 fra september 2014 omhandler armslængdepriser, da værdien er meget usikker på 

overdragelsestidspunktet. Immaterielle rettigheder kan indeholde stor usikkerhed om fremtidig 

indtjening og have særlige kendetegn, som gør det svært at finde sammenlignelige transaktioner til 

fastlæggelse af armslængdeprisen på overdragelsestidspunktet. I disse situationer skal selskaber og 

skattemyndigheder fastlægge prisen efter, hvad uafhængige parter ville have aftalt i en 

sammenlignelig situation.
78

 

 

Uafhængige parter anvender i praksis forskellige måder til prisfastlæggelse af immaterielle 

rettigheder, da værdien er meget usikker på overdragelsestidspunktet, afhængigt af 

omstændighederne i den specifikke situation. Hvor det er muligt, skal selskaberne estimere den 

forventede værdi af de immaterielle rettigheder ved at tage højde for samtlige fremtidige forventede 

relevante økonomiske faktorer, som har indflydelse på værdien af de immaterielle rettigheder. I 

visse tilfælde udgør disse faktorer, som indgår prisfastsættelsesmetoden, et pålidelige og 

tilstrækkeligt grundlag til prisfastsættelse af de immaterielle rettigheder, uden at de involverede 

parter har muligheder for at foretage fremtidige prisjusteringer. I andre tilfælde vil dette alene ikke 

udgøre et tilstrækkeligt prisfastsættelsesgrundlag imellem uafhængige parter, pga. den store 

usikkerhed, som er forbundet med faktorernes fremtidige udvikling.
79

 Koncernselskaber skal 

anvende priser og vilkår som uafhængige parter, og i sådanne situationer kan uafhængige parter 

risikoafdække usikkerheden forbundet med prisfastsættelsen af de immaterielle rettigheder ved at 

indgå betingede aftaler som f.eks. at:
80

 

 

 Indgå aftaler for kortere tidperioder 

 Indgå aftalemæssige muligheder for at foretage efterfølgende prisjusteringer   

 Indgå tidsbestemte milepælsbetalingsaftaler 

 Aftale at royalty satsen stiger i takt med licenshaverens salgstal, eller  

 Indgå aftaler om, at prisen skal genforhandles, hvis uforudsigelige begivenheder indtræffer, 

som har grundlæggende indflydelse på de forudsætningerne, som prisfastsættelsen bygger 

på.  

Da skattemyndigheder skal undersøge om kontrollerede transaktioner af immaterielle rettigheder, 

som er meget svære at værdiansætte på grund af stor usikkerhed, foregår på armslængdevilkår skal 
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der vurderes, om aftalen kunne være opnået imellem uafhængige parter i en sammenlignelig 

situation. Hvis uafhængige parter ville have aftalt at anvende en af de ovennævnte 

prisreguleringsmuligheder i en sammenlignelig situation, så skal skattemyndighederne vurdere om 

koncernselskaber skulle have anvendt samme fremgangsmåde i deres vurdering af prisen for 

immaterielle rettigheder. Skattemyndighederne kan f.eks. undersøge, hvorvidt prisfastsættelsen af 

de immaterielle rettigheder imellem de koncernforbundne selskaber tilstrækkeligt har taget højde 

for samtlige forudsigelige faktorer, som selskabet havde kendskab til på overdragelsestidspunktet.
81

  

 

Det kan være meget svært for skattemyndigheder at fastlægge, hvilket afkast var forudsigeligt på 

overdragelsestidspunktet, især hvis selskabet ikke er samarbejdsvilligt, og der er forskel på den 

information som selskabet og skattemyndighederne har adgang til (asymmetrisk information). 

F.eks. kan immaterielle rettigheder overføres imellem koncernforbudne selskaber, hvor der bevidst 

aftales en royalty sats, som efterfølgende viser sig at have været for lav og ikke afspejler den reelle 

værdi af de immaterielle rettigheder. Selskabet vil i en sådan situation prøve at retfærdiggøre 

prisfastsættelsen med, at der på overdragelsestidspunktet ikke kunne forudsiges, at de immaterielle 

rettigheder ville blive så værdifulde. Skattemyndighederne skal i denne situation undersøge 

forholdene ud fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt i en sammenlignelig situation, hvor der 

tages højde for sandsynlige forudsigelige udfald, risici forbundet hermed, og hvorvidt uafhængige 

parter ville have indgået andre supplerede aftaler for at afdække den høje risiko.  

 

Hvis uafhængige parter ville have indgået prisjusteringsaftaler i en sammenlignelig situation, skal 

det også være muligt for skattemyndigheder foretage tilsvarende justeringer. Ligeledes skal det 

være muligt for koncernforbundne selskaber at anmode skattemyndighederne om mulighed for at 

genforhandle foretagne transaktioner, hvis grundlæggende faktorer udvikler sig anderledes end 

forventet under forudsætning af, at dette også kunne være opnået imellem uafhængige parter.
 82

 

5.2 Supplerende vejledning, når immaterielle rettigheder indgår som en vigtig del af 

salg af varer eller levering af tjenesteydelser (Sektion D.4) – sep. 2014 

Sektion D.4 udgør supplerede vejledning til, hvordan armslængdeprisen fastsættes efter 

principperne i TPG kap. 1-3, når én eller begge parter i transaktionen anvender immaterielle 

rettigheder, som en vigtig del af salg af varer eller levering af tjenesteydelser, uden at disse 

overføres. Immaterielle rettigheder, som indgår som en vigtig del af salg af varer eller levering af 
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tjenesteydelser, kan værdiansættes på forskellige måder afhængigt af omstændighederne i den 

specifikke situation. Valget af værdiansættelsesmetode er afhængigt af, hvorvidt der findes 

pålidelige sammenlignelige transaktioner på værdiansættelsestidspunktet eller ikke:  

 

1. Tilfælde hvor pålidelige sammenlignelige transaktioner findes.  

2. Tilfælde hvor pålidelige sammenlignelige transaktioner ikke findes.  

Ad 1) Afhængigt af omstændighederne i den specifikke situation, kan alle fem af OECD’s 

værdiansættelsesmetoder, som fremgår i TPG kap. 2, anvendes. Hvis et koncernselskab ikke 

anvender unikke og værdifulde immaterielle rettigheder, og der således er muligt at finde pålidelige 

sammenlignelige transaktioner, kan ensidede værdiansættelsesmetoder såsom CUP, resale price, 

cost plus og TNMM anvendes. Sammenlignelighedsfaktorerne som fremgik af sektion D.2 (afsnit 

4.1.2.4) skal vurderes med henblik på at kortlægge, hvorvidt de involverede koncernselskaber 

anvender unikke og værdifulde immaterielle rettigheder, som gør det nødvendigt at foretage 

sammenlignelighedsjusteringer herfor, eller anvende andre værdiansættelsesmetoder, som ikke 

bygger på sammenlignelige uafhængige transaktioner.   

 

Ad 2) I tilfælde, hvor pålidelige sammenlignelige transaktioner ikke findes, anbefales profit split 

metoden til armslængdefordeling af overskud, hvor immaterielle rettigheder indgår som en vigtig 

del af salg af varer eller levering af tjenesteydelser. Profit split metoden kan anvendes i situationer, 

hvor begge parter tilføjer unik og værdifuld værdi til de immaterielle rettigheder, som anvendes i 

transaktionen. Her er det vigtig at identificere, hvorvidt og hvordan de anvendte immaterielle 

rettigheder er værdiskabende i forhold til udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici. 

Supplerende værdiansættelsesteknikker, som f.eks. DCF metoden, kan inddrages, som led i at finde 

frem til armslængdeprisen. Værdiansættelsesmetoder, som anvendes da der ikke findes pålidelige 

sammenlignelige transaktioner, bygger på subjektive vurderinger af relevante faktorer. 
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5.3. Rådgivers holdninger til behandlingen af HTVI – september 2014 

5.3.1 Deloitte 

Deloittes bemærkninger af den 16.september 2014 til OECD’s nye kapitel 6 fra september 2014, 

indeholder et afsnit, hvor Deloitte fremlægger sine holdninger til, hvilke overvejelser OECD skal 

inddrage ved behandlingen af HTVI i 2015.
83

   

 

Holdninger, som imødekommes af OECD: 

Skattemyndigheder har vist bekymring for, at visse immaterielle rettigheder kan være svære at 

værdiansætte med traditionelle værdiansættelsesmetoder, enten fordi at de har unikke egenskaber, 

ikke ville være forekommet mellem uafhængige parter, eller fordi de fremtidige afkast, som er 

forbundet med de immaterielle rettigheder, er meget usikre på overdragelsestidspunktet. OECD’s 

WP6 skal forsøge at finde løsninger på overforstående problemstillinger, og muligvis bliver det 

nødvendigt med alternative løsninger til armslængdeprincippet i visse situationer.  

 

Deloitte advarer imod, at der udvikles særlige retningslinjer, som afviger fra armslængdeprincippet, 

da armslængdeprincippet er en grundlæggende og integreret hjørnesten i de fleste nationale 

skattelovgivninger og eksisterende multinationale skatteaftaler. En alternativ løsning til 

armslængdeprincippet vil skabe stor forvirring og usikkerhed. 

 

Deloitte påpeger, at lignende problemstillinger kan opstå, hvis OECD gør det nemmere at re-

karakterisere reelle transaktioner på baggrund af fiktive transaktioner. De nuværende retningslinjer 

giver skattemyndigheder tilladelse til at underkende en kontrolleret transaktion, hvis følgende to 

forudsætninger opfyldes:  

 

1. Transaktionens økonomiske substans afviger fra den juridiske aftale, og  

2. Aftalen afviger fra, hvad der ville være opnået imellem kommercielle rationelle uafhængige 

parter i en sammenlignelig situation.  

Således giver de gamle retningslinjer kun tilladelse til at foretage en re-karakterisering under 

særlige og begrænsede omstændigheder. OECD har meddelt, at de overvejer at klarlægge, hvordan 

og hvornår det vil være passende at foretage en re-karakterisering af en kontrolleret transaktion med 

henblik på at forhindre BEPS.  Ulempen med at re-karakterisering er, at der ikke findes nogen 

oplagt formel eller standard for, hvordan dette skal gøres med henblik på at opnå enighed imellem 
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de involverede parter og de respektive skattemyndigheder.  Der vil derfor være situationer, hvor 

selskaber og skattemyndigheder højst sandsynligt kommer frem til forskellige priser for den samme 

transaktion. Hvis OECD gør det nemmere at re-karakterisere kontrollerede transaktioner, vil det 

medføre usikkerheder, øge dobbeltbeskatningsproblematikken, som vil resultere i flere MAP sager.  

5.3.2 KPMG 

KPMG’s kommentarer, til det nye kapitel 6 fra september 2014, er meget forklarende og uden 

kritik. Derimod er deres kommentarer til ”Revised Discussion Draft” fra juli 2013 meget kritiske, 

hvorunder de også omtaler værdiansættelser af immaterielle rettigheder, da værdi er meget usikker 

på overdragelsestidspunktet. Da OECD’s sektion D.3. om ”immaterielle rettigheder da værdien er 

meget usikker på overdragelsestidspunktet” var uændret fra juli 2013 til september 2014, antages 

det, at kritikken er gældende for begge udgaver.     

 

Holdninger, som imødekommes af OECD: 

KPMG påviser, at det foreløbige udkast ignorer at immaterielle rettigheder, som er meget svære at 

værdiansætte på overdragelsestidspunktet, i praksis ofte overdrages imellem uafhængige parter, og 

at der findes etablerede prisfastsættelsesmetoder, som tager høje for usikkerheden forbundet 

hermed. I denne sammenhæng savnes en diskussion omkring usikkerheden af immaterielle 

rettigheder og armslængdeprisfastsættelse af disse.  

 

KPMG har forstået, at skattemyndigheder og OECD er bekymrede for, at selskaber udnytter den 

asymmetriske information, som er imellem selskaber og skattemyndigheder, til systematisk at 

underestimere værdien af overførte immaterielle rettigheder således, at armslængdeprincippet ikke 

overholdes. KPMG er enige heri og understreger, at retningslinjerne skal udvikles således, at risici 

forbundet med de immaterielle rettigheder afspejles i armslængdeprisen. 

 

Holdninger, som ikke imødekommes af OECD: 

KPMG påpeger, at OECD har tendenser til at ændre tilgangen til armslængdeprincippet ved 

prisfastsættelse af immaterielle rettigheder, som er meget svære at værdiansætte. I stedet for at 

anvende armslængeprincippet til at prisfastsætte transaktionen, således som den er struktureret, 

anvendes armslængdeprincippet til at strukturere transaktionen, således som OECD tror, at 

uafhængige parter ville have gjort. KMPG fraråder på samme måde som Deloitte re-

karakteriseringsløsninger, da disse vil skabe usikkerhed, øge dobbeltbeskatningsproblematikken og 

medføre flere MAP sager.  
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• Omfatter immaterielle rettigheder, hvor 

der på overdragelsestidspunktet ikke 

eksisterer tilstrækkelige pålidelige 

sammenlignelige transaktioner og,  

• Der er stor usikkerhed forbundet med 

fremtidige cash flows og indtægter, 

som de immaterielle rettigheder forventer 

at skabe eller,  

• er stor usikkerhed forbundet med 

forudsætningerne, der er lagt til grund 

for værdiansættelsen 

 

5.4. ”Hard-to-value Intangibles” – Discussion Draft juni 2015 

OECD udgav den 4. juni 2015 diskussionsudkastet ”Hard-to-value intangibles” om prisfastsættelse 

af immaterielle rettigheder, da værdien er meget usikker på overdragelsestidspunktet (HTVI). 

Samtidig blev eksterne kommentatorer inviteret til at kommentere diskussionsudkastet. Formålet 

var at udarbejde TP retningslinjer eller særlige foranstaltninger for overførsler af HTVI, samt at 

revidere indholdet af afsnit D.3 i det foreløbige udkast til det nye kapitel 6 fra september 2014.  

 

Udover at opdatere og præcisere det gamle afsnit D.3 om immaterielle rettigheder, som er meget 

svære at værdiansætte på overdragelsestidspunktet, som er behandlet i afhandlingens afsnit 5.1, 

præsenterer diskussionsudkastet en ny sektion D.3.1, ”Hard-to-value Intangibles” (HTVI). 

Sektionen tager udgangspunkt i det gamle afsnit D.3 og uddyber, hvordan selskaber og 

skattemyndigheder kan håndtere transaktioner som indeholder HTVI. Den nye sektion D.3.1 

analyseres nedenfor. OECD’s definition af ”HTVI”, samt kendetegn med disse fremgår figur 17 

nedenfor. 

 

Figur 17 - OECD’s definition og kendetegn med HTVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Asymmetrisk information imellem selskaber og skattemyndigheder kan gøre det betydeligt sværere 

for skattemyndigheder at vurdere, om armslængdeprincippet er overholdt ved koncerninterne 

overførsler af HTVI. Derfor er det meget svært for skattemyndigheder at foretage pålidelige 

• Immaterielle rettigheder, som kun er delvist 

udviklede på overdragelsestidspunktet.  

• Immaterielle rettigheder, som først skaber 

indtægter flere år efter overdragelsen. 

• Immaterielle rettigheder, som indgår som 

del af HTVI, der påkræver fortsat 

udvikling. 

• Immaterielle rettigheder, hvor der er stor 

usikkerhed om udnyttelsen og afkastet 

herved på overdragelsestidspunktet.  

 

Definition af HTVI Kendetegn med HTVI 
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risikovurderinger af de faktorer, som indgår i selskabernes værdiansættelse, inden efterfølgende 

årsregnskaber (ex post) foreligger.
84

  

 

HTVI retningslinjerne skal kun anvendes, når der er væsentlige forskelle imellem budgetterede (ex 

ante) og realiserede (ex post) resultater, som skyldes udviklinger eller begivenheder, som var 

forudsigelige på overdragelsestidspunktet. Skattemyndigheder skal ikke kunne anvende 

retningslinjerne til at foretage justeringer, da selskabet redegør for følgende forhold:
85

  

 

1. Giver fuld og klar indsigt i budget forudsætningerne ved overdragelsen, som er anvendt til at 

fastsætte salgsprisen eller royaltyen, herunder hvordan der var taget højde for kendte risici og, 

2. Giver tilstrækkelige beviser for, at væsentlige forskelle imellem beregnede fremtidige (ex ante) 

estimater og realiserede (ex post) resultater skyldes uforudsigelige eller ekstraordinære 

begivenheder, der er opstået efter overdragelsen og ikke forudses af selskabet på 

overdragelsestidspunktet. 

5.4.1 Rådgivers holdninger til ”HTVI” Discussion Draft fra juni 2015 

OECD inviterede eksterne interessenter til at kommentere diskussionsudkastet, hvor OECD 

specifikt ønskede kommentarer på følgende fire punkter:  

 

 Kan retningslinjerne udvikles med henblik på at gøre det klarere for selskaberne, hvordan 

HTVI retningslinjerne skal anvendes? 

 Skal der tilføjes flere forhold, som beskytter og fritager selskaber imod efterfølgende påkrav 

fra skattemyndigheder om indkomstændringer? 

 Hvordan skal begrebet ”væsentlige forskelle” defineres, og hvornår er forskelle imellem 

budgetterede (ex ante) og realiserede resultater (ex post) væsentlige?      

 Er der andre forhold, som skal overvejes med henblik på at udarbejde anvendelige og 

ensartede HTVI retningslinjer?  

Fristen for at indsende eksterne kommentarer hertil udløb den 18. juni 2015. Den 19. juni 2015 

offentliggjorde OECD de modtagne eksterne kommentarer fra i alt 42 forskellige interessenter.  

Deloittes og KPMG’s holdninger til ovenstående spørgsmål analyseres og uddybes nedenfor.
86
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5.4.1.1 Deloitte  

Holdninger, som imødekommes af OECD: 

Deloitte er bekymrede for, at diskussionsudkastet vil medføre en øget usikkerhed, som vil resultere i 

uenigheder imellem selskaber og skattemyndigheder med henblik på værdiansættelse HTVI, fordi 

budgetterede resultater (ex ante) stort set altid afviger fra de realiserede resultater (ex post), uanset 

om der er tale om kontrollerede eller uafhængige transaktioner. For at gøre retningslinjerne klarere 

foreslår Deloitte, at begrebet ”væsentlige forskelle” præciseres med indførelse af følgende to 

punkter: 

 

 Der er ikke tale om ”væsentlige forskelle”, hvis de realiserede resultater (ex post) ikke 

overstiger 120 % eller er mindre end 80 % af det budgetterede (ex ante) resultater. Hvis det 

realiserede (ex post) resultat ligger uden for dette interval, kan HTVI retningslinjerne 

anvendes med henblik på at reducere usikkerhed forbundet hermed.     

 Indførelse af en ligningsfrist til anvendelse i HTVI sager vil gøre retningslinjerne klarere og 

mere ensartede i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Deloitte foreslår derfor en 

ligningsfrist på 10 år for HTVI sager, undtaget i tilfælde, hvor der er meget lang tid til 

kommercialiseringen. Deloitte påviser ud fra egen erfaring, at der efter 10 år altid vil være en 

væsentlig forskel mellem budgetterede (ex ante) og realiserede (ex post) resultater, fordi 

antallet af mulige udfald stiger i takt med tiden.
87

 (hertil skal det bemærkes, at OECD delvis 

imødekommer forslaget, idet en ligningsfrist på 5 år indføres, jf. afhandlingen kap 5.5)  

Holdninger, som ikke imødekommes af OECD: 

Deloitte påviser, at retningslinjerne giver skattemyndigheder redskaber til, hvordan de kan håndtere 

kontrollerede transaktioner, som indeholder HTVI. Deloitte påviser dog, at ordet ”kan” giver 

skattemyndigheder en valgmulighed til at anvende retningslinjerne. Deloitte mener, at enten skal 

alle involverede skattemyndigheder anvende retningslinjerne eller ingen. Hvis dette ikke præciseres 

kan det medføre dobbeltbeskatning.  

 

Deloitte mener, at kendetegnene med ”HTVI” er uklare, og at de givne eksempler i praksis kan 

identificeres i så godt som alle immaterielle rettigheder. F.eks. fremstår det uklart, hvilke 

immaterielle rettigheder kan defineres som ”delvist udviklede”. Der savnes en præcisering af om 

begrebet henviser til immaterielle rettigheder, som 1) endnu ikke er kommercialiserede eller 2) vil 

gennemgå videre udvikling eller forbedring. Hvis ”delvist udviklede” henviser til immaterielle 
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rettigheder, som skal videreudvikles eller forbedres, opfylder stort set alle immaterielle rettigheder 

denne betingelse i nutidens globaliserede verden. F.eks. udvikles og forbedres brands hele tiden. 

KPMG påpeger også andre formuleringer i afsnittet, hvor kendetegnene beskrives, som fremstår 

uklare og derfor bør præciseres. Formuleringer, som ”flere år efter overdragelsen” og ”hidtil 

ukendte”, kan fortolkes på forskellige måder og bør derfor præciseres eller slettes.   

 

Ifølge diskussionsudkastet skal uforudsigelige og ekstraordinære begivenheder, såsom 

naturkatastrofer og konkurrenters konkurs, som indtræffer efter overførselstidspunktet, ikke give 

skattemyndigheder hjemmel til at foretage TP korrektioner. Deloitte mener, at ordvalget 

”uforudsigelige og ekstraordinære begivenheder” er for snævert og bør ændres til ”Begivenheder 

der ved lav sandsynlighed indtræffer, som selskabet ikke har indflydelse på og hvis indflydelse på 

overførslen er meget usikker på overførelsestidspunktet.” Udover naturkatastrofer og konkurrenters 

konkurs rummes uventede makroøkonomiske forhold såsom recession, depression eller større 

økonomisk vækst en forventet, også i en bredere definition. Deloitte mener, at disse begivenheder, 

som har lav sandsynlighed for at indtræffe, sjældent har indflydelse på armslængdeprisen på 

overførselstidspunktet, men har væsentlig indflydelse på de realiserede (ex post) resultater, når de 

indtræffer.  

5.4.1.2 KPMG 

Holdninger, som imødekommes af OECD: 

KPMG påviser, at det er meget almindeligt at HTVI overføres imellem uafhængige parter, og at der 

i praksis findes mange etablerede metoder for at afdække risici forbundet hermed. OECD anser 

asymmetrisk information imellem selskaber og myndigheder for værende nøgleområde, som skal 

afdækkes, hvis det skal lykkedes at udarbejde effektive og ensartede retningslinjer på området. 

Selskabet skal kunne bevise, at faktorerne som indgik i værdiansættelsen af de immaterielle 

rettigheder på overførselstidspunktet, var pålidelige, hvis det senere viser sig at være væsentlige 

afvigelser imellem de forventede (ex ante) og realiserede (ex post) resultater. KPMG anser ikke 

bevisbyrden for værende problematisk for selskaberne, da lignende dokumentation også kræves i 

andre TP mæssige sammenhænge, hvor der kræves at 
88

:  

 

1) Koncerninterne aftaler er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået i mellem 

uafhængige parter i en sammenlignelig situation, og  
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2) De faktiske forhold og antagelser, som indgår i HTVI prisfastsættelsen, er så nøjagtige og 

pålidelige som muligt på overdragelsestidspunktet, hvor der også uddybes, hvordan der er 

taget højde kendte risici. 

KPMG anbefaler, at der skal indføres en ligningsfrist for, hvor længe efter overførelsestidspunktet 

skattemyndigheder skal have hjemmel til foretage sammenligninger af budgetterede (ex ante) og 

realiserede (ex post) resultater. Skattemyndigheder skal ikke have ubegrænsede muligheder for at 

foretage prisjusteringer flere år efter, at overdragelsen har fundet sted. KPMG kommer dog ikke 

med noget konkret forslag til en ligningsfrist.
89

   

 

Diskussionsudkastet lægger op til, at realiserede (ex post) resultater anvendes til at foretage 

prisjusteringer, hvis der er ”væsentlige forskelle” imellem de budgetterede (ex ante) og realiserede 

(ex post) resultater. KPMG præciserer ikke, hvad de forstår med ”væsentlige forskelle”. De påviser 

derimod, at der næsten altid vil være væsentlige forskelle imellem budgetterede (ex ante) og 

realiserede (ex post) resultater ved overførsler af HTVI, fordi de underliggende faktorer, som 

budgetteringen bygger på, er meget usikre. Dette vil give skattemyndigheder favorable muligheder 

til at foretage re-karakteriseringer, hvor selskabernes bevisbyrde bliver urimelig stor.  

 

KPMG mener derfor, at realiserede (ex post) beviser ikke skal anvendes til at foretage simple 

sammenligninger af budgetterede (ex ante) og realiserede (ex post) resultater, fordi at der stort set 

altid vil opstå ”væsentlige forskelle”, hvilket vil resultere i store uenigheder imellem selskaber og 

skattemyndigheder. I stedet for mener KPMG, at de realiserede (ex post) resultater kun skal 

anvendes med henblik på at kortlægge, om afvigelserne skyldes asymmetrisk information imellem 

selskaber og skattemyndigheder på overdragelsestidspunktet. Hvis et selskab, med baggrund i 

budgetteringer fra andre forretningsmæssige forhold end TP, kan bevise, at de underliggende 

faktorer var retvisende på værdiansættelsestidspunktet af HTVI, skal skattemyndigheder ikke være 

berettiget til at anvende ny information til at foretage bagudrettede justeringer.   

Det er af stor betydning, at retningslinjerne præciseres således, at de er i overensstemmelse med 

resten af det nye kapitel 6. Afkastet fra de immaterielle rettigheder skal fordeles til den juridiske 

ejer og koncernselskaber, som udfører funktioner, anvender aktiverne og bærer risici forbundet med 

de immaterielle rettigheder.  
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KPMG mener, at det bør fremgå klarere i retningslinjerne, at selvom skattemyndigheder påviser, at 

en kontrolleret transaktion kan struktureres anderledes imellem uafhængige parter, skal de ikke 

have myndighed til at kræve, at selskaber strukturerer deres HTVI overførsler anderledes.  

 

Holdninger, som ikke imødekommes af OECD: 

KPMG savner en overordnet kommentar til undtagelserne, som beskytter og fritager selskaberne fra 

efterfølgende påkrav fra skattemyndighederne om indkomstændringer. Denne kunne f.eks. være 

formuleret således:  

 

”Fremgangsmåden, som fremgår i dette afsnit, vil ikke kunne anvendes, hvis selskabet kan bevise at 

de aftaler, antagelser og faktiske omstændigheder, som den kontrollerede transaktion bygger på, 

også kunne være indgået imellem uafhængige selskaber. Bevismæssige eksempler på dette kan 

være:” 

 

Ved vurdering af om selskabets budgetteringer er pålidelige, skal der også kræves beviser for, at de 

er indgået i selskabets beslutningsgrundlag. F.eks. skal der bevises, at oplysningerne danner 

grundlag for bestyrelsens godkendelse af væsenslige investeringer.   

 

KPMG påviser, at der i diskussionsudkastet anvendes flere subjektive formuleringer såsom ”hidtil 

ukendte” og ”tilstrækkelige beviser” som kan fortolkes på forskellige måder, og derfor bør 

præciseres. Hvis dette ikke bliver gjort, vil det føre til store uenigheder med koncerninterne 

overførsler af HTVI. 

5.5 ”Hard–to-value intangibles” – okt. 2015  

På baggrund af HTVI diskussionsudkastet og kommentarerne hertil er der udarbejdet en ny sektion 

D.4. ”Hard-to-value intangibles (HTVI)” i det nye kapitel 6 fra oktober 2015. Sektion D.3 – D.4. fra 

september 2014 er således udvidet til sektion D.3 – D.5 i oktober 2015, hvilket fremgår af figur 18 

nedenfor. 
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Nye kapitel 6 - september 2014 

D.3 - "Armslængdepriser da værdien 
er meget usikker på 

overdragelsestidspunktet" 

D.4 - "Supplerende vejledning når 
immaterielle rettigheder indgår som 

en vigtig del af salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser" 

Nye kapitel 6 - 

oktober 2015 

D.3 - "Armslængdepriser da værdien 
er meget usikker på 

overdragelsestidspunktet" 

D.4 - "Hard-to-value intangibles" 
(HTVI) 

D.5 - "Supplerende vejledning når 
immaterielle rettigheder indgår som 

en vigtig del af salg af varer eller 
levering af tjenesteydelser" 

Figur 18 – Tilføjelse af en ny sektion D.4 ”Hard-to-value intangibles” (HTVI) i oktober 2015 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.1, overvejede OECD at udvikle særlige retningslinjer, såkaldte 

”special measures”, som supplement til armslængdeprincippet, som kan anvendes i situationer, hvor 

værdien af de immaterielle rettigheder er meget usikker på overdragelsestidspunktet (HTVI 

situationer). Efter kritik fra bl.a. rådgivere, jf. kapitel 5.3, har OECD valgt at droppe disse ”special 

measures” og i stedet udbygge armslængdeprincippet således, at de givne HTVI løsninger rummes 

heri.  Opbygningen i den nye sektion D.4 ”Hard-to-value Intangibles” fra oktober 2015 er den 

samme, som i diskussionsudkastet fra juni 2015. De centrale elementer fremgår af figur 19.  

 

Figur 19: Centrale elementer i sektion D.4 ”Hard-to-value Intangibles (HTVI)” – oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definition og kendetegn med HTVI 

  Problem: Asymmetrisk information imellem selskaber og skattemyndigheder, som kan 

medføre, at selskaber systematisk underestimerer værdien af de immaterielle rettigheder. 

  Løsning: Skattemyndigheder kan sammenligne budgetterede (ex ante) og realiserede (ex post) 

resultater. 

  
 Værdiansættelse af HTVI: Hvad ville uafhængige parter have aftalt i en sammenlignelig 

situation for at riskoafdække usikkerheden? betingede aftaler? 

 
 Forhold som beskytter og fritager selskaber imod efterfølgende påkrav fra skattemyndigheder 

om indkomstændringer.  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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På baggrund af de modtagne kommentarer til HTVI diskussionsudkastet fra juni 2015, er sektion 

D.4 omskrevet og præciseret på flere områder, således at det fremstår klarere hvordan HTVI 

retningslinjerne skal anvendes.  

 

De væsentligste ændringer og præciseringer er foretaget i afsnittet omkring de forhold, som 

beskytter og fritager selskaber imod efterfølgende påkrav fra skattemyndigheder om 

indkomstændringer. Bl.a. er begrebet ”væsentlige forskelle” præciseret og en ligningsfrist er 

indført. Disse forhold uddybes nedenfor.  

 

Skattemyndigheder kan ikke anvende HTVI retningslinjerne med henblik på at foretage 

prisjusteringer ved overførsler af immaterielle rettigheder, hvis overførslen er omfattet af mindst én 

af disse fire undtagelser:  

 

1) Da selskabet:  

a) Uddyber faktorerne, som indgår i budgetteringen på overdragelsestidspunktet, herunder 

hvordan der er taget højde for risici i beregningerne (vægtet gennemsnit), hvorvidt 

overvejelserne omkring forudsigelige risici er rimelige, og hvad sandsynligheden er for 

at disse indtræffer og,  

b) Giver tilstrækkelige beviser for, at væsentlige forskelle imellem beregnede fremtidige 

(ex ante) estimater og realiserede (ex post) resultater skyldes a) uforudsigelige 

udviklinger eller begivenheder, som indtræffer efter overdragelsen og ikke kunne være 

forudses på overdragelsestidspunktet, eller b) at forudsete risici indtræffer, og at disse 

ikke er væsentligt over- eller underestimerede på overdragelsestidspunktet.  

2) HTVI overførslen er omfattet af en bi- eller multilateral avanceret prisfastsættelse, som har 

indflydelse på den pågældende periode og omfatter de lande, hvor overføreren og erhververen 

er hjemmehørende.  

3) ”Væsentlige forskelle” imellem budgetterede (ex ante) og realiserede (ex post) resultater, jf. 

pkt. i) 2 ovenfor, ikke øges eller reduceres med mere end 20 % i forhold til prisfastsættelsen på 

overdragelsestidspunktet. (safe harbor) 

4) En kommercialisering periode på 5 år gået efter det indkomstår, hvor de HTVI immaterielle 

rettigheder skabte indtægter fra uafhængige parter for erhververen, hvor ”væsentlige forskelle” 

imellem forventede (ex ante) og realiserede (ex post) resultater, jf. pkt. i) 2 ovenfor, ikke 

overstiger 20 % af de forventede afkast for perioden.  
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SKAT kan således ikke korrigere koncern interne overdragelser af HTVI, hvis transaktionen er 

omfattet af mindst én af de fire ovenstående undtagelser. Undtagelserne beskytter således 

selskaberne imod efterfølgende påkrav fra SKAT om indkomstændringer i tidligere indkomstår.   

5.5 Delkonklusion  

De udbyggede og præciserede HTVI retningslinjer skal anvendes i situationer, hvor de immaterielle 

rettigheder har kendetegn, som gør det svært at foretage en pålidelig værdiansættelse på 

overdragelsestidspunktet. Asymmetrisk information imellem selskaber og skattemyndigheder kan 

medføre, at selskaber systematisk underestimerer værdien af de immaterielle rettigheder, hvilket gør 

det svært for skattemyndigheder at vurdere, om selskabets værdiansættelse er retvisende og 

opfylder armslængdevilkårene på overdragelsestidspunktet.  

 

På denne baggrund er der udviklet HTVI retningslinjer, som giver selskaber muligheden for at 

bevise, at prisfastsættelsen på overdragelsestidspunktet overholdt armslængdeprincippet samtidig 

med, at skattemyndigheder beskyttes imod de negative effekter som asymmetrisk information 

medbringer. Skattemyndigheder kan anvende realiserede resultater (ex post), som foreløbige beviser 

for, at selskabets budgetterede resultater (ex ante) er retvisende. Hvis skattemyndighederne, på 

denne baggrund underkender værdiansættelsen, kan de kun foretage korrektioner i tidligere 

indkomstår, hvis transaktionen ikke er omfattet af mindst én af de fire undtagelsessituationer, som 

beskytter selskaberne.  

 

Rådgiverne var nervøse for, at OECD i sin jagt på at begrænse ikke beskatningssituationer, fik gjort 

det for nemt for skattemyndighederne at foretage re-karakteriseringer af kontrollerede transaktioner. 

Derfor advarede de imod, at der skulle udviklings ”special measures”, som skulle supplere 

armslængdeprincippet i situationer, hvor det var svært at finde pålidelige sammenlignelige 

situationer på overdragelsestidspunktet. Rådgiverne mente, at re-karakteriserings løsninger og 

”special measures” ville føre til subjektive fortolkninger og forskellige værdiansættelser af 

immaterielle rettigheder på tværs af landegrænser, hvilket ville medføre uenigheder, 

dobbeltbeskatning og endnu flere MAP sager. Det afspejles i rådgivernes kommentarer, at de 

ønsker klare og entydige retningslinjer, hvor det helt klart fremgår, hvilke oplysninger selskaberne 

skal fremsende til skattemyndighederne, for at fritages imod fremtidige påkrav om 

indkomstændringer.  
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6. OECD’s udvikling af action point 8-9-10 om resultatfordelingen i en koncern  

Dette kapitel vil analysere OECD’s udvikling af action point 8-9-10, hvor formålet var at udvikle 

retningslinjer, som skal sikre, at resultatfordelingen er i overensstemmelse med værdiskabelsen i 

koncernen. Dette action point har tætte relationer til action point 8 om immaterielle rettigheder, 

derfor er en analyse heraf relevant for afhandlingen. Da emnerne i de tre action points er nært 

beslægtede, har OECD valgt at behandle dem samtidig, som led i opdateringen af TPG kapitel 1, 

om brugen af armslængdeprincippet. Det fremgår af ”final rapports” fra oktober 2015, at OECD i 

opdateringsarbejdet fokuserede på udviklingen af følgende områder: 

 

1. Retningslinjer, der forhindrer overførsel af risici eller omfordeling af overdrevent kapitel blandt 

koncernforbundne selskaber. Dette skal gøres ved at vedtage retningslinjer eller særlige 

foranstaltninger, som skal sikre, at uhensigtsmæssige store afkast ikke tilfalder koncernselskaber, 

som alene kontraktmæssigt har påtaget risiko eller stillet kapital til rådighed. Retningslinjerne 

skal sikre sammenhæng imellem afkast og værdiskabelse.  

2. Retningslinjer, der forhindrer kontrollerede transaktioner som ikke, eller meget sjældent ville 

være indgået imellem uafhængige parter. Dette skal gøres ved at vedtage regler eller særlige 

foranstaltninger, som skal klarlægge, under hvilke omstændigheder en kontrolleret transaktion 

kan re-karakteriseres.  

OECD udpegede i diskussionsudkastet fra december 2014 fem områder, hvor det kunne blive 

nødvendigt at udvikle særlige foranstaltninger, som supplement til armslængdeprincippet (f.eks. 

HTVI og finansiering). Som det fremgik af kapitel 5 om HTVI, og også vil fremgå senere i dette 

kapitel, droppede OECD disse ”special measures”. I stedet valgte man at udbygge og præcisere 

betydningen af armslængdeprincippet, hvor nogle af de områder, som skulle danne grundlag for 

”special measures” i stedet blev indarbejdet i TPG kapitel 1 og 6.  

 

Formålet med action point 8-9-10 var at udarbejde retningslinjer, som sikrer at:  

 Kontrollerede transaktioner identificeres, og at koncerninterne afregningspriser ikke bygger på 

juridiske aftaler, som ikke afspejler den økonomiske realitet.  

 Juridiske aftaler om risikofordeling kun skal anderkendes, hvis de pågældende koncernselskaber 

i realiteten også håndterer samt tager de relevante beslutninger forbundet hermed.  

 Et koncernselskab, som udelukkende stiller finansielle midler til rådighed uden at udføre eller 

kontrollere de pågældende aktiviteter, kun skal være berettiget til et risikofrit afkast. Dette skal 

sikre, at uhensigtsmæssigt afkast ikke tilfalder ”cash boxes”, uden tilstrækkelig substans.  
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 Skattemyndigheder kan underkende koncerninterne transaktioner, som bygger på kommerciel 

irrationalitet og derfor ikke være indgået imellem uafhængige parter.  

Dette kapitel vil indledes med en analyse og en gennemgang af den nye sektion D i TPG kapitel 1, 

fra oktober 2015. Sektionen er udviklet på baggrund af OECD’s ” Discussion Draft on revision to 

Chapter 1 of the Transfer Pricing Guidelines (Including Risk, Recharacterisation and Special 

Measures)” fra 19. december 2014 og de eksterne kommentarer hertil fra februar 2015. Derfor vil 

de eksterne kommentarer fra Deloitte og KPMG blive analyseret, med henblik på at kortlægge 

diskussions udkastets væsentligste kritikpunkter og OECD’s behandling heraf.     

6.1 Korrekt afgrænsning af en kontrolleret transaktion – okt. 2015 

OECD’s behandling af actions point 8-9-10 har medført ændringer og præciseringer i TPG kapitel 

1, sektion D, som består af 8 delsektioner, som illustreres i figur 20 nedenfor.  

 

Figur 20: Opbygningen af den nye sektion D i TPG kapitel 1 

D.1 Identificering af kommercielle og finansielle relationer 

D.2 Anderkendelse af den korrekt afgrænsede transaktion  

D.3 Tab  

D.4 Påvirkningen af regeringens politik  

D.5 Brugen af toldmæssige prisfastsættelsesmetoder 

D.6 Omkostningsbesparelser og andre markedsbestemte forhold 

D.7 Samlet arbejdsstyrke 

D.8 Koncern synergier 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

OECD omtaler, at den reviderede sektion D vil præcisere forholdende således, at selskaber og 

skattemyndigheder kan sikre, at kontrollerede transaktioner overholder armslængdeprincippet. 

6.1.2 Identificering af kommercielle og finansielle relationer (sektion D.1) – okt. 2015 

Sammenlignelighedsanalysen er en forudsætning for at kunne vurdere, om armslængdeprincippet er 

overholdt ved en kontrolleret transaktion. Sammenlignelighedsanalysen bygger på en 

sammenligning mellem de betingelser, som er aftalt i en kontrolleret transaktion, og en 

sammenlignelig transaktion imellem uafhængige parter. Sammenlignelighedsanalysen består 
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således af to aspekter, som illustreres i figur 21. Dette kapitel fokuserer udelukkende på det første 

aspekt, hvortil de præciserede retningslinjer vil indsættes TPG kapitel 1, sektion D.
90

 

 

Figur 21 – Sammenlignelighedsanalysens to aspekter og sammenhæng med TPG  

 

1.  

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når de kommercielle og finansielle relationer imellem koncernselskaberne skal analyseres, er det 

vigtigt at danne sig en overordnet forståelse af den multinationale koncern, den branche der 

opereres i, og sammenspillet imellem de forskellige koncernselskaber. For at kunne foretage en 

korrekt afgrænsning af en kontrolleret transaktion, skal fem grundlæggende 

sammenlignelighedsfaktorer analysers, med henblik på at kortlægge transaktionens betingelser og 

økonomiske omstændigheder. De fem sammenlignelighedsfaktorer fremgår af figur 22, og 

analyseres nedenfor.  

 

Figur 22: De 5 sammenlignelighedsfaktorer 

1 Vilkårene i kontrakten for den kontrollerede transaktion 

2 Funktionsanalyse 

3 Kendetegn med varen eller tjenesteydelsen 

4 Økonomiske omstændigheder og markedsbetingelser 

5 Koncernselskabernes forretningsstrategier 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ad 1) Vilkår: En kontrolleret transaktion kan defineres som konsekvensen eller udtrykket af de 

kommercielle eller finansielle relationer imellem koncernselskaberne. Den kontrollerede transaktion 

kan være formaliseret i en kontrakt, hvor fordelingen af koncernselskabernes ansvarsområder, 

forpligtelser, rettigheder, risici, prisaftaler osv., er specificeret. Det kan f.eks. være en intern aftale 
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1. Identificering af kommercielle og finansielle relationer imellem  

koncernselskaber og de betingelser, som knytter sig til disse relationer korrekt 

afgrænsede.  

 
2. Sammenligning mellem betingelserne i den kontrollerede transaktion og en 

sammenlignelig transaktion imellem uafhængige parter.  

 

TPG kapitel 1 

TPG kapitel 2 & 3 



 Transfer Pricing – immaterielle rettigheder og resultatfordeling  
________________________________________________________________________________ 

72 
 

om vilkår og priser for internt køb af immaterielle rettigheder. Der tages udgangspunkt i disse 

kontrakter ved TP analyser af kontrollerede transaktioner. 

 

Ad 2) Funktionsanalyse: For at undersøge om de interne aftaler er i overensstemmelse med 

koncernselskabernes faktiske adfærd, er en detaljeret funktionsanalyse nødvendig. Formålet med 

funktionsanalysen er at kortlægge, hvad koncernselskaberne i realiteten gør, fremfor hvad der er 

aftalt. Herunder skal der fastlægges hvilke koncernselskaber, der i realiteten udfører funktionerne, 

anvender aktiverne og påtager sig risici forbundet med den kontrollerede transaktion. Ved TP 

analyser kan det være svært at gennemskue, hvilke koncernselskaber der i realiteten bærer, udfører 

og beslutter håndteringen af risici forbundet med den kontrollerede transaktion. Derfor har 

retningslinjerne særlig fokus på identificering af risici i kommercielle og finansielle relationer.
91

 I 

OECD’s nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder, som er behandlet i afhandlingens kapitel 

4.1.1.2.1, er det vigtigt, at resultatfordelingen ikke kun sker til selskab med få ansatte og som har 

juridisk ejerskab, men aflønningen også sker til de selskaber, som udfører de vigtige ”DEMPE” 

funktioner og har finansiel og økonomiske risici herved. Koncernselskabers forventede aflønning i 

forbindelse med afkastet af de immaterielle rettigheder, illustreres i figur 23.  

 

Figur 23: Sammenhængen imellem forventet afkast og funktioner, aktiver og risici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Imellem uafhængige parter er det tæt sammenhæng imellem risici og forventet afkast. Uafhængige 

parter, som ejer immaterielle rettigheder, udfører ”DEMPE” funktioner og bærer en stor del af den 

økonomiske risiko herved vil forvente, at de får en stor del af koncernens overskud. Til analysering 
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af risiko i kontrollerede transaktioner, præsenter de nye retningslinjer en ny 6-trins proces, som 

uddybes i figur 24 nedenfor. 

 

Figur 24: 6 trins proces til analysering af risiko i kontrollerede transaktioner 

Trin 1 Identificere og specificere væsentlige økonomiske risici. I TP sammenhæng defineres risiko 

som en effekt af usikkerhed, som kan have indflydelse på virksomhedens målsætninger.
92

 

Relevante former for risiko ved TP analyser udgør (listen er ikke udtømmende): Strategisk eller 

markedsrisiko, infrastruktur eller operationel risiko, finansiel risiko, transaktionsrisiko, hazard 

risiko.
93

 

Trin 2 Kontraktmæssig fordeling af risiko: Fastlæggelse af hvilke koncernselskaber der i henhold til 

interne aftaler bærer disse risici.  

Trin 3 Funktionsanalyse af risiko: med henblik på at afdække hvilke koncernselskaber i realiteten 

udfører og kontroller risici og om de har nødvendig finansiel kapacitet til at bære sådanne risici. 

I en principal struktur er der ét centralt selskab der udfører og beslutter.  

Trin 4 Undersøge om der er overensstemmelse imellem trin 2 og trin 3:  

i) Følges de interne aftaler om risikofordeling og, 

ii) Hvem udfører og kontrollerer disse risici og har de finansiel kapacitet til at bære disse risici.  

Trin 5 Fordeling af risiko: Hvis koncernselskaber som påtager sig risici efter trin 1-4, ikke 

kontrollerer disse risici eller har finansiel kapacitet til at bære disse risici, skal der ske en 

omfordeling af risici i overensstemmelse med den faktiske kontrollerede transaktion. 

Trin 6 Prisfastsættelse af en korrekt afgrænset transaktion, hvor der tages højde for 

risikofordelingen i trin 5. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ad 3) Kendetegn: Med henblik på at foretage en korrekt afgræsning af en kontrolleret transaktion, 

skal de specifikke kendetegn, som har indvirkning på værdien af varen eller tjenesteydelsen 

identificeres og analyseres. De relevante kendetegn med immaterielle rettigheder fremgår af sektion 

D.2.1 i TPG kapitel 6, og er analyseret i afhandlingens kapitel 4.1.2.4.2. (f.eks. eksklusivitet, 

geografisk rækkevidde, omfang og varighed af juridisk beskyttelse osv.) 
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Ad 4) Økonomiske forhold: Armslængdepriser for de samme varer eller tjenesteydelser kan variere 

på tværs af markeder, pga. forskellige økonomiske omstændigheder og markedsbetingelser. Derfor 

er det vigtigt, at der korrigeres herfor i sammenlignelighedsgrundlaget. En uddybende diskussion af 

de relevante økonomiske omstændigheder og markedsbetingelser fremgår af sektion D.6 i TPG 

kapitel 1, og er analyseret i afhandlingens kapitel 4.1.1.1. (f.eks. produktionsomkostninger, 

kundernes købekraft, konkurrencen i markedet osv.)   

 

Ad 5) Forretningsstrategier: Ved analyse af koncernselskabernes forretningsstrategier er det 

relevant at inddrage faktorer, som påvirker virksomhedens daglige adfærd, såsom innovation og 

udviklingen af nye produkter, diversifikationsgrad, risikovillighed, håndtering af politiske indgreb, 

betydning af arbejdsmarkedslove, varigheden af de respektive betingelser osv. Forretningsstrategier 

kan også vedrøre indtrængningsordninger, hvor virksomheder i en kort tidsperiode sænker priserne 

for at trænge ind på markedet eller erobre en større markedsandel. Dette medfører høje midlertidige 

omkostninger, som kan resultere i underskud på kort sigt. Skattemyndigheder kan underkende disse 

strategier og foretage indkomstændringer, hvis det risikobærende selskab ikke også får de 

fremtidige fordele af sådanne forretningsstrategier. Forretningsstrategier kan øge værdien af 

immaterielle rettigheder.  

6.1.3 Anderkendelse af den korrekt afgrænsede transaktion (sektion D.2) – okt. 2015  

På baggrund af de fem sammenlignelighedsfaktorer i afsnit 6.1.2 er substansen i 

koncernselskabernes kommercielle og finansielle forbindelser blevet identificeret.  Hvis de 

relevante økonomiske faktorer for den kontrollerede transaktion afviger fra den interne aftale, så 

kan skattemyndighederne ændre de skattemæssige konsekvenser af transaktionen, for derved at tage 

højde for, hvilket selskab der har ejet de immaterielle rettigheder, udført de vigtige funktioner, 

herunder udført og besluttet risikohåndteringen og haft finansiel kapacitet til at bære disse risici. 

Det er ikke nok, at den kontrollerede transaktion ikke finder sted imellem uafhængige parter, men 

den skattemæssige behandling kan kun ændres, hvis den kontrollerede transaktion samlet set ville 

afvige fra aftaler, som uafhængige parter ville indgå. Dette vil ske, hvis den interne aftale og 

resultatfordelingen ikke er kommerciel rationel og har været forkert i forhold til de selskaber, der 

har skabt værdierne i koncernen.  
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6.1.4 Tab (sektion D.3.) – okt. 2015 

Hvis et koncernselskab realiserer vedvarende tab, samtidig med at koncernen er profitabel, kan 

dette give anledning TP undersøgelser. Koncernforbundne selskaber kan, ligesom uafhængige 

selskaber, generere underskud på kort sigt pga. forretningsstrategi, opstartsomkostninger, recession, 

ineffektivitet eller andre legitime erhvervsmæssige grunde. Et uafhængigt selskab vil dog ikke tåle 

disse tab på længere sigt. Derimod kan et urentabelt koncernselskab forsætte driften på længere sigt, 

hvis det er værdiskabende for koncernen som helhed.  

 

Problemet i sådanne situationer er ofte, at det urentable koncernselskab ikke modtager passende 

kompensation fra de rentable koncernselskaber, som drager fordele af det urentable selskab. Det 

kan f.eks. være, at et koncernselskab udvikler den kommende generation af nye koncernprodukter, 

men ved en fejl får et andet koncernselskab (slagsselskabet) en for stor del af de fremtidige 

indtægter. Dette er i strid med armslængdeprincippet, da det urentable selskab (udviklingsselskabet) 

i sidste ende er afgørende for den fremtidige udvikling af produkter.  Et uafhængigt selskab ville 

kun have udført sådanne udviklingsaktiviteter, hvis det fik passende kompensation i form af 

fremtidige indtægter.  

6.1.5 Effekten af regeringens politik (sektion D.4) – okt.2015 

Under visse omstændigheder kan selskaber vurdere, at armslængdeprisen skal justeres med henblik 

på at tage høje for statslige indgreb såsom, priskontrol (prisnedsættelser), kontrol af renteniveau, 

kontrol af vederlag for tjenester eller administrationsgebyrer, kontrol af royaltybetalinger, 

statstilskud til visse brancher, valutakontrol, anti-dumping told, eller valutakurspolitik. Statslige 

indgreb som disse, kan medføre flere problemstillinger i forbindelse med fastlæggelsen af 

armslængdeprisen.   

 

Det kan f.eks. være svært at fastlægge, i hvilket led af produktionskæden en priskontrol påvirker 

prisen af varen eller tjenesteydelsen. Dette medfører ofte, at omkostningerne pålægges 

slutforbrugeren, selvom disse indgreb lige såvel kan påvirke koncerninterne priser tidligere i 

produktionskæden. I praksis kan multinationale koncerner undlade at foretage justeringer i de 

interne afregningspriser, således at det er den endelige sælger, som oplever konsekvenserne af de 

statslige indgreb i form af begrænsede profitmuligheder. Alternativt kan de interne afregningspriser 

tilpasses således, at omkostningerne forbundet med de statslige indgreb fordeles imellem den 

endelige sælger og de mellemliggende underleverandører.  
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Derfor skal det overvejes, om en uafhængig underleverandør ville have fordelt omkostningerne 

forbundet med priskontrollen, og hvorvidt uafhængige selskaber ville have iværksat alternative 

forretningsmuligheder. Det er usandsynligt, at uafhængige selskaber ville være villige til at operere 

i et marked med begrænsede profitmuligheder, hvor statslige indgreb kan have stor indflydelse på 

forretningen. Derfor er det altid relevant ved TP analyser at vurdere, hvorvidt uafhængige selskaber 

overhovet ville operere i et bestemt marked eller, om de kun havde været villige til det under visse 

betingelser.
94

  

6.1.6 Brugen af toldmæssige prisfastsættelsesmetoder (sektion D.5) – okt. 2015 

Armslængdeprincippet anvendes af mange toldmyndigheder med henblik på at sammenligne 

værdien, som kan henføres til varer, som importeres imellem koncernforbundne selskaber og 

uafhængige parter. Selvom prisfastsættelsesmetoder, som anvendes til toldmæssige formål ikke 

nødvendigvis har de samme prisjusteringskriterier som OECD’s TP metoder, kan de med fordel 

anvendes af skattemyndigheder til TP vurdering af armslængdevilkårene i koncerninterne 

transaktioner og omvendt.  

 

Koncernforbundne selskaber kan have forskellige prisfastsættelsesincitamenter til told- og 

skattemæssige formål. I en toldmæssig sammenhæng kan selskabet have en interesse i at sætte 

prisen lavt, da dette vil medføre en relativt lav told. I en skattemæssig sammenhæng vil en højere 

prisfastsættelse af den samme vare øge de fradragsberettigede omkostninger for importøren, 

samtidigt med salgsomsætningen øges hos eksportøren. Et tæt samarbejde imellem told-og 

skattemyndighederne kan derfor være fordelagtigt med henblik på at opdage uacceptable 

prisfastsættelser af varer imellem koncernforbundne selskaber.
95

  

6.1.7 Andre forhold som påvirker armslængdeprincippet (sektion D.6- D.8) – okt. 2014 

Sektionerne D.6- D.8 i den opdaterede TPG kapitel 1, omhandler forhold, som skal inddrages i 

sammenlignelighedsanalysen, før det er muligt at sammenligne med et uafhængigt selskab i en 

sammenlignelig situation. Dette er ofte lokale omkostningsbesparelser (location savings) og andre 

markedsbestemte forhold, samlede arbejdsstyrker (workforce) og koncernsynergier. Disse forhold 

er analyserede i afhandlingens kapitel 4.1.1.1. – 4.1.1.3, hvor det konkluseres, at de ikke i sig selv er 

immaterielle rettigheder, men kan øge værdien af andre immaterielle rettigheder. 
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6.2 Rådgivers holdninger til ”Discussion Draft” fra december 2014 – DD 2014 

Den 10. februar 2015 offentliggjorte OECD de eksterne kommentarer til diskussionsudkastet fra 

den 19.december 2014, der blev fremsendt af 86 forskellige brancheforeninger, selskaber, rådgivere 

og interessegrupper
96

. I dette afsnit analyseres de vigtigste kommentarer fra Deloitte og KPMG.  

Diskussionsudkastet bestod af to dele. Den første del omhandlede TPG kapitel 1, Sektion D, som 

hidtil er blevet analyseret i dette kapitel. Den anden del omhandlede ”special measures”, hvor 

formålet var at udvikle supplerende retningslinjer til armslængdeprincippet i en situation, hvor 

sammenlignelige transaktioner ikke foreligger. På baggrund af ekstern kritik af diskussionsudkastet 

del to, valgte OECD ikke at arbejde videre med ”special measures”, men har i stedet valgt at 

udbygge og præcisere betydningen af armslængdeprincippet, således at de givne løsninger rummes 

heri.  

6.2.1 Deloitte 

Overordnet anser Deloitte armslængdeprincippet for værende den eneste holdbare løsning til 

resultatfordeling i en koncern. Derfor er Deloitte bekymrede for tendensen i diskussionsudkastet, 

hvor de mener, at OECD bevæger sig væk armslængdeprincippet, fordi retningslinjerne på mange 

områder ikke er i overensstemmelse med aftaler, som uafhængige parter ville have indgået.
97

   

 

Holdninger, som imødekommes af OECD:                                             

Deloitte påviser, at OECD er i gang med at foretage væsentlige og omfattende ændringer og 

præciseringer i TP retningslinjerne og andre retningslinjer angående grænseoverskridende 

transaktioner med henblik på at eliminere mulighederne for BEPS. Deloitte mener derfor, at OECD 

bør være tålmodige og evaluere effekten af de igangsatte ændringer, inden der overvejes at udvikle 

”Special Measures”, som supplement til armslængeprincippet. 

Deloitte er enige med OECD i, at risiko/afkast resultatfordelingsnøglen er vejen frem, fordi den 

bygger på fundamentale anderkendte økonomiske principper, som skal respekteres med henblik på 

at opretholde integriteten i armslængdeprincippet. 

 

Holdninger, som ikke imødekommes af OECD: 

Deloitte mener ikke, at diskussionsudkastet er i overensstemmelse med, hvordan markeder i praksis 

prisfastsætter risiko. Deloitte mener, at så længde risiko prisfastsættes i henhold til 

                                                      
96

 OECD, 10. feb. 2015, Public comments received on BEPS actions 8,9 and 10.   
97 Deloitte’s kommentarer til OECD’s discussion draft fra dec. 2014, s. 1-3. 
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armslængdeprincippet, bør skattemyndigheder være indifferente med, hvordan risici fordeles 

internt.  

 

Diskussionsudkastet har som udgangspunkt for lidt tillid til, at koncerninterne kontrakter er i 

overensstemmelse med koncernselskabernes reelle adfærd. Deloitte mener, at koncerninterne 

kontrakter kun skal underkendes, da koncernselskabernes reelle adfærd gør det umuligt at 

respektere de interne aftaler.  

6.2.2 KPMG 

Overordnet er KPMG positive overfor OECD’s revidering af retningslinjerne omkring 

koncernintern risikofordeling, og hvornår skattemyndigheder i denne sammenhæng skal have 

hjemmel til at underkende en kontrolleret transaktion og foretage re-karakteriseringer. Da dette er 

sagt, er KPMG bekymrede for flere af de løsningsforslag som OECD præsenterer. KPMG’s 

væsentligste bekymringer analyseres nedenfor.
98

  

 

Holdninger som imødekommes af OECD: 

KPMG fraråder, at der udvikles ”Special Measures” som supplement til armslængdeprincippet, 

fordi de mener, at dette vil medføre store usikkerheder – både i forbindelse med, hvornår disse skal 

anvendes, og omkring hvilket land har beskatningshjemmelen.  

 

Holdninger som ikke er imødekommet af OECD:  

Diskussionsudkastet antager, at det ikke er muligt at adskille risiko og beslutningstagning, og at 

ejerskab af kapitel/aktiver har lille eller ingen indflydelse på risikofordelingen. KPMG synes ikke, 

at denne antagelse afspejler adfærden hos uafhængige parter i praksis.  

 

Diskussionsudkastet opfordrer skattemyndigheder til at være skeptiske overfor koncerninterne 

aftaler og pointerer, at disse kun er udgangspunktet i processen at fastlægge en ”korrekt afgrænset 

transaktion”. KPMG pointerer, at dette er kernen i re-karakterisering, og at OECD med dette fjerner 

alle fælles forståelser af relevante forretningsaftaler, hvilket vil medføre flere tvister imellem 

selskaber og skattemyndigheder, og gøre det sværere at finde en principbaseret løsning på 

problemet. KMPG mener, at der er behov for klare ensartede retningslinjer, således at selskaber 

ved, hvilke krav der stilles til koncerninterne kontrakter, for at de skal respekteres af 

skattemyndigheder.  
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Retningslinjernes behandling af en ”korrekt afgrænset transaktion” og identificering af risiko, 

lægger op til en meget universel og reviderende fremgangsmåde, hvor selskaber pålægges at 

udarbejde en meget detaljeret funktionsanalyse, som ifølge KPMG hverken er særligt praktisk eller 

nødvendig for langt den største del af kontrollerede transaktioner. KPMG synes, at det er svært for 

interessenter at komme med anvendelige input til diskussionsudkastet, da det ikke uddybes, hvorfor 

de nuværende retningslinjer er utilstrækkelige og ikke forebygger muligheder for væsentligligt 

forvridning af skattepligtig indkomst.  

6.3 Delkonklusion 

Formålet med action point 8-9-10 var at udvikle retningslinjer eller ”special measures” som sikrer, 

at resultatfordelingen er i overensstemmelse med værdiskabelsen i en koncern. Da de immaterielle 

rettigheder påvirker resultatfordelingen i en koncern, og emnerne i de tre action points er nært 

beslægtede, valgte OECD at behandle dem samtidig, som led i opdateringen af TPG kapitel 1, om 

brugen af armslængdeprincippet. Efter ekstern kritik, fra bl.a. Deloitte og KPMG, droppede OECD 

at arbejde videre med ”special measures”. I stedet valgte man at udbygge og præcisere betydningen 

af armslængdeprincippet, hvor nogle af de områder, som skulle danne grundlag for ”special 

measures”, i stedet blev indarbejdet i TPG kapitel 1 og 6.   

 

Sammenlignelighedsanalysen er en forudsætning for at finde frem til, om armslængdeprincippet er 

overholdt ved en kontrolleret transaktion af immaterielle rettigheder. Som led i at foretage en 

korrekt afgrænsning af den kontrollerede transaktion, skal de kommercielle og finansielle 

forbindelser imellem koncernselskaberne og de betingelser som knytter sig til disse, analyseres. I 

denne forbindelse skal der undersøges, om de interne juridiske aftaler afspejler koncernselskabernes 

økonomiske realitet. Hvis de relevante økonomiske faktorer for den kontrollerede transaktion 

afviger fra den interne aftale, så kan skattemyndighederne ændre de skattemæssige konsekvenser af 

transaktionen, for derved at tage højde for, hvilket selskab der har ejet de immaterielle rettigheder 

og udført de vigtige funktioner, herunder udført og besluttet risikohåndteringen og haft finansiel 

kapacitet til at bære risici forbundet hermed. Skattemyndighederne kan således underkende en 

transaktion, hvis den samlet set ikke er kommerciel rationel og har været forkert i forhold til de 

selskaber, som har skabt værdierne i koncernen.  
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7. Konklusion 

I februar 2012 udgav OECD og G20-landene BEPS rapporten, hvor problemet vedrørende 

multinationale koncerners skatteplanlægning blev anerkendt. Bl.a. blev det konstateret, at flere 

multinationale koncerner misbruger TP reglerne, til at opnå en kunstig lav koncernbeskatning, hvor 

resultat og immaterielle rettigheder flyttes til lande, hvor koncernen har en lavere beskatning. For at 

komme problemet til livs udgav OECD i juli 2013 en ”action plan”, hvis formål var at udvikle 

retningslinjer, som sikrer, at overskud beskattes der, hvor de værdiskabende aktiviteter finder sted.  

 

Der er ikke foretaget ændringer i OECD’s TPG kapitel 6 omkring immaterielle rettigheder siden 

1996. Kapitlet har efterfølgende vist sig at have væsentlige mangler og svagheder, som gør det 

muligt for multinationale koncerner at misbruge retningslinjerne således, at økonomisk aktivitet 

ikke beskattes, der hvor den finder sted. En opdatering heraf var derfor nødvendig.  

 

Det opdaterede og præciserede TPG kapitel 6 fra oktober 2015, er udarbejdet i forbindelse BEPS 

projektets action point 8. Formålet var at udarbejde særlige retningslinjer, som skulle sikre, at 

koncerninterne transaktioner, som indeholder immaterielle rettigheder, foregår på 

armslængdevilkår. Ifølge den nye definition er immaterielle rettigheder noget, som ikke er et fysisk 

eller finansielt aktiv, som kan ejes eller kontrollereres, og som uafhængige parter ville have betalt 

for ved en overdragelse. Kernen i en TP analyse af immaterielle rettigheder er at udarbejde en 

sammenligneligheds- og en funktionsanalyse således, at der opnås forståelse for, hvordan de 

forskellige koncernselskaber tilfører værdi i de enkelte led af ”the value chain”. Juridisk ejerskab af 

immaterielle rettigheder er ikke ubetinget ensbetydende med, at koncernselskabet er berettiget til at 

modtage afkast forbundet hermed. De koncernselskaber, som i realiteten udfører funktionerne, 

anvender aktiverne og påtager sig risici forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse eller udnyttelse (DEMPE funktionerne) af de immaterielle rettigheder, skal modtage 

armslængde kompensation i henhold til deres bidrag.  

 

De opdaterede HTVI retningslinjer skal anvendes i situationer, hvor de immaterielle rettigheder har 

kendetegn, som gør det svært at foretage en pålidelig værdiansættelse på overdragelsestidspunktet. 

Asymmetrisk information imellem selskaber og skattemyndigheder kan medføre, at selskaber 

systematisk underestimerer værdien af de immaterielle rettigheder, hvilket gør det svært for 

skattemyndigheder at vurdere, om selskabets værdiansættelse er retvisende og opfylder 

armslængdevilkårene på overdragelsestidspunktet. På denne baggrund er der udviklet HTVI 
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retningslinjer, som giver selskaber muligheden for at bevise, at prisfastsættelsen på 

overdragelsestidspunktet overholder armslængdeprincippet. Skattemyndigheder kan anvende 

realiserede resultater (ex post), som foreløbige beviser for, at selskabets budgetterede resultater (ex 

ante) var retvisende på værdiansættelsestidspunktet. Hvis skattemyndighederne, på denne baggrund, 

underkender værdiansættelsen, kan korrektioner kun foretages i tidligere indkomstår, hvis 

transaktionen ikke er omfattet af mindst én af de fire undtagelsessituationer, som beskytter 

selskaberne.  

 

Formålet med action point 8-9-10 var at udvikle retningslinjer, som sikrer, at resultatfordelingen er i 

overensstemmelse med værdiskabelsen i en koncern. Da emnerne i de tre action points er nært 

beslægtede, valgte OECD at behandle dem samtidig, som led i opdateringen af TPG kapitel 1 om 

brugen af armslængdeprincippet. For at foretage en korrekt afgrænsning af en kontrolleret 

transaktion, skal de kommercielle og finansielle forbindelser imellem koncernselskaberne og de 

betingelser som knytter sig til disse, analyseres. I denne forbindelse skal der undersøges, om de 

interne juridiske aftaler afspejler koncernselskabernes økonomiske realitet. Hvis dette ikke er 

tilfældet, kan skattemyndighederne ændre de skattemæssige konsekvenser af transaktionen, hvor 

der tages højde for, hvilket selskab der har ejet de immaterielle rettigheder og udført de vigtige 

funktioner, herunder udført og besluttet risikohåndteringen og haft finansiel kapacitet til at bære 

disse risici. Skattemyndighederne kan således underkende en transaktion, hvis den ikke er 

kommerciel rationel og har været forkert i forhold til de selskaber, som har skabt værdierne i 

koncernen.  

 

Rådgiverne var i opdateringsprocessen nervøse for, at OECD i sin jagt på at begrænse ikke 

beskatningssituationer, fik gjort det for nemt at foretage re-karakteriseringer af kontrollerede 

transaktioner ved immaterielle rettigheder. Derfor var bl.a. stor kritik af OECD’s forslag til 

udviklingen af ”special measures”, som skulle supplere armslængdeprincippet i situationer, hvor det 

var svært at finde pålidelige sammenlignelige situationer på overdragelsestidspunktet. Rådgiverne 

understregede betydningen af at udvikle klare ensartede principbaserede retningslinjer, som 

fortolkes ens i samtlige lande og beskytter selskaberne imod efterfølgende indkomstændringer. Hvis 

dette ikke lykkes, vil det medføre uenigheder, øget dobbeltbeskatning og endnu flere MAP sager.  

 

Ved implementering af OECD’s opdaterede retningslinjer i dansk skatteret, kan SKAT anvende den 

opdaterede tekst, når SKAT, indenfor skatteansættelsesfristerne, reviderer tidligere indkomstår.  
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8. Perspektivering 
 
Vil de præciserede retningslinjer forebygge BEPS og sikre en korrekt resultatfordeling baseret på 

en ensartet forståelse af, hvordan immaterielle rettigheder skal prisfastsættes? 

I kølvandet af finanskrisen blev det konstateret, at flere af de multinationale koncerner misbrugte 

TP-reglerne til at opnå en kunstig lav koncernbeskatning, og derved flyttede resultat og 

immaterielle rettigheder til lande, hvor koncernen havde en lavere beskatning. Dette var ikke godt 

for verdensøkonomien, og initiativer var nødvendige for at genoprette tilliden TP-reglerne og 

armslængdeprincippet. OECD har med BEPS projektet forsøgt at udbygge og præcisere, hvornår 

resultatfordelingen og de immaterielle rettigheder er værdiansat svarende til uafhængige parter. 

Dette er sket ved at udbygge kapitel 1 og 6 i TPG for derved at sikre, at overskud beskattes der, 

hvor de værdiskabende aktiviteter finder sted. Med henblik på at skabe globale, ensartede og 

principbaserede retningslinjer, har OECD fokuseret på dialog, åbenhed og samarbejde, hvor 

interessenter har haft mulighed for at påvirke arbejdsprocessen ved at indsende kommentarer til 

diskussionsudkastene og deltage i OECD’s konferencer. OECD har øget substanskravene, og der 

lægges større vægt på de faktiske funktioner, som de enkelte selskaber udfører og 

risikohåndteringer herved. Dette er udbygget trods rådgivers kritiske holdninger hertil.   

 

Det bliver interessant at iagttage implementeringen af OECD’s præciserede TP retningslinjer de 

kommende år. Det bliver spændende at se, hvorvidt den åbne og omfattende arbejdsproces vil 

resultere i en ensartet forståelse af prisfastsættelser af immaterielle rettigheder ved kontrollerede 

transaktioner, eller om de politiske, økonomiske og kulturelle forskelle landene imellem simpelthen 

er for store til at der opnås en ensartet forståelse/fortolkning heraf. Jeg mener, at de præciserede 

retningslinjer inddrager mange subjektive faktorer, hvor fortolkningen kan variere landene imellem. 

Derfor kan det blive svært at opnå en ensartet forståelse af retningslinjerne, hvilket vil medføre flere 

dobbeltbeskatnings situationer og endnu flere MAP sager. 

 

Konsekvenser for selskaberne – øget rådgivning 

De udvidede og præciserede retningslinjer vil fremadrettet skabe behov for øget rådgivning, da 

selskaberne pålægges store dokumentationskrav, som kræver dybdegående TP analyser ved 

kontrollerede transaktioner af immaterielle rettigheder. Resultatfordelingen skal ske i 

overensstemmelse med værdiskabelsen i en koncern, og derfor skal der fastlægges, hvilke 

koncernselskaber udfører DEMPE funktionerne, anvender aktiverne, samt bærer og kontrollerer 

risici forbundet med de immaterielle rettigheder. Juridisk ejerskab af immaterielle rettigheder er 
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ikke ubetinget ensbetydende med at ejeren er berettiget til afkastet heraf. Derfor er multinationale 

koncerner nødt til at revidere og tilpasse deres interne aftaler vedrørende immaterielle rettigheder, 

for at sikre, at aftalerne og TP dokumentationen er i overensstemmelse med OECD’s præciserede 

retningslinjer. Selskaber har en udfordring, når fremtidige priser og vilkår ændres, fordi hvis 

tidligere år var selvangivet forkert, kan selskaberne risikere, at SKAT undersøger disse år som følge 

af resultatændringen. 

 

BEPS projektets indflydelse på SKAT værdiansættelser af immaterielle rettigheder 

Teksten i OECD’s nye kapitel 6 erstatter den oprindelige tekst. I den juridiske vejledning afsnit 

C.D.11.1.1 (2016-1) omtaler SKAT dette som at OECD har foretaget en præcisering og uddybning 

af beskrivelsen af armslængdeprincippet i OECD’s TPG. Derfor kan SKAT ved en implementering 

af OECD’s nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder anvende disse, når SKAT reviderer tidligere 

indkomstår, f.eks. et koncerninternt salg af immaterielle rettigheder i 2012. For kontrollerede 

transaktioner udløber den ordinære skatteansættelsesfrist i det 6. år efter indkomstårets udløb, jf. 

SFL § 26 stk. 5. OECD’s præcisering af HTVI, som er immaterielle rettigheder, hvor indtægten 

først kommer flere år senere end selve overdragelsen af rettigheder, giver SKAT en mulighed for at 

anvende ex post resultaterne, når den koncerninterne overdragelsespris skal vurderes. Anvendelse af 

ex post resultat og indkomstændringer afledt af disse, kan reelt medføre en væsentlig længere 

periode end 6-års fristen, dette under forudsætning af, at den kontrollerede transaktion ikke er 

omfattet af de fire undtagelser der HTVI retningslinjerne giver. (jf. afhandlingens kapitel 5.5) 

OECD burde mere præcist have oplyst i hvilket indkomstår en potentiel korrektion skal foretages. I 

OECD’s videre arbejde med HTVI bør det således fastlægges, hvorvidt en korrektion skal foretages 

i overdragelsesåret eller i de år, hvor det konstateres at overdragelsesprisen ikke var retvisende.  

 

Fremtiden 

Det er tvivlsomt om de præciserede retningslinjer vil skabe en ensartet forståelse for, hvordan 

immaterielle rettigheder skal identificeres, håndteres og prisfastsættes. Landene kan derfor stadig 

være uenige om de skattemæssige konsekvenser af resultatfordelingen. Den teknologiske udvikling 

har de seneste år skabt nye typer af immaterielle rettigheder, samtidig med, at selskaberne forsætter 

arbejdet med at videreudvikle de immaterielle rettigheder (HTVI). Hvorvidt det er muligt at udvikle 

retningslinjer, som tager højde for alle nuværende og fremtidige typer af immaterielle rettigheder, er 

svært at sige. På den anden side vil det være betydeligt sværere at finde ensartede, principbaserede 

løsninger, hvis armslængdeprincippet ikke længere anvendes. 
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