
Teoretisk analyse af Transfer Pricing forhold ved 
immaterielle rettigheder samt resultatfordelingen i  

en koncern. 
 

Theore t i ca l  ana lys i s  o f  Trans fe r  P r i c ing  aspec t s  o f  In tang ib les  and  
p ro f i t  a l loca t ion  in  a  g roup  

 
Kandidatafhandling 
Forfatter: Rikke Tina Nielsen   
Dato for aflevering: 12-05-2016  
Vejleder: Erik Andresen  
Studie: Cand.Merc.aud 
Antal anslag/sider: 181.764/80 
	  



Side 2 af 83	

Executive	summary	
In February 2013 OECD presented 15 Actions as a part of the BEPS project. All of the 15 Actions were 

crucial in dealing with the harmful tax planning many multinational entities use to avoid taxation in 

jurisdiction with high tax rates.  

One of these Actions was Action Point 8, which dealt with the special consideration that needed to be 

addressed in transactions with intangibles. Action Point 8 was a further development of the old chapter 6 in 

Transfer Pricing Guidelines from 2010. 

 

This master thesis contains a thorough theoretical analysis of the new Action 8-10 on aligning Transfer 

Pricing Outcomes with Value Creation, with the main focus on Action Point 8, the new chapter 6 in Transfer 

Pricing Guidelines 2010. The thesis analyse how OECD has evolved the chapter in collaboration with both 

tax administrations from OECD and non-OECD countries and consulting and tax advisers such as PwC, EY, 

Deloitte etc.. Action 8-10 from 2015 also contains a new guidance on applying the arm’s length principle, 

which was a further development of chapter 1 in Transfer Pricing Guidelines from 2010.  

 

The analysis has shown that the guidance on how to deal with intangibles has changes substantially during 

the work with BEPS.  

The legal owner is no longer pre-determined to gain profit from the ownership of the intangibles. OECD 

demands that the profit is allocated to the allied company, which actually performs the important functions 

and assumes or controls the risk.  

Another new feature of Action Point 8 was the introduction of Hard-to-value-intangibles. A sub-category of 

intangibles that is particularly hard to value at the time of the transaction. OECD introduces new standards 

and methods to be used by tax administrators when dealing with this new sub-category of intangibles – 

methods that the tax advisers did not support in their comments to the discussion draft on this subject. 

 

The updated guidance on applying the arm’s length principle and ensuring that profit allocation are in line 

with value creation, contained in Action 8-10 2015, introduced a new guidance for tax administrators on how 

to make sure that the controlled transaction are in line with the arm’s length principle. One of the big themes 

in the chapter was the handling and compensation for assuming and controlling risk. The chapter addresses 

the relation between risk and compensation – if a MNE does not assume or control any risk it should not be 

compensated as so.  

 

It has been pointed out by tax advisors, that the risk of double taxation will increase as a result of the BEPS 

package. Whether this will actually be true or not and whether the package will turn out as an effective tool 

in the fight against harmful tax planning will show during the following years.  
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Kapitel 1 Indledning 
Transfer Pricing’s økonomiske betydning er steget de seneste 10 år. Store multinationale koncernselskaber 

har skiftedes til at pryde forsiderne på diverse aviser og nyhedssider med sager om aggressiv 

skatteplanlægning og manglende beskatning i domicillandet. I den forbindelse er transfer pricing blevet et 

velkendt emne i medierne – men hvad er transfer pricing for en størrelsen, og hvorfor skaber det så mange 

problemer? Transfer pricing skal sikre, at koncerner anvender samme priser og vilkår i koncerninterne 

transaktioner, som uafhængige parter ville have gjort for en tilsvarende transaktion, og overholdelse af 

transfer pricing reglerne er en nødvendighed for, at koncerner kan undgå indkomstændringer af deres 

transaktioner. 

Hovedårsagen til at skattemæssige problemstillinger opstår i relation til transfer pricing, skyldes det faktum, 

at koncernselskaber ikke altid har modstridende interesser. Alle selskaber i koncernen tjener samme 

overordnede mål – at øge profitskabelsen i koncernen. Derfor kan der forekomme transaktioner i en koncern, 

som ikke gavner det enkelte koncernselskab, men som gavner koncernen som heldhed. Sådanne 

transaktioner kan have til formål at flytte profit fra et selskab beliggende i et land med høj selskabsskat til et 

andet selskab lokaliseret i et land med lavere beskatning.  

Ud fra TP dokumentationen, parternes faktiske adfærd og den faktiske resultatfordeling i koncernen er det op 

til skattemyndighederne at afgøre, om en kontrolleret transaktion opfylder armslængdeprincippet, en 

vurdering der, i takt med at koncernselskaber bliver større og mere komplekse, kræver mere dokumentation, 

og som kan være svær at foretage. 

 

Det anslås at op mod 60-70% af al verdenshandel foregår mellem koncernforbundne selskaber, hvilket gør 

omfanget og antallet af transfer pricing sager enormt1. Det er særligt kontrollerede transaktioner med 

immaterielle rettigheder, som har skattemyndighedernes interesse, og som SKAT siden 2008 har haft ekstra 

fokus på. Antallet af indkomstforhøjelser som SKAT har foretaget har siden 2012 været støt stigende jf. 

Figur 1.1 nedenfor. Alene i 2014 foretog SKAT forhøjelser af koncernselskabers indkomst for over 20 

mia.kr., heraf vedrørte 38% af det samlede forhøjelsesbeløb sager med immaterielle rettigheder2. Det skal 

bemærkes, at sagerne ikke er endelige, og at flere af disse stadig er under behandling i Landsskatteretten, ved 

danske domstole eller i MAP forhandlinger mellem danske og udenlandske skattemyndigheder.  

 

																																																								
1 Skatteministeriet (marts 2015) 
2 Tallene fra 2015 er endnu ikke offentliggjort ved afhandlingens afslutning 
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Figur 1.1, Forhøjelser af skattepligtig indkomst i TP sager, Skatteministeriet mart 2015 

 
 

Ovennævnte skattekontroller er ofte langvarige og bekostelige, hvorfor selskaberne vil have en fordel i at 

kende til de seneste regler for definition og vurdering af immaterielle rettigheder. De immaterielle 

rettigheder udgør nemlig i højere grad, end det tidligere har været tilfældet, væsentlige værdier i mange 

virksomheders regnskaber. Goodwill, varemærker, brands og kunderelationer kan være væsentlige værdier, 

og kan være kraftigt medvirkende til en virksomheds markedsværdi. Dette ses f.eks. med Spotify, som har 

kørt med store underskud de sidste mange år, og som på trods af dette alligevel har en markedsværdi på over 

60 mia. kr.. Spotify er ikke børsnoteret, og derfor er det ikke muligt at få adgang til selskabets regnskab, men  

det må forventes, at størstedelen af denne værdi skyldes de fremtidige forventninger til selskabet. 

 

Udfordringerne med bekæmpelse af koncerners aggressive skatteplanlægning er ikke kun en problemstilling, 

der er aktuel i Danmark. Både USA og de fleste lande i Europa har de seneste år haft fokus på selskaber, der 

har ført en aggressiv skattepolitik med det ene formål at slippe billigst muligt i skat. 

Der var således behov for et internationalt samarbejde for at imødekomme dette voksende problem, og i 

2012 iværksatte OECD BEPS projektet, der har haft til formål at opfordre selskaberne til at selvangive 

korrekt og samtidig give skattemyndighederne løsninger til bekæmpelse af koncernselskabernes aggressive 

skatteplanlægning.  

Som det fremgår ovenfor, er det derfor meget relevant at analysere udviklingen af det nye kapitel 6 i TPG, 

Action 8, som omhandler særlige transfer pricing forhold ved transaktioner med immaterielle rettigheder, og 

hvordan koncerner skal foretage deres resultatfordeling, så det svarer til, hvad uafhængige parter ville have 

gjort. 
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1.1 Problemformulering  
Formålet med denne afhandling er at undersøge OECD’s BEPS projekt med fokus på det nye OECD TPG 

kapitel 6 omhandlende TP mæssige forhold ved immaterielle rettigheder. Arbejdet med det nye kapitel 6 har 

været længe undervejs, og har, som det vil fremgå af denne afhandling, været en proces i flere etaper. Jeg har 

ønsket at belyse og analysere udviklingen af det nye kapitel 6, og undersøge hvilke ændringer OECD 

fremlagde undervejs i processen frem til offentliggørelsen af Action 8-10 Final Reports i oktober 2015, samt 

hvilke kommentarer de eksterne rådgivere havde til indholdet, herunder den påvirkning disse har haft på 

OECD’s arbejde. Resultatfordelingen i en koncern skal svare til uafhængige parter i en tilsvarende situation, 

derfor har afhandlingen også haft til formål at analysere OECD’s vejledning hertil, der samtidig indebar en 

opdatering af vejledningen i anvendelse af armslængdeprincippet i TPG kapitel 1. 

Ud fra dette er følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål formuleret:  

 

Teoretisk analyse af, hvordan OECD’s BEPS projekt påvirker transfer pricing forhold ved immaterielle 

rettigheder samt resultatfordelingen i en koncern.  

 

1. Hvad er formålet og baggrunden for BEPS projektet, herunder action point 8 og 8-9-10, som har 

betydning for immaterielle rettigheder, og hvad er OECD’s BEPS holdning i oktober 2015, hvor de 

nye kapitler til TP Guidelines offentliggøres? 

2. Hvordan var indholdet i OECD’s Transfer Pricing Guidelines kapitel 6 fra 2010?  

3. Hvordan er indholdet i afsnit A–D.2 i OECD’s nye kapitel 6, herunder analyse af revised discussion 

draft fra juli 2013 om action point 8, rådgivers holdning hertil og OECD’s ændringer i det 

offentliggjorte kapitel fra oktober 2015? 

4. Hvordan er værdiansættelsen af immaterielle aktiver i afsnit D.3-D.4 i OECD’s nye kapitel 6, 

herunder analyse af OECD’s discussion draft om ”Hard to value intangibles” fra juni 2015, rådgivers 

holdning hertil og OECD’s ændringer i det offentliggjorte kapitel fra oktober 2015? 

5. Hvad er indholdet i OECD’s action point 8-9-10 om resultatfordeling i en koncern, herunder analyse 

af discussion draft fra december 2014, rådgivers holdninger hertil og OECD’s ændringer i det 

offentliggjorte kapitel fra oktober 2015 ? 

1.2 Afgrænsning  
Denne afhandling indeholder en teoretisk analyse af, hvordan OECD BEPS projektet påvirker transfer 

pricing forhold ved immaterielle rettigheder, som også har betydning for resultatfordeling i en koncern. 

Afhandlingen vil derfor fokusere på udviklingen i OECD action point 8 2014 om immaterielle rettigheder, 

samt action point 8-9-10 2015 om at resultatfordeling i koncernen. Der afgrænses fra andre action points i 

OECD’s BEPS projekt end de ovennævnte.  
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SKAT’s juridiske vejledning udsendes i januar og juli måned. Den har cirkulære status og er udtryk for de 

danske skattemyndigheders opfattelse. Afsnit C.D.11 fra januar 2016 (2016-1) omhandler transfer pricing, 

men afsnittet omtaler forhold i OECD tranfer pricing guidelines fra 2010 idet OECD’s nyeste kapitler fra 

oktober 2015 endnu ikke er indarbejdet. Der vil ikke i denne afhandling blive lavet en gennemgang af den 

juridiske vejleding, da afhandlingen vil fokusere på forhold ved OECD’s BEPS projekt samt 

implementeringen af de nye kapitler afledt af action point 8 og 8-9-10.  

OECD BEPS projekt og action points må forventes at blive implementeret i de lande, der har været 

involveret i udviklingen, herunder Danmark, men kan reelt implementeres af alle lande også 

udviklingslande3. Der afgrænses fra at behandle udenlandske lokale regler som f.eks. lokale regler i BRIK-

landende, som kan afvige fra OECD’s transfer pricing regler.   

Afhandlingen vil fokusere på forhold, der har betydning for danske moderselskaber underlagt fuld 

dokumentationspligt for transaktioner med dets 100% ejede udenlandske datterselskaber, der minder om 

aktieselskaber. Afhandlingen afgrænses således  fra at se på transaktioner med fysiske personer, faste 

driftssteder og interessentskaber m.v. 

 

For at få en tilstrækkelig dybde i mine analyser er det valgt ikke at udarbejde en case, ligesom der afgrænses 

fra at behandle told, moms, medarbejderforhold og selskabsretlige forhold. Afhandlingen vil derudover 

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

afhandling i sig selv.  

 

For at kunne færdiggøre afhandlingen inden for de af CBS satte tidsfrister, er det nødvendig med en 

tidsmæssig afgrænsning. Denne afhandling vil således ikke medtage information, der måtte blive offentligt 

tilgængeligt efter d. 4/4 2016.  

1.3 Begrebsdefinition   
OECD:	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development		

BEPS:	Base	Erosion	profit	shifting	

MNE:	Multinationale	entiteter			

TP:	Transfer	Pricing		

TPG:	Transfer	Pricing	Guidelines		

RDD:	Revised	Discussion	Draft		

DD:	Discussion	Draft	

HTVI:	Hard-to-Value-Intangibles		

																																																								
3 OECD (u.å.) Myths and Facts about BEPS 
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DEMP:	Development,	Enhancement,	Maintenance,	Protection	

DEMPE:	Development,	Enhancement,	Maintenance,	Protection	and	Exploitation	

WP6:	Working	Party	6	

IP:	Intangible	property		

1.4 Metode 
Dette afsnit tager sigte på at klarlægge den metode, der er anvendt i denne afhandling, herunder 

dataindsamling, kildekritik samt opgavens disposition.  

Hovedformålet med denne afhandling er at analysere udviklingen frem til det nye kapitel 6 i TPG 2015 og 

OECD’s vejledning til resultatfordeling i en koncern i det nye kapitel 1 i TPG 2015. Afhandlingen søger 

dermed at analysere, hvad der er gældende ret på området for transfer pricing ved immaterielle rettigheder 

samt at analysere den nye vejledning til koncerners resultatfordeling. Afhandlingen anvender både den 

samfundsvidenskabelige og den juridiske metode. For at analysere udviklingen i kapitel 6 TPG analyseres 

først udgangspunktet, hvilket var kapitel 6 i TPG 1995. Kapitel 6 i TPG 1995 blev direkte videreført i TPG 

2010, hvorfor denne udgave vil blive anvendt i indeværende afhandling. Herefter analyseres udviklingen 

frem til RDD 2013, rådgiveres kommentarer hertil og til sidst Actions 8-10 2015. 

 

Indholdet i disse transfer pricing vejledninger analyseres ved hjælp af den juridiske metode, hvormed den 

gældende ret og retningslinjer fastlægges. OECD’s TPG er såkaldt ”soft law”, som ikke er retligt bindende i 

Danmark, og som derfor ikke er direkte lovgivning. I Danmark fortolkes armslængdeprincippet i LL § 2 dog 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet i OECD’s modeloverenskomst, hvori der henvises til 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Derfor anses OECD’s TPG for at være direkte fortolkningsbidrag til 

den danske lovgivning.  

1.4.1 Dataindsamling 

Dette afsnit redegør for, hvordan dataindsamlingen er foretaget med henblik på at besvare afhandlingens 

problemformulering. Der er i afhandlingen udelukkende anvendt sekundær kvalitative data. Dette omfatter 

artikler, diverse publikationer fra OECD, samt kommetarer fra EY og PwC mv..  

Afhandlingens hovedfokus er udviklingen i OECD TPG kapitel 6 om immaterielle rettigheder, herunder 

resultatfordeling i en koncern, hvorfor en stor del af data er indsamlet som sekundær data fra OECD. Dette 

omfatter såvel diskussionsoplæg, artikler og de færdige udgivelser af Action Point 8 2014 og Action 8-10 

2015 fra OECD. 

Derudover er der i afhandlingen anvendt kommentarer udgivet af internationalt anerkendte 

rådgivervirksomheder til besvarelse af problemformuleringen. 

Der er også foretaget informationssøgning på relevante hjemmesider som skm.dk og nyhedssider såsom 

børsen.dk og politiken.dk hvor relevante artikler er fundet.  



Side 10 af 83	

1.4.2 Kildekritik 

For at sikre et højt videnskabeligt niveau, er det vigtigt, at man som forfatter forholder sig kritisk til de 

kilder, som man anvender i sit arbejde. I denne afhandling anvendes udgivelser fra OECD, herunder Revised 

discussin Draft 2013, Discussion draf on HTVI 2015, Discussion draft on Chapter 1 2014, TPG 2010, Action 

Point 8 2014 samt den endelige Action 8-10 fra oktober 2015. Derudover er der anvendt en række artikler og 

andre publikationer på OECD’s hjemmeside. OECD er en international organisation, som arbejder for at 

fremme politik i medlemslandende, der kan forbedre levestandarden i hele verden. OECD anses for at være 

en troværdig kilde.   

Udover materiale fra OECD er der anvendt materiale fra 2 internationalt anerkendte rådgiverselskaber, EY 

og PwC. Disse er anvendt for at tilføje et eksternt og subjektivt syn på OECD’s udgivelser, hvor deres 

kommentarer også kan anses for at repræsentere selskabernes holdning. Både EY og PwC arbejder med en 

lang række forskellige områder inden for rådgivning af selskaber herunder skatterådgivning, hvorfor disse 

kilder er relevante at medtage i afhandlingen. 

De artikler der er anvendt i afhandlingen, er alle fundet via nyhedssider, der har en høj faglige standard 

herunder f.eks. Børsen og Politikken. 

Alle anvendte kilder er blevet vurderet kritisk på baggrund af kvalitetskriterierne; validitet, reliabilitet og 

tilstrækkelighed. Dette er sikret ved at anvende materiale udgivet direkte af OECD, SKAT, EY og PwC. På 

den baggrund antages det derfor, at den anvendte litteratur er pålidelig og anvendt på en sådan måde, at 

kvalitetskriterierne er opfyldt.  

1.4.3 Afhandlingens disposition 

Afhandlingen indeholder i alt 8 kapitler inklusiv konklusion og perspektivering.  

For at skabe en naturlig rød tråd igennem afhandlingen er analyse delt op i 3 kapitler:  

 

• Kapitel 4 om udviklingen i TPG Kapitel 6 – Action Point 8 

• Kapitel 5 om det nye afsnit i TPG kapitel 6 - HTVI 

• Kapitel 6 om opdateringen af TPG Kapitel 1 – Action 8, 9 og 10 

 

Figur 1.2 nedenfor illustrerer afhandlingens struktur. De tre analyse kapitler har til formål at analysere 

indholdet og udviklingen i OEDC TPG, og starter derfor med at analysere udgangspunktet for dernæst at 

analysere kommentarer fra rådgiver og afslutningsvis analysere indholdet og ændringer i den endelige 

udgave af Action 8-10 2015.  
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Figur 1. 2, Afhandlingens struktur, egen tilvirkning 
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Kapitel 2 Formålet med Base Erosion and Profit Shifting 
Dette kapitel vil behandle formålet og baggrunden for OECD BEPS projekt, herunder OECD’s hensigt med 

action point 8 2014 og 8-9-10 2015 som har betydning for de immaterielle rettigheder. Kapitlet vil følge 

dette op med OECD’s BEPS holdning i oktober 2015, hvor de nye kapitler til TP Guidelines blev 

offentliggjort. 

 

OECD BEPS projektet er OECD’s mest ambitiøse projekt til dato. Projektets formål var ” .. to provide 

governments with clear international solutions for fighting corporate tax planning strategies that exploit 

gaps and loopholes of the current system to artificially shift profits to locations where they are subject to 

more favourable tax treatment”4. 

I 2013 udgav OECD ”Adressing Base Erosion and Profit Shifting” (herefter Adressing BEPS), hvor BEPS er 

når en MNE i en koncernintern omstrukturering ændre selskabernes funktioner, aktiviteter og risici (”base 

erosion”) og derved flytter indkomst på tværs af landegrænser (”profit shifting”).  

 

I Adressing BEPS gør OECD det klart, at udfordringerne med BEPS skal tages seriøst, og lægger op til, at 

transfer pricing og resultatfordeling ved immaterielle rettigheder er væsentlige faktorer, når MNE’s søger at 

reducere deres samlede skattebetaling, hvorved især store MNE’s får en konkurrencemæssig fordel ved at 

gør brug af aggressiv skatteplanlægning, som den lokale virksomhed ikke har ressourcer og mulighed for at 

opnå. Dette giver de store koncerner en utilsigtet fordel som påvirker selskabernes 

investeringsplanlægninger, og ikke mindst problemer, da lokale virksomheder ikke vil have lyst til at følge 

de lokale skatteregler frivilligt, hvis de store MNE’s ikke betaler samme lokale skat. En undersøgelse 

foretaget af OECD viste, at internationale koncerner betalte helt ned til 5% i skat, mens mindre selskaber 

havde skatteprocent på op mod 30%5. 

Problemerne med BEPS skyldes dog ikke udelukkende internationale koncerners aggressive 

skatteplanlægning. EU lande såsom Holland og Luxemburg har indgået ulovlige skatteaftaler med koncerner, 

bla. Fiat og Starbucks, som tilbydes en lavere skattesats mod at de placere deres overskud i landet. Når lande 

på denne måde indgår aftaler med virksomheder, er man med til at udhule skattegrundlaget for de øvrige EU-

lande6. 

For at løse de udfordringer som der fremlægges i Adressing BEPS, gør OECD det klart, at der skal være tale 

om et samarbejde mellem alle OECD medlemslande og ikke medlemslande, herunder især G20 landene samt 

skattemyndigheder, selskaber og deres rådgivere der arbejder med problemerne i hverdagen. Det er ikke det 

																																																								
4 OECD (u.å), BEPS 2014 Deliverables 
5 OECD (2013), OECD urges stronger international co-operation on corporate tax 
6 Hansen, John (2016) 
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enkelte lands skatteregler, der skaber muligheden for BEPS, men interaktionen mellem flere landes 

skatteregler, hvorfor det er vigtigt at have fælles retningslinjer for håndtering af transfer pricing og 

immaterielle rettigheder. 

 

I juli 2013 offentliggjorde OECD deres opfølgning på Adressing BEPS med rapporten ”Action Plan on Base 

Eroision and Profit Shifting” (herefter Action Plan on BEPS). 

Et af de i alt 15 Actions OECD fremlægger i Action Plan on BEPS er Action 8-9-10 ”Assure that transfer 

pricing outcomes are in line with value creation”  Fokusset for Action 8  er på immaterielle rettigheder, og 

formålet er at forebygge BEPS ved flytning af immaterielle rettigheder mellem koncernforbundene 

selskaber7. Dette skal søges løst ved bl.a. en bredere og klarere afgrænset definition af immaterielle 

rettigheder samt en sikring af at profit vedr. overførsel eller udnyttelse af en immaterielt rettighed bliver 

allokeret efter værdiskabelsen. Action 9 omhandler risikoallokeringen og afkast som skal sikre, at et selskab 

ikke opnår et overnaturligt højt afkast, såfremt det ikke bærer den reelle risiko eller blot har bidraget med 

kapital. Action 10 omhandler andre højrisiko transaktioner. Tilsammen har disse 3 actions til formål at sikre, 

at der er en overensstemmelse mellem det afkast et selskab opnår, og den værdiskabelse der reelt har fundet 

sted således, at profit allokeres til det selskab hvor værdiskabelsen og risikoen reelt har været. 

 

I september 2014 udkom den første udgave af Action 8 fra OECD. Der var tale om en foreløbig udgave, hvor 

dele af rapporten stadig ikke var færdiggjort og i oktober 2015 fremlagde OECD den endelige Actions 8-10 

”Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation”. 

OECD lægger vægt på vigtigheden af udgivelsen af de i alt 15 Actions. Man regner med, at der på globalt 

plan hvert hver år mistes op mod 5-10% af  den globale selskabsskat svarende til mellem 100-240 billioner 

USD pga. BEPS. Over 80 lande har deltaget i udviklingen af de 15 Action Points8 sammen med flere store 

skatteorganisationer samt internationale organisationer såsom IMF, World Bank og United Nations. Dette 

tydeliggør, at der er tale om et område, der har interesse hos utroligt mange parter. At man har været i stand 

til at få så mange lande til at samarbejde, ser OECD også som en bedrift i sig selv. 

 

OECD fremlægger i deres ”Explanatory Statement” fra 2015, hvad der er kommet ud af arbejde med bl.a. 

Actions 8-9-10. De eksisterende standarder for anvendelse af armslængdeprincippet samt prisfastsættelse af 

transaktioner inden for koncernforhold er blevet præciseret og styrket. Arbejdet har været fokuseret på 3 

nøgleområder9. Action 8 omhandler transfer pricing problematikker ved immaterielle rettigheder for 

kontrollerede transaktioner. Fejl allokering af profit vedr. immaterielle rettigheder har i høj grad bidraget til 

BEPS, hvorfor dette afsnit er af stor betydning. Action 9 omhandler profit og risikoallokeringen. Det vil 
																																																								
7 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting s. 20 
8 OECD (u.å.) Myths and Facts about BEPS 
9 OECD (2015), Explanatory Statement, s. 15 
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således ikke tillades, at selskaber kontraktuelt allokerer risiko, når risikoen og beslutningskompetencen reelt 

ikke flyttes. Dette har betydning for, hvordan en profit vil kunne allokeres mellem selskaberne. Action 10’s 

fokus har været på højrisiko områder herunder allokering af resultater fra kontrollerede transaktioner, der 

ikke er kommercielt rationelle. Dette være sig f.eks. i brugen af betalingsmetoder imellem de 

koncernforbundene selskaber i form af f.eks. særlige gebyrer o. lign.. 

Resultatet af arbejdet med BEPS er de 15 rapporter, der skal implementeres af de involverede lande. Det er 

op til de enkelte lande at sørge for implementeringen i de lokale skattelovgivninger og netop 

implementeringen af projektet er kritisk ” The effectiveness of the project will be determined by its 

widespread and consistent implementation.”10. 

																																																								
10 OECD (2015), Explanatory Statement, s. 11 
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Kapitel 3 Transfer Pricing Guidelines 1995-2010 
For at forstå udviklingen af det nye kapitel 6 om immaterielle rettigheder vil dette kapitel foretage en analyse 

af det gamle kapitel 6 i OECD’s TPG 2010. Det skal bemærkes, at det gamle kapitel 6 om immaterielle 

rettigheder fra 1995 var uændret ved opdateringen af OECD TP Guidelines i 2010, og at kapitel 6 i TPG 

1995 og i TPG 2010 derfor er identiske. 

 

I juli 2010 opdaterede OECD’s ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administration” (herefter TPG 2010). Der var tale om en revideret udgave af OECD’s rapport ”Transfer 

Pricing and Multinational Enterprises” fra 1979. I 1995 offentliggjorde OECD TPG 1995 som bl.a. 

indeholdt kapitel 6 om immaterielle rettigheder. Frem mod 2010 var TPG blevet suppleret løbende med 

udbyggende rapporter om de forskellige emner behandlet i TPG, dog havde kapitel 6 om immaterielle 

aktiver ikke undergået nogle opdateringer i siden 1995. 

 

TPG 2010 bestod af 9 kapitler herunder bl.a. armslængde princippet, TP metoder, dokumentation og 

immaterielle rettigheder. En af de væsentligste ændringer der skete fra tidligere udgaver og til TPG 2010 var 

ændringerne til kapitel 2. Herefter var der ikke længere noget metodehierarki til valg af 

prisfastsættelsesmetode, men selskaberne skulle nu selv vælge den prisfastsættelsesmetode, der var mest 

egnet. Derudover blev der introduceret et nyt kapitel, kapitel 9 om MNE’s koncerninterne omstruktureringer 

(”business restructuring”). Opdateringen af TPG 2010 blev startskuddet til et stigende fokus på mange af de 

internationale skatteforhold som OECD i dag behandler i BEPS projektet. Herunder opdateringen af kapitel 

6 om immaterielle aktiver, det der i dag hedder Action 8. 

 

Årsagen til at det stadig er relevant at se på TPG fra 2010 skal findes i skatteforvaltningsloven § 26 stk. 5. 

Ifølge denne bestemmelse kan SKAT gøre brug af en forlænget ligningsfrist på 6 år, såfremt der er tale om 

skattepligtige efter skattekontrollovens § 3b og der er tale om kontrollerede transaktioner. Dermed kan 

SKAT frem til d. 1. maj 2016 foretage regulering af indkomståret 2010 for de omfattede selskaber, se figur 

3.1 nedenfor. 
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Figur	3.	1,	Illustration	over	forløbet	med	skatteansættelse,	egen	tilvirkning	

	
 

Kapitel 6 i TPG 2010 om immaterielle rettigheder var altså uændret siden 1995 og bestod kun af 14 sider. 

Kapitlet gennemgår en række særlige hensyn, man bør gøre sig, når der er tale om transaktioner mellem 

interesseforbundne parter således, at kravet om armslængdevilkår for resultatfordelingen ved overførsel 

og/eller udnyttelse af immaterielle rettigheder opfyldes. 

I 1995 hvor kapitlet oprindeligt blev skrevet, var det ikke mange lande, som havde særskilte skatteregler, der 

regulerede transfer pricing forhold. I Danmark var det på dette tidspunkt statsskatteloven § 4 og § 6, der 

regulerede al beskatning i landet. Samtidig stod man overfor det problem, at en del af landene der var og er 

en del af OECD havde og stadig har meget forskellige skatteforhold. Der er lande der hovedsagligt 

importerer immaterielle rettigheder, og andre der har overvægt af eksport. Af denne grund vil landene have 

nogle forskellige synspunkter på, hvordan man skal håndtere transfer pricing forhold. Dette vanskelliggjorde 

arbejdet for OECD og medførte, at det materiale som OECD fremlagde var meget kort, ikke kom med nogle 

konkrete løsninger på problemet, men mest af alt lagde op til, at landene selv fandt nogle konkrete løsninger. 

 

Første afsnit af kapitlet omhandler kommercielle immaterielle rettigheder, dvs. de rettigheder som 

virksomheder bruger i deres gøren som virksomhed. De kommercielle rettigheder anses i høj grad som de 

rettigheder, der er forbundet med selve udviklingen af produkterne og produktionsprocessen. 

OECD lister en række forskellige immaterielle rettigheder, som de anser for omfattet af kommercielle 

rettigheder. Disse består bl.a. af patenter, know-how, designs og modeller til produktion af varer og services 

og immaterielle rettigheder, som i sig selv er et aktiv, der kan overføres til en kunde. OECD beskriver 

derudover en særlig type rettigheder ”Marketing intangibles”, som bl.a. omfatter varemærker og varenavne. 

Skabelsen af de to forskellige kategorier af immaterielle rettigheder beskrives som forskellig, idet de 

kommercielle rettigheder ofte er forbundet med dyr og risikofyldt forskning og udvikling. Det må dog 

tilføjes, at det er en meget produktafhængig vurdering, idet nogle produkter ikke har krævet store 
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omkostninger til udvikling, men i langt højere grad har skabt et værdifuldt varemærke ved høje 

markedsføringsomkostninger, dette er f.eks. tilfældet for et produkt som Coca Cola. 

OECD fremhæver, at det kan være svært at afgøre, hvornår der er tale om en immateriel rettighed da ikke 

alle omkostninger til forskning og udvikling fører til skabelsen af et aktiverbart aktiv. Der bliver ikke givet 

nogle konkrete løsninger på, hvordan sondringen skal være i praksis, men OECD lister i stedet en række 

eksempler på, hvad der skal anses for at være patenter og varemærker. Patenter anses hovedsagligt for at 

være forbundet med produktionen af varen og giver ejeren den eksklusive rettighed til at udnytte den givne 

opfindelse inden for en given tidshorisont. Et varemærke anses derimod for at være forbundet med 

markedsføring og salg af produktet og kan udnyttes til det uendelige, da beskyttelse af et varemærke kun 

bortfalder under særlige forhold. 

 

Afsnit C i Kapitel 6 fremlægger, hvordan armslængde princippet skal anvendes på immaterielle rettigheder. 

Det fremgår, at de generelle forhold for armslængdeprincippet, som behandles i TPG 2010 kapitel 1, 2 og 3, 

også finder anvendelse for immaterielle rettigheder. 

Når armslængde princippet skal vurderes, bør man se på forholdet både fra sælger og købers side. Man må 

således lave en vurdering af, om uafhængige parter ville have indgået en aftale på de betingelser som to 

koncernforbundene selskaber, der ikke altid har modstridende interesser, har indgået en aftale på. 

Vurderingen kan være svær – især fordi nogle transaktioner laves som samlede pakker. Når man sælger 

f.eks. et halvfabrikat til videre forarbejdning, kan det være aftalt mellem parterne, at en del af prisen for 

varen også dækker over viden om den videre forarbejdning, som erhverver skal udføre. Denne viden udgør et 

immaterielt aktiv – know-how - der i sig selv har en værdi. Alternativ kan der være aftalt en licens, der giver 

adgang til alle overdragerens immaterielle rettigheder. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at lave en 

værdiansættelse af hver enkelt aktiv indeholdt i licensen, for at vurdere om armslængdeprincippet er 

overholdt. 

Ved vurderingen af om armslængdeprincippet er overholdt, opfordrer OECD til at se på flere forhold. OECD 

nævner som det første, at man bør se på den/de forventede fordele som køber vil opnå fra erhvervelsen, f.eks. 

i form af en beregnet NPV. OECD anerkender dermed, at man kan lave en DCF beregning og dermed kan få 

et Net Present Value11. Derudover nævnes forhold såsom om køber får eksklusivitet af det overdragne og 

hvilket distributionsnetværk køber har adgang til. 

Ved aktiver der ved transaktionstidspunktet er forbundet med høj grad af usikkerhed ift. værdiansættelsen, 

bør man igen tage udgangspunkt i hvordan uafhængige parter ville have handlet. For nogle transaktioner vil 

parterne kunne fastlægge nogle forventede udbytter ved aktivet og på baggrund af disse, samt forventninger 

til udvikling af substituerende produkter på markedet, kunne fastlægge en pris. Andre transaktioner vil man 

																																																								
11 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines, pkt. 6.20  
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blive nødt til at dele op i  kortere kontrakter, der kan justeres løbende. Generelt er dette afsnit meget kort og 

der gives ingen konkrete eksempler på, hvad der skal forstås ved aktiver forbundet med høj risiko. 

 

At det blev nødvendigt med en mere uddybende rapport om forholdet for TP med immaterielle rettigheder 

viste sig hurtigt, og allerede i 2011 blev det fra OECD’s side besluttet at oprette et projekt, der skulle arbejde 

videre med de problemer og udfordringer man mødte på området12. Nogle af de områder man fra OECD’s 

side mente skulle uddybes var bl.a. en ramme for analyse af TP problemer ved immaterielle rettigheder, 

definitioner og værdiansættelse af immaterielle rettigheder. Arbejdet blev efterfølgende suppleret af BEPS 

projektet og førte til, at der i 2014 udkom et nyt kapitel 6, Action Point 8 2014, om immaterielle aktiver 

hvori nogle afsnit dog fremstod som drafts, og i oktober 2015 udkom den endelige udgave af Kapitel 6. Dette 

vil blive gennemgået i det følgende kapitel. 

3.1 Delkonklusion 
TPG 2010 var resultatet af en opdatering af TPG 1995. De væsentligste ændringer fandtes i kapitel 2 om 

metodevalg samt i det helt nye kapitel 9 om koncerninterne omstruktureringer. Kapitel 6 om immaterielle 

rettigheder blev ikke redigeret ved opdateringen, og bestod således af de samme retningslinjer som var blevet 

fastlagt i 1995. Dette betød, at kapitlet var kort og generelt sparsom med konkrete løsninger på de 

udfordringer, der var på området. Kapitlet indeholdt en kort definition af immaterielle rettigheder samt 

forhold ved anvendelse af armslængde princippet ved koncernforbundene selskaber. OECD anerkendte, at 

der var brug for yderligere regulering på området, og derfor blev det næste projekt vedr. immaterielle 

rettigheder søsat kort efter udgivelsen af TPG 2010. 

																																																								
12 OECD (2011), OECD releases a scoping document for its new project on the transfer pricing aspects of intangibles, 
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Kapitel 4 Action Point 8 – Det nye kapitel 6 
Dette kapitel har til hensigt at analysere udviklingen af OECD’s nye kapitel 6 om særlige transfer pricing 

mæssige forhold af betydning for immaterielle rettigheder. Kapitlet vil analysere udviklingen i kapitel 6’s 

afsnit A-D.2, mens kapitel 6’s afsnit D.3-D.4 om værdiansættelse af immaterielle rettigheder med stor 

usikkerhed i værdiansættelsen og supplerende vejledning for valg af sammenlignelige transaktioner til 

dokumentation af prisfastsættelse vil blive behandlet i afhandlingens kapitel 5. 

Kapitlet indledes med en tidslinje, som giver et overblik over OECD’s arbejde med TPG og udvikling af det 

nye kapitel 6 om særlige problemstillinger for immaterielle rettigheder. For at klarlægge den vigtige 

udvikling i kapitel 6 tager analysen udgangspunkt i Revised Discussion Draft fra juli 2013. Herefter følger 

en analyse af OECD’s nye kapitel 6, Action Point 8 fra september 2014, hvor fokus er på de ændringer, der 

blev lavet fra Revised Discussion Draft 2013. Dette kapitel afsluttes med analyse af B.1-B.2 i OECD’s Final 

Report fra oktober 2015, hvor færdiggørelsen af Action Point 8 resulterede i et nyt kapitel 6. Den eksterne 

synsvinkel sker ved inddragelse af kommentarer fra 2 anerkendte rådgiverselskaber, EY og PwC. 

4.1 Transfer Pricing Guidelines og udvikling af det nye kapitel 6 
Som det ses af nedenstående tidslinje, har arbejdet frem til det endelige kapitel 6’s offentliggørelse i 2015 

været en lang proces. 

Figur 4.1, Tidlinje over OECD's opdatering af det nye Kapitel 6, egen tilvirkning 

 

I juni 2012 offentliggjorde OECD det første Discussion Draft  vedr. TP ved immaterielle rettigheder, og i 

september 2012 offentliggjorde OECD de eksterne kommentarer, som de modtog fra knapt 70 forskellige 

interesserede parter. D. 30. juli 2013 offentliggjorde OECD et opdateret diskussionsoplæg om det nye kapitel 

6 ”Revised discussion draft on Trasfer Pricing Aspects of Intangibles” (herefter RDD 2013). RDD 2013 var 

således 2. runde af den eksterne høring ved opdatering af forhold for TP ved immaterielle rettigheder frem 
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mod det nye kapitel 6. OECD inviterede igen til eksterne kommentarer og knapt 70 forskellige aktører i form 

af selskaber, rådgivere o. lign. indsendte deres kommentarer til OECD’s RDD 2013. Det skal bemærkes, at 

RDD 2013 blev offentliggjort kun 11 dage efter offentliggørelsen af OECD Action Plan, hvilket viser, at 

OECD prioriterede behandlingen af de immaterielle rettigheder, og allerede havde foretaget en del af 

udviklingen af det nye kapitel 6 inden offentliggørelsen af OECD Action Plan. 

 

I september 2014 offentliggjorde OECD opdateringen af deres nye kapitel 6, omtalt som Action Point 8 

2014. Kapitlet var dog ikke helt færdigt på dette tidspunkt, og afsnit B.1-B.2 om ejerskab af immaterielle 

rettigheder samt afsnit D.3 om værdiansættelse af immaterielle rettigheder når der er stor usikkerhed i 

værdiansættelsen (Hard-To-Value-Intangibles, også kaldet ”HTVI”) var ikke færdigbehandlet, og var derfor 

markeret med gråt. 

Til afklaring af afsnit D.3 om HTVI offentliggjorde OECD i juni 2015 et diskussionsoplæg mere, Action 

Point 8: Hard-To-Value-Intangibles. Afsnit D.3-D.4 om HTVI, herunder rådgivers kommentarer, vil blive 

analyseret i afhandlingens kapitel 5. 

I oktober 2015 havde OECD modtaget og fået indarbejdet de sidste kommentarer, der var kommet vedr. 

HTVI, og det endelige kapitel 6 blev offentliggjort. 

 

Med henvisning til afhandlingens antal sider og ønsket om at vise den vigtigste udvikling har jeg valgt at 

fokusere på RDD 2013, for derved at analysere, hvordan dette var med til at forme det nye kapitel 6 i 

opdateringen af Action Point 8 fra september 2014 og den endelige udgave af afsnit B.1-B.2 fra oktober 

2015. 

4.2 Revised Discussion Draft fra 2013 
RDD blev offentliggjort i juli 2013 og var OECD’s opdaterede diskussionsoplæg om transfer pricing 

aspekter af immaterielle rettigheder. Det var et 76 siders langt dokument og bestod af 2 hovedafsnit; det 

første hovedafsnit var et nyt afsnit med foreslåede ændringer til kap. 1-3 i TPG 2010 om lokale 

omkostningsbesparelser (”location savings”) og andre lokale markedsforhold som arbejdsstyrke (”assembled 

workforce”) samt koncern synergier (”MNE group synergies”), der blev omtalt som relevante forhold, der 

kunne påvirke værdien af de immaterielle rettigheder. 

Det andet hovedafsnit vedrørte foreslåede ændringer til OECD’s gamle kapitel 6 i TPG 2010 om særlige 

forhold ved immaterielle rettigheder. 

Det fremgår af RDD 2013, at OECD foreslår, at kapitel 6 i TPG 2010 slettes og erstattes med ordlyden fra 

RDD 2013’s kapitel 6. 
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4.2.1 Særlige forhold for immaterielle rettigheder – RDD 2013 

Formålet med OECD’s kapitel 6 er at give vejledning til de særlige overvejelser, man skal gøre sig ved 

vurdering af armslængdepriser og -vilkår for kontrollerede transaktioner med immaterielle rettigheder13. 

OECD henviser til principperne i kapitel 1-3 i TPG 2010, da disse også finder anvendelse for immaterielle 

rettigheder. Disse principper fastslår, at en analyse af et forhold vedr. transfer pricing aspekter ved 

immaterielle rettigheder bør indeholde en detaljeret funktionsanalyse af koncernselskaberne sammen med en 

grundig sammenlignelighedsanalyse. Funktionsanalysen skal identificere hvilke funktioner, aktiver og risici 

de enkelte koncernselskaber bidrager med.  

 

For at vurdere armslængdevilkår ved anvendelse eller overførsel af immaterielle rettigheder skal der i 

forbindelse med funktions- og sammenlignelighedsanalysen tages særligt højde for disse områder: 

• Identifikationen af den/de immaterielle rettigheder(er), 

• Bestemmelse af ejerskab – juridisk og økonomisk ejerskab for den immaterielle rettighed 

• Identifikation og karakterisering af den kontrollerede transaktion hvori der indgår immaterielle 

rettigheder. 

Disse forhold vil blive analyseret i de følgende afsnit.  

4.2.1.A. Identificering af immaterielle rettigheder – RDD 2013 

OECD klarlægger, at der er problemer forbundet med både at have en for bred og en for snæver definition af 

immaterielle rettigheder14. Hvis definitionen er for smal, vil nogle elementer (rettigheder) falde uden for og 

derfor ikke være omfattet af retningslinjerne, hvilket vil betyde, at nogle elementer ville kunne overføres og 

udnyttes af andre koncernselskaber uden, at der var krav om betaling herfor og dermed uden skattemæssig 

konsekvens. Dette på trods af at en overførsel mellem uafhængige parter ville have medført beskatning. Det 

skal derfor vurderes, om uafhængige parter havde anset en sådan overførsel for et salg med deraf følgende 

afståelsesbeskatning. 

Hvis definitionen modsat er for bred, vil den komme til at favne elementer, som det ikke var intentionen at 

inkludere og dermed pålægge beskatning på kontrollerede transaktioner, der ikke ville have medført 

beskatning mellem uafhængige parter. Det er således af stor betydning, om uafhængige parter ville have 

anset en overførsel for et salg, og om uafhængige parter ville have krævet en betaling for de overførte 

elementer. 

Det relevant at bemærke, at ikke alle medlemmer af OECD har samme synspunkt på overførsel af 

immaterielle rettigheder. Lande hvortil der importeres mange immaterielle rettigheder vil have en interesse i, 

at der ikke kan gives skattemæssige afskrivninger for overførte immaterielle rettigheder, og disse lande vil 

																																																								
13 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 36 
14 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 39 
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derfor have et ønske om en snæver definition. Omvendt vil lande der eksporterer mange immaterielle 

rettigheder have en interesse i, at definitionen bliver bred og dermed ikke udelukker nogle immaterielle 

rettigheder, da dette vil føre til mistet skatteindtægt, hvis der ikke sker en afståelsesbeskatning ved overførsel 

af rettigheder til udlandet. 

 

Definitionen af immaterielle rettigheder er derfor at stor vigtighed, og i kapitlet opstiller OECD en opdateret 

definition af immaterielle rettigheder, der skal tage højde for ovenstående udfordringer15; 

 

”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 or transfer, 

would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable 

circumstances” 

 

Der er tale om en negativ afgrænsning, hvor OECD vælger at skrive, hvad der ikke kan anses for at være 

immaterielle rettigheder. Ud af definitionen kan følgende 3 betingelser udledes: 

1) Der er ikke tale om et fysisk eller finansielt aktiv, 

2) Det skal kunne ejes eller kontrolleres til brug i kommercielle aktiviteter og 

3) Hvis overførsel eller udnyttelse var sket mellem uafhængige parter, ville dette have medført en 

betaling. 

 

Derudover fastlægger OECD, at immaterielle rettigheder der er relevante at se på i forhold til TP analyser, 

ikke altid er sammenfaldende med, hvad der skattemæssigt eller regnskabsmæssigt anses for at være 

immaterielle rettigheder. Dette betyder, at der kan være omkostninger, som ikke efter ÅRL eller IFRS vil 

blive anerkendt som værende en immateriel rettighed, men som alligevel i forbindelse med en TP analyse vil 

anses for at være en sådan16. Der kan således være omkostninger, der ikke kapitaliseres men 

omkostningsføres i regnskabet og dermed ikke fremgår at selskabets balance, men som alligevel ifølge 

OECD kan repræsentere en immateriel rettighed, der kan anvendes til at generere økonomisk værdi, og som 

derfor vil være relevante at se på i forhold til en TP analyse. Man dog bør i denne forbindelse være 

opmærksom på at vurdere om hvorvidt der overhovedet eksisterer en immateriel rettighed, og om denne har 

været anvendt eller er blevet overført mellem parter17, da f.eks. ikke alle reklameomkostninger fører til 

eksistens eller værdistigninger af en immateriel rettighed. 

 

																																																								
15 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 40 
16 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 41 
17 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 45 
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Det er vigtigt, at man adskiller immaterielle rettigheder fra forhold det ikke er muligt at opnå ejerskab over. 

Dette kan f.eks. være særligt gunstige markedsforhold eller forbrugernes købekraft på et givent marked. 

Dette er forhold, der vil være relevante at inddrage i en sammenlignelighedsanalyse, men som ikke kan anses 

for at være selvstændige immaterielle rettigheder18. 

 

Immaterielle rettigheder bliver i nogle sammenhænge opdelt i kategorier. To af disse kategorier, Marketing 

intangibles og trade intangibles anses for at være så anvendte i TP diskussioner generelt, at OECD ser det for 

nødvendigt at definere, hvad der forstås herved. 

Den tidligere definitionen af trade intangibles fra TPG 2010 fastholdes, men OECD fremlægger i RDD 2013 

en opdateret definition af, hvad der forstås ved marketing intangibles: 

 

”An intangible (within the meaning of paragraph [40]) used in business operations that are customer 

facing.” 19 

 

Der skal ud fra denne beskrivelse være tale om immaterielle rettigheder, der bruges i forbindelse med 

selskabsfunktioner der har kundekontakt. Dette kan f.eks. være varenavne eller varemærker, kundelister og 

kunderelationer. Umiddelbart er denne definition ikke særlig præcis og/eller afgrænsende, idet OECD lader 

de faktiske forhold være afgørende for omfanget og betydningen af marketing intangibles. 

Anvendelse af disse kategorier fritager hverken skatteydere eller skattemyndigheder fra at identificere 

immaterielle rettigheder med deres specifikke karakteristika ved vurdering af armslængdevilkår i en 

transaktion, der involverer immaterielle rettigheder20. 

 

OECD fremstiller i afsnit A.4. en række illustrationer af nogle af de mest forekommende immaterielle 

rettigheder, disse ses i tabel 4.1 nedenfor. Listen er ikke udtømmende. 

 

																																																								
18 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 43 
19	OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 50	
20 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 49-50 
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Tabel 4.1, Typer af immaterielle rettigheder, med egen tilvirkning 

 
 

De fleste af definitionerne lægger ikke op til megen diskussion, men for goodwill og ongoing concern value 

har OECD ikke en klar og entydig definition. OECD forholder sig til det faktum, at goodwill og ongoing 

concern bruges og refereres til på forskellig vis i forskellige kontekst, og at der således kan være forskellige 

definitioner af begreberne mellem f.eks. den skattemæssige behandling og den regnskabsmæssige 

behandling. OECD mener ikke, at det er nødvendigt for kapitlets formål, at præcisere en entydig definition af 

begreberne. 

Immaterielle	rettigheder,	debinitioner	jf.	OECD	RDD	2013,	A.4		

• Et	juridisk	instrument	der	giver	ejeren	retten	til	at	bruge	en	given	
opbindelse	i	en	begrænset	periode	og	for	et	begrænset	geograbisk	
område.	Kan	være	relateret	til	et	fysisk	aktiv	eller	en	proces.		

Patenter	

• Information	eller	viden	som	assisterer	eller	forbedrer	en	
kommcerciel	aktivitet,	og	som	ikke	er	registreret	for	beskyttelse	
på	samme	måde	som	patenter	og	varemærker.		

Know-how	og	
handelshemmeligheder	

• Et	varemærke	er	et	unikt	navn,	logo	symbol	eller	billede,	som	
bruges	til	at	adskille	produkter/services	fra	konkurrenterne.	
Varenavne	er	ofte	koncernens	navn,	og	har	ofte	samme	funktion	
som	varemærker.	Brands	består	typisk	af	et	væremærke	og	
varenavn,	og	disse	aktivtyper	er	vanskelige	at	værdiansætte	

Varemærker,	varenavne	
og	brands	

• Rettigheder	og	licenser	kan	være	af	stor	vigtighed	for	et	selskab	og	
kan	dække	over	en	bred	vifte	af	forretningsrelationer,	herunder	
kontrakter	med	kunder	og	leverandører	samt	offentlige	licenser.			

Kontraktuelle	rettigheder	
og	statslige	licenser	

• Begrænsede	rettigheder	overføres	ofte	via	licenser	o.	lign.	
kontraktuelle	aftaler	der	begrænses	ved	anvendelsesområde,	
betingelser	for	brugen,	geograbi	mv.			

Licenser	o.	lign.	
begrænsede	rettigheder	

• Goodwill	debineres	på	forskellige	måder,	herunder	bla.	som	
forskellen	mellem	den	operationelle	aktivitet	og	summen	af	alle	
aktiver	eller	værdien	af	fremtidige	økonomiske	fordele	for	aktiver,	
der	ikke	er	individuel	identibiceret	og	sepererede.	Ongoing	concern	
value	betegnes	nogle	gange	som	aktivernes	samlede	værdi	ift.	den	
enkelte	værdi.		

Goodwill	og	ongoing	
concern	value	

• Gruppesynergier	kan	være	med	til	at	øge	indkomsten	og	dermed	
værdien	for	en	koncern,	og	derfor	skal	de	medtages	i	en	TP	analyse.	
Da	der	er	tale	om	forhold	der	ikke	kan	ejes,	anses	de	ikke	for	at	
udgøre	en	immateriel	rettighed.		

Gruppe	synergier	

• Markedskarakteristika	kan	påvirke	armslængde	priser	og	vilkår	på	
et	givent	marked,	og	derfor	skal	de	medtages	i	en	TP	analyse.	Da	der	
er	tale	om	forhold	der	ikke	kan	ejes,	anses	de	ikke	for	at	udgøre	en	
immateriel	rettighed.		

Markedsspecibikke	
karakteristika	
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OECD understreger dog, at både goodwill og ongoing concern value kan være en væsentlig andel af 

kompensationen for overførsel af immaterielle rettigheder mellem koncernforbundene parter. 

4.2.1.B. Ejerskab af immaterielle rettigheder – RDD 2013 

Problemstillingen ift. korrekt allokering af afkast fra en immateriel rettighed er noget både skatteydere og 

skattemyndigheder har kæmpet med, og som stadig volder mange problemer.  

Selvom den juridiske ejer af en immateriel rettighed oprindeligt er berettiget til at modtage afkastet, så kan 

der være andre selskaber i koncernen, som har bidraget med væsentlige funktioner, aktiver eller har påtaget 

sig en større risiko, og som derfor, efter armslængdeprincippet, bør modtage en kompensation herfor. Afsnit 

B om ejerskab af immaterielle rettigheder fastslår, at den korrekte allokering af afkast fra immaterielle 

rettigheder til selskaber i koncernen sker ved at kompensere hvert selskab for de funktioner der er udført, 

aktiver der er bidraget med og den risiko der er påtaget21. 

OECD fremlægger at arbejdet med at analysere transaktioner med immaterielle rettigheder med det formål at 

identificere de selskaber, der har krav på kompensation, involverer følgende 6 punkter jf. figur 4.2 

nedenfor22.   

Figur 4.2, Vejledning for analyse af transaktioner med immaterielle rettigheder, RDD 2013 afsnit B, med egen 
tilvirkning 

 
Ved fastlæggelse af ejerskabet er det normalt kontrakter og andre juridiske dokumenter, der vil være 

udgangspunktet for en analyse, men også andre dokumenter såsom korrespondancer og notater mellem 

parterne vil kunne anvendes til at finde den korrekte juridiske ejer. OECD anser det for god praksis, at 

parterne skriftligt dokumenterer deres beslutninger og intentioner vedrørende allokering af rettigheder for 

immaterielle rettigheder23. 

																																																								
21 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 65 
22 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 66 
23 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 67 

1	
• Identibicer	den	juridiske	ejer	med	baggrund	i	de	juridiske	aftaler	for	ejerskabet	

2	
• Identibicer	de	parter	der;	udfører	funktioner,	bruger	aktiver	og	har	påtaget	en	risiko	i	
relation	til	DEMP	funktionerne	

3	
• Bekræft	konsistensen	mellem	parternes	adfærd	og	det	juridiske	fundament	gennem	en	
funktionsanalyse	

4	
• Identibicer	den	kontrollerede	transaktion	i	relation	til	DEMP	funktionerne	i	lyset	af	det	
juridiske	ejerskab	og	parternes	bidrag	af	funktioner,	aktiver	og	risici	

5	
• Hvor	det	er	muligt	-	fastlæg	armslængde	priser	for	disse	transaktioner	i	overensstemmelse	
med	parternes	bidrag	af	funktioner,	aktiver	og	risici	

6	
• I	usædvanlige	tilfælde	kan	re-karakterisering	af	transaktionen	blive	nødvendigt	for	at	
afspejle	armslængde	vilkår	
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Såfremt der ikke kan identificeres en juridisk ejer i henhold til gældende lov eller indgåede kontrakter for de 

enkelte immaterielle rettigheder, da vil ejeren blive det selskab, der faktuelt kontrollerer beslutningerne vedr. 

brug og overførsel af aktivet, og som har ressourcerne til at beskytte aktivet mod udnyttelse af uautoriserede 

parter24. Det må forventes, at der i situationer hvor der ikke kan identificeres en juridisk ejer kan være 

problemer forbundet med at fastlægge hvem i koncernen, der kontrollerer beslutningerne – særligt i tilfælde 

hvor den immaterielle rettighed er opstået gennem fælles arbejde mellem flere koncernforbundene selskaber. 

 

Ejerskabet og afkastet fra en immateriel rettighed hænger uløseligt sammen med: 

1. Hvilke funktioner det enkelte selskab udfører 

2. De aktiver det enkelte selskab bidrager med 

3. Hvilken risiko det enkelte selskab påtager sig og i hvilken grad selskabet har kontrollen med 

risikoen. 

 

Såfremt et selskab i koncernen kun bidrager med kapital, og dermed ikke påtager sig nogen anden risiko end 

risikoen for at miste kapitalen, skal dette selskab ikke modtage en større kompensation end, hvad selskabet 

havde fået ved en tilsvarende investering i en uafhængig transaktion. Ligeledes skal den juridiske ejer ikke 

modtage nogen andel af afkastet, såfremt denne ikke bidrager med hverken funktioner, aktiver eller risici25. 

Kompensationen til de enkelte koncernselskaber er altså afhængig af disse tre faktorer i højere grad end det 

reelle juridiske ejerskab. 

 

OECD fremhæver 5 særligt vigtige funktioner, som en juridisk ejer der gør krav på hele eller væsentlige dele 

af afkastet fra en immateriel rettighed bør varetage gennem egne ansatte jf. figur 4.3. 

 

Figur 4.3, Vigtige funktioner, RDD 2013 afsnit B.2, med egen tilvirkning 

 
 

																																																								
24 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 71 
25 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, s. 43-45 
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Af risici der kan være relevant at se på ift. en funktionsanalyse, nævner OECD bl.a. risikoen for, at langvarig 

og dyr forskning ikke er succesfuld samt risikoen for, at konkurrenters teknologiske udvikling vil påvirke 

værdien af den immaterielle rettighed26. 

 

For at vurdere om hvorvidt et koncernselskab, der ikke er den juridiske ejer, har modtaget kompensation 

svarende til armlængde vilkår for de funktioner, aktiver og risici selskabet har bidraget med, bør man se på 

hhv. den påtagede aktivitets niveau og natur samt kompensationens størrelse og art27. OECD lister en række 

forskellige ofte forekommende situationer og giver nogle retningslinjer for, hvordan disse skal håndteres. 

Det er f.eks. situationer, hvor et koncernselskab bidrager med markedsføringsaktiviteter til et varemærke, 

som ejes af et andet selskab i koncernen, og som gennem denne markedsføring får varemærkets værdi til at 

stige. Skal selskabet, der udfører markedsføringen kun aflønnes for denne markedsføringsopgave, eller skal 

selskabet også modtage en kompensation for en evt. værdistigning i varemærket, der er resultat af 

markedsføringen? Ovenstående afhænger af funktions- og sammenlignelighedsanalysen og af sagens natur. 

4.2.1.C. Transaktioner med anvendelse eller overførsel af immaterielle rettigheder – RDD 2013 

Udover identificeringen af de immaterielle rettigheder samt vurderingen og afgørelsen af ejerskabet er det 

også et vigtigt element at identificere og karakterisere den kontrollerede transaktion, der indeholder 

immaterielle rettigheder. I denne forbindelse finder principperne fra kapitel 1 i TPG 2010 om 

sammenlignelighedsanalyse og muligheden for re-karakterisering tilsvarende anvendelse. 

 

Der er overordnet set 2 typer af transaktioner, hvor identificering og undersøgelse af immaterielle rettigheder 

er relevant28. 

1) Transaktioner med overførsel af immaterielle rettigheder eller rettigheder i immaterielle rettigheder 

2) Transaktioner med udnyttelse af immaterielle rettigheder i forbindelse med salg af varer eller 

levering af services. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
26 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 87 
27 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 93 
28 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 105 
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Overførsel af immaterielle rettigheder kan både ske ved overførsel af selve rettigheden, eller ved at overføre 

en rettighed til udnyttelse af den immaterielle rettighed. Derudover kan en overførsel både ske for en enkelt 

immateriel rettighed eller for en samlet pakke af flere immaterielle rettigheder eller som en pakke med 

services/materielle aktiver og en eller flere immaterielle rettigheder. Ved overførsler med flere immaterielle 

rettigheder er der især 2 problemstillinger, man bør se på29; 

 

1) Interaktionen mellem de immaterielle rettigheder – nogle immaterielle rettigheder bliver mere værd, 

når de er sammen med andre immaterielle rettigheder, de supplerer hinanden og skaber værdi. 

2) Er alle de immaterielle rettigheder i transaktionen blevet identificeret? I en pakkeløsning kan det 

være svært at identificere alle rettighederne, da de ofte vil være tæt forbundet. 

 

I nogle tilfælde vil det være muligt at skille elementerne i en pakke bestående af materielle aktiver eller 

services og immaterielle rettigheder ad og prissætte dem hver for sig, i andre tilfælde kan det være praktisk 

umuligt at skille dem ad grundet den tætte sammenhæng mellem elementerne30. 

Såfremt der ikke er tale om en overførsel men i stedet en udnyttelse af en immateriel rettighed, så bør denne 

udnyttelse, på sammen måde som ved en overførsel, medføre en funktions- og sammenlignelighedsanalyse 

af den pågældende transaktion samt en klar identificering af de omfattede immaterielle rettigheder31. 

4.2.1.D Supplerende vejledning for immaterielle rettigheder – RDD 2013 

Som udgangspunkt skal og kan vejledningen om anvendelse af armslængdeprincippet i kapitel 1-3 i TPG 

2010 bruges i TP analyser. OECD anerkender dog, at der i sager med immaterielle rettigheder kan være 

forhold, der gør det svært at anvende disse retningslinjer, og derfor har man tilføjet en række særlige 

retningslinjer, som kan bruges i TP analyser med immaterielle rettigheder. 

En TP analyse af transaktioner med immaterielle rettigheder skal efter en funktionsanalyse indeholde en 

sammenlignelighedsanalyse, der tager højde for alternative realistiske muligheder for begge parter i 

transaktionen – en ensidet analyse er ikke nok32. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
29 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 110-113 
30 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 117 
31 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 122 
32 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 128-130 
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Afsnit D.2 indeholder supplerende vejledning til særlige forhold ofte forekommende i forbindelse med 

overførsel af immaterielle rettigheder. Afsnittet behandler 7 forhold jf. figur 4.4 nedenfor. 

 

Figur 4.4, Forhold behandlet i RDD 2013 afsnit D.2, med egen tilvirkning 

 
Immaterielle rettigheder har ofte unikke karakteristika, og som resultat deraf kan de derfor potentielt 

generere afkast og skabe fremtidig værdi, som kan afvige meget. Derfor er det essentielt, at man i en 

sammenlignelighedsanalyse, i relation til immaterielle rettigheder, tager højde for de unikke egenskaber de 

enkelte immaterielle rettigheder besidder. OECD lister en række særlige egenskaber ved immaterielle 

rettigheder, der vil være relevante at medtage i en sådan sammenlignelighedsanalyse. Der er ikke tale om en 

udtømmende liste: 

- Eksklusivitet 

- Omfanget og varigheden af retsbeskyttelsen 

- Geografisk omfang  

- Brugstiden 

- Udviklingsstadiet 

- Rettigheder til forbedringer, revision og opdatering  

- Forventninger til fremtidige fordele  

 

 

i.	
• Sammenligning	af	immaterielle	rettigheder	eller	rettigheder	til	disse		

ii.	
• Sammenligning	af	risiko	i	sager	med	overførsel	af	immaterielle	rettigheder	eller	rettigheder	til	
disse		

iii.	
• Sammenlignelighedstilpasninger	med	hensyn	til	overførsel	af	immaterielle	rettigheder	eller	
rettigheder	til	disse		

iv.	
• Brug	af	sammenligneligheder	fra	databaser	

v.	
• Valg	af	den	mest	hensigtsmæssige	TP	metode	i	sager	med	overførsel	af	immaterielle	
rettigheder	eller	rettigheder	til	disse		

vi.	
• Supplerende	vejledning	til	TP	metoder	i	sager	med	overførsel	af	immaterielle	rettigheder	eller	
rettigheder	til	disse	

vii.	
• Betalingens	form	
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I sammenlignelighedsanalysen bør man medtage risikoen relateret til sandsynligheden for, at den overførte 

immaterielle rettighed genererer fremtidige økonomiske fordele. Der er flere typer risiko, og OECD nævner 

4 af disse, som man bør medtage i en sammenlignelighedsanalyse med immaterielle rettigheder: 

 

- Risiko relateret til den fremtidige udvikling af den immaterielle rettighed 

- Risiko relateret til forældelse og afskrivninger i værdien af den immaterielle rettighed 

- Risiko relateret til krænkelse af rettighederne til den immaterielle rettighed 

- Risiko relateret til produktansvar og relaterede risici i fm. fremtidig brug af den immaterielle 

rettighed 

 

Såfremt det er nødvendigt at lave sammenlignelighedstilpasninger, er det vigtigt at have for øje, at forskelle 

mellem immaterielle rettigheder kan have økonomiske konsekvenser, der kan gøre det svært at lave disse 

tilpasninger på en pålidelig måde. Hvis dette er tilfældet, kan det være nødvendigt at vælge en TP metode, 

der er mindre afhængig af identificeringen af sammenlignelige immaterielle rettigheder eller transaktioner33. 

 

Den mest anvendelige TP metode afhænger i hver enkelt sag af de specifikke forhold ved den enkelte 

transaktion. Såfremt der kan identificeres uafhængige sammenlignelige transaktioner, kan disse bruges til 

fastlæggelse af armslængdepriser og vilkår for overførsel af immaterielle rettigheder. Ofte vil det dog være 

tilfældet, at sådanne sammenlignelige transaktioner ikke kan identificeres grundet f.eks. unikke 

karakteristika ved den immaterielle rettighed34. I sådanne sager må andre metoder finde anvendelse for at 

fastlægge armslængdevilkår og -priser for den kontrollerede transaktion. I disse tilfælde vil det være vigtigt 

at se på bl.a. hvilke funktioner, aktiver og risci de enkelte parter i transaktionen har bidraget med, 

forretningsårsagen til at deltage i transaktionen, mulige alternativer for de involverede parter samt forventede 

økonomiske fordele35.  OECD accepterer at koncernselskaber, på grund af deres relation til hinanden, kan 

strukturere aftaler på vilkår som uafhængige parter ikke ville have indgået aftaler på. Aftalerne skal dog 

stadig overholde armslængdeprincippet. Det er derfor vigtigt, at man tager effekten af disse særlige 

koncernaftaler med i TP analysen, når armslængdeprincippet skal vurderes36. 

 

Det er OECD’s holdning, at CUP metoden samt profit-split metoden er de metoder, der mest sandsynligt vil 

vise sig nyttig i sager med overførsel af immaterielle rettigheder37. OECD lægger dog i RDD 2013 op til, at 

der skal arbejdes med anvendelsen af profit-split metoden fremadrettet, og de ønsker i særdeleshed 

																																																								
33 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 147 
34 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 154-156 
35 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 157 
36 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 158 
37 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 163 
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kommentarer til løsningen af dette38. OECD anerkender også anvendelsen af forskellige 

værdiansættelsesmetoder som f.eks. DCF metoden med beregning af diskonteret værdi af forventede 

fremtidige indkomststrømme eller cash flows. Ved anvendelse af DCF metoden anser OECD det for god 

praksis, at der sammen med værdiansættelsen laves en følsomhedsanalyse, der viser værdiansættelsens 

usikkerhed39. 

 

Betalingen for overførslen af den immaterielle rettighed kan både tage form som en engangsbetaling ved 

selve overførslen eller som en periodisk betaling over længere tid. Betalingen kan også være afhængig af den 

fremtidige indtjening, som køberen opnår fra den immaterielle rettighed. Som udgangspunkt vil risikoen ved 

betalinger, der er afhængig af f.eks. fremtidig indtjening, være forbundet med større risiko, end hvis 

betalingen var et på forhånd fastsat beløb. Derfor bør disse forhold medtages i en TP analyse40. 

4.3 Rådgivers kommentarer til RDD 2013 
I forbindelse med udsendelsen af RRD 2013 opfordrede OECD, som tidligere nævnt, alle interesserede 

parter til at indsende deres kommentarer. 

OECD modtog kommentarer fra 68 interesserede parter. Da det ikke vil være muligt at gennemgå alle 

kommentarerne, er det i denne afhandling valgt at fokusere på kommentarerne fra EY og PwC, som er 2 

internationalt anerkendte rådgivningsfirmaer inden for TP. 

4.3.1 Kommentarer fra EY 

EY fastslår, at OECD’s opgave er at hjælpe skatteydere og skattemyndigheder i anvendelsen af 

armslængdeprincippet samt at hjælpe med at undgå både dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning. 

EY anerkender behovet for OECD’s arbejde mod aggressiv skatteplanlægning, men mener samtidig, at 

OECD’s WP6 bør anerkende, at der er 2 forskellige formål for rapporten (RDD 2013), på den ene side at 

give praktisk vejledning i anvendelse af armslængeprincippet for at undgå dobbeltbeskatning og på den 

anden side at give skattemyndighederne en vejledning som for mange lande vil blive de faktiske regler for 

bekæmpelse af skatteunddragelse. 

 

EY kritiserer afsnittet om identificering af immaterielle rettigheder i RDD 2013, idet EY mener, at der af 

afsnittet fremgår en accept af, at forskellige opfattelser af immaterielle rettigheder og indenlandske regler 

kan komme til at medføre dobbeltbeskatning, hvilket EY mener vil undergrave formålet med Model Tax 

Convention, og de traktater der er bygget herpå41. EY anbefaler, at OECD tager hånd om dette problem. 

																																																								
38 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 169 
39 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 176-179 
40 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 197-198 
41 EY (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 2 
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Derudover mener EY, at der stadig er brug for en skarpere definition af, hvad der anses for at være en 

immateriel rettighed for at undgå uklare linjer, da OECD’s definition kan være forskellig fra de nationale 

skattelovgivningers krav, ligesom der kan være forskelle landene imellem. EY er dog tilfreds med 

afgrænsningen fra markedsforhold og gruppe synergier således, at disse ikke anses for at være immaterielle 

rettigheder i RDD 2013, men kun anses for forhold, der kan påvirke værdien af andre immaterielle 

rettigheder. 

 

I forlængelse af problemerne med definitionen udtrykker EY også bekymringer over, at OECD’s ikke finder 

det nødvendigt at komme med en klar definition af, hvad der forstås ved goodwill og ongoing concern value. 

EY mener, at den manglende definition vil kunne blive objekt for mange konflikter mellem skatteydere og 

forskellige skattemyndigheder og henviser samtidige til, at OECD selv i pkt. 46 kræver en klar definition og 

identifikation af de enkelte immaterielle rettigheder. EY kan ikke se, hvordan man skal håndtere et aktiv som 

goodwill, når der ikke er nogen præcis definition af, hvad der skal anses for at være goodwill. Derudover 

rejser EY spørgsmål ved, om det overhovedet er muligt at eje og kontrollere ongoing concern value, hvilket 

var en af OECD’s betingelser for at statuere en immateriel rettighed. EY anbefaler, at goodwill og ongoing 

concern value skal anses som sammenlignelighedsfaktorer til anvendelse i en TP analyse. 

 

Til afsnit B om ejerskab af immaterielle rettigheder rejser EY problemet ift. betaling af koncernselskaber, 

der har bidraget til en immateriel rettighed, da de ikke mener, at man som standard kan bruge en profit-split 

metode. De mener, at ordlyden i RDD 2013 lægger op til, at betalingen skal ske som en allokering af den 

profit, der er tjent på det/de immaterielle rettigheder, der er bidraget til ift. selskabets bidrag i form af 

funktioner, aktiver og påtaget risiko, og at prisen for disse ydelser dermed skal fastlægges ud fra den 

indtjente profit. I stedet burde ordlyden klarlægge, at betalingen skal modsvare den aktivitet, som selskabet 

har bidraget med enten i form af funktioner, aktiver eller påtaget risiko og altså er uafhængig af, hvor meget 

profit der reelt indtjenes42. 

 

Et af EY’s vigtigste kritikpunkter er det store fokus, som RDD 2013 har på særligt vigtige funktioner i 

forhold til fastlæggelse af retten til at beholde en del af det afkast, der kan henledes til den immaterielle 

rettighed. EY er bekymret for, at skattemyndigheder vil anse næsten alle selskaber i en koncern, der har 

bidraget til den immaterielle rettighed, for at besidde vigtige funktioner, og dermed degradere anvendelsen af 

armslængdeprincippet til en standard anvendelse af profit-split metoden. EY henviser bl.a. til pkt. 80 i RDD 

2013 som siger, at i situationer hvor vigtige funktioner er outsourcet, kan det være svært at finde 

sammenlignelige transaktioner til fastlæggelse af armslængdevilkår, hvorfor der foreslås anvendelse af 

profit-split metoden. EY mener ikke, at profit-split metoden skal anvendes, blot fordi der ikke kan findes 

																																																								
42 EY (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 9 
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sammenlignelige transaktioner med tredjeparter, og er bekymrede for, at profit-split metoden vil blive en 

standard metode i mange sager, hvor metoden ikke er den mest optimale. 

 

I relation til afsnit D.1-D.2 kritiserer EY OECD for at anbefale ikke at bruge TP prismetoder baseret på 

omkostninger, da EY mener, at en sådan generalisering i mange situationer vil være uhensigtsmæssig. 

Derudover mener EY, at OECD ved vurdering af realistiske muligheder for parterne lægger for stor vægt på 

økonomiske parametre og ikke tager højde for bredere ikke kvantificerbare omstændigheder, som kan have 

betydning for en transaktion med immaterielle rettigheder43. 

4.3.2 Kommentarer fra PwC 

PwC støtter OECD’s arbejde i forhold til at adressere de TP problemstillinger, der er forbundet med 

immaterielle rettigheder. 

PwC rejser, ligesom EY, kritik af behandlingen af goodwill og ongoing concern value. PwC er bekymrede 

for at en inkludering af goodwill og ongoing concern value i betegnelsen immaterielle rettigheder, vil kunne 

føre til væsentlige overvurderinger ved overførsel af aktiver. PwC nævner tilfælde hvor skattemyndigheder 

har prissat en overførsel af en grupper aktiver mellem koncernselskaber som en overførsel af en forretning 

eller en del af en forretning, og derfor overestimeret prisen på baggrund af værdi tillagt goodwill eller 

ongoing concern value. Derfor anbefaler PwC på samme måde som EY, at goodwill og ongoing concern 

value ikke inkluderes i definitionen af immaterielle rettigheder44. PwC tilføjer, at såfremt disse inkluderes, da 

bør det tilføjes til teksten i Action Point 8, at separat kompensation af goodwill og ongoing concern value 

kun skal ske i nogle tilfælde, således at man undgår at medtage værdien dobbelt. 

 

I forhold til vigtige funktioner mener PwC, at disse funktioner udelukkende skal medføre en større betaling, 

såfremt det havde været tilfældet, hvis en tredjepart havde krævet en højere betaling for varetagelse af disse 

funktioner. Derudover mener PwC, at afgørelsen af hvilke funktioner der er vigtige er transaktionsafhængig, 

og derfor ikke kan generaliseres for alle transaktioner, som det er tilfældet i RDD 2013 pkt. 79, hvor OECD 

fremlægger hvilke funktioner, der oftest er vigtige45.  PwC erklærer sig uenige i, at troværdigheden af en en-

siddet TP metode vil blive reduceret, hvis den part der udfører vigtige funktioner bliver behandlet som den 

testede part. PwC mener derimod, at valget af den mest optimale metode for alle transaktioner er en holistisk 

analyse, der er afhængig af fakta og omstændigheder ved den enkelte transaktion46. 

 

																																																								
43 EY (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 12 
44 PwC (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 2 pkt. 3-4 
45 PwC (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 2 pkt. 9 
46 PwC (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 3 pkt. 10 
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Re-karakterisering anser PwC også for at udgøre en faldgruppe i RDD 2013. PwC så gerne, at OECD 

tydeliggjorde, at en skattemyndigheds re-karakterisering af kontrollerede transaktioner ikke er at foretrække, 

og at det kun i ganske særlige tilfælde kan tillades. 

Derudover udtrykker PwC uenighed med pkt. 80 i RDD 2013 i forholdet til, at se bort fra en transaktions 

faktiske struktur fordi den ikke ville kunne have foregået på samme vilkår med uafhængige parter – dette er i 

strid med pkt. 1.11 i TPG 2010, hvori det fremgår, at grundet deres fælles interesse så kan afhængige parter 

indgå aftaler som uafhængige parter ikke ville eller kunne. PwC anbefaler derfor, at OECD tydeliggør, at det 

ikke er en tilstrækkelig grund til re-karakterisering, at uafhængige parter ikke ville have indgået en 

transaktion på lignende vilkår47. 

 

I relation til afsnit D.1-D.2 efterlyser PwC specifikke scenarier på, hvordan en beregning med 

værdiansættelsesmetoder skal foretages, når der ikke forventes en evig levetid. Dette ville hjælpe både 

skatteydere og skattemyndigheder. Derudover mangler der retningslinjer for, hvornår en betaling for 

overførte immaterielle rettigheder skal ophøre – især i situationer hvor den immaterielle rettigheder anvendes 

til videreudvikling48. 

PwC anbefaler derudover, at det tydeliggøres, at valget af den mest anvendelige TP metode først kan afgøres 

efter der er foretaget en funktionsanalyse og mener derfor, at opfordringen i RDD 2013 til at bruge profit-

split metoden bør ændres i sin ordlyd49. 

4.4 Action Point 8 2014: OECD’s Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles 
I september 2014 offentliggjorde OECD en opdateret udgave af kapitel 6, der efterfølgende omtales som 

”Action point 8 2014”, og som var OECD’s ”Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles”. Der var 

tale om en 134 sider lang rapport, der opdaterede forhold fra RDD 2013 baseret på OECD’s fortsatte arbejde 

i WP6 og de modtagende eksterne kommentarer til RDD 2103. 

Analysen nedenfor vil vise, i hvilket omgang OECD ændrede, præciserede eller udbyggede indholdet fra 

RDD 2013.  

Som RDD 2013 bestod Action Point8 2014 af 2 hovedafsnit samt en række eksempler. I september 2014 

havde OECD færdigbehandlet deres ændringer til kapitel 1 om location savings og andre lokale forhold, 

hvorfor teksten fra det første hovedafsnit i Action Point 8 2014 skal læses som en præcisering og udbygning 

af teksten i kapitel 1 i TPG 2010. Dette vil blive nærmere analyseret i afhandlingens kapitel 6. 

 

 

																																																								
47 PwC (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 4 
48 PwC (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 5 
49 PwC (2013), Comments on revised discussion draft on intangibles, s. 6 



Side 35 af 83	

Ikke alle afsnit i kapitel 6 i Action Point 8 2014 var færdigudarbejdet ved offentliggørelsen i september 

2014, og følgende afsnit var derfor markeret med gråt: 

• Afsnit B.1-B.2 om ejerskab af immaterielle rettigheder, de vigtige funktioner ved immaterielle 

rettigheder og større afvigelser imellem faktisk og forventet afkast 

• Afsnit D.1 om anvendelse af profit split metoden 

• Afsnit D.3 om armslængdeprisfastsættelse af immaterielle rettigheder, når værdiansættelsen er 

usikker på tidspunktet for overførsel af rettigheden. (”HTVI” som gennemgås i afhandlingens 

kapitel 5) 

 

I figur 4.5 nedenfor vises det, hvilke steder OECD foretog de største ændringer fra RDD 2013 og til Action 

Point 8 2014.  

 

Figur 4.5, Oversigt over OECD’s ændringer i Action Point 8 2014, egen tilvirkning 

 
 

 

 

	  

Afsnit	A:	Identibicering	af	immaterielle	
rettigheder	–	hvad	er	en	immateriel	
rettighed	og	hvad	er	ikke	

Generelt	få	ændringer.	OECD	fastholdt	de	bleste	punkter	
uændret	fra	RDD	2013.	

AfsnitB:	Ejerskab	af	immaterielle	
rettigheder	–	juridisk	og	faktisk	ejerskab,	
samt	funktioner,	aktiver	og	risici	

Mange	ændringer	i	afsnit	B.1-B2	hvor	OECD	indfører	blere	
nye	punkter	i	deres	vejledning.	Afsnit	B.3	og	B.4	er	i	højere	
grad	fastholdt	og	indeholder	kun	få	ændringer.	

Afsnit	C:	Transaktioner	med	udnyttelse	
og	overførsel	af	immaterielle	
rettigheder		

OECD	har	fastholdt	de	retningslinjer	de	gav	i	RDD	2013	og	
afsnit	C	fremstår	således	uændret.		

Afsnit	D.1-D.2:	Supplerende	vejledning	
for	immaterielle	rettigheder	

OECD	fastholder	deres	vejledning	fra	RDD	2013	og	afsnittet	
er	ikke	blevet	ændret	i	Action	Point	8	2014.		
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4.4.1 Særlige forhold for immaterielle rettigheder 

Den indledende del af kapitel 6 ”Special Consideration for intangibles” er i Action Point 8 uændret fra RDD 

2013.  

 

De forhold der er vigtige at forholde sig til i forbindelse med en funktions- og sammenlignelighedsanalyse, 

valgte OECD i opdateringen af Action Point 8 2014 at ændre således, at punkt (ii) blev opdelt i to 

selvstændige punkter, hvilket fremgår af tabel 4.2: 

Tabel 4.2, Vigtige overvejelser ifm. funktions- og sammenlignelighedsanalysen, med egen tilvirkning 

Action Point 8 2014, pkt. 6.4 RDD 2013, pkt. 38 

(i) Identificering af de immaterielle rettigheder 
(ii) Det juridiske ejerskab 
(iii) Bidrag fra koncernselskaberne af DEMPE 
funktioner 
 (iv) Naturen for den kontrollerede transaktion med 
immaterielle rettigheder herunder måden hvorpå 
sådanne transaktioner bidrager til værdiskabelse 

(i) Identificering af de immaterielle rettigheder 
(ii) Det juridiske ejerskab over den immaterielle 
rettighed og bidrag til DEMP funktioner 
 
(iii) Naturen for den kontrollerede transaktion med 
immaterielle rettigheder herunder måden hvorpå 
sådanne transaktioner bidrager til værdiskabelse. 

 

Efter fastlæggelsen af de konkrete immaterielle rettigheder og ejerskabet hertil er det af stor vigtighed, at 

man ser på de enkelte koncernselskabers bidrag i form af de vigtige DEMPE funktioner til den immaterielle 

rettighed, når man foretager en TP analyse. De vigtige DEMPE funktioner der skal medtages er udbygget, 

idet OECD i Action Point 8 2014 har tilføjet, at udnyttelsen (explotation) også skal medtages i funktions- og 

sammenlignelighedsanalysen. I RDD 2013 omtalte OECD således DEMP funktioner hvor man i Action 

Point 8 2014 bruger DEMPE funktioner50. 

4.4.1.A. Identificering af immaterielle rettigheder  

OECD valgte at fastholde definitionen af immaterielle rettigheder som fremlagt i RDD 2013, og derfor er 

definitionen af en immateriel rettighed efter OECD51; 

 

”…, something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or 

controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred 

in a transaction between independent parties in comparable circumstances ” 

 

 

 

																																																								
50 Se anvendte forkortelser tidligere på s. 8 
51 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.6 & OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, 
pkt. 40 
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Definitionen af marketing intangibles valgte OECD at opdatere, og i Action Point 8 2014 lyder den således52; 

 

”An intangible (within the meaning of paragraph 6.6) that relates to marketing activities, aids in the 

commercial exploitation of a product or service, and/or has an important promotional value for the product 

concerned.” 

Hvorimod den i RDD 2013 lød53: 

” An intangible (within the meaning of paragraph [40]) used in business operations that are customer 

facing.” 

I RDD 2013 var fokusset på aktiver, der blev brugt i forretningsenheder med kundekontakt. I Action Point 8 

2014 har OECD præciseret definitionen af marketing intangibles til noget der har med 

markedsføringsaktiviteter at gøre, og som hjælper til den kommercielle udnyttelse af produktet eller 

servicen, og/eller som har en vigtig salgsfremmende værdi for produktet eller servicen. Det er fortsat de 

samme eksempler på, hvad der kan udgøre et marketing intangible, der anvendes i Action Point 8 2014. Det 

kan bemærkes, at definitionen af marketing intangibles i 2014 svarer til den definition, som OECD havde 

med i TPG 2010.  

 

I Action Point 8 2014 fastholder OECD hovedsageligt de retningslinjer, der blev fremlagt i RDD 2013 i 

forhold til illustrationerne af typer af immaterielle rettigheder i afsnit A.4, som er blev gennemgået i tabel 4.1 

på side 24 tidligere i dette kapitel. 

Rettigheder i henhold til kontrakter og statslige licenser er stadig anset for at være immaterielle rettigheder, 

men i Action Point 8 2014 præciseres det i højere grad end RDD 2013 hvad der er omfattet og hvad der 

afgrænses fra, heriblandt f.eks. de registreringsforpligtigelser, som der kræves i nogle markeder. 

Derudover har OECD ændret i deres behandling af goodwill og ongoing concern value. OECD fastholder, at 

det ikke er nødvendigt for kapitlets formål at komme med en præcis definition af de to typer af immaterielle 

rettigheder, ligesom OECD har tilføjet, at det heller ikke er nødvendigt for landene at have en enslydende 

definition af, hvornår goodwill og ongoing concern value skal anses for at være en immateriel rettighed. 

Hvor det før fremgik direkte af RDD 201354 at både goodwill og ongoing concern value var at betragte som 

immaterielle rettigheder, så henvises der i Action Point 8 2014 ikke længere til, at goodwill og ongoing 

concern value er immaterielle rettigheder ”Within the meaning of Section A.1”55. OECD fastholder dog, at en 

vigtig og ofte væsentlig del af betalingen for immaterielle rettigheder mellem uafhængige parter kan være 

betaling for goodwill og ongoing concern value. OECD omtaler i Action Point 8 2014, at forhold, såsom et 

omdømme, der gør, at en virksomhed kan tage en højere pris end andre virksomheder, der ikke har samme 

																																																								
52	OECD (2014), Action 8 – 2014, s. 32	
53	OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, s. 16	
54 OECD (2013), Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Intangibles, pkt. 61 
55 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.27-6.29 
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omdømme, skal tages med i fastlæggelsen af armslængdevilkår uafhængigt af, om disse forhold i de enkelte 

lande reelt er karakteriseret som goodwill eller ongoing concern value eller andre ord herfor. Det afgørende 

er, om uafhængige parter ville have krævet en betaling for sådanne immaterielle rettigheder i 

sammenlignelige situationer. 

OECD har derudover fundet det nødvendigt at præcisere, at listen med definitioner af ofte anvendte 

immaterielle rettigheder ikke kan anvendes som et alternativ til en detaljeret TP analyse. Listen har således 

kun til formål at tydeliggøre bestemmelserne i afsnit A.1. 

4.4.1.B. Ejerskab af immaterielle rettigheder 

Afsnit B om ejerskab af immaterielle rettigheder gennemgik en stor udbygning fra RDD 2013 til Action 

point 8 2014.  

Afsnittets sammenhæng med øvrige uafsluttede afsnit, herunder HTVI, risiko og re-karakterisering gjorde, at 

afsnit B.1-B.2 ikke var færdigt i september 2014 da Action Point 8 udkom, og derfor var disse afsnit 

markeret med gråt. 

 

OECD anerkender, at anvendelsen af kapitel 1-3 i TPG 2010 kan være udfordrende af flere årsager, og 

nævner en række problemstillinger, der er særligt relevante for immaterielle rettigheder bl.a. mangel på 

sammenlignelighed både mht. transaktioner og immaterielle rettigheder, udfordringer ved at isolere en 

immateriel rettigheds effekt på koncernens indkomst og det forhold, at der ikke altid er tidsmæssig 

sammenhæng mellem de bidrag der ydes fra koncernselskab, og det tidspunkt hvor afkastet realiseres. 

OECD har valgt at fastholde strukturen for analyse af transaktioner med immaterielle rettigheder fra RDD 

2013, som gennemgået og illustreret i figur 4.2 side 25, i Action Point 8 2014. Analysen omfatter således de 

samme 6 punkter som i 2013, og har til formål at imødekomme nogle af de særlige udfordringer, der er 

forbundet med håndtering af immaterielle rettigheder. 

Som beskrevet ovenfor tilføjede OECD i Action Point 8 2014 ”exploitation” i den række af funktioner, der 

skal medtages i en TP analyse. Dette har især relevans i afsnit B om ejerskabet hvor spørgsmålet om den 

juridiske og økonomiske ejer diskuteres, og hvor det derfor også søges at skabe konsensus om hvordan 

aflønning og overskudsdeling skal foretages. 

 

I afsnit B.1 om ejerskab og kontraktuelle rettigheder relateret til immaterielle rettigheder har OECD foretaget 

en række opdateringer. OECD fastholder at interne juridiske aftaler og kontraker, der anvendes i koncernen, 

er udgangspunktet i enhver TP analyse, men uddyber i Action Point 8 2014 de forhold og informationer, som 

OECD forventer, at de interne aftaler indeholder, herunder f.eks. roller og ansvar påtaget af de enkelte 

koncernselskaber omfattet af aftalen, hvilke selskaber der har påtaget sig finansieringen og R&D funktioner, 

samt hvem der udfører de funktioner, der er nødvendige for at udnytte den immaterielle rettighed. En 
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skriftlig intern aftale er dog ingen garanti for, at priser og vilkår der anvendes i koncernen er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet56. 

OECD fastholder, at fastlæggelse af ejerskab er en separat og særskilt opgave i forhold til fastlæggelse af 

armslængdeprincippet, og det juridiske ejerskab giver ikke i sig selv retten til at beholde nogen andel af 

afkastet fra den immaterielle rettighed. Retten hertil hænger sammen med de funktioner, aktiver og risici 

som den juridiske ejer bidrager med, samt hvad andre koncernselskaber bidrager med af funktioner, aktiver 

og risici57. Det juridiske ejerskab fungerer udelukkende som et referencepunkt ved identificering og 

analysering af kontrollerede transaktioner med immaterielle rettigheder og til fastlæggelse af passende 

aflønning af involverede koncernselskaber ud fra deres bidrag af funktioner, aktiver og risici58. 

 

OECD har sidst i afsnit B.1 indført 3 nye punkter. De nye punkter omhandler forskellen mellem forventet og 

faktisk afkast, da OECD mener at det er vigtigt at skelne herimellem. Som udgangspunkt er betalingen for 

immaterielle rettigheder til koncernselskaber opgjort på ex ante basis, det vil sige at priser og vilkår er 

fastlagt ud fra koncernens forventninger på transaktionstidspunktet. Sådanne betalinger kan både være faste 

og betingede. Allokeringen af det faktiske afkast, ex post, fra den immaterielle rettighed vil afhænge af 

sagens faktiske omstændigheder59. 

 

Afsnit B.2 omhandler funktioner, aktiver og risici relateret til immaterielle rettigheder. Afsnittet har 

gennemgået en del større ændringer fra RDD 2013 og frem til Action Point 8 2014. OECD forholder sig i 

Action Point 8 2014 til det forhold, at vigtigheden i forhold til værdiskabelse af de funktioner, aktiver og 

risici som et koncernselskab bidrager med vil variere afhængigt af sagens omstændigheder. Anvendelse af 

kapitel 1-3 i TPG 2010 vil i nogle situationer være ligetil, mens det i andre tilfælde vil være mere vanskeligt. 

Det kan f.eks. være vanskeligt i situationer, hvor den immaterielle rettighed overføres til et andet 

koncernselskab, mens den fortsat er under udvikling, eller hvis en immaterielle rettighed fungerer som base 

for videreudvikling60. Det er særligt disse vanskelige situationer, som OECD ønsker at komme med 

yderligere vejledning til i B.2. 

Afsnittet omkring udførte funktioner har gennemgået en omfattende opdatering siden RDD 2013. Afsnittet 

omhandler især forholdet omkring outsourcing af funktioner fra den juridiske ejer. 

For at den juridiske ejer har ret til at modtage hele afkastet fra den immaterielle rettighed, må den juridiske 

ejer udføre alle væsentlige funktioner, bidrage med alle væsentlige aktiver og have påtaget sig den fulde 

risiko relateret til DEMPE funktioner til den immaterielle rettighed61. Dette betyder dog ikke at den juridiske 

																																																								
56 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.35-6.36 
57 OECD (2014), Action 8 – 2014, pk. 6.42 
58 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.43 
59 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.43, 6.44, 6.46 
60 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.49 
61 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.51 
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ejer selv fysisk skal udføre alle disse funktioner gennem egne medarbejdere. Den juridiske ejer kan 

outsource funktioner til såvel associerede virksomheder som eksterne parter, aflønne disse på 

armslængdevilkår og stadig være berettiget til at modtage hele residual afkastet genereret fra den 

immaterielle rettighed. Det afgørende er, om den juridiske ejer har personale, der er i stand til at udføre eller 

kontrollere de outsourcede funktioner, og som har finansiel kapacitet til at påtage sig den økonomiske risiko 

ved de immaterielle rettigheder62. 

 

Når andre koncernselskaber end den juridiske ejer udfører funktioner der forventes at bidrage med værdi til 

den immaterielle rettighed skal disse aflønnes på armslængdebasis. En vurdering heraf bør medtage forhold 

såsom mulige sammenlignelige uafhængige transaktioner, vigtigheden af de udførte funktioner ift. 

værdiskabelse og alternative realistiske muligheder for parterne. Såfremt det er tilfældet at andre 

koncernselskaber end den juridiske ejer udfører DEMPE funktioner i relation til den immaterielle rettighed, 

og disse kontrolleres af en anden part end den juridiske ejer således, at den juridiske ejer hverken 

kontrollerer eller udfører DEMPE funktioner i relation til den immaterielle rettighed, da skal den part der 

håndterer kontrollen af funktionerne også modtage en armslængdekompensation herfor. Såfremt den 

juridiske ejer hverken udfører eller kontrollerer DEMPE funktioner til den immaterielle rettighed, vil denne 

ikke være berettiget til nogen andel af det afkast, der kan henledes til de outsourcede funktioner63. Der er dog 

en grænse for omfanget af vigtige funktioner, der kan outsources til koncernselskaber, for derved at undgå at 

koncernselskaber overtager den fremtidige indtjening til immaterielle rettigheder, idet dette kræver et salg af 

de underliggende immaterielle rettigheder. 

 

OECD uddyber i Action Point 8 2014 deres vejledning for, hvad der kan anses for at være vigtige funktioner. 

OECD fremhæver, at det afhænger af omstændighederne i den konkrete sag, hvilke funktioner der er vigtige, 

men mener alligevel, at der er grundlag for at fremhæve en række forhold, som anses for at være vigtige for 

hhv. selvudviklede immaterielle rettigheder og immaterielle rettigheder der anvendes som base for 

videreudvikling samt for alle immaterielle rettigheder generelt, jf. tabel 4.3.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
62 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.51-6.52 
63 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.52-6.54 
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Tabel 4.3, Vigtige funktioner, Action Point 8 2014 pkt. 6.56, med egen tilvirkning 

Vigtige funktioner ved selvudviklede 
immaterielle rettigheder samt immaterielle 
rettigheder der anvendes som base for 
videreudvikling.  

Øvrige vigtige funktioner for alle immaterielle 
rettigheder 

• Design og kontrol af research og 
markedsføringsprogrammer 

• Ledelse og etablering af prioriteter og 
kreative foretagender  inkl. afgørelse af 
kursen for ”blue-sky” research 

• Kontrol over strategiske beslutninger vedr. 
udviklingsprogrammer for immaterielle 
rettigheder 

• Ledelse og kontrol over budgetter  

• Vigtige beslutninger vedr. forsvar og 
beskyttelse af immaterielle rettigheder 

• Vedvarende kvalitetskontrol  
 

 

Det fastholdes i Action Point 8 2014, at i tilfælde hvor det ikke er muligt at finde sammenlignelige 

transaktioner med outsourcing af vigtige funktioner, da kan TP metoder, som ikke er baseret på 

sammenlignelighed, såsom profit-split finde anvendelse. Derudover fastholdes det, at skattemyndighedernes 

re-karakterisering kan være nødvendig i de tilfælde, hvor der er indgået aftaler mellem koncernselskaber om 

outsourcing af de fleste eller alle de vigtige funktioner til andre koncernselskaber, som det ikke med rette kan 

forventes, at uafhængige parter ville have indgået i64. 

 

For så vidt angår koncernselskabernes bidrag af aktiver, er det især finansieringen, der er væsentligt i 

OECD’s fremstilling. I Action Point 8 2014 har OECD valgt at tilføje, at den tidsmæssige placering af 

finansiering også bør medtages i vurderingen af investeringens risiko, som er afgørende for aflønningen af 

den part, der bidrager med finansiering. Des større risiko selskabet der bistår med finansiering påtager sig, 

des større kompensation kan de forvente at få65. 

OECD tilføjede i Action Point 8 2014 et ekstra afsnit om ”Unanticipated ex post returns”. Uventede 

hændelser kan have stor påvirkning på det faktiske afkast fra en immateriel rettighed. Problemet i disse 

tilfælde er, hvordan et eventuelt uventet overskud eller tab skal fordeles mellem de koncernselskaber, der har 

bidraget til den pågældende immaterielle rettighed66.Afklaring af dette spørgsmål vil kræve en analyse af, 

om afkastet (overskud/tab) rent faktisk kan tilskrives den/de uventede hændelser, og hvilket/hvilke 

koncernselskab(er) der rent faktisk bærer risikoen for sådanne uventede hændelser67. 

 

 

																																																								
64 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.57 
65 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.59-6.61 
66 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.66 
67 OECD (2014), Action 8 – 2014, pkt. 6.67 
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Opsummerende kan det efter OECD’s retningslinjer fastlægges, at den juridiske ejer er berettiget til hele 

afkastet fra den immaterielle rettighed, hvis denne, i relation til den immaterielle rettighed; 

- Udfører og kontrollerer alle funktioner (inklusiv vigtige funktioner efter 6.56) i relation til DEMPE 

funktionerne af den immaterielle rettighed 

- Bidrager med alle aktiver, inklusiv finansiering nødvendig for udførsel af DEMPE funktionerne af 

den immaterielle rettighed 

- Bærer og kontrollerer al risiko relateret til DEMPE funktionerne af den immaterielle rettighed. 

 

OECD fastholdt deres retningslinjer fra RDD 2013 for så vidt angår afsnit B.3 om identificering og 

fastlæggelse af pris og andre forhold for kontrollerede transaktioner samt B.4 om anvendelse af ovennævnte 

principper i udvalgte situationer. 

4.4.1.C. Transaktioner med anvendelse eller overførsel af immaterielle rettigheder 

Afsnit C i Action Point 8 2014 omhandler identificeringen og karakteriseringen af den pågældende 

transaktion, der vedrører overførsel eller udnyttelse af en immateriel rettighed. OECD har valgt at fastholde 

de retningslinjer, der blev fremlagt i RDD 2013, i Action Point 8 2014 for hele afsnit C.  

4.4.1.D Supplerende vejledning for immaterielle rettigheder 

Vejledningen i afsnit D.1-D.2 i Action Point 8 2014 svarer til vejledningen fremlagt i RDD 2013. OECD har 

således valgt at fastholde de retningslinjer, der blev givet i 2013. Afsnit D.3-D.4 behandles i afhandlingens 

kapitel 5. 

4.5 Action Point 8-10 2015 
Som tidligere nævnt var OECD ikke færdige med arbejdet på det nye kapitel 6, da det udkom i september 

2014. OECD’s færdige arbejde blev fremlagt i oktober 2015, hvor det endelige kapitel 6 udkom som en del 

af OECD Final Package. OECD Samlede Action Point 8, 9 og 10 i; ”Actions 8-10 - 2015 Final Reports, 

Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” hvis formål var ”… to assure that transfer 

pricing outcomes are in line with value creation in relation to intangibles, including hard-to-value ones, to 

risks and capital, and to other high-risk transactions”68 og som indeholdt 4 kapitler:  

 

1) Vejledning for anvendelse af armslængdeprincippet 

2) Råvaretransaktioner 

3) Rammen for arbejdet med profit-split metoden 

4) Immaterielle rettigheder 

 

																																																								
68 OECD (u.å.) BEPS Actions 
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Kapitel 1-3 behandles i afhandlingens kapitel 6, mens kapitel 4 om immaterielle rettigheder behandles i 

afhandlingens kapitel 4 og 5.  

Da afhandlingen ønsker at belyse udviklingen af kapitel 6 om TP forhold ved immaterielle rettigheder, er det 

relevant at analysere de sidste opdateringer i færdiggørelsen af kapitel 6 (Action Point 8) i oktober 2015. Det 

er de afsnit, der var markeret med gråt i Action Point 8 2014, dvs. afsnit B.1 og B.2 samt afsnittet om 

anvendelse af profit-split metoden i afsnit D.2, hvor fokus er på de eventuelle ændringer der skete fra 2014 

og frem til den endelige udgave fra oktober 2015. Afsnit D.3-D.4 behandles i afhandlingens næste kapitel. 

Det gøres opmærksom på, at de afsnit der i Action Point 8 2014 ikke var markeret med gråt er blevet direkte 

videreført i Action 8-10 2015. 

 

OECD har valgt at udbygge deres vejledende steps til analyse af transaktioner med immaterielle rettigheder 

mellem koncernselskaber. Det første step i analysen er ikke længere identificering af juridisk ejer men i 

stedet identificering af den omhandlede immaterielle rettighed. Dernæst fremhæver OECD i Action Point 8 

2015, at det er det fulde kontraktuelle forhold der skal klarlægges, og ikke kun den juridiske ejer som det 

stod i 2014. OECD bruger ikke længere re-karakterisering, men henviser i stedet til afsnit D.1.2.1 og D.2 i 

OECD’s opdaterede TPG kapitel 1 fra oktober 2015, der omhandler i hvilken grad skattemyndighederne skal 

anerkende de kontrollerede transaktioner.  

Den opdaterede vejledning i analyse af transaktioner med immaterielle rettigheder kan ses i tabel 4.4 

nedenfor.  
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Tabel 4.4, Den opdaterede vejledning i analyse af transaktioner med immaterielle rettigheder, med egen 
tilvirkning 

Action Point 8 2015, pkt. 6.34 Action Point 8 2104, pkt. 6.34 

i. Identificer de immaterielle rettigheder der 
overføres eller anvendes i transaktionen med 
nøjagtighed og de specifikke økonomiske 
væsentlige risici forbundet med DEMPE 
funktionerne. 

ii. Identificer det fulde kontraktuelle 
arrangement med særlig vægt på afgørelse af 
det juridiske ejerskab over den immaterielle 
rettighed baseret på vilkår og betingelser for 
den juridiske aftale samt de kontraktuelle 
rettigheder og forpligtigelser inkl. den 
kontraktuelle formodning om risici. 

iii. Identificer parterne der udfører funktioner 
(inkl. vigtige funktioner i 6.56), bruger 
aktiver og håndtere risici relateret til DEMPE 
af den immaterielle rettighed, og i 
særdeleshed hvilke parter der kontrollerer 
outsourcede funktioner, samt kontrollerer 
specifikke, økonomisk signifikante risici. 

iv. Bekræft konsistensen mellem vilkår i den 
relevante kontraktuelle aftale og parternes 
faktiske adfærd, og afgør om hvorvidt parten 
med den antagende økonomisk signifikante 
risici kontrollerer denne risiko og har den 
fornødne finansielle kapacitet til at antage 
risikoen relateret til DEMPE af de 
immaterielle rettigheder. 

v. Beskriv den faktiske kontrollerede 
transaktion relateret til DEMPE af 
immaterielle rettigheder i relation til det 
juridiske ejerskab og parternes adfærd inkl. 
deres bidrag af funktioner, aktiver og antaget 
risiko. 

vi. Hvor muligt, afgør armslængdeprisen for 
disse transaktioner i overensstemmelse med 
hver enkelt parts bidrag af funktioner, aktiver 
og antaget risiko, medmindre vejledningen i 
afsnit D.2 i kapitel 1 finder anvendelse. 

i. Identificer den juridiske ejer af den immaterielle 
rettighed baseret på vilkår og betingelser i 
juridiske aftaler. 

 
 

ii. Identificer parterne der udfører funktioner (inkl. 
vigtige funktioner i 6.56), bruger aktiver og 
antager risiko til DEMPE af immaterielle 
rettigheder ved anvendelse af funktionsanalysen. 

 
 
 

iii. Bekræft konsistensen mellem parternes faktiske 
adfærd og vilkår i den relevante juridiske aftaler 
vedrørende ejerskabet af den immaterielle 
rettighed. 

 
 
 

iv. Identificer den kontrollerede transaktion relateret 
til DEMPE af immaterielle rettigheder i relation til 
det juridiske ejerskab af den immaterielle rettighed 
under relevante registreringer og kontrakter og 
parternes adfærd, inkl. deres relevante bidrag af 
funktioner, aktiver og antaget risiko samt andre 
faktorer der bidrager til værdiskabelsen. 

 
v. Hvor muligt, afgør armslængdeprisen på 

transaktionen i overensstemmelse med parternes 
bidrag af funktioner, aktiver og antaget risiko. 

 
 
 

vi. I de tilfælde som beskrevet i 1.64-1.69 skal 
transaktionen re-klassificeres for at afspejle 
armslængdeprincippet. 
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OECD præciser, at såfremt der ikke foreligger nogen skriftlig aftale, eller hvis sagens faktiske forhold og 

koncernselskabernes faktiske adfærd ikke afspejler den koncerninterne aftale mellem parterne, da må der ud 

fra den faktiske transaktion udledes de givne omstændigheder herunder parternes faktiske adfærd69. OECD 

præciserer, at koncernselskaber skal dokumentere deres beslutninger og deres hensigter med allokering af 

rettigheder til signifikante immaterielle rettigheder. Dokumentationen skal være på plads før eller på 

transaktionstidspunktet for DEMPE funktionerne. 

Derudover uddyber OECD vejledningen for fordelingen af ex post profit, som i 2014 var beskrevet med en 

enkelt sætning. Dette tydeliggør i højere grad, hvilken holdning OECD har til fordelingen af det faktiske 

afkast – nemlig at dette i høj grad er afhængig af, hvilke risici der spiller ud i den pågældende transaktion, og 

hvilket koncernselskab der bærer risikoen70. Vurderingen af ex post armslængdeaflønning i de enkelte 

selskaber baseres på selskabernes funktioner, aktiver og risici, herunder vurdering af om det er i 

overensstemmelse med koncerninterne aftaler, det juridiske ejerskab til den immaterielle rettighed og 

koncernselskabernes faktiske adfærd. 

OECD tydeliggøre det forhold, at den juridiske ejer ikke blot ved at være den juridiske ejer, nødvendigvis 

har ret til at modtage nogen andel af afkastet fra den immaterielle rettighed, og i den kontekst fastlår OECD 

også, at såfremt en juridisk ejer ikke udfører nogle relevant funktioner i relation til DEMPE af den 

immaterielle rettighed, er denne ikke berettiget til nogen andel af afkastet der kommer fra udøvelse af 

kontrol over sådanne funktioner71. 

 

OECD gav i RDD 2013 og i Action Point 8 2014 udtryk for den holdning at der i nogle tilfælde, hvor der er 

sket outsourcing af vigtige funktioner, er sket en outsourcing som ikke ville have været foretaget af 

uafhængige parter, og at transaktionen derfor muligvis skulle re-karakteriseres. OECD har i Action Point 8 

2015 ændret teksten, så der nu henvises til afsnit 1.2 i TPG’s opdaterede kapitel 1 fra oktober 2015, der 

omhandler funktionsanalysen og armslængdefordeling af risici imellem koncernselskaberne. OECD har 

ønsket at samle vurdering i kapitel 1, så der ikke var risiko for at de enkelte TPG kapitler indeholdt 

forskellige vurderinger af parternes faktiske adfærd. Der vurderes fortsat at være en grænse for, i hvilket 

omfang vigtige funktioner kan outsources til koncernselskaber uden, at de immaterielle rettigheder reelt 

anses for at være overdraget. 

 

OECD valgte i Action Point 8 2015 at ændre en del af deres vejledning omkring bidrag af aktiver under 

afsnit B.2. OECD udvider deres vejledning med retningslinjer for håndtering af finansieringsrisici. OECD 

forholder sig bl.a. til det faktum, at der er forskel på investeringer – nogle har høj risiko mens andre har lav 

																																																								
69 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.36 
70 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.45 
71 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.47 & 6.54 
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risiko, samt at der er forskel på selskabers kreditværdighed – nogle har høj kredit rating og andre har lav. 

Derudover er der også forskel på risikoen, der påtages ved en stor investering og en lille investering72. 

Det er vigtigt at adskille den finansielle risiko og den operationelle risiko, da det har betydning for 

aflønningen, hvilke risici den finansierende part har kontrol over73. Det fastslås, med henvisning til kapitel 1, 

at såfremt et koncernselskab bistår med finansiering, men ikke har kontrollen over finansieringsrisikoen, da 

skal denne part ikke aflønnes med mere end, hvad der svarer til et risikofrit afkast74. 

 

I afsnittet om overtagelse af risiko har OECD fastholdt gennemgangen af de forskellige former for risici, 

som kan være vigtige i en funktionsanalyse. Dette være sig risiko relateret til udviklingen af den 

immaterielle rettighed, risiko for krænkelse af den immaterielle rettighed m.v.. OECD har tilføjet et femte 

punkt til denne liste i Action Point 8 2015 – udnyttelses risiko dvs. usikkerhed i relation til det afkast der skal 

genereres fra den immaterielle rettighed. Man forholder sig altså her til det forhold, at der er en risiko for at 

en immateriel rettighed ikke genererer det afkast, som man havde forventet. 

 

Fastlæggelsen af hvilke koncernselskaber der bærer risikoen i relation til DEMPE funktioner for den 

immaterielle rettighed er et vigtigt forhold i en TP analyse, da dette vil være afgørende for at fastlægge, 

hvem der bærer ansvaret i tilfælde hvor disse risici realiseres75. Ved afgørelsen af hvilke koncernselskaber 

der har overtaget risikoen, finder afsnit D.1.2 i kapitel 1 i TPG anvendelse. I denne forbindelse er det vigtigt 

at sikre at det/de koncernselskab(er) der hævder at have ret til at modtage afkast som følge overtagelse af 

risiko, rent faktisk også er dem der bærer ansvaret for de handlinger og omkostninger, der kan blive 

nødvendige såfremt risikoen realiseres. Hvis en anden associeret part reelt bærer dette ansvar, skal der 

foretages en transfer pricing justering, som flytter omkostningerne til det risikobærende selskab, og det 

udøvende selskab skal modtage en passende aflønning for de handlinger det måtte udføre i relation til, at 

risikoen realiseres76. 

I forlængelse af vurderingen af den påtagede risiko giver OECD efterfølgende retningslinjer for, hvordan 

forskelle mellem ex ante og ex post afkast skal behandles. Denne fordeling sker efter en analyse af den 

risikofordeling og risikoovertagelse, der er sket mellem de involverede koncernselskaber. Det selskab der 

faktuelt har overtaget risikoen, og dermed bærer ansvaret, vil også være den der har ret til at modtage 

eventuelt uventet overskud, alternativt vil skulle bære et eventuelt tab. 

 

																																																								
72 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.60 
73 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.61 
74 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.62 
75 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.66 
76 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.68 
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Afsnit D.2.6.2 om anvendelse af profit split metoden har ikke undergået nogle opdatering fra 2014 og til 

oktober 2015. OECD oplyser dog, at afsnittet forventes at undergå en yderligere opdatering for at afspejle 

resultatet af WP6’s arbejde med opdatering af TPG teksten om profit split metoden, der er en del af Action 

Point 10 i BEPS Action Plan. I december 2014 kom det første diskussionsoplæg fra OECD om profit split 

metoden og yderligere præcisering forventes at ske i 2016 og 201777. 

4.6 Den eksterne vinkel – lyttede OECD til rådgiver? 
For at have en ekstern vinkel på behandlingen af immaterielle rettigheder i TP analyser var det forfatterens 

ønske, at inddrage kommentarer fra PwC og EY til det nye kapitel 6, Action Point 8 2015. Ved søgning har 

det dog vist sig at kommentarerne fra PwC og EY efter offentliggørelsen i oktober 2015 har karakter af 

vejledning over for eksterne kunder, og indholdet i disse udgivelser medtager derfor ikke kritikpunkter til 

indholdet i Action Point 8 2015. 

Derfor vil det i dette afsnit blive undersøgt om nogle af de kritikpunkter som blev fremlagt af PwC og EY i 

deres kommentarer fra oktober 2013 til RDD, blev løst i det endelige kapitel 6, Action Point 8 2015. 

 

Et af de kritikpunkter som blev rejst af EY var OECD’s definition af immaterielle rettigheder. EY mente at 

definitionen var for bred og opfordrede til yderligere klarhed. OECD valgte at beholde den samme definition 

af immaterielle rettigheder i Action Point 8 2015 som de havde fremlagt i RDD 2013. Det må derfor 

konkluderes at OECD var tilfredse med den definition som de havde fremlagt i 2013 og ikke var enige med 

EY i, at der var behov for en mere præcis definition. 

 

Et kritikpunkt som både EY og PwC tog op i deres kommentarer var behandlingen af goodwill og ongoing 

concern value. EY kritiserede i særdeleshed den manglende definition af de to termer og begge selskaber 

kritiserede OECD for at medtage goodwill og ongoing concern value som en immaterielt rettighed. 

OECD valgt i Action Point 8 2015 at fastholde at en klar definition af goodwill og ongoing concern value 

ikke er nødvendig for kapitlets formål, på trods af den hårde kritik fra både PwC og EY. OECD skriver ikke 

som det var tilfældet i RDD 2013 at goodwill og ongoing concern value er immaterielle rettigheder efter 

definitionen i afsnit A1, men skriver i stedet i Action Point 8 2015 ” It is not necessary for purposes of this 

chapter […] to define when goodwill or ongoing concern value may or may not constitute an intangible.”78  

og må på den baggrund nok anses for at anerkende, at der kan være situationer hvor goodwill eller ongoing 

concern value ikke skal anses for at være en immateriel rettighed. For OECD er det afgørende om hvorvidt 

uafhængige parter ville have krævet en betaling i lignende tilfælde i relation til om goodwill eller ongoing 

concern value skal anses for at være en immateriel rettighed. 

 
																																																								
77 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, s. 186 nr. 18 
78 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.28 
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Et forhold som især EY fremhævede som et at de vigtigste kritikpunkter, var anvendelsen af profit-split 

metoden. EY kritiserede OECD’s fremstilling af vigtige funktioner og outsourcing af disse, og den 

vejledning der blev givet i at anvende profit-split, når der ikke kan findes sammenlignelige transaktioner ved 

en sådan outsourcing. OECD valgte på trods af kritikken at fastholde vejledningen fra RDD 2013 for så vidt 

angår anvendelse af profit-split metoden i tilfælde med outsourcing af vigtige funktioner, hvor der ikke kan 

findes sammenlignelige transaktioner. 

 

Det kan afsluttende konkluderes at på trods af kritik fra rådgiverselskaberne fastholdt OECD meget af den 

vejledning fra RDD 2013, i Action Point 8 2015. PwC og EY som er medtaget som ekstern vinkel i denne 

afhandling repræsenterer begge selskabernes, side og deres kommentarer må derfor antages at søge 

løsninger, der er i koncernselskabernes interesse. OECD har i BEPS projektet skulle medtage både input fra 

rådgiver/selskabernes side og fra skattemyndighederne i de involverede lande. Den endelige udgave af 

Action Point 8 er således udtryk for et kompromis mellem de forskellige parter, og derfor er det forventeligt, 

at ikke alle kritikpunkter fra PwC og EY er blevet direkte adresseret i Action Point 8 2015. 

4.7 Delkonklusion 
Dette kapitel har gennemgået RDD 2013 og kommentarerne hertil. RDD 2013 var anden runde af 

diskussionsoplæg vedrørende immaterielle rettigheder, og blev udgivet med et ønske om, at alle 

interesserede parter ville fremsende kommentarer til indholdet. 

Kapitlet om immaterielle rettigheder i RDD 2013 havde 4 afsnit, identificering af immaterielle rettigheder, 

fastlæggelse af juridisk ejerskab, identificering af transaktioner med immaterielle rettigheder samt et afsnit 

med supplerende vejledning til transaktioner med immaterielle rettigheder. 

Et af de områder som RDD 2013 behandlede var spørgsmålet om det juridiske ejerskab og aflønning 

forbundet med udførsel af vigtige funktioner. OECD’s holdning var i 2013 at det juridiske ejerskab ikke i sig 

selv giver berettigelse til at beholde eller modtage andele af afkastet fra en immateriel rettighed. 

 

Rådgiver rettede kritik mod flere forhold i RDD 2013. EY efterlyste en skarpere definition af immaterielle 

rettigheder, og både EY og PwC kritiserede den manglende definition af goodwill og ongoing concern value. 

Derudover udtrykte begge rådgiverselskaber også kritik over behandlingen af vigtige funktioner, hvor EY 

især var bekymret over skattemyndighedernes mulighed for at anvende profit-split metoden som alternativ i 

situationer, hvor vigtige funktioner er outsourcet.  

 

Det endelige kapitel 6 udkom i to runder første del i 2014 og den resterende del i 2015. Indholdet erstattede 

kapitel 6 i TPG 2010, og fremstår derfor som OECD’s nye vejledning til håndtering af transfer pricing 

mæssige forhold ved immaterielle rettigheder. Det nye kapitel indeholder et større fokus på identificering af 
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den risiko, som et koncernselskab har påtaget sig i forbindelse med transaktionen med den immaterielle 

rettighed og korrekt aflønning som følge af denne påtagede risiko. 

OECD uddyber i Action Point 8 2015 også nogle af de problemer og forhold der skal tages med i en analyse 

i forhold til koncernselskabers finansielle bidrag, herunder analyse af finansieringens risiko og forhold der 

påvirker dette. Det fremgår af Action Point 8 2015 at OECD forventer yderligere opdateringer af afsnit 2.6.2 

om anvendelse af profit split metoden for at afsnittet kan afspejle resultatet af det færdige arbejde med 

Action Point 10. 
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Kapitel 5 Hard to Value Intangibles 
Som forklaret i foregående kapitel var arbejdet med afsnit D.3 om HTVI ikke færdigt i september 2014 da 

Action Point 8 udkom. 

Analysen i dette kapitel vil tage udgangspunkt i ”Discussion Draft on Armslength Pricing of Intangibles 

when Valuation is Highly Uncertain at the Time of the Transaction and Special Considerations for Hard-to-

Value-Intangibles” som OECD offentliggjorde i juni 2015. 

Herefter vil rådgivers kommentarer til dette diskussionsoplæg blive analyseret, og afslutningsvis vil følge en 

analyse af de ændringer som færdiggørelsen af Action Point 8 i oktober 2015 medførte til afsnit D.3-D.5 om 

værdiansættelse af HTVI samt supplerende vejledning til transaktioner ved brug af immaterielle rettigheder i 

forbindelse med salg af varer eller levering af tjenesteydelse. 

5.1 Discussion Draft – BEPS Action 8: Hard-To-Value Intangibles 
Afsnit D.3 om værdiansættelse af immaterielle rettigheder hvor værdiansættelsen er meget usikker behandles 

i et særskilt diskussionsoplæg fra OECD fra juni 2015. Oplægget var ganske kort, blot 4 sider, og indeholdt 

forslag til en ny tekst, der kunne erstatte afsnit D.3 i Action Point 8 2014. Der er tale om et helt nyt afsnit, 

som ikke var en del af OECD TPG 2010. Afsnittet havde stor sammenhæng med afsnittene omkring ejerskab 

af immaterielle rettigheder samt risiko og re-karakterisering, der alle først blev afsluttet i 2015, og var af så 

stor vigtighed, at OECD fandt det nødvendigt at forsætte arbejdet, efter resten af kapitel 6 i Action Point 8 

2014 var blevet offentliggjort. 

Formålet med afsnittet om HTVI er at give skattemyndigheder en vejledning i, hvordan de kan sikre, at 

armslængdeprincippet er overholdt i transaktioner med særlige immaterielle rettigheder, hvor graden af 

informations asymmetri er højere end almindeligt. Dette er f.eks. tilfældet ved immaterielle rettigheder, der 

ikke er færdigudviklede på transaktionstidspunktet, og hvor koncernen har adgang til interne informationer, 

som ikke er tilgængelige for skattemyndighederne.  
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Når værdiansættelsen af en immaterielt rettighed er meget usikker på transaktionstidspunktet, henviser 

OECD til, at både skatteydere og skattemyndighederne skal tage udgangspunkt i, hvordan uafhængige parter 

ville have taget højde for usikkerheden ved en værdiansættelse af den immaterielle rettighed. 

OECD fremlægger forskellige fremgangsmåder til, hvordan uafhængige parter ville have håndteret denne 

usikkerhed omkring værdiansættelsen, disse er vist i figur 5.1 

 

Figur 5.1, Prisfastsættelsesmetode anvendt af uafhængige parter i transaktioner med usikkerhed i 
værdiansættelsen, jf. DD Action 8: HTVI pkt. 2-4, med egen tilvirkning 

 
 

Udgangspunktet er, at de forventede fremtidige fordele kan finde anvendelse i de tilfælde, hvor det vurderes 

at fremtidig udvikling kan forudsiges med en vis sikkerhed. I de situationer hvor det ikke er muligt at 

forudsige den fremtidige udvikling, vil en mulighed være anvendelse af short-term aftaler, hvori der kan 

indgå forskellige prisjusteringsmekanismer, herunder f.eks. milepælsbetaling hvor betalingen falder når 

fastsatte milepæle nås, dette kan f.eks. være faser i udviklingen el.lign.79. Tanken bag disse metoder er, at 

uafhængige parter ville have delt usikkerheden, der er forbundet med den pågældende immaterielle rettighed 

imellem dem f.eks. ved at indlægge short-term aftaler, milepælsbetalinger o. lign..  

 

En af de helt store udfordringer ved informationsasymmetri er skattemyndighedernes adgang til relevant 

information i relation til at vurdere forskelle mellem ex ante (budgetterede forventninger) og ex post afkast 

(realiserede resultater). I praktisk kan der f.eks. være et koncernselskab, der ex ante har lavet en DCF 

beregning for, hvad de forventer, at et givent aktiv skal indtjene, men hvor skattemyndighederne ex post kan 

se, at de forventninger som selskabet har brugt i DCF beregningen ikke er i nærheden af ex post resultatet. 

Koncernen, hvori der foregår overførsler og/eller udnyttelse af immaterielle rettigheder, besidder alle 

tilgængelige informationer om den immaterielle rettighed, og om markedet den skal anvendes på. Denne 

information er ikke altid tilgængelig for skattemyndighederne, hvilket gør det svært for myndighederne at 

analysere, om en forskel mellem ex post og ex ante afkast reelt er forårsaget af uforudsigelige efterfølgende 

udvikling, eller om koncernselskaberne bevidst har estimeret en forkert værdi. Dette giver 

																																																								
79 OECD (2015), Discussion Draft, Action 8: HTVI, pkt. 1-4 

Anvendelse	af	forventede	fordele	i	fastlæggelse	af	pris	ved	transaktionstidspunktet.	Hertil	tages	alle	
relevante	økonomiske	faktorer	med	i		vurderingen.		

Short-term	aftaler	–	kortere	aftaler	som	i	kontraktens	vilkår	inkluderer	prisjusteringsklausuler	eller	
en	betalingsstruktur	der	involverer	periodiske	milepælsbetalinger	

Aftale	om	risikobæring	–	uabhængige	parter	kan	lave	aftaler	om	at	bære	risikoen	for	uforudsigelig	
efterfølgende	udvikling.	
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koncernselskaberne den mulighed, at de kan sætte værdien for lavt/højt ved en overførsel, og senere påstå at 

forskellen skyldes uforudsigelig efterfølgende udvikling. 

Det skal bemærkes, at der i forskellige situationer kan være forskellige incitamenter til at værdiestimere 

enten for højt eller for lavt. Ved overførsel af en immateriel rettighed fra DK til Schweiz vil de danske 

skattemyndigheder have fordel i at sætte værdien højt for at opnå en højere exit beskatning, mens det 

modsatte er tilfældet ved en overførsel af en immateriel rettighed fra Schweiz til DK, da en høj værdi her vil 

medføre, at skatteyderen får en høj afskrivningsværdi i DK. For skatteyderen vil det modsatte være tilfældet. 

I kapitel 4 blev definitionen af en immateriel rettighed gennemgået. En særlig kategori af immateriel 

rettigheder er Hard-To-Value Intangibles (HTVI) og definitionen ses i figur 5.2 nedenfor sammen med de 

karakteristika som et typiske for netop HTVI80. 

 

Figur 5.2, Definition og karakteristika af HTVI,  DD Action 8: HTVI pkt. 9-10, med egen tilvirkning 

 
 

For disse HTVI er informationsasymmetrien mellem selskaberne og skattemyndighederne ofte så stor, at det 

kan forværre skattemyndighedernes mulighed for at vurdere, om armslængdeprincippet er overholdt i 

forhold til koncernens priser og vilkår. Dette medfører også, at det er svært for skattemyndighederne at 

vurdere om informationen vedr. værdiansættelsen fra koncernselskaberne er pålidelig, eller om den 

immaterielle rettighed er blevet overført til over- eller underværdi ift. armslængdepris.  

I de tilfælde hvor skattemyndighederne ikke har anden pålidelig information for værdiansættelsen end ex 

post afkastet, da kan skattemyndighederne anvende finansielle resultater ex post til at evaluere, om ex ante 

værdiansættelsen har været på armslængde på transaktionstidspunktet. Dette er dog kun i de tilfælde, hvor 

det ikke er muligt for myndighederne at bekræfte pålideligheden af information for ex ante værdiansættelsen. 

																																																								
80 OECD (2015), Discussion Draft, Action 8: HTVI, pkt. 9-10 

Definition 
• Der eksisterer ikke nogle pålidelige 
sammenlignelige immaterielle rettigheder og 

• Der er mangel på pålidelige budgetterede 
fremtidige cash flows eller forventet indkomst 
genereret fra den immaterielle rettighed, eller 

• Antagelserne der bruges i værdiansættelsen er 
meget usikre.  

Karakteristika 
• Immaterielle rettigheder der kun er delvist 
udviklet på overførselstidspunktet 

• Immaterielle rettigheder der ikke forventes at 
blive kommercielt udnyttet før adskillige år efter 
transaktionen 

• Immaterielle rettigheder der ikke separat er 
HTVI, men som er forbundet med udviklingen 
eller forbedringen af andre immaterielle 
rettigheder, der falder under HTVI 

• Immaterielle rettigheder der forventes at blive 
udnyttet på en måde, der er ukendt på 
transaktionstidspunktet.  
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For at sikre at denne fremgangsmåde udelukkende anvendes i de tilfælde hvor forskellen mellem ex ante og 

ex post er signifikant, og hvor forskellen kan henføres til forhold, der burde have været forudsigelige på 

transaktionstidspunktet, er følgende undtagelser til anvendelsen oplistet i diskussionsoplægget fra juni 2015. 

 

Ex post metoden skal ikke finde anvendelse når skatteyderen81: 

- Bistår med fuld information om ex ante projektioner anvendt på transaktionstidspunktet for at 

foretage værdiansættelsen, herunder hvordan risikoen er medtaget i beregningen samt omfanget af 

deres overvejelsers vedr. rimeligt forudsigelige hændelser og risici. 

- Bistår med tilfredsstillende beviser for, at signifikante forskelle mellem ex ante og ex post afkast 

er begrundet i uforudsigelig eller ekstraordinær udvikling sket efter værdiansættelsen, som ikke 

kunne have været forudset af koncernselskaberne på transaktionstidspunktet. 

 

Dette betyder, at selvom skattemyndigheder ex post får adgang til informationer, der får disse til at sætte 

spørgsmålstegn ved om ex ante værdiansættelsen har været på armslængde, så skal der ikke ske nogen 

justering, såfremt koncernselskabet kan bevise, at det på tidspunktet for transaktionen ikke var muligt at 

forudse den udvikling, der har forårsaget forskellen mellem ex ante og ex post afkastet. 

5.2 Rådgiver kommentarer til Discussion Draft: Action 8: HTVI 
Da OECD i juni 2015 offentliggjorde DD Action 8: HTVI inviterede de alle interesserede parter til at 

indsende deres kommentarer. OECD modtog samlet over 200 siders kommentarer fra de over 40 forskellige 

respondenter. Nedenfor vil kommentarer fra EY og PwC blive analyseret. 

5.2.1 Kommentarer fra EY 

EY mener, at den tilgang der er beskrevet i DD Action 8: HTVI giver en balanceret og retfærdig tilgang til 

behandling af HTVI, men har dog stadig en række bekymringer. 

En af deres bekymringer går på den bevisbyrde, som OECD pålægger skatteyderen. EY mener ikke, at 

skatteyderen bør skulle bevise, at forskelle mellem ex ante og ex post afkast skyldes uforudsigelige 

udvikling, såfremt de har beviser for, at rettidig omhu er udført i det finansielle forecast82.  EY mener 

derudover, at henvisningen til at koncernselskaber skal agere som uafhængige parter ville have gjort, kan 

forstås således, at koncernselskabers beslutning om håndtering af usikkerhed skal tilsidesættes og erstattes 

med fremgangsmåden for håndtering af usikkerhed, som uafhængige parter ville have haft. Dette mener EY 

ikke er rigtigt, og henviser til den øvrige vejledning vedr. re-karakterisering og til det faktum, at 

																																																								
81 OECD (2015), Discussion Draft, Action 8: HTVI, pkt. 14 
82 EY (2015), Comments on Discussion Draft on HTVI, s. 1 
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koncernselskaber kan indgå i transaktioner med hinanden, som uafhængige parter ikke ville have indgået i, 

så længe transaktionerne er på armslængdevilkår83. 

 

EY fastslår, at de er fundamentalt uenige i, at et ex post udfald har nogen form for bærende bevis for, eller 

giver nogen form for indsigt i armslængdeforhold i en aftale på transaktionstidspunktet. EY mener, at OECD 

siger, at hvis ex ante og ex post udfald er det samme så var forudsigelserne pålidelige – dette er forkert 

mener EY. EY mener, at indholdet i diskussionsoplægget invitere skattemyndigheder til at anvende 

bagklogskab forklædt med begrundelsen om, at de ikke har kunne bekræfte pålideligheden af de projekterede 

værdier. EY antyder, at dette vil kunne føre til problemer, hvor nogle skattemyndigheder bliver fristet til at 

anvende denne tilgang i situationer, hvor det er fordelagtigt for dem, hvilket ville føre til systematiske 

fejlvurderinger, som det netop er diskussionsoplæggets formål at forhindre84. 

Såfremt OECD vælger at fastholde retningslinjerne fra DD Action 8: HTVI, anbefaler EY, at der tilføjes 

yderligere elementer til definitionen af HTVI, samt at der gives flere detaljer i forhold til, hvilke 

informationer det forventes at skatteyderen bistår med. 

5.2.2 Kommentarer fra PwC 

PwC kritiserer, på samme måde som EY, den tilgang OECD fremlægger i diskussionsoplægget vedr. 

skattemyndighedernes mulighed for at re-karakterisere beslutninger og transaktioner. PwC undrer sig over, at 

OECD ikke medtager det forhold, at koncernselskaber har en særlig indsigt i forretningen samt ekspertise og 

know-how, som er vigtigt for at fastsætte armslængdepriser, og at OECD samtidig har overset, at 

skattemyndigheder ofte ikke er i besiddelse af samme indsigt, ekspertise og know-how. PwC peger på, at 

diskussionsoplægget udelukkende sigter på at give skattemyndighederne mulighed for at re-karakterisere 

transaktioner baseret på ex post vurdering, på trods af vedvarende mangel på indsigt, ekspertise og know-

how i relation til, om hvorvidt potentiel fremtidig udvikling er blevet hensigtsmæssigt vægtet af 

koncernselskabet på transaktionstidspunktet85. 

PwC peger også på, at diskussionsoplægget indeholder mange subjektive termer, f.eks. ”signifikante 

forskelle” og ”tilfredsstillende beviser”, som kan fortolkes forskelligt af rationelle beslutningstagere. 

 

Definitionen af HTVI i diskussionsoplægget er ifølge PwC for bred, hvilket betyder, at skattemyndigheder 

vil kunne anse enhver immateriel rettighed for at falde inden for definitionen. På den baggrund mener PwC 

ikke, at diskussionsoplægget pålægger skattemyndighederne en forpligtigelse til, at nå en konklusion, som er 

tilfredsstillende for alle involverede parter, under hensyn til sagens faktiske forhold og omstændigheder86. 

																																																								
83 EY (2015), Comments on Discussion Draft on HTVI, s. 3 
84 EY (2015), Comments on Discussion Draft on HTVI, s. 4 
85 PwC (2015), Comments on Discussion Draft on HTVI, s. 2 
86 PwC (2015), Comments on Discussion Draft on HTVI, s. 3 
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PwC mener, at de foranstaltninger der foreslås i diskussionsoplægget, fundamentalt vil kunne ændre de 

eksisterende TP regler, som er implementeret i mange lande, og at de vil medføre øget dobbeltbeskatning. 

Derudover peger PwC på, at OECD i diskussionsoplægget har givet skattemyndighederne for meget 

spillerum til at postulere, at beviser fra skatteydere ikke er tilfredsstillende, og dermed kræve ret til at 

anvende ex post informationer i stort set alle situationer, hvor sammenlignelige forhold ikke kan 

identificeres. Derfor henviser PwC til, at der er behov for yderligere behandling af hele indholdet i 

diskussionsoplægget, og giver udtryk for, at man ikke støtter indholdet i dets nuværende form. 

5.3 Action Point 8-10 2015 - Afsnit D.3-D.5 
I oktober 2015 offentliggjorde OECD Final Package, som indeholdt den endelige udgave af Action Point 8. 

Afsnit D.3 om immaterielle rettigheder er i oktober 2015 blevet delt op i to: D.3 om 

armslængdeværdiansættelse for immaterielle rettigheder hvor værdiansættelsen er meget usikker på 

transaktionstidspunktet, og D.4 om HTVI. Afsnit D.5 (det tidligere afsnit D.4) omhandlede supplerende 

vejledning for transaktioner, hvor immaterielle rettigheder bliver brugt i sammenhæng med salg af varer eller 

services. 

5.3.1 Armslængdeværdiansættelse og usikkerhed  

OECD vælger i afsnit D.3 at holde fast i, at når værdiansættelsen af immaterielle rettigheder er meget 

usikker på transaktionstidspunktet, da skal skatteydere og skattemyndigheder finde vejledning ved at se på 

hvordan uafhængige parter ville have gennemført en lignende transaktion. 

Ved valg af metode til at prisfastsætte HTVI henviser OECD til de samme 3 metoder som beskrevet i figur 

5.1 på side 51 – dvs. efter forventede fordele, short-term aftaler og aftaler om risikobæring.  

Disse prisfastsættelsesmetoder er metoder, som skattemyndighederne kan anvende til at estimere en 

armslængdepris for transaktionen, når det afgøres at der er tale om HTVI, hvor den prisfastsættelse som 

koncernselskaberne har lavet ikke anses for at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

5.3.2 Hard-to-value-intangibles (HTVI) 

OECD holder i Action Point 8 2015 fast i, at ex post udfald kan være en indikator til skattemyndighederne 

om, hvorvidt ex ante prissætningen mellem koncernselskaberne har overholdt armslængdeprincippet på 

transaktionstidspunktet87. 

 

 

 

																																																								
87 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.187 
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OECD henviser til, at under anvendelse af den fremgangsmåde som fremlægges i afsnittet, og som 

gennemgås i dette kapitel, da vil ex post resultater være sandsynlige indikatorer på88; 

- Eksistensen af usikkerhed på transaktionstidspunktet og 

- Hvorvidt koncernselskaberne på passende vis har medtaget forventelige fremtidige udvikling i 

værdiansættelsen samt 

- Troværdigheden af information brugt ex ante til at værdiansætte den immaterielle rettighed 

 

OECD fastholder definitionen af HTVI fra DD Action 8: HTVI i det nye Action Point 8 2015 som 

immaterielle rettigheder hvor der på transaktionstidspunktet89: 

- Ikke findes pålidelige sammenligninger 

- Er høj usikkerhed forbundet med forudsigelserne om fremtidige cash flows eller indkomst 

forventet fra den immaterielle rettighed eller antagelserne for værdiansættelsen af den 

immaterielle rettigheder på transaktionstidspunktet. 

 

De karakteristika som OECD mener, at man i transaktioner med HTVI kan observere er blevet opdateret 

siden DD Action 8: HTVI, og 2 nye punkter om hhv. når immaterielle rettigheder er blevet overført for et 

engangsbeløb mellem koncernselskaber, og når immaterielle rettigheder enten er brugt i forbindelse med 

eller udviklet under CCA el.lign. aftaler er blevet tilføjet som det ses i tabel 5.1 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
88 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.188 
89 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.189 
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Tabel 5.1, karakteristika ved HTVI, med egen tilvirkning 

DD Action 8: HTVI 2015 pkt. 10 Action Point 8 2015 pkt. 6.190 
• Immaterielle rettigheder der kun er delvist 

udviklet på overførselstidspunktet 
• Immaterielle rettigheder der ikke forventes at 

blive kommercielt udnyttet før adskillige år 
efter transaktionen 

• Immaterielle rettigheder der ikke separat er 
HTVI, men som er forbundet med udviklingen 
eller forbedringen af andre immaterielle 
rettigheder, der falder under HTVI 
 

• Immaterielle rettigheder der forventes at blive 
udnyttet på en måde der er ukendt på 
transaktionstidspunktet. 

 

• Immaterielle rettigheder der kun er delvist 
udviklet på overførselstidspunktet 

• Immaterielle rettigheder der ikke forventes at 
blive kommercielt udnyttet før adskillige år 
efter transaktionen 

• Immaterielle rettigheder der ikke i sig selv 
falder under definitionen af HTVI i pkt. 6.189, 
men som er nødvendige for udvikling eller 
forbedringen af andre immaterielle rettigheder 
der falder ind under definitionen af HTVI. 

• Immaterielle rettigheder der forventes at blive 
udnyttet på en måde der er ukendt på 
transaktionstidspunktet og den manglende 
resultatliste for udvikling og forbedringer af 
lignende immaterielle rettigheder gør 
forudberegninger meget usikre 

• (nyt) Immaterielle rettigheder der opfylder 
definitionen af HTVI i pkt. 6.189, som er blevet 
overført til et andet koncernselskab for et 
engangsbeløb 

• (nyt) Immaterielle rettigheder der enten bruges i 
forbindelse med udvikling under CCA eller 
lignende aftaler. 

 

OECD har tilføjet udtrykke ”presumptive evidence” dvs. som sandsynlige beviser i relation til anvendelse af 

ex post udfald. Dette kan pege i retning af, at OECD ikke holder lige så strengt på, at disse altid er beviser, 

der kan anvendes til at fastlægge, at armslængdeprincippet ikke var opfyldt på transaktionstidspunktet. Der 

er dog ikke ændret i det forhold, at skattemyndighederne stadig har mulighed for at anvende ex post 

resultater til at vurdere, om de prisaftaler der ex ante er foretaget mellem koncernselskaber er foretaget på 

armslængdepriser og -vilkår90. 

 

 

 

 

 

																																																								
90 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.192 
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I DD Action 8: HTVI oplistede OECD to tilfælde, hvor denne tilgang ikke skulle finde anvendelse, se s. 53. I 

Action Point 8 2015 har OECD udbygget disse tilfælde, og har nu 5 situationer hvor den ovenfor beskrevne 

ex post tilgang ikke skal finde anvendelse, jf. tabel 5.2: 

 

Tabel 5.2, Undtagelser til anvendelse af ex post metoden, med egen tilvirkning 

Action Point 8 2015, pkt. 6.193 
1. At koncernselskabet bistår med: 

a) Fuld information om ex ante budgettering anvendt på transaktionstidspunktet for at foretage 
værdiansættelsen, herunder hvordan risikoen er medtaget i beregningen samt egnetheden af deres 
overvejelsers vedr. rimeligt forudsigelige hændelser og risici og deres sandsynlighed for at 
hænde. 

b) Troværdige beviser på at signifikante forskelle mellem det finansielle budget og det faktisk 
udfald skyldes: a) uforudsigelig udvikling eller hændelse efter værdiansættelsen, der ikke kunne 
have været forudset af koncernselskaberne på transaktionstidspunktet, eller b) sandsynligheden 
for, at disse forudsigelige udfald hænder, samt at disse sandsynligheder hverken var over- eller 
underestimeret 

2. (nyt) Overførslen af HTVI er dækket af en bilateral eller multilateral Advanced Pricing Agreement 
(APA) for den indeværende perioden mellem landende for køber og sælger. 

3. (nyt) Enhver signifikant forskel mellem ex ante og ex post som nævnt i 1.b), der ikke påvirker 
kompensationen som blev fastlag på transaktionstidspunktet med over 20%. 

4. (nyt) HTVI har genereret indkomst for overførslen inden for en 5 årig kommercialiserings periode, 
og forskellen mellem ex ante og ex post som nævnt i 1.b) var mindre end eller lig med 20%. 

 

OECD har således tilføjet 3 nye tilfælde, hvor ex post metoden ikke skal finde anvendelse – alle 3 er tilfælde 

hvor det ikke er koncernselskabet der skal bistå med information eller beviser, men hvor sagens 

omstændigheder er afgørende – f.eks. om den finansielle forskel mellem ex ante og ex post har en sådan 

størrelse, at kompensationen for HTVI på transaktionstidspunktet ville blive påvirket med +/- 20%. 

Derudover har OECD tilføjet yderligere krav til koncernselskabernes dokumentation, som nu også skal 

indeholde beviser for, at koncernselskaberne ikke har over- eller underestimeret sandsynligheden for 

udfaldet af visse hændelse. 

Såfremt en kontrolleret transaktion ikke ryger ind under en af disse undtagelser, da vil konsekvensen være, at 

de prisfastsættelsesmetoder, som er beskrevet i foregående afsnit 5.3.1 samt i figur 5.1 på s. 51, vil kunne 

anvendes af skattemyndighederne til at sikre, at transaktionen er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet.   

OECD tilføjer afslutningsvis, at det er vigtigt at tillade løsning af sager hvor anvendelsen af metoden for 

HTVI, som gennemgået i dette kapitel, har medført, at der er sket dobbeltbeskatning. Dette skal ske gennem 

de gensidige aftaleprocedurer i henhold til gældende DBO91. 

																																																								
91 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.195 
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5.3.3 Supplerende vejledning for transaktioner med immaterielle rettigheder ved salg 

Afsnittet består af en supplerende vejledning til anvendelse af reglerne i kapitel 1-3 i TPG 2015 i de 

situationer, hvor den ene eller begge parter i en kontrolleret transaktion anvender immaterielle rettigheder i 

forbindelse med salg af varer eller levering af tjenesteydelser, men hvor der ikke sker overførsel af den 

immaterielle rettighed, eller der ikke opstår interesse i den immaterielle rettighed. 

 

OECD opstiller 2 generelle kategorier for situationer, der kan opstå i sager med fastlæggelse af 

armslængdepriser for kontrollerede transaktioner med immaterielle rettigheder92 

1) Der kan identificeres fyldestgørende og pålidelige sammenlignelige uafhængige transaktioner til at 

tillade armslængdeværdiansættelse ud fra en prissætningsmetode med anvendelse af disse. 

2) Der kan ikke identificeres pålidelige sammenlignelige uafhængige transaktioner, ofte grundet den 

ene eller begge parters anvendelse af unikke og værdifulde immaterielle rettigheder. 

 

I de situationer hvor pålidelige sammenlignelige uafhængige transaktioner kan identificeres og hvor der ikke 

anvendes unikke værdifulde immaterielle rettigheder, mener OECD, at det ofte vil være muligt at anvende en 

en-sidet TP metode som f.eks. CUP, resale price, cost plus og TNMM til fastlæggelse af armslængdeprisen. 

Såfremt den immaterielle rettighed der bruges af den testede part er unik og værdifuld, kan det dog være 

nødvendigt at foretage sammenlignelighedsjusteringer eller at anvende værdiansættelsesmetoder, der er 

mindre afhængig af sammenligninger93. 

I de situationer hvor det ikke er muligt at identificere pålidelige sammenlignelige transaktioner, anbefaler 

OECD anvendelsen af profit-split metoden og henviser til vejledningen i kapitel 2.C94. 

5.4 Den eksterne vinkel – Lyttede OECD til rådgiver? 
Som det blev beskrevet i kapitel 4 har det ikke været muligt at finde eksterne kommentarer til Action Point 8 

2015. Derfor vil den eksterne vinkel i dette kapitel se på om rådgivers kommentarer til DD Action 8: HTVI 

blev medtaget i den endelige udgave af HTVI i Action Point 8 2015.   

 

Et af EY’s kritikpunkter var den øgede bevisbyrde der blev pålagt koncernselskaberne. I DD Action 8: HTVI 

er det ikke længere nok, at koncernselskaberne kan bevise, hvordan de har beregnet ex ante forventninger. 

Koncernselskaberne skal også kunne bevise, at eventuelle forskelle mellem ex ante og ex post skyldes 

uforudsigelige hændelser. I Action Point 8 2015 er dette ikke ændret, og koncernselskaberne skal således 

stadig, udover at bevise hvordan budgettet er beregnet, kunne bevise, at forskelle mellem ex ante og ex post 

skyldes uforudsigelige hændelser, eller at sandsynligheden for forudsigelige hændelser har været medtaget 

																																																								
92 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.203 
93 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.206 
94 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 6.209-6.212 
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på passende vis. Vurderingen af om beviserne er tilstrækkelige ligger hos skattemyndighederne, som dermed 

også sidder med en væsentlig magt i denne forbindelse. 

 

Et andet kritikpunkt som både EY og PwC fremlagde var skattemyndighedernes mulighed for at anvende ex 

post resultater til at begrunde en re-karakterisering. EY mener ikke, at ex post resultater er et bærende bevis 

på, om armslængdeprincippet var overholdt på transaktionstidspunktet. PwC peger på, at skattemyndigheder 

sjældent er i besiddelse af samme indsigt og know-how i relation til at vurdere om den fremtidige udvikling 

er medtaget hensigtsmæssigt i budgettet, og fremhæver at en tilladelse til skattemyndighederne til anvende 

ex post resultater potentielt vil kunne føre til øget dobbeltbeskatning i mange sager. På trods af disse meget 

væsentlige kritikpunkter fastholdt OECD i deres afsnit om HTVI i Action Point 8 2015, at 

skattemyndighederne har mulighed for at anvende ex post resultater som sandsynlige beviser for, om 

armslængdeprincippet har været overholdt på transaktionstidspunktet.  

5.5 Delkonklusion 
OECD offentliggjorde i juni 2015 et separat diskussionsoplæg, som indeholdt den foreløbige vejledning til, 

hvordan armslængdeprincippet skulle søges overholdt/undersøgt, når der er tale om HTVI. 

OECD fremlagde i diskussionsoplægget en fremgangsmåde med udgangspunkt i ex post beviser. Denne 

fremgangsmåde giver skattemyndigheder mulighed for at postulere at armslængde princippet ikke var 

opfyldt ex ante, såfremt de ex post kan finde beviser herfor, f.eks. i form af signifikante forskelle mellem ex 

ante og ex post resultatet. 

Både EY og PwC kom i deres kommentarer til diskussionsoplægget med kritikpunkter, og opfordrede OECD 

til at foretage markante ændringer, da de ikke kunne støtte op om vejledningen som den så ud i juni 2015. 

På trods af den hårde kritik fasthold OECD i Action Point 8 generelt de retningslinjer de havde fremlagt i 

diskussionsoplægget fra juni 2015, og giver dermed stadig skattemyndigheder tilladelse til, i nogle tilfælde, 

at anvende ex post beviser til at justere ex ante værdiansættelser for HTVI. 
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Kapitel 6 Action Point 8-9-10 
En meget væsentlig del af en TP analyse ligger i anvendelse af armslængdeprincippet. I TPG 2010 blev 

armslængdeprincippet behandlet i kapitel 1. Som en del af BEPS projektet fandtes det også nødvendigt at 

opdatere vejledningen for armslængdeprincippet. Derfor offentliggjorde OECD i december 2014 

diskussionsoplægget ”BEPS Action 8, 9 and 10: Discussion draft on Revisions to Chapter 1 of the Transfer 

Pricing Guidelines (including risk, recharacterisation, and special measures)”, herefter DD: Chapter 1 2014.  

Dette kapitel vil analysere udviklingen fra diskussionsoplægget december 2014 og frem til Action Point 8-10 

2015. Analysen vil inddrage kommentarer fra rådgivere, der som i de øvrige kapitler er EY og PwC.  

6.1 Discussion Draft: Revision to Chapter 1 in TPG 
Diskussionsoplægget var opdelt i to dele: 

Del 1) Foreslåede ændringer til afsnit D i kapitel 1 i TPG 2010 – omhandlede bl.a. vigtigheden af korrekt 

beskrivelse af transaktionen og i den forbindelse - re-karakterisering. 

Del 2) Opstiller muligheder for særlige foranstaltninger, som kan være nødvendige for at sikre, at 

resultatfordelingen i koncernen foregår i overensstemmelse med værdiskabelsen95. 

6.1.1 Første del – foreslåede ændringer til kapitel 1 i TPG 2010 

Den første del indeholder foreslåede ændringer til afsnit D i TPG 2010 kapitel 1. Afsnittet består af følgende 

underafsnit, som hver behandler forhold, der kan være relevante for undersøgelse af armslængdeprincippet i 

en TP analyse: 

 

Figur 6.1, Underafsnit i kapitel 1 afsnit D, DD: Chapter 1 2014, med egen tilvirkning 

 
 
																																																								
95 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, s. 2 

D.1 •  Identificering af kommercielle eller finansielle relationer 

D.2 •  Identificering af risici i kommercielle eller finansielle relationer   

D.3 •  Fortolkning  

D.4 •  Manglende anerkendelse 

D.5 •  Særlige forhold 

D.6 •  Location savings og andre lokale markedsforhold 

D.7 •  Samlet arbejdsstyrke 

D.8 •  Koncern synergier 
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Afsnit D.1 omhandler sammenlignelighedsanalyse og identificering af kommercielle og finansielle relationer 

mellem koncernselskaber. 

Sammenlignelighedsanalysens to primære formål er: 

 

1) At identificere de kommercielle eller finansielle relationer mellem koncernselskaberne, og  

2) At sammenligne de kontrollerede transaktioner med transaktioner mellem uafhængige parter. 

 

Når de kommercielle og finansielle relationer mellem koncernselskaber skal identificeres, bør man både 

medtage de kontraktuelle aftaler mellem parterne og parternes faktiske adfærd, herunder bl.a. hvordan de 

interagerer med hinanden, og hvordan denne interaktion bidrager til resten af værdikæden. Når en 

transaktion mellem koncernforbundene selskaber er formaliseret via skriftlige kontrakter, danner disse 

kontrakter udgangspunktet for beskrivelsen af transaktionen. Det bør ikke automatisk antages, at kontrakter 

indeholder akkurate og uddybende informationer om den faktiske kommercielle og finansielle relation 

mellem parterne. I transaktioner mellem uafhængige parter, vil disses forskellige interesser sikre, at 

kontrakter og vilkår er til begge parters fordel, men grundet koncernselskabers fælles interesse kan dette ikke 

som udgangspunkt antages at være tilfældet i transaktioner mellem koncernselskaber.  

For at en kontrolleret transaktion kan sammenlignes med transaktioner mellem uafhængige parter, er det 

nødvendigt at identificere de økonomiske karakteristika for udførsel af transaktionen. Årsagen er, at det er 

nødvendigt at sikre, at grundlaget for sammenligningen er korrekt. OECD opstiller 5 

sammenlignelighedsfaktorer som ses i figur 6.296: 

 

Figur 6.2, De 5 sammenlignelighedsfaktorer, DD: Chapter 1 2014 pkt. 10, med egen tilvirkning 

 
 

Funktionsanalysen, som også tidligere er beskrevet, søger at identificere de påtagede økonomisk signifikante 

funktioner, bidragene aktiver samt de påtagede risici. Analysen skal fokusere på parterne faktiske adfærd. 

Her er det relevant at forstå koncernens struktur og organisation samt at have en forståelse af, hvordan 

værdien skabes i koncernen97. Kontrollerede transaktioner kan ikke sammenlignes med transaktioner mellem 

uafhængige parter, hvis der f.eks. er stor forskel på, hvordan risikoen er fordelt mellem parterne. Det er 

funktionsanalysens formål at identificere og beskrive alle karakteristika ved den enkelte transaktion. 

 

																																																								
96 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, pkt. 10 
97 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, pkt. 16 
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Produktets egenskaber og forskelle heri medfører ofte en forskel i værdien af produktet. De særlige 

egenskaber, som kan være relevante at medtage i en sammenlignelighedsanalyse med immaterielle 

rettigheder, omfatter bl.a. eksklusivitet og forventninger til fremtiden. Se s. 29 i denne afhandling hvor dette 

er behandlet yderligere.  

 

For at der kan laves en sammenlignelighedsanalyse kræves det, at de transaktioner der skal sammenlignes 

ikke foretages på markeder, der er så forskellige, at det har betydning for prisen. Forhold som kan være 

relevante at medtage i vurderingen af markedernes sammenlignelighed omfatter bl.a. markedets størrelse, 

konkurrencen på markedet, forbrugernes købekraft samt omkostningsniveauet for arbejdskraft og kapital98. 

 

Forretningsstrategien omfatter mange forskellige forhold for koncernen som f.eks. risikospredning, 

innovation og nyudvikling af produkter, strategier for markedspenetrering ift. indtrængen på nye markeder 

mv.. Årsagen til at disse forretningsstrategier bør medtages er, at selskaber der følger forskellige 

forretningsstrategier kan være svære at sammenligne – f.eks. vil et selskab der søger at udvide et marked 

formentligt acceptere en lavere profit nu, men forvente et større afkast senere. 

 

Afsnit D.2 i diskussionsoplægget omhandler identificering af risiko. Selvom risikoidentificeringen behandles 

i et separat afsnit i diskussionsoplægget, er sammenhængen mellem identificering af risiko og identificering 

af funktioner og aktiver tæt, og er en afgørende del af processen mod at identificere den kommercielle og 

finansielle relation mellem koncernselskaberne. Vejledningen i afsnit D.2 sætter følgende ramme for 

analysering af risiko99: 

 
- Risikoens natur – hvilke specifikke risici er inkluderet i den kommercielle og finansielle relation 

mellem parterne?  

- Hvordan er de specifikke risici allokeret i kontrakten? Hvordan er risikoen påtaget? 

- Hvilken potentiel indvirkning har de specifikke risici? 

- Hvordan er hver enkelt risiko styret af koncernselskaberne? 

- Står koncernselskabet der har påtaget risikoen for a) udførslen af de aktiviteter hvorfra risikoen 

kommer, b) kontrolleren over risikoen eller c) vurdering, overvågning og direkte risikoreduktion? 

- Hvad er den faktiske gennemførte transaktion? Er den kontraktlige aftale mellem parterne i relation 

til risikoallokering og kontrol over risiko i overensstemmelse med parternes adfærd? 

 

 

 
																																																								
98 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, pkt. 27 
99 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, pkt. 40 
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Ved vurdering af risikoens natur opstiller OECD fem forskellige kilder til risici. Listen er ikke udtømmende  

men kan bruges til at sikre, at alle risici bliver medtaget i en TP analyse100; 

1) Strategisk og markedsmæssig risici – f.eks. markedstrends eller risiko relateret til nye geografiske 

markeder 

2) Infrastrukturel og operationel risici – f.eks. usikkerhed forbundet med selskabets udførsel herunder 

selskabets effektivitet af processer og operationer.  

3) Finansiel risici – alle risici relateret til selskabets finansielle performance f.eks. evnen til at sikre 

likviditet og høj kreditværdighed  

4) Transaktions risici – f.eks. betalingsbetingelser i kommercielle transaktioner 

5) Hazard/tilfældig risici – eksterne hændelser der påvirker selskabets indtjening f.eks. naturkatastrofer 

o. lign. 

 

OECD henviser til, at man bør lægge parternes faktiske adfærd til grund i analysen fremfor kontraktlige 

aftaler, såfremt der er uoverensstemmelser mellem disse. 

Den potentielle indvirkning af risikoen bør vurderes nøje, da en risiko der realiseres, i nogle tilfælde kan 

have indvirkning på flere koncernselskaber og i værste fald på hele koncernen. Problemer i produktionen 

påvirker f.eks. ikke kun produktionen, men også salgsvolumen og profitabiliteten kan blive påvirket, og kan i 

nogle tilfælde medføre skade på koncernens omdømme. Ved risikostyring skal ikke forstås en eliminering af 

risiko, men nærmere en vurdering af risici op mod de tilhørende muligheder og derfra fastlægge den mest 

hensigtsmæssige strategi for at begrænse risikoen. Risikostyring omfatter 3 elementer101: 

 

Figur 6.3, Risikostyring, DD: Chapter 1 2014 med egen tilvirkning 

 

																																																								
100  OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, pkt. 42 
101 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter I, pkt. 54  
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Risikoanalysen skal afslutningsvis føre til en identificering af de risici der er associeret med den transaktion 

der beskrives, hvordan disse risici styres og hvordan de er allokereret. Ofte er risikostyring ikke noget der 

kompenseres for separat, men noget der er en del af en transaktion. Derfor hjælper analysen med 

identificering af risici til at sikre, at sammenlignelighedsanalysen foretages med transaktioner der indeholder 

samme niveau af risiko. Det sidste step i risikoanalysen består i, at undersøge hvilke TP mæssige 

konsekvenser der opstår fra transaktionen og medtage disse i sammenlignelighedsanalysen102. 

 

Efter identificering af den kommercielle og finansielle relation mellem parterne og den hermed forbundene 

risiko skal den faktiske transaktion fortolkes og værdiansættes ud fra armslængdeprincippet103. Det er vigtigt 

at være opmærksom på, at det er den fundamentale underliggende base for aftalen, der er afgørende for, om 

transaktionen opfylder armslængdeprincippet, og ikke det forhold om der kan identificeres sammenlignelige 

uafhængige transaktioner104. 

 

I nogle tilfælde findes det, at en transaktion ikke indeholder de fundamentale økonomiske attributter, som ses 

mellem uafhængige parter, dvs. aftalen ikke hverken forbedrer eller beskytter parternes kommercielle eller 

finansielle position. Hvis ikke aftalen giver forventninger om en sådan forbedring eller beskyttelse af både 

køber og sælgers kommercielle eller finansielle position, kan skattemyndighederne foretage en re-

karakterisering.  

Hvis f.eks. en immateriel rettighed overdrages mod en kompensation, som er urimeligt lille i forhold til de 

royalties, som det købende selskab senere vil kræve for brugen af rettigheder, da vil overdrageren 

formentligt hverken have forbedret eller beskyttet sin kommercielle eller finansielle position, og derfor vil 

skattemyndighederne ikke anerkende en sådan transaktion. 

Ved vurderingen af om aftalen indeholder de økonomiske attributter er det relevant at overveje, om der 

foreligger en anden mulighed for køber eller sælger, som ville give mulighed for at forbedre eller beskytte 

dennes kommercielle eller finansielle position. Dette omfatter også muligheden for slet ikke at indgå i 

transaktionen. Derudover kan det være relevant at se på, om hvorvidt koncernens samlede udbytte fra 

transaktionen er begrænset til efter-skat fordele, da dette kan være en indikator på, at transaktionen mangler 

økonomiske attributter105. 

OECD fastslår, at re-karakterisering kun skal foretages i de situationer, hvor transaktionen mangler de 

fundamentale økonomiske attributter106. Såfremt der skal ske re-karakterisering, betyder det, at 

																																																								
102 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 73-75 
103 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 79-81 
104 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 82 
105 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 92 
106 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 84 
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skattemyndighederne vil se bort fra koncernens anvendte priser og vilkår for den kontrollerede transaktion, 

og skattemæssigt behandle transaktionen som uafhængige parter ville have foretaget og prisfastsat denne. 

 

Afsnit D.5 omhandler en række særlige overvejelser, som kan være relevante i en TP analyse. Disse omfatter 

bl.a. situationer hvor et koncernselskab over en længere periode giver underskud mens resten af koncernen 

giver overskud. Dette kan være en indikator på, at der sker en forkert aflønning af det underskudsgivende 

selskab. Her kan det være relevant at tage forretningsstrategien med i vurderingen, da nogle 

forretningsstrategier kan medføre underskud i kortere eller længere perioder. Derudover nævner OECD også, 

at effekten af regeringspolitikker kan være relevante at medtage, og at informationer og værdiansættelser fra 

toldmyndighederne kan være brugbare i TP analyser. OECD opfordrer til at alle lande sikrer en let 

informationsudvekslingen mellem told- og skattemyndighederne107. 

 

Afsnit D.6 omhandler location saving, dvs. besparelser der stammer fra f.eks. den geografske placering af et 

koncernselskab. Såfremt location saving ikke vidergives til kunder eller leverandører, og der kan 

identificeres sammenlignelige selskaber og transaktioner, da vil disse give den mest pålidelige indikator på, 

hvordan netto location savings skal allokeres mellem koncernselskaberne108. 

Øvrige lokale markedsforhold som kan være relevante at tage højde for i en TP analyse er bl.a. forhold som 

kan give mulighed for besparelser, herunder konkurrencen på markedet og om markedet er under udvidelse 

eller er under afvikling, samt forhold der kan påvirke sammenligneligheden såsom adgangen til uddannet 

arbejdskraft og infrastrukturen i landet/lokalområdet109. 

Det næstsidste punkt som OECD nævner som værende relevant at undersøge, er samlet arbejdsstyrke. Hvis 

man inden for en koncern flytter en uddannet arbejdsstyrke til et nystartet selskab, så vil det nye selskab få 

en besparelse, da det ikke skal bruge ressourcer på oplæring af nye medarbejdere. En sådan besparelse skal 

opgøres og medtages i vurderingen af armslængdeprisen for overførslen af medarbejderne. En anden 

situation er, hvor medarbejdere besidder vigtig know-how, da en overførsel af en medarbejder kan være en 

overførsel af know-how. 

OECD’s sidste punkt i vurderingen af armslængdeprincippet omhandler koncernsynergier. Koncernsynergier 

kan påvirke armslængdeprisen mellem koncernselskaber og bør derfor medtages i en TP analyse. 

Koncernsynergier associeres oftest med konkurrencemæssige fordele, men kan også udmønte sig i ulemper 

som f.eks. øget bureaukrati for koncernselskaberne. Det er kun såfremt der identificeres koncernsynergier 

som følger af bevidste koordinerede handlinger (aktive handlinger) fra koncernselskaberne, at de 

økonomiske fordele skal allokeres mellem koncernselskaberne efter deres bidrag til skabelsen af synergien. 

																																																								
107 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 102-103 
108 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 107 
109 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, pkt. 109 
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6.1.2 Anden del – særlige foranstaltninger 

I anden del af diskussionsoplægget til Action Point 8-9-10 fremlægger OECD en række særlige 

foranstaltninger. OECD anerkender, at selv efter implementeringen af vejledningen i første del af 

diskussionsoplægget, vil der stadig være en risiko for BEPS. Denne tilbageværende risiko relaterer sig 

hovedsageligt til informationsasymmetri mellem skatteyder og skattemyndighed og til den mulighed som 

koncernselskaberne har for, at allokere kapital i lavt beskattede datterselskaber med næsten ingen aktivitet110. 

OECD fremlægger i alt 5 foranstaltninger, som ses i figur 6.4.  

 

Figur 6. 4, Særlige foranstaltninger, DD: Chapter 1 2014, med egen tilvirkning 

 
Det kan som eksempel nævnes at mulighed 1 om HTVI forelagde muligheden for, at skattemyndigheder ville 

kunne bruge ex post resultater til at værdiansætte kontrollerede transaktioner mens mulighed 2 og 3 

omhandler situationer, hvor et koncernselskab, der besidder en stor kapital, og som ejer aktiver er afhængig 

af et andet koncernselskab til at udnytte og generere afkast fra aktiverne. I sådan en situation bør det bl.a. 

vurderes, hvilken aflønning det kapitalejende selskab skal have, taget i betragtning af at det kun bidrager 

med kapital og ikke kontrollerer eller udfører nogle risici.     

Det var OECD’s ønske at arbejde videre med udvælgelsen af relevante foranstaltninger i Action Point 8-9-

10, og derfor inviterede OECD respondenterne til at svare på en række spørgsmål vedr. de særlige 

foranstaltninger. Spørgsmålene var bl.a.: 

- Hvor godt virker foranstaltningerne for at nå målet med at sikre en større overensstemmelse mellem 

TP outcome og værdiskabelse? Hvilke andre alternativer kunne være mulige for at opnå målet? 

- Hvilke fordele/ulemper er der ved de enkelte metoder individuelt samt relativt til hinanden? 

6.2 Rådgivers kommentarer til Discussion draft on Chapter 1 
I februar 2015 offentliggjorde OECD de kommentarer, som de havde modtaget på DD: Chapter 1 2014 om 

risiko, re-karakterisering samt særlige foranstaltninger. 

																																																								
110 OECD (2014), Discussion Draft, Action 8, 9 and 10: Chapter 1, part II 

Special 
measures 

•  Mulighed 1. Hard-to-value intangibles 
•  Mulighed 2. Uafhængige investorer 
•  Mulighed 3. Tyk kapitalisering 
•  Mulighed 4. Minimal functional entities (MFE) 
•  Mulighed 5. Sikrer passende beskatning af merafkast 
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6.2.1 Kommentarer fra EY 

EY starter deres kommentarer med at give udtryk for en generel bekymring for, at vejledningen i 

diskussionsoplægget er for bred og uklar. 

EY mener, at diskussionsoplægget dækker områder som ligger uden for BEPS, og peger på, at ændringerne i 

diskussionsoplægget vil påvirke alle transaktioner mellem koncernselskaber – ikke kun dem der giver risiko 

for BEPS. 

 

Derudover er EY bekymrede for, at vejledningen lægger op til et skifte fra, at beskrivelsen af en kontrolleret 

transaktion sker ud fra juridiske og kontraktuelle aftaler til nu i langt højere grad at skulle karakteriseres efter 

parternes adfærd. EY henviser bl.a. til ordlyden af pkt. 5 i diskussionsoplægget ”where conduct is not fully 

consistent with contractual terms, further analysis is required to identify the actual transaction”. EY 

henviser til, at i et dynamisk forretningsmiljø sker tingene hurtigt, og der vil derfor være utallige sager, hvor 

parternes faktiske adfærd ikke er fuldstændig i tråd med kontrakten111. EY mener, at dette vil medføre at 

koncernselskaberne aldrig vil opnå sikkerhed for behandlingen af en kontrolleret transaktion, og opfordrer 

OECD til at ændre fremgangsmåden således, at kontrakter bliver respekteret, såfremt der ikke er 

tungtvejende objektive grunde til ikke at anvende disse. 

Derudover peger EY på, at diskussionsoplægget kræver en specifikations- og detaljeringsgrad, der vil give 

koncernselskaberne en meget stor administrativ byrde med tvivlsomme fordele. 

 

EY mener ikke, at det er et tilstrækkeligt grundlag ikke at anerkende en kontrolleret transaktion, der har de 

fundamentale økonomiske attributter, at der for den ene af parterne i transaktionen kunne indgås en anden 

aftale med bedre kommercielle eller finansielle muligheder sammenlignet med den faktisk gennemførte 

transaktion. EY anbefaler, at OECD klarlægger, at så strenge referencer eller sammenligninger med mulige 

alternative transaktioner ikke er formålet. 

EY kommenterer flere steder på OECD’s anvendelse af subjektivitet i de TP analyser, der skal foretages af 

skattemyndighederne. I forbindelse med re-karakterisering skriver OECD f.eks., at den faktiske transaktion 

skal erstattes med ” […] the alternative transaction that affords the parties the opportunity to enhance or 

protect their financial position”. EY peger på, at der findes et utal af alternative transaktioner, som parterne 

ville kunne indgå i, og derfor bliver det en subjektiv vurdering for skattemyndighederne, hvad der vil være 

den ”alternative transaktion”.   

 

EY mener, at en introduktion af særlige foranstaltninger, som OECD fremlægger i diskussionsoplægget, vil 

øge risikoen for dobbeltbeskatning. Separat fra den tekniske diskussion af de fremlagte foranstaltninger 

																																																								
111 EY (2015), Comments on Discussion Draft on Chapter 1, s. 3 
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ønsker EY at diskutere risikoen for dobbeltbeskatning, og hvordan denne kan reduceres. EY anmoder OECD 

om, at udvide fristen for arbejdet med de særlige foranstaltninger112.  

6.2.2 Kommentarer fra PwC 

PwC indleder deres kommentarer med at udtale, at de er bange for, at de retningslinjer der fremlægges i 

diskussionsoplægget sætter den konsensus, der er opnået på globalt plan, og som OECD har lagt mange 

kræfter i at udbrede, i forhold til implementering og anvendelse af armslængdeprincippet, over bord. PwC 

mener, at flere dele i diskussionsoplægget virker til at være designet med det formål, at give 

skattemyndighederne lettere adgang til at underkende kontraktuelle risikoallokeringer, at re-karakterisere 

legitime forretningstransaktioner samt at anvende særlige metoder i uoverensstemmelse med 

armslængdeprincippet113. 

 

Ligesom EY udtrykker PwC også bekymring for, at kontrakter blot skal anses for at være et udgangspunkt 

for beskrivelse af en transaktion. PwC mener, at TP analysen bliver for subjektiv og kritiserer bl.a. det 

forhold, at i situationer hvor parternes adfærd demonstrerer, at kontrakten har været tvetydig, forkert eller 

ufuldkommen, da skal transaktionen ”udledes, afklares eller suppleres” af parternes faktiske adfærd114. PwC 

er bekymret for, at skattemyndighederne får et stort spillerum til, på subjektiv basis, at vurdere hvad der er 

kommercielt rimeligt og betvivle legitime forretningstransaktioner. 

PwC udtrykker derudover en del kritik af OECD’s håndteringen af risikoallokering. PwC er uenig i den 

vejledning, som OECD fremlægger, og ønsker at skattemyndighederne i højere grad skal respektere de 

koncerninterne aftaler om risikoallokering, som er nedskrevet i koncernkontrakter.  

PwC tilkendegiver ligesom EY bekymring for tidsplanen, og mener ikke at de særlige foranstaltninger som 

OECD fremlægger i diskussionsoplægget er gennemarbejdede nok til at kunne stå færdige inden for 

tidsfristen. PwC anbefaler, at der bruges yderligere tid på arbejdet med disse særlige metoder, da de vil 

kunne ændre de eksisterende TP regler i mange lande115. Samtidig anbefaler PwC, at OECD ikke vejleder til 

at bruge metoder, som ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet 

 

	  

																																																								
112 EY (2015), Comments on Discussion Draft on Chapter 1, s. 9 
113 PwC (2015), Comments on Discussion Draft on Chapter 1, s. 2 
114 PwC (2015), Comments on Discussion Draft on Chapter 1, s. 3 
115 PwC (2015), Comments on Discussion Draft on Chapter 1, s. 4-6 
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6.3 Action Point 8-10 – 2015 kapitel 1 
I oktober 2015 offentliggjorde OECD Action Point 8-10 ”Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 

Creation”. Rapporten indeholdt 4 kapitler (se s. 42), herunder bl.a. den endelig udgave af afsnit D i TPG 

2015 kapitel 1 om armslængdeprincippet som vil blive analyseret her.  

Underafsnittene i Action Point 8-10 2015 blev opdateret, og ændringerne ses i tabel 6.1: 

 

Tabel 6. 1, Oversigt over ændringer i kapitel 1 afsnit D, med egen tilvirkning 

Discussion Draft on Chapter 1 2014 Action Point 8-10 – 2015  
D.1   Identificering af kommercielle/finansielle 

relationer 
D.2    Identificering af risici i 

kommercielle/finansielle relationer 
D.3    Fortolkning 
D.4    Manglende anerkendelse 
D.5    Særlige forhold 
D.6   ”Loctaion savings og andre lokale  

markedsforhold 
D.7   Samlet arbejdsstyrke 
D.8   Koncernsynergier 

D.1   Identificering af kommercielle/finansielle 
relationer 

D.2   Anerkendelse af præcist afgrænset transaktion 
 
D.3   Tab (uændret) 
D.4   Effekten af regeringspolitik (uændret) 
D.5   Brug af told værdiansættelse (uændret) 
D.6   ”Loctaion savings og andre lokale 

markedsforhold   (uændret) 
D.7   Samlet arbejdsstyrke (uændret) 
D.8   Koncernsynergier (uændret) 

 

OECD vælger at fastholde, at kontrakter kun er udgangspunktet for beskrivelse af en kontrolleret transaktion, 

og at andet materiale om parternes faktiske adfærd vil indgå i skattemyndighedernes vurdering af 

transaktionen. OECD skriver bl.a. ”… the written contracts are unlikely to provide all the information 

necessary to perform a pricing analysis, …”116.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
116 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.43 
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I 2015 er en række definitionerne samlet i afsnit D.1.2.1117.  

Tabel 6. 2, Risiko definitioner i kapitel 1, med egen tilvirkning 

Definitioner i Action 8-10 2015 D.1.2.1 
Risk managment Muligheden for at håndtere risici samt beslutningskompetencen til at: 

- Beslutte at påtage eller afstå fra risikofyldte muligheder 
- Beslutte at reagere på risici når de opstår 
- Beslutte at anvende risikobegrænsende strategier 

Financial capacity to 
assume risk 

Økonomiske midler til  
- At påtage eller afstå fra risici 
- At betale for risikobegrænsende funktioner 
- At bærer konsekvenserne hvis risiko materialiseres  

Control over risk Muligheden for at håndtere risici samt beslutningskompetencen til at: 
- Beslutte at påtage eller afstå fra risikofyldte muligheder 
- Beslutte at reagere på risici når de opstår 

Risikobegrænsende funktioner kan outsources – så længe selskabet stadig har 
kontrollen til at beslutte målet for de outsourcede aktiviteter såsom fastsættelse af, 
om målet er tilfredsstillende opfyldt. 
Det er et krav, at beslutningstagerne besidder kompetencer og erfaring inden for 
området for den specifikke risiko samt har adgang til relevant information. Det er 
ikke nok, at bestyrelsen møder op og godkender og underskriver beslutninger, som 
reelt er blevet taget andetsteds.  

Risk mitigation Foretagende foranstaltninger der forventes at påvirke risikoudfaldet. Kan være 
foranstaltninger, der reducerer usikkerheden eller reducerer konsekvensen ved 
risikomaterialisering.  

 

Definitionerne er en videreførelse af de definitioner, der var med i DD: Chapter 1 2014, dog med enkelte 

tilføjelser. Især definitionen af kontrol over risiko undergik en væsentlig opdatering i 2015, hvor OECD 

udbyggede kravene til at have kontrol over en risiko til også at indeholde et substanskrav til 

beslutningstagerne jf. tabel 6.2.  

 

Risiko identificering og håndtering behandles under afsnit D.1 i kapitel 1 i Action Point 8-10 2015. Afsnittet 

har undergået betydelig opdateringer, og fremstår med flere helt nye punkter i 2015. Det er tydeligt, at 

OECD vægter håndteringen og behandlingen af risiko i forretningstransaktioner som værende en meget 

væsentlig del af beskrivelsen af en transaktion. Afsnittet om risiko fylder knapt 14 sider i den 36 sider lange 

vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet. Dette skyldtes bl.a. at OECD valgte, at flytte risikoafsnittet 

fra TPG kapitel 9 om koncerninterne omstruktureringer ind som en del af det nye kapitel 1. Dette gjorde 

man, fordi man ønskede at samle al behandling af risiko et sted, da det finder anvendelse for alle TPG’s 

kapitler. Endvidere hænger afsnittets længde sammen med, at indkomstforventninger hænger uløseligt 

sammen med den risiko, som selskaberne påtager sig.  

 

																																																								
117 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.61-1.70 
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Des større påtaget risiko – des større forventet afkast. Sammenhængen mellem risiko og aflønning kan ses i 

figur 6.5. 

 

Figur 6. 5, Sammenhæng mellem risiko og forventet afkast, egen tilvirkning 

 
 

Denne sammenhæng forekommer naturligt i transaktioner mellem uafhængige parter, men grundet 

koncernselskabers interessefællesskab, er det ikke altid tilfældet i transaktioner mellem disse. 

OECD fremlægger i Action Point 8-10 2015 en 6-step tilgang til analysen af risici ved kontrollerede 

transaktioner:  

 

Step 1) Identificer økonomisk signifikante risici nøjagtigt 

Step 2) Kontraktuelle antagelser af risici 

Step 3) Funktionsanalyse i relation til risici 

Step 4) Fortolkning af step 1-3 

Step 5) Allokering af risici 

Step 6) Værdiansættelse at transaktionen, med risikoallokering taget i betragtning. 

 

Step 1 behandler de samme kilder til risici som blev fremlagt i DD: Chapter 1 2014 afsnit D.2.1, som 

analyseres på s. 64 i denne afhandling. I step 2 har OECD indført 5 nye punkter, hvoraf det bl.a. fremgår, at 

ex ante risikoallokering i kontrakter er af stor vigtighed for skattemyndighederne i en TP analyse, da disse 

analyser oftest først foretages efter, at risikoen er materialiseret. Derudover fastslår OECD, at 

skattemyndighedernes re-allokering af risiko efter materialiseringen ikke skal foretages, medmindre det er 

baseret på den øvrige vejledning i TPG118. 

 

 

																																																								
118 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.78 
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I Step 3 skal der foretages en analyse af udførelsen af funktioner i relation til risiko, dvs. hvilke(t) selskab(er) 

der: 

- Udfører kontrol- og risikostyringsfunktioner 

- Står overfor de fordele/ulemper som kan være konsekvensen af risiko udfaldet 

- Har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen. 

 

Det 4. step i analysen består i fortolkning af step 1-3, samt fastlæggelse af, om den kontraktuelle 

risikoallokering er i overensstemmelse med parternes faktisk adfærd. Hertil opstiller OECD 2 forhold, som 

skal besvares119. 

 

i) Har de associerede parter fulgt kontraktens vilkår iht. principperne i afsnit D.1.1? 

ii) Har den part, som har påtaget risikoen, kontrollen over risikoen og finansiel kapacitet til at 

antage risikoen? 

 

Såfremt et selskab har en risiko allokeret i kontrakten og i sin faktiske adfærd også varetager risikoen samt 

har kontrollen og den nødvendige finansielle kapacitet til at varetage risikoen, da vil analysen kunne springe 

step 5 over og gå direkte til step 6. 

 

I step 5 siger OECD, at hvis et selskab, der har risiko allokeret i kontrakten, ikke udøver kontrollen over 

risikoen, eller ikke har den finansielle kapacitet til at håndtere risikoen ”…,  then the risk should be allocated 

to the enterprise exercising control and having the financial capacity to assume the risk”120. 

Det sidste step i OECD’s fremgangsmåde er værdiansættelse af transaktionen. Transaktioner der er blevet 

præcist afgrænset og beskrevet efter OECD’s vejledning skal værdiansættes i overensstemmelse med de 

værktøjer og metoder som gennemgås i de efterfølgende kapitler i TPG. Et selskab, der har påtaget sig risiko, 

skal modsvares med et passende forventet afkast, og funktionen for risikostyring bør aflønnes på passende 

vis. Et selskab, der har påtaget sig risikoen, og som selv varetager risikostyringen, skal således modtage et 

større afkast end et selskab, der kun varetager den ene af disse funktioner121. Dele af de tidligere speciale 

measures blev indarbejdet i dette step således, at det fremgår, at koncernselskaber der udelukkende bidrager 

med finansiering, og som ikke udfører eller kontrollerer risici i relation til investeringen, ikke er berettiget til 

at modtage mere end et risikofrit afkast. 

 

Efter funktionsanalysen, herunder analysen af risiko og risikoallokering, følger en analyse af karakteristika 

for varer eller tjenesteydelser i transaktionen, de økonomiske omstændigheder samt forretningsstrategien, 
																																																								
119 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.86 
120 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.98 
121 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.100 
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som en del af identificeringen af den kommercielle/finansielle relation mellem parterne. Disse forhold var 

alle en del af DD: Chapter 1 2014 og er ikke blevet ændret i Action Point 8-10 2015. 

Når den kommercielle/finansielle relation mellem parterne er blevet identificeret, følger det næste skridt i 

OECD’s vejledning for anvendelse af armslængdeprincippet – anerkendelse af den præcist afgrænsede 

transaktion. Den foregående analyse skulle gerne have resulteret i en beskrivelse af substansen i kontrakten 

versus substansen i parternes faktiske adfærd, og ud fra disse – en afgørelse af om der er overensstemmelse 

mellem de to. Såfremt der er overensstemmelse er ingen yderligere handlinger nødvendige. I tilfælde hvor 

der ikke er overensstemmelse mellem kontraktvilkår og parternes adfærd, og transaktionen ikke indeholder 

kommercielle rationelle aftaler som uafhængige parter ville have indgået en aftale på, da kan 

skattemyndighederne være nødsaget til at foretage en re-karakterisering af transaktionen122. Kriterierne for at 

skattemyndighederne kan vælge ikke at anerkende en transaktion illustreres ved 2 eksempler. 

Eksempel 2 siger: S1 udvikler immaterielle rettigheder, der bruges til at udvikle nye produkter, som S1 

producerer og sælger. S1 indgår en aftale med det associerede selskab S2, om en overførsel af de 

ubegrænsede rettigheder til alle fremtidige immaterielle rettigheder, som S1 måtte udvikle i de næste 20 år, 

betalingen aftales til et engangsbeløb. OECD anser ikke en sådan aftale for at være rationel for nogle af 

parterne, taget den store usikkerhed i betragtning der er for begge parter – ingen kan vide hvad S1 vil udvikle 

i løbet af de næste 20 år, og derfor er det umuligt at foretage en værdiansættelse af transaktionen. I en sådan 

situation vil skattemyndighederne være nødt til at foretage en re-karakterisering af transaktionen således, at 

den afspejler hvad uafhængige parter ville have aftalt, under lignende omstændigheder123. 

De tre underafsnit i afsnit D.5 i DD: Chapter 1 2014, tab, regeringspolitik og told værdiansættelse, blev i 

2015 rykket op som selvstændige afsnit i hhv. D.3, D.4 og D.5, hvilket også kan ses i tabel 6.1 på s. 70. 

Indholdet i disse afsnit blev ikke ændret. Ligeledes skete der ingen ændring i afsnit D.6-D.8 om ”location 

savings”, samlet arbejdsstyrke og koncernsynergier. 

 

Afsnittet om ”særlige metoder” som var med i DD: Chapter 1 2014 var ikke med som en separat del i Action 

Point 8-10 2015. I stedet var dele af afsnittet indarbejdet andre steder i TPG, f.eks. var behandlingen af 

HTVI flyttet ned og uddybet i Kapitel 6 afsnit D.4 (analyseret i afhandlingens kapitel 5) mens delen om 

finansiering og aflønning heraf delvist var blevet indarbejdet i kapitel 1 som præcisering i anvendelse af 

armslængdeprincippet.  

Udover vejledningen i anvendelse af armlængde princippet indeholder Action Point 8-10 2015 også en kort 

tilføjelse til TPG kapitel 2: TP metoder, om råvaretransaktioner, samt et kort afsnit om det forsatte arbejde på 

vejledningen for profit-split metoden. OECD forventer, at resultatet af arbejdet med den nye vejledning for 

anvendelse af profit-split metoden vil ligge færdig i 2017.  

																																																								
122 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.119-1.123 
123 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015, pkt. 1.128 
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6.4 Den eksterne vinkel – lyttede OECD til rådgiver? 
I kommentarerne fra EY og PwC blev der fremlagt flere kritikpunkter til indholdet i DD: Chapter 1 2014. Et 

at de punkter som begge rådgivningsselskaber kritiserede, var OECD’s fremstilling af anvendelse af 

skriftlige kontrakter mellem associerede parter i forbindelse med den præcise afgrænsning af transaktionen. 

Både PwC og EY udtrykte kritik over, at kontrakter kun skulle anvendes som udgangspunkt for en analyse, 

og mente begge, at kontrakter mellem associerede parter burde blive respekteret af skattemyndighederne, 

undtagen i de situationer hvor der åbenlyst ikke er sammenhæng mellem kontrakt og parternes adfærd. 

OECD fastholdt i Action Point 8-10 2015 deres standpunkt i relation til anvendelse af kontrakter, og skriver 

således stadig, at kontrakter kun er udgangspunktet, og at analysen også skal baseres på andre forhold, såsom 

parternes adfærd.  

 

Begge rådgiverselskaber fremlagde meget kraftig kritik af de særlige foranstaltninger, som OECD fremlagde 

som sidste del af DD: Chapter 1 2014. Både EY og PwC udtalte, at de ikke kunne støtte, at 

foranstaltningerne blev inkluderet i TPG i den nuværende form, og mente begge, at det ville kræve betydeligt 

mere tid end den afsatte at få udarbejdet en brugbar vejledning herfor. I Action Point 8-10 2015 valgte 

OECD at fjerne afsnittet om særlige foranstaltninger og i stedet indarbejde dele af afsnittet som hhv. 

uddybende vejledning til armslængdeprincippet i kapitel 1, og som et ekstra afsnit til kapitel 6 fsva. HTVI. 

Som der fremgår af afhandlingens kapitel 5 om HTVI, så var både PwC og EY stadig meget kritiske overfor 

afsnittet om HTVI, efter dette blev indarbejdet i TPG Kapitel 6.  

6.5 Delkonklusion  
Vejledningen i Action Point 8-10 2015 skal sikre, at TP resultater er i overensstemmelse med den 

værdiskabelse der sker i selskaberne. I DD: Chapter 1 2014 fremlægger OECD den nye vejledning til 

anvendelse af armslængdeprincippet, som er et af de bærende principper for alle TP analyser. OECD 

fastholder, at sammenlignelighedsanalysen er essentiel for anvendelse af armslængdeprincippet – første 

skridt er her at identificere og præcist afgrænse den kommercielle og finansielle relation mellem de 

associerede parter, for at sikre en præcis afgrænsning af transaktionen, for derefter at kunne sammenligne 

transaktionen med sammenlignelige uafhængige transaktioner.  

For at identificere den kommercielle og finansielle relation er det nødvendigt at analysere betingelserne i 

interne kontrakter samt parternes faktiske adfærd. Uoverensstemmelser herimellem kan føre re-

karakterisering af transaktionen.  

 

Rådgivningsselskaberne mente, at indholdet i OECD’s nye afsnit med special measures ville ændre på den 

konsensus der på globalt plan er opnået om armslængdeprincippet, og bad OECD forlænge tidsfristen for 

arbejdet med disse særlige foranstaltninger. Af andre kritikpunkter var den dalende anerkendelse af 



Side 76 af 83	

koncernkontrakter og den stigende mulighed for skattemyndighederne til at inddrage koncernselskabernes 

faktiske adfærd i TP analyser af kontrollerede transaktioner. 

OECD opdaterede afsnittet om risiko fra diskussionsoplægget i 2014 til Action Point 8-10 2015 med 

udskiftning af flere af punkterne og en ny opbygning af afsnittet. Der blev bl.a. indført et substanskrav til 

varetagelse af kontrollen over risiko, der stiller krav til beslutningstagerens erfaring og kompetencer. 

Afsnittet om special measures blev fjernet, og dele af afsnittet blev indarbejdet andre steder i TPG i stedet.   
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Kapitel 7 Konklusion 
I 2013 fremlagde OECD planen for et projekt der betegnes som det til dato mest ambitiøse projekt fra 

OECD’s side. Projektet kaldes BEPS, og havde til formål at give skattemyndighederne i de involverede 

lande en international løsning til bekæmpelse af den skadelige skatteplanlægning, som internationale 

koncerner foretager, hvor huller i skatteregler bliver udnyttet til at flytte profit til lavbeskattede lande.  

 

Indholdet i TPG 2010 der vedrørte immaterielle rettigheder, kapitel 6, var meget sparsomt. Kapitlet var ikke 

blevet opdateret, siden det oprindeligt var blevet skrevet tilbage i 1995, og var dermed knapt 20 år i 2012, da 

OECD påbegyndte BEPS projektet. Vejledningen i kapitel 6 var på kun 14 sider og indeholdt ikke mange 

konkrete løsninger på de udfordringer, som skattemyndighederne stod overfor i TP sager med immaterielle 

rettigheder. OECD anerkendte dog behovet for yderligere vejledning allerede tilbage i 2010, og arbejdet på 

et nyt kapitel 6 startede derfor allerede inden BEPS projektet blev søsat.  

 

Det nye kapitel 6, Action Point 8, blev offentliggjort i 2015 under Actions 8-10 ”Alliging Transfer Pricing 

Outcomes with Value Creation”. Indholdet havde været under udarbejdelse og til høring både i 2012, da det 

første diskussionsoplæg blev offentliggjort, og i 2013 da det reviderede diskussionsoplæg blev offentliggjort. 

I 2014 lå størstedelen af det nyet kapitel 6 færdigt og blev offentliggjort under Action 8 ”Guidance on 

Transfer Pricing Aspects of Intangibles”. Det nye kapitlet indeholdt en ny negativt afgrænsende definition af 

immaterielle rettigheder samt en liste med definitioner af de oftest forekommende immaterielle rettigheder. 

Både EY og PwC  pegede i deres kommentarer til RDD 2013 på, at definitionen af immaterielle rettigheder, 

til trods for præciseringen, stadig var for bred. Derudover pegede begge selskaber på den manglende 

definition af goodwill som et problem. Ingen af disse forhold blev dog ændret i Actions 8-10 2015. 

Et af de nye tiltage i kapitel 6 omhandler juridisk ejerskab. Det juridiske ejerskab giver ikke længere i sig 

selv adgang til at modtage afkast fra en immaterielt rettighed. Hvis ikke den juridiske ejer har udført nogle af 

DEMPE funktionerne eller har kontrollen over disse, da har denne ikke ret til at modtage afkastet fra de 

immaterielle rettigheder. Et andet nyt forhold der blev tilføjet til Action Point 8, var aflønning for 

finansiering - koncernselskaber der udelukkende bidrager med kapital, og som ikke selv kontrollerer risikoen 

associeret med finansieringen, har ikke ret til mere end et risikofrit afkast.  

 

Det nye kapitel 6 indeholder et afsnit om HTVI. Der var tale om et helt nyt afsnit, der skulle give vejledning 

til håndtering af TP sager med immaterielle rettigheder, hvor værdiansættelsen var meget usikker. Kapitlets 

vigtighed gjorde, at OECD behandlede det særskilt fra resten af Action Point 8 og i 2015 blev discussion 

draft on HTVI offentliggjort. Indholdet var kontroversielt i den forstand, at OECD tillod 

skattemyndighederne at anvende ex post beviser til TP analyser i sager med HTVI. Dette vakte ikke 
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begejstring hos rådgiverselskaberne, og både EY og PwC udtrykte kritik over de muligheder, som OECD 

gav skattemyndighederne med anvendelse af ex post resultater. På trods af kritikken forblev vejledningen i 

Actions 8-10 2015 i høj grad den samme, og skattemyndighederne har således mulighed for at anvende ex 

post resultater til vurderingen af, om armslængdeprincippet er overholdt i kontrollerede transaktioner med 

HTVI.  

 

I december 2014 offentliggjorde OECD et diskussionsoplæg vedr. TPG kapitel 1 om armslængdeprincippet. 

Et af de væsentligste forhold som blev behandlet i diskussionsoplægget var håndteringen af risiko. OECD 

fremlagde en fremgangsmåde, hvor parternes faktiske adfærd fik en større betydning end tidligere, og hvor 

indholdet i koncernkontrakterne ikke længere udgjorde et fyldestgørende bevis for risikoallokeringen i 

kontrollerede transaktioner. Rådgiverselskaberne udtrykte kritik over behandlingen af koncernkontrakter, og 

både PwC og EY udtrykte bekymring for, at skattemyndighedernes spillerum til at underkende transaktioner 

blev for stort med den nye vejledning. OECD fastholdt i Action, 8-10 2015, til trods for kritikken, at 

koncernkontrakter kun udgør et udgangspunkt for den præcise afgrænsning af en kontrolleret transaktion, og 

at andet materiale om parternes faktiske adfærd vil indgå i skattemyndighedernes afgrænsning af 

transaktionen. Diskussionsoplægget fra 2014 om TPG kapitel 1 indeholdt udover vejledningen i 

armslængdeprincippet også en række særlige foranstaltninger til særligt vanskelige situationer, hvor 

vejledningen i TPG kapitel 1 ikke kunne afhjælpe BEPS, en af disse foranstaltninger var HTVI. Både PwC 

og EY udtrykte meget kritik af indholdet i afsnittet om særlige foranstaltninger og pegede på, at indholdet 

ville ændre hele den konsensus, der på globalt plan er opnået omkring armslængdeprincippet. Afsnittet blev i 

Actions 8-10 2015 fjernet som selvstændigt afsnit, og mens behandlingen af HTVI endte med at indgå som 

en del af det nye kapitel 6, endte andre dele af de særlige foranstaltninger med at blive indarbejdet i det nye 

kapitel 1. 
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Kapitel 8 Perspektivering 
Denne afhandling har analyseret udviklingen i det nye kapitel 6 om TP mæssige udfordringer i transaktioner 

med immaterielle rettigheder og præciseringerne i kapitel 1 om koncerner resultatfordeling. Analysen har 

vist, at der er sket en stor udvikling inden for analyse af TP sager. Verden er generelt blevet mere kompleks, 

og koncernselskaberne bliver forsat mere kreative, i den måde de gennemføre transaktioner på.  

 

Men er OECD gået for langt med opdateringen af den nye vejledning i Actions 8-10? Vil de opdateringer og 

præciseringer, som OECD fremlægger, reelt gavne eller vil de blot skabe en stor dokumentationsbyrde og 

usikkerhed for selskaberne og give skattemyndighederne større reguleringsmuligheder, som reelt kan føre til 

stigning i dobbeltbeskatning?  

 

OECD brede definition af immaterielle rettigheder må ses som en positiv opdatering, idet der således ikke 

udelades værdifulde aktiver som uafhængige parter ville have betalt for. Den nye vejledning rummer dog 

også en række udfordringer, især den nye vejledning for HTVI. Rådgiverne kritiserede kraftigt at 

skattemyndighederne nu kan anvende ex post resultater til at vurdere armslængdeprincippet – men OECD 

har vurderet at skattemyndighedernei disse saget reelt har færre informationer til rådighed end selskaberne, 

og at der derfor kan være risiko for, at prisfastsættelsen er forkert, og at dette først opdages år senere. 

Set fra selskabernes side er det stadig uafklaret, om de nye regler for prissætning af HTVI vil kunne medføre, 

at skattemyndighederne får mulighed for at lave indkomstjusteringer af transaktioner, der ellers var 

forældede, dvs. transaktioner, der ligger længere end 6 år tilbage (se evt. s. 17 om den forlængede 

ligningsfrist). Såfremt skattemyndighederne vil kunne kategorisere en immateriel rettighed som værende 

HTVI da vil prissætningsmetoden med anvendelse af f.eks. milepælsbetalinger og andre 

prisjusteringsklausuler, som beskrevet i TPG i kapitel 6 afsnit D.4, finde anvendelse. Dette betyder, at 

selvom året hvor transaktionen oprindeligt blev gennemført ligger længere tilbage end 6 år, så kan OECD’s 

introduktion af prissætningsmetoderne for HTVI give skattemyndighederne en ny mulighed for at foretage 

prisjusteringer i de tilfælde, hvor prisen er åbenlyst forkert baseret på ex post resultater.  

 

Som det blev beskrevet i afhandlingens kapitel 1, har BEPS projektets mål været at sikre, at beskatningen 

sker der hvor indkomsten skabes. At sikre at dette sker er i første runde selskabernes ansvar, og hvis det fra 

skattemyndighedernes sider vurderes at selskaberne ikke lever op til dette, da bliver det 

skattemyndighedernes ansvar at sikre, at beskatningen sker i de rigtige lande. Derfor finder jeg det positivt, 

at EU siden 2014 har undersøgt en række sager hvor internationale selskaber såsom Fiat og Starbucks har 

indgået skatteaftaler med EU lande som Holland og Luxemborg om ulovlig statsstøtte. Disse aftaler er ikke 

gavnlig for de øvrige EU lande, og for at løse TP udfrodringerne kræves det, at landende arbejder sammen.  
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At beskatning er noget som både selskaber og privatpersoner vil gå langt for at undgå viser den seneste sag 

fra Panama tydeligt. D. 3. april 2016 kom nyheden om Panama lækagen ud til offentligheden. Flere millioner 

hemmelige dokumenter der viste en hemmelig skattebobbel som rigmænd og selskaber verden over har 

benyttet sig af for at undgå at betale deres retmæssige skat. Det panamanske advokatfirmaet Mossack 

Fonseca tilbudt skattekonstruktioner, der har gjort det umuligt for skatteyderens reelle domicillands 

skattemyndigheder at kræve beskatning af skatteyderens formue. Hemmelige fuldmagter og falske stråmænd 

har været nøglen til disse skatteunddragelser. Afsløringerne har vist, at der var tale om selskaber med 

direktører uden nogen beslutningskompetence, og hvor samme navn figurerede som direktør i over 10.000 

forskellige selskaber, samt direktører der stadig fremgik af mødereferater og bestyrelser 8 år after vedkomne 

er død. Dette viser med tydelighed behovet og baggrunden for, at OECD har valgt at lægge så stor vægt på 

substanskravet i selskaberne samt kravet til, at der skal være ansatte, der reelt kan håndtere og udføre risici 

ved driftsaktiviteter. Derudover viser Panama sagen også behovet for, at koncerninterne aftale kun anses for 

udgangspunktet for en TP analyse, og at parternes faktiske adfærd skal vægtes højt. 

Panama lækagen har også fået OECD til at reagere, og i april 2016 inviterede OECD til et møde med 

regeringsrepræsentanter fra hele verden, i håbet om at de i fællesskab kan samarbejde om en løsning på 

anvendelsen af skattely.  
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