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ABSTRACT: 

 

This thesis seeks to analyse how the 3 main problems caused by intellectual property and royalties 

in international tax law are being sought controlled in the light of OECD’s BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting) initiative. The problems are connected to identification, mobility and valuation, 

respectively. We find in our analysis, that the identification problem became less of a problem in 

Danish tax law, when a royalty definition was added to SEL § 32 (CFC).  The problem of 

miscategorising as a result of integrated products and services still remain. We also find in our 

analysis that the mobility problem is still relevant, because of the opportunities for companies to 

enter and exit CCAs and thereby gain compensation, which is difficult to value. This is the case in 

spite of the new control requirement added in the BEPS Action 8-10 report, which provides that 

profit may only be allocated to a party, who have carried the costs and the related risks and 

controlled these risks. With respect to the valuation problem, the BEPS initiative puts focus on the 

Profit Split method as transfer pricing method when valuing transactions involving integrated 

activities and intellectual property. We find in our analysis, that the solution to the asymmetric Nash 

bargaining model is a profit share proportional to the respective investment shares of the parties, 

which is in accordance with the Profit Split method. We also find that this result is in accordance 

with aligning profit allocation with value creation. 
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INDLEDNING 
 

Grundet immaterielle aktivers store økonomiske betydning bliver forretningsmæssige og strategiske 

overvejelser om sådanne aktiver tillagt stigende betydning. Immaterielle aktiver overdrages og 

udnyttes i vidt omfang på tværs af landegrænser, hvilket i en skatteretlig sammenhæng frembyder 

en række problemstillinger. Den internationale dimension giver navnlig mulighed for, at der i 

grænseoverskridende koncerner kan foretages international skatteplanlægning, således at 

værdifulde immaterielle aktiver kan (om)placeres, hvor det for koncernen skattemæssigt er mest 

optimalt.1 Især mobile indkomststrømme identificeres i grænseoverskridende koncerner for herved 

at placere eller omplacere mobil indkomst i lavskattelande. Effekten heraf er en minimering af 

koncernens globale skattebetaling samt en reduktion i den effektive skattesats.  

 

I kontekst heraf mødtes regeringslederne fra verdens 20 største økonomier i november 2015 til 

G20-topmødet i Antalya for at diskutere en række tiltag ifb. med de af OECD udarbejdede 15 

forskellige fokuspunkter i forhold til at sikre fremtidig vækst og bekæmpe BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting). Der er tale om et omfattende projekt, der forventes at få væsentlig betydning på 

skatteområdet i fremtiden. 

 

Immaterielle aktiver og de dermed forbundne royaltybetalinger, udgør især væsentlige udfordringer 

for både værnsreglen i SEL § 32 (CFC-beskatning) og armslængdeprincippet i LL § 2 sammenholdt 

med art. 9 i OECD’s modeloverenskomst (2014) (transfer pricing), hvorfor disse bl.a. har været et 

væsentligt fokuspunkt i kontekst heraf i OECD’s BEPS-projekt. Det fremgår af flere studier, at 

indkomst fra forsknings- og udviklingsbaserede immaterielle aktiver repræsenterer halvdelen af 

omplaceret indkomst fra højskattelande som f.eks. Danmark til lande med lav eller ingen 

beskatning2.  

 

 

 

 

                                                
1 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 401. 
2 OECD (2013), Adressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, February 12, 2013, Annex C, s. 64 
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Dette skyldes, at indkomst fra immaterielle aktiver især medfører 3 fundamentale 

hovedudfordringer for CFC- og transfer pricing-regler: 

 

1. En helt grundlæggende udfordring er at identificere den relevante indkomst fra immaterielle 

aktiver, som er særlig nemt at skjule, da denne form for indkomst kan udnyttes og 

distribueres i mange forskellige former, som alle har forskellige formelle klassifikationer 

efter CFC-reglerne i forskellige lande. I den forbindelse er det et væsentligt problem, at 

indkomsten fra immaterielle aktiver kan omklassificeres og skjules som indkomst fra salg 

og/eller tjenesteydelser, hvorved indkomsten vil blive behandlet som aktiv indkomst (i 

modsætning til CFC-indkomst) efter CFC-reglerne i visse lande. I mange tilfælde kan det 

immaterielle aktiv udgøre en integreret del af en vare eller en tjenesteydelse, hvorved 

indkomsten, der kan henføres til dette immaterielle aktiv oftest er svært at separere fra den 

indkomst, der kan henføres til de associerede varer og/eller tjenesteydelser. I en transfer 

pricing-kontekst kan selskaber have interesse i, at en given innovativ vare, hvori et 

immaterielt aktiv er integreret, klassificeres som et mere mainstream produkt, hvilket kan 

retfærdiggøre en lavere værdi og dermed facilitere omplacering af værdifuld indkomst uden 

den medfølgende højere beskatning. 

 

2. Da immaterielle aktiver er yderst mobile, kan selskaberne nemt flytte indkomsten fra det 

sted, hvor værdien af det immaterielle aktiv er skabt. Dette kan være en udfordring i 

tilfælde, når det er vanskeligt at identificere den retmæssige ejer af det immaterielle aktiv, 

da selskaberne i disse tilfælde kan have incitament til at placere ”ejerskabet” det sted, hvor 

det vurderes skattemæssigt fordelagtigt, i stedet for det sted, hvor den økonomiske værdi er 

skabt, således at indkomsten henføres dertil. En organisering af koncernernes forsknings- og 

udviklingsaktiviteter kan medføre, at ejerskabet til fremtidige immaterielle aktiver tilfalder 

selskaber i lavskattelande. Dette kan bl.a. ske ved hjælp af R&D Cost Sharing/Cost 

Contribution Agreements (CCA’er) og kontraktforskning3. 

 

 

                                                
3 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 409-411. 
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3. Immaterielle aktiver er af særlig karakter, hvilket især skyldes aktivernes typisk innovative 

og usammenlignelige faktorer. Dette gør typisk immaterielle aktiver og den indkomst de kan 

generere svær at værdiansætte samt værdimæssigt adskille fra et evt. produkt eller andet, 

som aktivet er integreret i.  

 

4. Samtidig er de omkostninger, der er forbundet med udviklingen af immaterielle aktiver ofte 

en upræcis målestok ift. den indkomst, som aktiverne potentielt kan generere.  

 

Nærværende afhandling tager stilling til de 3 hovedproblematikker, som immaterielle aktiver og 

indkomst for anvendelsen af disse (royaltybetalinger) medfører i en international skatteretlig 

kontekst. Afhandlingen søger juridisk og økonomisk at analysere og vurdere, hvor langt vi på 

nuværende tidspunkt er i forsøget på at afhjælpe disse hovedproblematikker, herunder især i 

kontekst af den reviderede udgave af kapitel VI om immaterielle aktiver i OECD’s Transfer 

Pricing Guidelines og i forlængelse heraf den foreslåede revidering af vejledningen vedr. Profit 

Split-metoden.  

 

PROBLEMFORMULERING: 
 
Hvor er vi på nuværende tidspunkt i forhold til at afhjælpe de 3 væsentlige hovedproblematikker, 

som indkomst fra immaterielle aktiver (royalties) medfører i international skatteret? 

 

TEORI & METODE: 

Juridisk teori & metode: 

 
I afhandlingen anvendes den hermeneutiske metode til at fortolke og forklare de juridiske retskilder, 

herunder hovedsageligt værnsreglerne i SEL § 32 og LL § 2.  

 

Den hermeneutiske metode spiller en særlig rolle i forbindelse med inddragelse af den juridiske for-

forståelse samt forudsætninger, der ligger bag værnsreglerne. Undersøgelsesfeltet for denne teori er 

tekster (love), hvor gældende ret ikke alene kan udledes fra tekstens (lovens) ordlyd, da der også 

skal tages hensyn til tekstens (lovens) formål for at sikre, at denne anvendes korrekt. I forbindelse 

med fortolkning af love sondres mellem subjektiv- og objektiv formålsfortolkning.  
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I afhandlingen anvendes den objektive fortolkning i forbindelse med fortolkning af de relevante 

retskilder, mens den subjektive fortolkning anvendes til præcisering og uddybende forklaring af 

relevante begreber ved hjælp af kommentarer til lovforslag.  

 

Hermeneutik opdeles i to retninger, hvilket omfatter hermeneutik som videnskabsteori og 

hermeneutik som en fortolkningslære, som angiver en metode for, hvordan en tekst skal fortolkes 

og forstås. Disse to retninger hænger sammen, således at den hermeneutiske videnskabsteori bygger 

på den hermeneutiske fortolkningslære.  

 

Et helt grundlæggende element i hermeneutikken er den hermeneutiske spiral, som indebærer, at 

delene af en tekst (lov) skal forstås ud fra helheden af teksten (loven), ligesom helheden(loven) skal 

forstås ud fra de enkelte dele. Dette princip er så central, at selv de mest grundlæggende 

fortolkninger ikke kan udføres uden denne iagttagelse. Den hermeneutiske spiral omfatter således 

en cirkelbevægelse mellem helheden og de enkelte dele, indtil der opnås en fuldkommen forståelse.  

 

Et andet centralt princip er, at al forståelse sker gennem historisk indsigt, tradition og for-forståelse.  

Dette princip er navnlig anvendt i forbindelse med afhandlingens første hovedproblem, der er 

tilknyttet til identificering af indkomsten fra immaterielle aktiver. Inddragelse af for-forståelsen har 

til formål at give læseren af denne afhandling en viden om problemstillingen i tilknytning til 

identificering af royalties inden der foretages en analyse af selve definitionen af royaltyindkomsten 

i SEL § 32. Dette resulterer i et samspil mellem forståelsen og fortolkningen.  I afhandlingen 

tillægges således fokus på den historiske udvikling af definitionen for royalty og dennes 

anvendelsesområde ved anvendelse af et retshistorisk perspektiv. Således inddrages historikken for 

at belyse udviklingen i de hensyn, som lægger bag opbygningen af den nuværende definition af 

CFC-indkomst.  

 

Den hermeneutiske metode spiller en væsentlig rolle for forståelse og fortolkning af værnsreglerne, 

da der er et klart samspil eller en cirkelbevægelse mellem denne bestemmelse og dens økonomiske 

påvirkning. Dette indebærer, at bestemmelsen påvirker virksomhedernes økonomiske adfærd og 

incitamenter, mens de økonomiske påvirkninger har en indflydelse på regeldannelsen.  
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Det er vigtigt at sondre mellem retsvidenskab, som omfatter retskildelære samt retsdogmatik og 

retsfilosofi, som er en samlebetegnelse for de forskellige retsteorier, der anskuer betragter og 

forklarer retsvidenskaben.4  

 

I afhandlingen anvendes den retsdogmatiske metode til at fastlægge gældende ret – de lege lata - 

igennem fortolkning og systematisering af retskilder. De lege lata er et udtryk for det resultat, en 

domstol vil komme frem til ved anvendelsen af retskilderne og retsdogmatisk analyse.  

 

Den retsdogmatiske metode indebærer, at retskilderne analyseres og anvendes i en bestemt 

rækkefølge, således at analysen påbegyndes i regulering (SEL § 32 og LL § 2) derefter relevant 

retspraksis (Cadbury Schweppes og andre administrative domme), så retssædvane og til sidst 

forholdets natur. Således har retsdogmatikken både til formål at beskrive retten og fortolke retten.  

 

Dansk ret er i høj grad præget af EU-retlig indflydelse, eftersom Danmark skal overholde de EU-

retlige forpligtelser indenfor ethvert retsområde, herunder skatteretten. Indenfor indirekte skatter 

såsom moms og told mv. er der sket næsten fuldstændig harmonisering, mens direkte skatter som 

f.eks. indkomstskatter kun i begrænset omfang er harmoniserede. Selvom den nationale 

skattelovgivning kun i meget begrænset omfang er harmoniseret i forhold til EU-retten, må 

nationale skatteregler ikke være i strid med de EU-retlige regler om fri bevægelighed. Eksempelvis 

skal national skattelovgivning være forenelig med Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde (TEUF), forordninger og direktiver, hvilket indebærer, at EU-retten har forrang ved 

en eventuel tvist. EU-domstolen anser sine domme for bindende for de nationale domstole, hvilket 

belyses af Sag C-465/93 Atlanta-sagen af 9. november 1995, hvor EU-domstolen med henvisning 

til TEU art. 4, stk. 3 udtalte, at nationale domstole har pligt til at overholde EU-Domstolens 

fortolkninger.   

 

Kompetencefordelingen mellem EU og de nationale stater styres af principperne om 

subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincip. Retskilderne i EU kan klassificeres som 

primærretten, sekundærretten og soft law.  

 

                                                
4 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 27 
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I afhandlingen belyses EU-domstolens afgørelse C- 196/04 Cadbury Schweppes, der har haft en 

stor påvirkning på udvikling af de danske CFC-regler.5 TEUF art. 288 indeholder en ikke-

udtømmende opregning af følgende fem typer af retsakter: forordninger, direktiver, afgørelser, 

henstillinger og udtalelser. EU-domstolen har i sin praksis især henvist til TEU art. 4, stk.3 og 

TEUF art. 288,6 hvorefter direktiver er forpligtende for medlemsstaterne mht. målsætningen. I den 

forbindelse er forordninger, direktiver og afgørelser bindende, mens henstillinger og udtalelser ikke 

er bindende. EU-Domstolen anvender objektiv formålsfortolkning, som også kaldes teleologisk 

fortolkning. Opgavens juridiske analyse, ligesom EU-domstolens fortolkningsstil, tager 

udgangspunkt i bestemmelsernes ordlyd, og hvis denne ikke er helt klar, foretages en subjektiv 

formålsfortolkning af bestemmelsen.  

 

I Danmark træffes en del administrative afgørelser af principiel karakter, hvilket især er gældende 

for skatteret7. Indkomsten fra immaterielle aktiver har flere gange været genstand for prøvelse i en 

række afgørelser. Der er et hierarki inden for domstolene, som har relevans for retskildeværdien af 

deres domme, hvorefter det kun er domme fra de øverste domstole, der tillægges præjudikatværdi.8 

Imidlertid har administrativ praksis traditionelt haft stor betydning ved fastlæggelsen af gældende 

dansk ret, hvorfor afgørelserne ofte tillægges præjudikatværdi over for både andre myndigheder og 

af domstole.9 I den forbindelse skal det bemærkes, at selvom administrative afgørelser ikke har en 

formel bindende virkning for domstolene, kan de anses for at have en vis normdannende effekt10.  

 

OECD´s transfer pricing guidelines anvendes sideløbende som fortolkningsbidrag. OECD´s 

Transfer pricing guidelines kan anses for at have samme retskildeværdi som de interne danske 

regler, eftersom der i ligningslovens § 2 og skattekontrollovens § 3B henvises til OECD´s 

guidelines.11  

 

                                                
5 Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag. s. 387 
6 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 139 
7 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 185 
8 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 165 
9 Schmidt, Peter Koerver. 2013 ”Dansk CFC-Beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv”. 1. Udgave. Karnov Group, 
s. 39 
10 Jan Pedersen. 2009 ”Skatteretten 1.” s. 121-123.  
11 Wittendorff, Jens: ”Armlængdeprincippet i dansk og international skatteret”, 1. Udgave, s. 679 
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Endvidere anvendes OECD´s modeloverenskomstens art. 12, stk. 2 som fortolkningsbidrag til 

royaltybegrebet, da det fremgår af bemærkningerne til lovforslag 99 (2001/2002.-2.samling) – lov 

nr. 313 af 21.5.2002, at definitionen af immaterielle aktiver i SEL § 32, stk. 5 følger afgrænsningen 

i modeloverenskomstens art. 12, stk. 2.   

 

Rækkefølgen som anvendes i den retsdogmatiske fortolkning betyder ikke, at der gælder en 

rangorden mellem retskilderne. Det er vigtigt at kunne holde retskildelæren og den retsdogmatiske 

metode adskilt. Der findes som udgangspunkt ikke rangorden mellem retskilderne, men i 

forbindelse med regulering eksisterer der et hierarki grundet Lex Superior-princippet, hvilket 

indebærer at Grundloven har forrang for almindelige love, og almindelige love har forrang for 

bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer.  

 

En regels placering i retssystemet er ligeledes relevant. Retssystemet opdeles normalt i offentlig ret 

og privat ret. Skatteretten kan henregnes til den offentlige ret og udgør en del af den specielle 

forvaltningsret.12 I forbindelse med offentlig ret er udgangspunktet, at en offentlig myndighed ikke 

kan pålægge private borgere og virksomheder påbud eller forbud uden at have hjemmel i loven jf. 

legalitetsprincippet. I skatteretlige henseende følger det af grundlovens § 43 at beskatning kræver 

lovhjemmel. Dette udelukker dog ikke, at skattelove kan fortolkes på baggrund af andet end lovens 

ordlyd. Den skærpede hjemmelskrav medfører, at der i forbindelse med uoverensstemmelse mellem 

lovens ordlyd og lovforarbejde eller andet fortolkningsbidrag, skal lægges afgørende vægt på lovens 

ordlyd.  

 

I modsætning til dette omfatter privatretten de regler, der regulerer det indbyrdes forhold mellem 

private parter og omfatter bl.a. immaterialret. Udgangspunktet for privatret er partsautonomi, 

hvorved parterne som udgangspunkt har aftalefrihed jf. aftalelovens § 1,2. Pkt. Dette er f.eks. 

udgangspunktet for aftaleformer som omkostningsfordelingsaftaler, da det ikke er reguleret i dansk 

lov.  

 

 

                                                
12 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 
Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 36 
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Afhandlingen er inspireret af skandinavisk realistisk retsteori af Alf Ross (1899-1979) – 

Prognoseteorien - der ud fra en empirisk orientering netop har beskrivelsen af gældende ret som sin 

kerne, og hvor gældende ret anvendes som normative ideologi der faktisk er virksom, eller må 

tænkes virksom i dommerens sind. Det tilstræbes at fortolke retten som den er og gælder.13 

Retsrealismen er et af de vigtigste retsteorier, der ligger til grund for skandinavisk retskildelære. 

Siden den realistiske retsteori’s gennembrud i 1950´erne, har det været et alment princip, at der ikke 

er nogen rangorden mellem danske retskilder i forbindelse med deres gyldighed. 14  

Afhandlingen tager således udgangspunkt i en deskriptiv retskildeteori, i modsætning til naturretten 

og de øvrige 19- århundredes retskildeteorier, hvor retsvidenskabelige udsagn bliver forklaret ud fra 

etiske betragtninger, og retsvidenskaben søges tilnærmet til de empiriske videnskaber.  Ifølge Ross 

er retsvidenskaben baseret på prognoser om gældende ret, som verificeres eller falsificeres efter 

domstolens prøvelse.  

 

Derudover anvendes den retsøkonomiske metode på samfundsniveau til at foretage en analyse af 

værnsreglerne for at vurdere hvorledes reglerne søger af afhjælpe problematikker i forbindelse med 

omplacering af indkomsten fra immaterielle aktiver. Økonomisk teori behandler samfundsmæssige 

problemstillinger ud fra traditionelle økonomiske begreber om nyttemaksimering, allokering af 

knappe ressourcer og optimalitet.  

 

Endvidere foretages en retspolitisk analyse (de lege ferenda) for at vurdere, hvordan værnsreglerne 

muligvis kan optimeres i lyset af de aktuelle problemstillinger. Det er ikke afhandlingens formål at 

foretage en dybdegående retspolitisk analyse, men derimod alene inddrage retspolitiske 

betragtninger for at diskutere, hvordan værnsreglerne kan afhjælpe de aktuelle skatteretlige 

problemstillinger i tilknytning til indkomsten fra immaterielle aktiver.  

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 386 
14 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 8	
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Alf Ross definerer retspolitikken i sin bog Om Ret og Retfærdighed på følgende måde:  

 

” Dens særegenhed må være betinget af et særegent kundskabsstof der er af relevans så snart man 

til løsning af sociale opgaver, uanset med hvilke mål, betjener sig af rettens teknik. Dette særegne 

kundskabsstof kan [… ], ikke søges andet sted end i den retssociologiske kundskab om 

årsagssammenhængen mellem retlig normering og menneskelig adfærd… Retspolitik er anvendt 

retssociologi eller retsteknik”15 

 

Således er retspolitik ifølge Alf Ross defineret som videnskab, da retspolitikken forklarer 

sammenhængen mellem regler og adfærd ud fra retssociologiske metoder16, som giver indsigt i 

hvorledes det er muligt at påvirke menneskers handlemåde gennem sanktioner. Retspolitisk analyse 

er således relevant i forbindelse med vurdering af, hvorledes SEL § 32 kan optimeres i kontekst af 

identificering af CFC-indkomst, og hvorvidt de nationale skattemyndigheder kan afhjælpe 

omplacering af mobil indkomst mellem multinationale koncerner.  

 

Økonomisk teori & metode: 
 

Økonomi er videnskaben om anvendelse af knappe resurser til opfyldelse af menneskelige behov17. 

Vi kan anvende denne til at forudse effekterne af juridiske regler på adfærd, fordi økonomi har 

matematisk præcise teorier (f.eks. spilteori) og empiriske sikre metoder (f.eks. statistik og 

econemetrics) til at analysere effekterne af de implicitte priser, som love tilknytter adfærd. 

Økonomisk teori og metode anvendes derfor i denne afhandling til at vurdere, hvorvidt 

værdiansættelse/prisfastsættelse af royalties efter Profit Split-metoden er optimal i kontekst af 

integrerede transaktioner, der involverer immaterielle aktiver, eftersom det fremgår af den 

foreslåede revidering af vejledningen, at netop denne metode er særlig egnet til at værdiansætte 

sådanne transaktioner, og i den forbindelse royalties.  

 

 

                                                
15 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 449 
16 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 449  
17 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Økonomisk_teori/økonomi, besøgt senest d. 12.05.2017. 
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Denne vurdering foretages igennem en analyse af den optimale profitfordeling mellem uafhængige 

profitmaksimerende parter, der typisk er genstand for økonomisk teori og metode, idet uafhængige 

parter i ukontrollerede transaktioner antages at agere derefter, og transaktioner mellem 

interesseforbundne parter (kontrollerede transaktioner) skal værdiansættes/prisfastsættes i 

overensstemmelse hermed, jf. armslængdeprincippet i LL § 2. 

Spilteori: 

 

Spilteori er en formel måde at analysere hvert af følgende på: 

• Grupper: I ethvert spil, er der mere end én beslutningstager. Hver beslutningstager refereres 

til som spiller. 

• Interaktion: Hvad enhver spiller gør, påvirker direkte mindst én af de andre spillere i 

gruppen. 

• Strategi: En individuel spiller tager højde for denne gensidige afhængighed, når spilleren 

vælger, hvad den skal gøre (hvilken strategi, spilleren skal vælge). 

• Rationalitet: Hver spiller tager højde for denne gensidige afhængighed, når de vælger deres 

respektive bedste strategier.18 

Ethvert spil spilles igennem et sæt regler, der skal bestemme 4 ting: 

1. Hvem, der er spillerne (den gruppe af spillere, der interagerer strategisk). 

2. Hvad spillerne spiller med (de strategier, som hver spiller har til rådighed). 

3. Hvornår, hver spiller vælger strategi (i hvilken rækkefølge). 

4. Hvor meget de vinder eller taber fra de respektive valg af strategier i spillet (payoffs).19 

I spilteori er det derudover alment antaget, at alle spillere kender reglerne, og at dette vides af alle 

spillere.20 

 

 

                                                
18 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 4-5. 
19 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 17. 
20 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 18. 
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De 2 primære repræsentationer af spillet kaldes hhv. den normale (eller strategiske) form og den 

ekstensive form.21 Vi anvender den strategiske form, fordi vi antager, at parterne foretager deres 

valg samtidig (begge spillere hhv. opnår, eller opnår ikke aftale på samme tidspunkt). En spiller vil 

typisk have meninger omkring, hvilke strategikombinationer, der foretrækkes.22 

Et spil i strategisk form specificeres af 3 faktorer: 

1. Antallet af spillere. 

2. Hvilke strategier, hver spiller har til rådighed. 

3. Payoffs i forbindelse med enhver strategikombination (1 strategi pr. spiller).23 

Parternes payoffs bør opfattes som Von Neumann-Morgenstern-nyttefunktioner.24 

Nash-ligevægt (Nash Equilibrium): 

En Nash-ligevægt er en kombination af strategier, der medfører, at ingen af parterne har incitament 

til at ændre sin strategi, givet den anden parts strategivalg. 

Rationalitet: 
 

Økonomisk videnskab handler om, hvordan et samfund, som udgøres af rationelle agenter, 

fungerer, og hvordan samfundet kan styres rationelt. Mere præcist defineres beslutninger som 

rationelle, hvis de overholder forskellige betingelser: De skal være konsistente, dvs. at hvis man 

vælger forslag a frem for forslag b og forslag b frem for forslag c, så vil man også vælge a frem for 

c. Fuldt rationelle agenter er endvidere i stand til at overskue alle valgsituationer uanset antallet af 

alternativer.25  

 

I relation til Nashs forhandlingsmodel indebærer rationalitet, at en part ikke vil indgå aftale med en 

anden part, hvis han kan få mere ud af en alternativ kontrakt, dvs. hvis reservationsnytten er større 

end nytten ved den relevante transaktion. 

 
                                                
21 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 17. 
22 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 23. 
23 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 35. 
24 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 28. 
25 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Organisationer_og_institutioner/rationalitet, besøgt senest d. 
9.1.2017. 
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Nashs forhandlingsmodel (The Nash Bargaining Game): 

 

Forhandlingsproblemet vedr. 2 personer (the two-person bargaining problem) studerer, hvordan 2 

agenter deler en fortjeneste, som de sammen kan generere. Der er således tale om et 

fordelingsproblem. I mange tilfælde kan fortjenesten deles på mange forskellige måder, hvilket 

tvinger parterne til at forhandle om fordelingen.26 Parternes interesser er hverken helt modstridende 

eller helt afstemt.27  

 

Der er god grund til at studere forhandlingsspil (bargaining games) på grundlag af Nashs model 

(1950 og 1953), fordi mange forhandlingssituationer – især dem, der kun involverer 2 forhandlere 

(parter) – foregår i overensstemmelse hermed (i overensstemmelse med spillets regler i Nashs 

forhandlingsmodel).28 

 

Risiko & porteføljeteori: 
 
Når der foreligger usikkerhed, er en beslutningstager eksponeret for risiko. Ved 2 forskellige 

lotterier, hvor sandsynligheden for enten at vinde eller tabe er den samme, men hhv. investeringen, 

der kan tabes og afkastet, der kan vindes, er forskellige, vil det lotteri, hvor det mulige hhv. tab eller 

afkast er størst, være det mest risikable lotteri.29 Der er således tale om, at jo større investeringen er, 

jo større er risikoen, (når der er tale om, at den samme usikkerhed relateret til de mulige udfald, gør 

sig gældende) og dermed det potentielle forbundne afkast. Denne sammenhæng mellem risiko og 

afkast er et fundamentalt princip inden for finansiering og porteføljeteori. Jo større risiko en 

investor er villig til at bære/påtage sig, jo større vil det potentielle afkast være, fordi investorer 

kompenseres for at bære denne ekstra risiko.30 

 

                                                
26 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 128. 
27 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 128-140. 
28 Roth, A. E. Axiomatic Models of Bargaining, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems #170, Springer Verlag, 
1979, http://kuznets.fas.harvard.edu/~aroth/Axiomatic_Models_of_Bargaining.pdf, eller 
https://pdfs.semanticscholar.org/696d/f7d0040a4b757f297fad4027fa697eb19638.pdf, s. 2. 
29 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 441. 
30 http://www.investopedia.com/terms/r/risk.asp, besøgt senest d.13.05.2017. 
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AFGRÆNSNING: 

Juridisk afgrænsning: 
 

De skatteretlige problematikker i relation til skatteplanlægning af royaltyindkomsten fra 

immaterielle aktiver - i lyset af værnsreglerne i LL § 2 og SEL § 32 - er et meget omfangsrigt emne. 

Det er derfor nødvendigt at foretage en afgrænsning fra øvrige aktuelle problematikker, der ikke har 

direkte tilknytning til emnet, for at foretage en dybdegående analyse af afhandlingens tre 

hovedpunkter.  

 

I afhandlingen anlægges en skatteretlig synsvinkel, hvilket medfører, at de regnskabsmæssige 

problemstillinger i relation til emnet ikke behandles.  

 

Afhandling foretager hellere ikke gennemgang af de grundlæggende bestemmelser i national 

skatteret såsom grundlovens § 43, hvorefter beskatning forudsætter hjemmel og statsskattelovens §§ 

4-6 om beregning af den skattepligtige indkomst, da kendskab til disse bestemmelser forudsættes. 

 

Selvom EU-retten har en stor indflydelse på medlemsstaternes national ret31, vil afhandlingen være 

overvejende afgrænset fra en analyse af EU-retten, da der inden for direkte skatter kun i begrænset 

omfang er sket en harmonisering.32  Endvidere afgrænses fra dobbeltbeskatningsoverenskomster og 

dokumentationskrav i forbindelse med værdiansættelse af immaterielle aktiver, da disse punkter 

grundet deres omfang kan retfærdiggøre en selvstændig afhandling.  

 
I relation til værnsreglen i SEL § 32 foretages en afgrænsning fra de problemstillinger, som de 

øvrige indkomsttyper (udover royalties samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver) 

i SEL § 32, stk. 5 giver anledning til, da afhandlingen ellers ville være for omfattende, samt fordi 

hovedudfordringerne for reglens anvendelse gør sig ligeledes gældende, når der er tale om indkomst 

fra immaterielle aktiver. 

 

 

                                                
31	Uddybes	nærmere	i	afhandlingens	metodeafsnit		
32 Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag s. 221 
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Immaterielle aktiver opdeles i marketingaktiver og aktiver relateret til forskning- og udvikling. Da 

de største udfordringer og værdier er tilknyttet multinationale koncerners forsknings- og 

udviklingsaktiviteter, foretages en afgrænsning fra immaterielle marketing aktiver. Imidlertid vil 

afhandlingens generelle analyser og betragtninger ligeledes være gældende for marketing aktiver.   

 

De behandlede skatteplanlægningsværtøjer som eksempelvis omkostningsfordelingsaftaler vil også 

hovedsageligt være relevant i relation til forsknings- og udvikling aktiviteter, selvom disse også kan 

anvendes til immaterielle marketingaktiver.33 Afhandlingen søger kun at behandle de 

skatteplanlægningsværktøjer til omplacering af ejerskabet, der har særlig relevans for netop 

immaterielle aktiver og særlig tilknytning til forsknings-og udviklingsaktiviteter. Således afgrænses 

der fra øvrige generelle værktøjer til skatteplanlægning, hvoraf de ofte forekommende er følgende 

metoder:34  

• Centralisering af koncerninterne indkøbsfunktioner ved at etablere et nyt lavbeskattet 

selskab eller ved at bemande et eksisterende lavt bemandet selskab. Det lavt beskattede 

selskab vil således være berettiget til at oppebære kommission fra de eksisterende 

produktionsselskaber, hvorved de økonomiske resultater fra indkøbsfunktionen vil blive 

placeret i et lavt beskattet selskab.  

• Anvendelse af holdingselskaber til at minimere kildeskatterne, hvilket også kaldes treaty 

shopping og directive shopping.  

• Flytning af ledelsens sæde eller flytning af aktiver til fast driftssted i udlandet 

• Forsøge at opnå fradrag i to lande for den samme udgift, som kaldes double dip. 

 

I forbindelse med CFC-beskatning foretages en afgrænsning fra CFC-reglerne for fysiske personer 

og dødsboer i LL § 16. Disse regler er på mange punkter identiske med CFC-reglerne for selskaber, 

da der i LL § 16H flere steder henvises til SEL § 32. Samtidig har CFC-reglerne for selskaber 

forrang og spiller den største rolle i praksis35.  

 

 

                                                
33 Bent Iversen. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 21 
34 Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag. S. 277 
35 Tell, Michael. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag s. 385 
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Økonomisk afgrænsning: 
 

Selvom der ofte vil være tale om constant sum games, dvs. spil, hvor summen af parternes payoffs 

er en konstant, som f.eks. 100%, når 2 parter forhandler om fordeling af en sum penge,  er dette 

ikke tilfældet i vores analyse pga. det asymmetriske aspekt (parternes respektive 

forhandlingsstyrker). Den klassiske symmetriske version af Nashs forhandlingsmodel er derimod et 

constant sum game. 

 

Derudover afgrænser vi os i afhandlingen fra den ekstensive form af spilet, fordi den strategiske 

form er passende at anvende, når spillernes valg foretages én gang og samtidig36 i modsætning til på 

skift.  

 

Vi afgrænser os også fra Stevel Shavell’s retsøkonomiske teori om licensaftaler i Foundations of 

Economic Analysis of Law37, eftersom genstanden for vores analyse ikke er, hvorvidt 

patentrettigheder er optimale, men derimod, hvilken profitfordeling og dermed royalty, der er 

optimal mellem 2 parter, da det er profitfordeling, der er centralt ved anvendelse af Profit Split-

metoden. Derigennem søger vi at bestemme, om uafhængige parter vil forhandle sig frem til en 

profitfordeling i overensstemmelse med Profit Split-metoden, hvilket vil tale for, at der er tale om 

en profitallokering i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 28. 
37 Shavell, Steven (2004): Foundations of Economic Analysis of Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England. 
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UDVIKLING OG TENDENSER I INTERNATIONAL 
SKATTEPOLITIK:  
 
Det har været en international tendens igennem de seneste år, at flere lande vælger at indføre en 

lang række specifikke lovfæstede værnsregler for at forhindre udhuling af sit skattegrundlag. Flere 

lande har eksempelvis indsnævret CFC-reglernes anvendelsesområde, hvilket udover EU-

domstolens afgørelse C-196/04 Cadbury Schweppes38, skyldes den internationale skattekonkurrence 

mellem landende, herunder landenes ønske om at tiltrække udenlandske investorer.39  

 

Multinationale koncerner udgør et væsentligt fokuspunkt i den internationale skattepolitik, da 

multinationale koncerner opererer på internationalt plan og dermed har tilknytning til forskellige 

skattesystemer. Dette giver multinationale koncerner mulighed for at drage fordele af de forskellige 

skatteregler, hvilket styrkes igennem en række nationale staters særlige gunstige skatteordninger 

med henblik på at tiltrække multinationale koncerners mobile aktiviteter. Samtidig risikerer 

koncernerne også at komme ud for dobbeltbeskatning. Det er almindeligt antaget, at der ofte er tale 

om store summer, som indgår i multinationale koncerners skatteplanlægning, selvom der er stor 

usikkerhed omkring den økonomiske effekt af skatteplanlægningen.40 En undersøgelse af 500 

børsnoterede amerikanske virksomheder illustrerer, at forholdet mellem selskabernes markedsværdi 

og bogførte nettoaktiver allerede i perioden fra 1997 til 2001 har udviklet sig fra 1:1 til ca. 6:1, 

hvilket skaber belæg for, at de største planlægningsmuligheder er tilknyttet indkomsten fra 

immaterielle aktiver.41 Den internationale skattekonkurrence indebærer, at mange nationale stater 

igennem de senere år har valgt at sænke selskabsskattesatsen. Denne adfærd betegnes bl.a. som race 

to the bottom, hvilket indebærer, at de nationale stater driver et kapløb om at drive hinandens 

selskabsskattesatser ned. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at der blandt OECD-medlemslandene 

har været et fald i den gennemsnitlige selskabsskattesats fra 32, 6 % i 2000 til 25,5 % i 2013.42  

                                                
38 C- 196/04 Cadbury Schweppes af 12. september 2006 
39 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 
Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 100 
40 Skatteministeriet: Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely, 2014, s. 38 
http://www.skm.dk/media/1128290/Rapport-skattely-2014.pdf 
41 Wittendorf, Jens 2003, ”Skatteplanlægning og transfer pricing” Skat Udland, 2003, 53 s. 2 
42 Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag. s. 267 
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Dette har også haft betydning for et højtskatteland som Danmark (et af Europas højest beskattede 

lande)43, der i slutningen af 1980´erne havde en selskabsskattesats på 50 %, mens den i 2016 er 

faldet til 22%.44  

 

Skattekonkurrencen kan have skadelige konsekvenser, da denne oftest er rettet mod at tiltrække 

udenlandske mobile indkomster på bekostning af de andre staters skatteprovenu. I den forbindelse 

spiller lavskattelande, som også betegnes skatteoaser, skatteparadis, skattely mv., en væsentlig rolle 

for de multinationale koncerners skatteplanlægning. På engelsk anvendes udtrykket tax havens af 

OECD, hvilket defineres som:  

 

”A  juristiction that actively makes itself available as a jurisdiction for the avoidance of tax that 

would otherwise be paid in relatively high tax countries”45 

 

Lavskattelande er bl.a. kendetegnet ved, at der er lav eller ingen beskatning, bankhemmelighed, 

manglende udveksling af informationer, manglende gennemsigtighed og ingen betydelig aktivitet.46  

Der er udarbejdet diverse lister over lavskattelande, hvoraf det fremgår, at EU-lande som Tyskland 

og Storbritannien står højt på listen.47 Listen tager udgangspunkt i landendes hemmeligholdelse af 

oplysninger og omfanget af offshore aktiviteter.  

 

Endvidere har flere lande forsøgt at tiltrække indkomst fra immaterielle aktiver fra øvrige lande, 

hvilket eksempelvis omfatter Storbritanniens og Hollands regler om patent boxes og innovation 

boxes, som medfører en reduceret skatteprocent på indkomsten fra immaterielle aktiver (royalties).  

Samtidig forsøger flere lande at dæmme op for skatteplanlægningen i forbindelse med placering af 

indkomst fra immaterielle aktiver ved at indføre særlige værnsregler til beskyttelse af landets 

skatteprovenu.  

 

                                                
43 ABCepos. 2017 ” Danmark har OECDs højeste skattetryk”: https://www.cepos.dk/abcepos/danmark-har-oecds-hoejeste-skattetryk 
besøgt d. 17.2.2017 
44 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 
Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 267 
45 jf. Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 
Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 32, som henviser til OECD Rapport. 1996 
“Controlled Foreign Company legislation” s. 15 
46 OECD 2009:”Countering Offshore Tax Evasion: Some Questions and Answers”, OECD Publishing s. 11 
https://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf 
47 Financial Secrecy Index. 2015 ”Financial Secrecy Index”: http://www.financialsecrecyindex.com/ besøgt d. 13.4. 2017 
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VÆRNSREGLER:  
 
Danmark har indført en lang række værnsregler for at modvirke skatteunddragelse. I kontekst af 

afhandlingens 3 problemstillinger er CFC-bestemmelsen i SEL § 32 særlig relevant i forbindelse 

med royaltydefinitionen, herunder identificering af royalties, mens LL § 2 i kontekst af 

afhandlingens problemstillinger har relevans for selve værdiansættelsesspørgsmålet og skal 

overholdes i forbindelse med omkostningsfordelinger, som gennemgås i forbindelse med 

mobilitetsproblematikken nedenfor.  

 

Det følgende afsnit vil indledningsvis kort præsentere de to værnsregler og derefter redegøre for 

samspillet mellem disse. Herefter foretages en gennemgang af, hvordan de kan supplere hinanden, 

selvom der er tale om to forskellige regelsæt med forskellige formål.  

 

Baggrund og formål for CFC-regler  

 

CFC-reglen indebærer, at et moderselskab skal medregne den positive indkomst oppebåret af et 

datterselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. SEL § 32, stk.1, hvis de nærmere 

betingelser i SEL § 32, stk.1, nr. 1-4 er opfyldt og undtagelserne i SEL § 32, stk. 2 ikke finder 

anvendelse. Dette gælder selvom datterselskabet ikke har udloddet udbytte til aktionæren 

(moderselskabet).  

 

I internationale sammenhænge er CFC en forkortelse for Controlled Financial Company, og finder 

normalt kun anvendelse, hvis selskabet er kontrolleret af aktionæren og er hjemmehørende i 

udlandet.48  Terminologien Financial Company blev slået fast i EU-domstolens afgørelse i sag C- 

196/04 Cadbury Schweppes, da den tidligere terminologi Foreign Company blev anset for at udgøre 

forskelsbehandling og dermed være i strid med EU-retten.  

 

EU-domstolens afgørelse i sag C-196/04 Cadbury Schweppes har haft en meget stor indvirkning på 

de nuværende CFC-regler i en række medlemslande inden for EU, herunder Danmark.  

                                                
48 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 
Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 19 
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De danske CFC-regler blev væsentlig ændret i forbindelse med vedtagelsen af L 213 (2006/2007)49 

efter Cadbury Schweppes afgørelsen således, at indkomsten i datterselskaberne hjemmehørende i 

andre medlemsstater undtages, når der ikke er tale om rent kunstige arrangementer.  

 

Hvis der ikke eksisterer effektive CFC-regler i et givet land, vil det være væsentligt lettere for 

skatteydere at reducere skattebyrden i domicillandet ved at etablere et datterselskab i et 

lavskatteland, som kan erhverve mobil indkomst, herunder indkomst fra immaterielle aktiver 

(royalties).  Muligheden for at reducere skattebyrden i aktionærens domicilland afhænger 

hovedsageligt af to forhold. Som det første kan det bemærkes, at det er et almindeligt og 

internationalt udgangspunkt, at et udenlandsk (datter)selskab udgør et selvstændigt skattesubjekt 

seperate entity approach, og selskabets indkomst derfor ikke undergives løbende beskatning i det 

land, hvor aktionæren (moderselskabet) er hjemmehørende50.  Dette indebærer, at et datterselskab i 

udlandet under normale omstændigheder kun vil være skattepligtigt i sit eget domicilland, hvis 

datterselskabet oppebærer indkomst, som hidrører fra kilder i aktionærens domicilland, og som 

beskattes i aktionærens domicilland ud fra et territorialindkomstprincip. Dette princip indebærer, at 

det pågældende land alene beskatter indkomst hidrørende fra kilder/aktiviteter, der hidrører fra 

landet.  

 

Derudover vil skatteyderen kun have incitament til at placere mobil indkomst i et udenlandsk 

datterselskab, såfremt beskatningen (dvs. den effektive skattesats) af det udenlandske datterselskab 

er lavere end beskatningen i aktionærens (moderselskabets) domicilland.   

 

Hvis beskatning af passiv indkomst udskydes eller omgås/undgås, kan det medføre en udhuling af 

skattebasen i moderselskabets domicilland og dermed tab af skatteprovenu, hvilket kan 

nødvendiggøre, at aktionærens domicilland enten må reducere sine offentlige udgifter eller foretage 

en forhøjelse af beskatningen af ikke-mobile indkomster51 (dvs. forhøje de offentlige indtægter).  

 

                                                
49 L 213 (2006/2007): L 213: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove. (CFC-beskatning og 

indgreb mod kapitalfonde m.v.). Lov nr. 540 af 6/6 2007. 
50Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag, s.369 
51 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 
Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 64	
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Formål for Transfer-pricing reglerne:   
 
Transfer pricing skal sikre, at der ikke anvendes fordrejede priser (og vilkår) i kontrollerede 

transaktioner mellem selskaber inden for samme koncern, hvilket er en væsentlig udfordring i 

forhold til immaterielle aktiver, eftersom de har en særlig karakter og yderst sjældent vil være 

sammenlignelige med andre transaktioner som følge af deres ofte innovative natur.  

 

Armslængdeprincippet i LL § 2 er implementeret i dansk skatteret ved lov nr. 432 af 26.6.199852 

med senere ændringer og har sin internationale oprindelse i art. 9 i OECD’s modeloverenskomst. 

Ifølge armslængdeprincippet skal grænseoverskridende kontrollerede transaktioner afregnes til 

priser og på vilkår, som kunne være opnået mellem uafhængige parter, dvs. til markedsprisen. 

Reglerne søger således at eliminere de forvridninger, som skabes, når priser og vilkår mellem 

kontrollerede parter er anderledes end markedspris og -vilkår. Det skal bemærkes, at 

koncerndefinitionen efter SEL § 31 C er anderledes fra koncerndefinitionen i LL § 2. Hvis der er 

bestemmende indflydelse efter LL § 2, vil der også være bestemmende indflydelse efter SEL § 31 

C, da der er tale om at mindst 50% af stemmerettighederne.  

 

Sammenspillet mellem værnsreglerne i SEL § 32 og LL §2:  

 
Da regler for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler) er adresseret til relaterede parter, 

eftersom selskaberne omfattet af sådanne regler ofte er kontrolleret af en anden part, anvender 

juridiktioner ofte disse regler til at bekæmpe forvridninger i forbindelse med prissætning mellem 

relaterede parter. CFC-reglerne kan således anvendes til at indfange royaltyindkomst indtjent i et 

udenlandsk datterselskab, som muligvis ikke ville have været tjent, hvis den oprindelige prissætning 

i relation til det indkomstskabende aktiv havde været fastsat korrekt. I forhold til transfer pricing-

regler omtales CFC-reglerne derfor ofte som stopklodser. 53 Denne terminologi kan dog virke lidt 

misvisende, eftersom CFC-regler generelt ikke komplementerer transfer pricing-regler på en 

kontinuerlig måde.  

                                                
52 Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod 

tynd kapitalisering. Lov nr. 432 af 26.6.1998 
53 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 13, afsnit 21. 
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Lande, der har CFC-regler med en høj skattesats vil i stedet medføre, at visse transfer pricing- 

udfald er/bliver irrelevante for koncernen ved at fjerne den fordel, der er forbundet med transfer 

pricing-manipulation.  

 

Derfor er princippet bag CFC-regler ikke at fange indkomst fra transfer pricing-manipulation, men 

visse CFC-bestemmelser kan sommetider have denne effekt.54 I visse situationer kan CFC-regler 

være rettet mod den samme indkomst som transfer pricing regler, men det anses for usandsynligt, at 

CFC-regler eller transfer pricing-regler kan erstatte hinanden. Det skyldes, at CFC-reglerne fanger 

indkomst, som muligvis ikke vil blive fanget af transfer pricing-regler (og vice versa), således 

fanger ingen af regelsættene fuldt ud indkomsten, som det andet regelsæt har til formål at fange af 

forskellige grunde.55 

 

1. For det første ville den type af CFC-regel, der ville være mest effektiv ift. at erstatte transfer 

pricing-regler for transaktioner i den samme kontrolgruppe (mellem kontrollerede parter) 

være et ”full-inclusion”-system. Givet en passende høj skattesats, ville et sådant system, 

hvor der ikke er eksemption for indkomst, der stammer fra økonomisk aktivitet i CFC-

selskabet (og al indkomst kan derfor henregnes som CFC-indkomst), udgøre det mest 

komplette eksempel på stopklodseffekten, fordi den vil fjerne fordelen for forbundne parter 

ved at deltage i transfer pricing-manipulation. Fuld inklusion fjerner den fordel, der er 

forbundet med enhver form for intragruppe-arbitrage, fordi al indkomst fra sådanne 

transaktioner vil blive beskattet på moderselskabsniveau under et full inclusion-system. 

Partial inlcusion-systemer, især dem, der fokuserer på formel klassifikation af indkomst 

som det er tilfældet i dansk skatteret, jf. SEL § 32, fanger ofte kun transfer pricing-planer 

helt vilkårligt/tilfældigt, fordi bestemmelsen af, hvilken indkomst der kan henregnes til 

CFC-indkomst ikke stemmer overens med bestemmelsen af hvilke priser der bør kræves.56 

 

2. For det andet genopretter (eller overfører) CFC-regler kun beskatningsrettigheder til de 

stater, som ikke nødvendigvis har lidt under profitflytningen (skatteunddragelsen) i det 

omfang, CFC-regler ikke fuldt ud afskrækker BEPS.57  

                                                
54 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 13, afsnit 21. 
55 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 13, afsnit 22. 
56 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 13, afsnit 23. 
57 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 14, afsnit 24. 
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3. For det tredje vil det stadig være fordelagtigt for en multinational koncern at flytte profit 

væk fra disse højere beskattede datterselskaber, hvis skattesatsen i moderselskabets 

hjemland er lavere end skattesatsen, der gælder for nogle af datterselskaberne.58 

 

4. For det fjerde kan selskaber undgå effekten af CFC-regler ved at restrukturere/omstrukturere 

under selskaber, der er hjemmehørende i stater, der ikke har CFC-regler, eller som har lave 

skattesatser, imens de stadig kan haveadgang til de samme kapitalmarkeder. I kontrast hertil, 

kan transfer pricing-regler anvendes af alle lande, hvor økonomisk aktivitet finder sted for at 

beskytte deres egne skattebaser.59 

 

5. For det femte ville selv et full inclusion-system ikke nødvendigvis fange transfer pricing 

eller arbitragetransaktioner mellem forbundne parter, der ikke er en del af den samme 

koncern. Derfor betyder det faktum, at CFC-regler er begrænset til moderselskaber og deres 

kontrollerede datterselskaber snarere end søsterselskaber eller andre relaterede parter, som 

ikke har kontrol over hinanden, at selv, hvis stater ville skifte til full inclusion-systemer, 

ville det stadig være nødvendigt med transfer pricing-regler for at ramme de transaktioner 

der ligger udover den snævre moder-datterselskabskontekst. Med andre ord er transfer 

pricing-regler nødvendige, fordi der er visse selskaber (f.eks. de selskaber, der ikke er 

kontrolleret af skatteydere i de stater, som implementerer CFC-regler), der ikke ville være 

omfattet af CFC-regler som følge af anvendelsesområdet for sådanne regler.60 

 

Både transfer pricing-regler og CFC-regler kan anses for at være forebyggende ift. erodering af 

skattegrundlaget. Transfer pricing-regler opnår dette ved at fokusere på individuelle transaktioner 

mellem relaterede/forbundne parter, imens CFC-regler gør dette ved at fokusere på indkomst, som 

er indtjent af en kontrolleret part ifb. med transaktioner med forskellige modparter.  

Overlappet mellem disse 2 regler er således ikke præcist, og ikke al indkomst indtjent af 

udenlandske datterselskaber, som ville blive fanget af CFC-regler eller transfer pricing-regler.  

 

                                                
58 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 14, afsnit 25. 
59 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 14, afsnit 26. 
60 OECD Public Discussion Draft. BEPS Action 3.2015:” Strengthening CFC Rules”. S. 13, afsnit 27. 
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Derudover er transfer pricing-regler – selvom de har til formål at afstemme primære 

beskatningsrettigheder med værdiskabelse – ikke designet til at forebygge de udfordringer, der 

følger af flytning af indkomst til lavskattelande. Effektive CFC-regler ville dog afskrække 

skatteydere fra at flytte indkomst til udenlandske datterselskaber i lavskattelande, eller stater, der 

ikke anerkender datterselskabet i skattemæssig henseende, og de ville derfor ultimativt 

komplementere transfer pricing-regler som en ”stopklods”.  

 

Endnu en grund til at have begge regelsæt er, at denne kombination medfører 2 forskellige 

håndhævelsesinstrumenter til at bekæmpe udhuling af nationale staters skattegrundlag. CFC-regler 

og Transfer pricing reglerne kan således anses for at supplere hinanden til at opnå det samme 

formål om at forhindre udhuling af skattebasen fra to forskellige tilgange. Denne kombination af 

værnsregler giver de nationale skattemyndigheder to forskellige redskaber til håndhævelse af 

skattelovgivningen og bekæmpelse af BEPS og skaber dermed større sikkerhed mod 

skatteundgåelse.  

 

Acceptabel og uacceptabel skatteplanlægning:  
 
Det er nødvendigt, at skelne mellem hhv. acceptabel og uacceptabel skatteplanlægning, da 

multinationale koncerner som udgangspunkt har ret til at optimere koncernens skattemæssige 

betalinger. På flere områder tilbyder skattelovgivningen alternative måder at behandle en given 

transaktion som eksempelvis kan omfatte muligheden for at gennemføre skattefri omstrukturering i 

stedet for almindelig skattepligtig transaktion. Det skal bemærkes, at skatteplanlægning ikke 

nødvendigvis medfører negative konsekvenser for de nationale stater og som udgangspunkt ikke er i 

strid med skattelovgivningen. Skatteplanlægningen kan således på lovlig vis anvendes med henblik 

på at optimere koncernens skattemæssige interesser og opnå profitmaksimering. 
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Såfremt et skattesubjekt forsøger at reducere beskatningen i strid med de juridiske rammer, er der 

tale om skatteudnyttelse, hvilket inddeles i hhv61.: 

 

1) skattetænkning,  

2) skatteunddragelse og  

3) skattesvig.  

 

Skattetænkning er en lovlig form for skatteundgåelse som ikke er i modstrid med 

skattelovgivningen, hvilket kan komme til udtryk i form af koncernernes anvendelse af undtagelser 

og lempelser i skattereglerne. Skatteunddragelse er derimod ikke i overensstemmelse med 

gældende ret, som eksempelvis når der værdiansættes ukorrekt. Skattesvig er i strid med 

skattelovgivningen og har så forsætlig, vildledende og grov en karakter, at denne kan udløse 

strafansvar jf. SKL § 13. Dette kan eksempelvis omfatte koncernernes afgivelse af vildledende 

oplysninger. Afgrænsning mellem disse former for skatteudnyttelse kan være vanskelig i praksis, 

hvilket især er tilfældet ift. skatteunddragelse og grov skattesvig. I dette tilfælde må det afgørende 

for kvalificeringen være graden af viden og forsæt samt gerningens grovhed.62 Således beror 

kvalificeringen på de nærmere omstændigheder i det konkrete tilfælde. Royaltybetalinger i et 

koncernforhold, som er sat for højt, vil kunne defineres som skattesvig, såfremt koncernen bevidst 

har sat royaltybetalingen for højt samt udvist den krævede forsæt. I lyset af afhandlingens 

fokuspunkter, vil der kun lægges vægt på skatteplanlægning, som foregår i strid med de juridiske 

rammer eller søger at udnytter ”hullerne” i lovgivningen til sin egen fordel på bekostning af 

nationale staters skattegrundlag.  

I EU-regi har EU-rådet for at imødegå udhuling af skattegrundlaget den 12. juli 2016 vedtaget 

direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, Skatteundgåelsesdirektivet KOM 

(2016) 0026.  

 

                                                
61 Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag s. 270 - 271 
62 Tell, Michael mfl. 2015 ”International skatteret – i et dansk perspektiv”. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag. s. 270 
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Direktivet opfordrer til at indføre en CFC-regel, således at et EU-selskab under visse betingelser 

skal medregne indkomsten fra et datterselskab i et EU-land ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Direktiver er direkte bindende, jf. TEUF art. 288. Medlemsstaterne skal implementere 

direktivet inden den 31. december 2018.  

 

1. IDENTIFICERINGSPROBLEMATIKKEN: 
Royalties udgør en væsentlig udfordring for værnsreglerne, hvilket hovedsageligt skyldes 

vanskeligheder i forbindelse med identificering af denne type indkomst, som let kan 

omkategoriseres og skjules i form af indkomst ifb. med salg og/eller tjenesteydelser, da sådan 

indkomst behandles som aktiv indkomst efter CFC-reglerne, fordi disse indkomstformer oftest vil 

have en lavere værdi, end royalties modtaget for anvendelsen af immaterielle aktiver. Det 

immaterielle aktiv kan endvidere udgøre en integreret del af en vare eller tjenesteydelse, hvilket 

skaber væsentlige vanskeligheder ift. at identificere og separere den relevante royalty (den relevante 

CFC-indkomst) fra den resterende aktive indkomst, der kan henføres til salg af varer eller 

tjenesteydelser, og som ikke udgør en del af CFC-indkomsten.  

 

I det følgende afsnit foretages en redegørelse for grundlaget for licensaftaler. Endvidere foretages 

en analyse af royalty-begrebet med fokus på identifikationsproblematikken, herunder behandling af 

omkategoriseringsproblemer i forbindelse med royalties i en historisk kontekst.  

 

1.1 GRUNDLAG FOR ROYALTY:  
 
Rettighedshaverens patent på det immaterielle aktiv udgør en form for monopol på udnyttelse af 

aktivet, hvilket bl.a. indebærer at rettighedshaveren kan udelukke andre fra at bruge aktivet eller 

overlade udnyttelsesretten til tredjemand igennem salg (fuld overdragelse) eller licensgivning 

(delvis overdragelse). Ordet licens anvendes ofte som en samlebetegnelse for de aftaletyper, hvor en 

licensgiver overlader udnyttelsesretten til immaterielle aktiver63.  

 

                                                
63 Eriksen, Claus Hedegaard. 2007 ”Beskatning af immaterielle aktiver”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 175 
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Ofte vil licensgivning være at foretrække, da rettighedshaveren stadigvæk har en ejers fulde råden 

over det immaterielle aktiv med de i licensaftalen fastsatte indskrænkninger. Licenstageren skal 

betale licensgiveren et vederlag, benævnt royalty, for at kunne anvende de af licensaftalen 

omfattede rettigheder.  

1.2 DEFINITIONEN FOR ROYALTYINDKOMST OG IMMATERIELLE 
AKTIVER:  
 
Definitionen af CFC-indkomsten, og herunder definitionen af royalty, spiller en afgørende rolle for 

effektiviteten af værnsreglerne. Det kan være vanskeligt at fastlægge en klar definition af begrebet, 

da der er tale om aktiver af uhåndgribelig og ofte unik karakter.  

 

Det fremgår af SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 1. pkt., at følgende betalinger skal indgå i CFC-indkomsten i 

form af royalties:  

 

”betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende 

immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver” 

 

Det fremgår endvidere af SEL § 32, stk. 5, nr. 6, pkt. 3, at begrebet immaterielle aktiver omfatter: 

  

”enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, 

ethvert patent, varemærke eller mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller 

fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige 

erfaringer” 

 

Det fremgår af bemærkninger til lovforslag 99 (2001/2002- 2.samling) – Lov nr. 313 af 21.5.2002, 

at der er tale om en udtømmende definition, og at denne afgrænsning følger art. 12, stk. 2 i OECD’s 

modeloverenskomst. Nedenfor vil kommentarerne til modeloverenskomsten således også blive 

inddraget i det omfang, det vurderes relevant. Samtidig er definitionen af immaterielle aktiver i 

CFC-reglerne lidt anderledes fra den generelle og brede definition af immaterielle aktiver i dansk 

skatteret, som findes i AFL § 40, stk.1.64  
                                                
64 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 

Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013, s. 221 
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Dette skyldes at definitionen i CFC-reglerne alene omfatter de lovbestemte immaterielle aktiver 

dvs. aktiver omfattet af speciallovgivning og knowhow. Goodwill kan således ikke henregnes som 

royaltyindkomst i medfør af definitionen i SEL § 32, stk. 5, nr. 6. Hovedårsagen til dette kan være, 

at CFC-indkomsten udgøres af mobile indkomster, der let kan flyttes på tværs af grænserne og 

goodwill ikke kan betragtes som mobil indkomst, medmindre det vedrører en finansiel 

virksomhed.65  

 

Der hersker forskellige synspunkter ift., hvorvidt en snæver eller en bred definition er mest 

hensigtsmæssig. I en artikel af Møllin Ottosen og Jørn Vestergaard-Jensen, som er gengivet i SU 

2002.6766, fremhæves det, at den relativt snævre definition af immaterielle aktiver menes at være 

meget passende, da immaterialrettigheder og knowhow er særligt ”mobile”, hvilket medfører, at 

statskassen kan have behov for en værnsregel mod udflytning af disse.67 Det er en forudsætning for 

effektive værnsregler, at royaltydefinitionen er så præcis som muligt, da en snæver eller bred 

definition kan medføre uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med identificering. Artiklens 

budskab fortolkes således, at definitionen af immaterielle aktiver kun bør omfatte særligt ”mobile 

aktiver”, således at definitionen ikke er for bred, da en bred eller ikke-udtømmende definition vil 

gøre det væsentligt sværere at identificere det immaterielle aktiv. Hvis definitionen på immaterielle 

aktiver er upræcis eller alt for bred, vil identificeringen af royaltyindkomsten hidrørende fra aktivet 

blive yderligere kompliceret. Hvis definitionen af immaterielle aktiver er for snæver, vil det blive 

lettere for multinationale koncerner at flytte den underliggende indkomst til lavskattelande, da flere 

immaterielle aktiver og royaltyindkomst fra disse ikke vil være omfattet af definitionen, og dermed 

CFC-reglerne. 

 

Royaltydefinitionen i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 1. pkt. finder ikke anvendelse for så vidt angår 

betalinger fra selskaber, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. SEL § 31 C (dvs. 

uafhængige parter) i forbindelse med anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver, 

som er foranlediget af datterselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksomhed jf. § 32, stk. 5, nr. 

6. 2. pkt.  

                                                
65 Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.D.4.1.: ”CFC-beskatning og goodwill” 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2167637&vId=0 besøgt d. 1.12.2016 
66 Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.D.4.1.: ”CFC-beskatning og goodwill” 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2167637&vId=0 besøgt d. 1.12.2016 
67 Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.D.4.1.: ”CFC-beskatning og goodwill” 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2167637&vId=0 besøgt d. 1.12.2016	
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Dette indebærer, at royaltybetalinger hidrørende fra datterselskabets selvudviklede immaterielle 

aktiver, ikke skal medregnes til CFC-indkomsten, hvis denne er modtaget fra tredjemand. 

Undtagelsen omfatter ikke koncerninterne royalties, da det skal undgås, at der foretages 

koncernintern skatteplanlægning ved at udflytte forsknings- og udviklingsaktiviteter. I den 

forbindelse kan det bemærkes, at datterselskabets oparbejdede immaterielle aktiver gennem 

kontraktforskning og omkostningsfordelingsaftaler68 er sidestillet med datterselskabets egen 

forsknings- og udviklingsaktivitet.  

 

Dette kan endvidere bekræftes ved, at det i Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og 

andre skattelove fra 1. februar 2007 blev forslået at skærpe bestemmelsen således, at 

undtagelsesbestemmelsen kun skulle finde anvendelse, hvis de immaterielle aktiver alene var 

oparbejdet af datterselskabet. Denne stramning blev ikke medtaget i det endelige lovforslag L 213 

(2006/2007). Dette kan formentlig skyldes, at det indenfor forskning- og udvikling er almindeligt at 

købe eller licensere forskningsarbejde eller outsource noget af udviklingen til 3.mand, og en 

stramning derfor ville betyde, at alle royaltybetalinger skulle medregnes. Det fremgår af 

royaltybestemmelsen i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, at undtagelsen ikke gælder for tab og fortjeneste ved 

egentlige afståelser af immaterielle aktiver til 3. Mand,69 men alene for anvendelsen af eller retten 

til at anvende immaterielle aktiver dvs. royalties. Dette indebærer, at fortjeneste og tab ved 

datterselskabets afståelse altid medregnes til CFC-indkomsten. Art. 12, stk. 2’s brug af ordet 

”betaling” er meget bred, da det betyder opfyldelse af en forpligtelse til at stille midler til rådighed 

for en kreditor på den måde, det følger af kontrakt eller sædvane jf. kommentarerne til art. 12, stk. 

2, pkt. 8.3.  

 

På baggrund af dette er det af væsentlig betydning, at fastlægge sondringen mellem delvis- og 

fuldstændig overdragelse. Følgende afsnit søger således en analyse af sondringen mellem de to 

overdragelsesformer.  

 

                                                
68 Omkostningsfordelingsaftaler er en særlig kontraktlig aftale mellem to eller flere selskaber, som indskyder aktiver i transaktionen, 

om at dele omkostninger og risici forbundet med udvikling, produktion eller anskaffelse af immaterielle og materielle aktiver eller 

tjenester med en forventning om, at det vil skabe fordele for de enkelte selskabers deltagere jf. OECD´s Transfer pricing guidelines. 
69 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 

Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013. s. 224 
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1.3 SONDRING MELLEM DELVIS- OG FULDSTÆNDIG OVERDRALSE:  
 
Det er væsentligt at sondre mellem delvis og fuldstændig overdragelse, hvilket både skyldes, at den 

skattemæssig behandling af royalties og afståelse er forskellige og undtagelsesbestemmelsen i SEL 

§ 32, stk.5, nr.6, 1. pkt om at betalinger fra ikke-koncernforbundne parter ikke medtages i CFC-

indkomsten.  

 

Delvis overdragelse foreligger, når betalingerne ydes for retten til at anvende det immaterielle aktiv, 

der er beskyttet. I de tilfælde, hvor vederlaget er erlagt for overdragelsen af den fulde ejendomsret 

vil betalingen derimod blive anset for afståelsesvederlag.70 Der vil dog være tilfælde, hvor det kan 

være svært for skattemyndighederne at vurdere hvorvidt der er tale om delvis eller fuldstændig 

overdragelse. Når der er tale om en delvis overdragelse vil licensgiveren være indkomstskattepligtig 

af det fulde royaltybeløb jf. SL § 4, mens der i forbindelse med overdragelsen af ejendomsretten 

alene er skattepligt af en eventuelt konstateret fortjeneste jf. AFL § 40, stk.6. Hvorvidt der 

foreligger en licens eller overdragelse af ejendomsret må vurderes på baggrund af den konkrete 

aftale mellem parterne.71  

 

På nogle områder kan det være svært at afgrænse henholdsvis delvis- og fuldstændig overdragelse.72 

En tidsubegrænset brugsret kan efter omstændighederne anses for en overgang af ejendomsretten. 

Samtidig vil løbende betalinger oftest give en formodning om, at der foreligger en licensaftale, men 

disse kan også være tegn på en afdragsvis betaling ved kreditsalg. Software betragtes almindeligvis 

som et særlig vanskeligt område i forbindelse med sondring mellem licens og fuldstændig 

overdragelse, hvilket også fremgår af art.12 i modeloverenskomsten, som behandles i nedenstående 

afsnit om kvalifikationsproblemer.  

 

 

 

 

                                                
70 Eriksen, Claus Hedegaard. 2007 ”Beskatning af immaterielle aktiver”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 177 
71 Eriksen, Claus Hedegaard. 2007 ”Beskatning af immaterielle aktiver”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 177 
72 Modeloverenskomstens kommentarer til art.12 behandler de oftest forekommende vanskeligheder, herunder transponder leasing og 
ICS-udstyr (pkt. 9.1), Roaming aftale 8 (pkt. 9.2), radiofrekvens (pkt. 9.3), lejefilm (pkt. 10), mønster, modeller og tegninger (pkt.10, 
2), knowhow samt sondring mellem knowhow og tjenesteydelser (pkt.11- 11.6),		
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1.4 KVALIFIKATIONSPROBLEMER:  
 
Vurderingen af CFC-indkomsten har i praksis altid været meget vanskelig i forbindelse med 

afgrænsning af datterselskabets royalties fra visse andre typer af indtægter, herunder især når det 

immaterielle aktiv udgør en del af en varer eller tjenesteydelse, som også kaldes ”pakkehandel”, 

hvilket kan skabe vanskeligheder for identifikationen af royaltyindkomsten. Samtidig udgør 

kvalifikationsproblemer også en væsentlig problematik for transfer pricing-reglerne, da 

værdiansættelsen er forbundet med væsentlig vanskeligheder og usikkerheder, når det immaterielle 

aktiv indgår som en integreret del af en vare eller tjenesteydelse.  

 

Hvorvidt der foreligger en omkvalifikation må afgøres på baggrund af en samlet vurdering af alle 

relevante omstændigheder i en konkret sag. Det er svært at fastlægge nøjagtige retningslinjer for 

vurdering af omkvalfikationer, da immaterielle aktiver oftest har en unik karakter. Som 

udgangspunkt vil der typisk foreligge en omkvalifikation, når selskabets aktiviteter afviger 

væsentligt fra de aktiviteter, som sædvanligvis udføres af uafhængige selskaber indenfor samme 

branche. Da det er vanskeligt at værdiansætte ”pakkehandler”, kan de enkelte elementer udskilles til 

seperate armslængdetests, og der kan således foretages en særskilt værdiansættelse af indkomsten 

fra salg og tjenesteydelser og royaltyindkomsten73. I praksis er det en stor udfordring, da den 

samlede værdi af en ”pakke” dvs. værdien af det immaterielle aktiv integreret i et produkt vil ofte 

være væsentlig højere end værdien af de enkelte elementer. Problematikken skyldes endvidere, at 

der sjældent vil være et sammenligningsgrundlag.  

 

I OECD´s guidelines for transfer pricing74 omtales ”unikke og værdifulde” immaterielle aktiver, der 

beskrives som aktiver der ikke er sammenlignelig med andre immaterielle aktiver anvendt af eller 

som er til rådighed for parter der indgår i sammenlignelige transaktioner. Samtidig forventes 

indkomsten gereneret fra unikke og værdifulde immaterielle aktivers brug i forretningsaktiviteter at 

være højere end sammenlignelige transaktioner, der ikke er i besiddelse af disse immaterielle 

aktiver.  

 

 

                                                
73 Wittendorf, Jens. 2007 ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Skat Udland 2007, 292, s. 12 
74 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 70 afsnit 6.17	
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Disse kvalifikationsproblemer er også relevante, når to eller flere immaterielle aktiver bliver 

kombineret på en sådan måde, at det er svært at adskille værdien og/eller den relevante indkomst fra 

aktiverne. Det forekommer ofte i teknologiske- og farmaceutiske brancher, at et produkt er 

integreret af flere immaterielle aktiver eller en videreudvikling af et eksisterende immateriel aktiv. 

Dette kan være særligt kompliceret, da værdien af flere immaterielle aktiver i kombination er 

væsentlig højere end deres værdi hver for sig. Således vil royaltyindkomsten fra immaterielle 

aktiver være væsentlig højere, når de kombineres.  

 

I forbindelse med computersoftware og øvrige højteknologiske brancher, kan det være vanskeligt at 

klassificere betalinger, der modtages som vederlag, da den hastige teknologiske udvikling spiller en 

stor rolle. Af denne årsag blev kommentarerne i modeloverenskomsten ændret i 1992 for at 

tydeliggøre principperne for klassifikationen. Samtidig blev punkterne 12-17 ændret i 2000 for at 

uddybe analysen af, hvorledes fortjeneste ved erhvervsmæssig virksomhed skal adskilles fra 

royalties i forbindelse med transaktioner med computersoftware. I kommentarerne til OECD’s 

modeloverenskomst bemærkes det, at denne ændring i de fleste tilfælde ikke vil føre til et andet 

resultat.  

 

Software kan beskrives som et program, eller en serie af programmer, der indeholder instruktioner 

til en computer, og som erhverves enten til funktionel brug for computeren eller til opfyldelsen af 

andre opgaver.75 Den kan både være standardiseret med en lang række anvendelsesmuligheder eller 

være specialfremstillet til den enkelte bruger og kan både overføres som en integreret del af 

computerhardware eller i en uafhængig form, der kan anvendes i forskellige hardware.  

Overførsler af rettigheder i relation til software kan ske på forskellige måder, herunder i form af 

overdragelse af de samlede rettigheder til den i et program indeholdte copyright til salg af et 

produkt, der er underlagt restriktioner i forbindelse med anvendelsen. Samtidig kan vederlaget, der 

betales for anvendelsen også antage mange forskellige former. Disse faktorer gør det oftest meget 

vanskelligt at trække grænsen mellem softwarebetalinger, der bør anses som royalty og andre 

former for betalinger der falder uden for definitionen.  

 

 

                                                
75 OECD´s Modeloverenskomst (2014) - med kommentarer, 6. Udgave, 1.oplag. Karnov Group Denmark s. 205 pkt.12.1.  
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Betalinger for software i henhold til blandede kontrakter, skaber væsentlige vanskeligheder for 

afgrænsningen. Dette kan eksempelvis omfatte salg af computerhardware med indbygget software 

og retten til at anvende softwaren samt en serviceydelse i forbindelse med salget. 

Skattemyndigheder har desuden mulighed for at opdele det samlede vederlag på baggrund af aftalen 

indgået mellem parterne eller ved en rimelig fordeling, hvorefter salg af varer, royalty og/eller 

tjenesteydelsen undergives skattemæssig behandling. Disse principper for betalinger i forbindelse 

med software finder også anvendelse for andre transaktioner vedrørende digitale produkter.  

 

Betalinger for brugsretten til software kan under visse omstændigheder behandles som royalties og 

dermed indgå i CFC-indkomst. Dette fremgår bl.a. af Ligningsrådets afgørelse i SKM2001.522. 

LR76 før indførelsen af den nuværende objektiviserede definition af royaltyindkomst. Sagen 

vedrørte omstrukturering af en koncern, hvor aktierne i et selskab A hjemmehørende på øerne Turks 

og Caicos Islands påtænktes overdraget til et dansk selskab B. Selskab A’s aktiviteter bestod i at 

udvikle og sælge computersoftware samt udføre visse serviceydelser i forbindelse med anvendelse 

af softwaren. Ligningsrådet fik forelagt spørgsmålet om, hvorvidt indtægter, der udgjorde vederlag 

for udstedelse af brugsret til computersoftwaren og udførelse af serviceydelser i forbindelse med 

anvendelsen af computersoftwaren kunne anses for CFC-indkomst. Disse sager er særlig 

komplekse, da flere IT-relaterede selskaber indgår kontrakter med andre selskaber, hvori der både 

indgår computersoftware og en form for integreret serviceydelse, hvilket vanskelliggør adskillelsen 

af de to elementer.  

 

I den omtalte sag indgik selskabet A brugsaftaler med tredjemand, der mod vederlag ville opnå 

tidsbegrænsede brugsrettigheder til den udviklede computersoftware og ville som en integreret del 

af brugsaftalen påtage sig en løbende forpligtelse til at yde service i forbindelse med den relevante 

software. Kontrakten for softwaren og serviceydelsen var opgjort samlet. Ligningsrådet henviste i 

den forbindelse til den daværende bestemmelse i SEL § 32, hvorved det lovfæstedes, hvornår et 

udenlandsk selskab måtte antages at drive finansiel virksomhed. Det anførtes i bemærkninger til 

lovforslag nr. 118 i 1995/96, at "Som typiske eksempler på finansielle aktiver kan nævnes 

fordringer, aktier, patenter og licenser m.v. Tilsvarende vil finansielle indtægter eksempelvis kunne 

være renter, udbytter, royalties, aktieavancer m.m.". 

                                                
76 SKM2001.522.LR af 18. september 2001: ” Tvungen sambeskatning - vederlag for brugsret”: 
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=142109&vId=0 
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Ligningsrådet supplerede endvidere med cirkulære nr. 82 af 29/5 1997, pkt. 7.2.4, hvoraf det 

fremgik at et patent som virksomheden selv har udviklet, og som ikke generer royaltyindtægter 

igennem andres udnyttelse af patentet, vil ikke have status som finansielt aktiv. Således blev 

begrebet finansiel virksomhed fortolket således, at det omfattede royaltyindtægter erhvervet i kraft 

af andres udnyttelse af immaterielle rettigheder.   

Ligningsrådet fastslog således, at et datterselskabs indtægter skulle anses som finansielle indtægter i 

henhold til dagældende SEL § 32. Da vederlaget i disse tilfælde dækker over forskellige 

serviceydelser i forbindelse med softwaren, skal der foretages en opdeling af indkomsten fra 

software og serviceydelse. Det skal bemærkes, at denne sag omhandlede CFC-regler før 

ikrafttrædelsen af L 99 (2001/2002 – 2. Samling), hvorefter CFC-indkomsten blev objektiviseret 

igennem en oplistning af CFC-indkomster. Vedtagelsen af L 99 (2001/2002 – 2. Samling) – lov nr. - 

313 af 21. Maj 2002 medførte store ændringer af CFC-reglerne, som efterfølgende har undergået 

flere justeringer. I forbindelse med indkomstbetingelsen blev der i SEL § 32, stk. 5 indsat en 

udtømmende liste over indtægter og udgifter der skulle indgå i (netto) CFC-indkomsten. 

Indkomstbetingelsen indebærer, at CFC-reglerne kun finder anvendelse, hvis datterselskabets CFC-

indkomst i indkomståret udgør mere end halvdelen af den samlede skattepligtige indkomst. Disse 

CFC-indkomsttyper hidrører alle fra mobile indkomstarter, som let kan flyttes over landegrænserne. 

Det skal bemærkes, at den nuværende definition i SEL § 32, stk. 5, nr. 6 er bredere end definitionen 

i alle tidligere lovændringer og omfatter også ophavsrettigheder, hvilket medfører, at den 

nugældende definition af royaltyindkomst i CFC-reglerne ikke er identisk med definitionen i KSL § 

65C, stk. 4.  

Det kan i øvrigt bemærkes, at hvis sagen havde været forelagt efter de nugældende CFC-regler, 

ville det udenlandske datterselskabs indkomst ikke blive omfattet af CFC-indkomsten jf. SEL § 32, 

stk.6, 2 pkt., da der var tale om koncerneksterne transaktioner. Hvis der derimod var tale om 

koncerninterne transaktioner, ville datterselskabets indkomst også medregnes efter nugældende 

regler.  
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Endvidere kan nævnes Ligningsrådets afgørelse i SKM2001.187.LR af 20. februar 200177 om 

”Tvungen sambeskatning - finansiel virksomhed”, som også er fra tiden før vedtagelsen af L99 

(2001/2002 – 2. samling).  

I denne sag blev Ligningsrådet anmodet om at bekræfte, at et udenlandsk selskabs aktiviteter ikke 

var af finansiel virksomhed som defineret i SEL § 32. I den forbindelse henvises også til cirkulære 

nr. 82 af 29.maj 1997, pkt. 7.2.4 om at kapitalafkast omfatter bl.a. renteindtægter, udbytte, 

aktieavancer, kursgevinster på værdipapirer, royalties og indtægter fra finansiel leasing. Sagen 

omhandlede et vederlag for anvendelse af en brugsret, som betalingsmodtageren, der var et 

udenlandsk datterselskab, havde til et telekommunikationssystem. Told- og Skattestyrelsen 

betragtede ikke disse betalinger som royalties med henvisning til det snævre royaltybegreb i KSL § 

65 C, stk. 4 og indtægterne blev anset som tilslutnings- og forbrugerafgifter. Efter styrelsens 

opfattelse blev indtægterne ikke anset som royaltyindtægter eller indtægter ved finansiel leasing og 

således heller ikke som finansiel indkomst jf. dagældende SEL § 32Efter indførslen af SEL § 32, 

stk. 5, nr. 6 har KSL § 65 C, stk. 4 ikke relevans i international skatteretlig henseende.78  

Set i et historisk perspektiv har definitionen af CFC-indkomsten været meget omdiskuteret i 

forbindelse med fastlæggelse af royaltyindkomsten i tilfælde, hvor det immaterielle aktiv indgår 

som en højtintegreret del af en vare eller tjenesteydelse. Da indtægten fra varer og tjenesteydelser 

anses som aktiv indkomst under CFC-reglerne, indgår disse indkomstkategorier ikke i CFC-

indkomsten. Definitionen af CFC-indkomst blev foreslået udvidet i Forslag til Lov om ændring af 

selskabsskatteloven og andre skattelove fra 1. februar 2007, således at salgsindtægterne i 

forbindelse med patenterede produkter blev medtaget i CFC-indkomsten. Således var hensigten at 

modvirke koncernens forsøg på at undgå CFC-beskatningen ved at omkategorisere indkomsten fra 

royalties i form af indkomst fra salg af varer eller tjenesteydelser, som har en væsentlig lavere 

værdi. Det fremgår af det endelig lovforslag L 212 (2006/2007), at stramningen ikke blev vedtaget.  

 

                                                
77 SKM2001.187.LR af 20. februar 2001: ”Tvungen sambeskatning - finansiel virksomhed” 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=110075&vid=0 
78 Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, Ph.d.-afhandling, Juridisk Institut, 

Copenhagen Business School, 31. januar 2013, 1. udgave (2013), Ph.d. Serie 16.2013. s. 223-225 
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BEPS Public Discussion Draft for action 3 om effektive CFC-regler præsenterer et forslag79, der på 

flere punkter minder om Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove fra 

1. februar 2007, som ikke blev vedtaget. Forslaget i action 3 indebærer, at de nationale CFC-regler 

med fordel kan behandle indkomst fra salg og tjenesteydelser som aktiv indkomst, medmindre 

indkomsten hidrører fra en associeret part eller skyldes CFC-selskabets manglende substans til at 

indtjene indkomsten.  

 

Ifølge forslaget kan de nationale CFC-regler definere indkomsten indtjent fra relaterede parter på 

mindst 3 måder:  

i. indkomst faktisk betalt af en relateret part,  

ii. denne indkomst (i) + indkomst fra salget af en vare, der oprindeligt er købt fra en relateret 

part, eller  

iii. det kunne være endnu bredere og inkludere al den indkomst (i + ii) samt også inkludere 

indkomst fra varer, som blev udviklet i forening med en relateret part. 

I praksis vil dette ikke kunne afhjælpe de primære omkvalificeringsproblemer, eftersom der 

stadigvæk skal skelnes mellem royaltyindkomst og indkomst fra varer og tjenesteydelser.  

 

CFC-regler kan tænkes at være mere effektive, hvis de eliminerer denne skelnen mellem indkomst 

fra salg og tjenesteydelser og indkomst fra immaterielle aktiver, således at al indkomst fra salg og 

tjenesteydelser behandles som passiv indkomst (CFC-indkomst), medmindre CFC-selskabet har 

deltaget i de substantielle aktiviteter, herunder udviklingen af det immaterielle aktiv, som har været 

nødvendig for at indtjene indkomsten. Dette er en meget bred definition af CFC-indkomsten, 

selvom den kan være relevant i forbindelse med en af hovedudfordringerne for CFC-reglerne, da 

det er vanskelligt at differentiere mellem royaltyindkomsten fra immaterielle aktiver og indkomsten 

fra salg og tjenesteydelser. Denne tilgang kunne forventes at medføre, at multinationale koncerner 

ikke længere ville kunne undgå CFC-beskatning ved at behandle indkomsten fra immaterielle 

aktiver som indkomst fra salg og tjenesteydelser.  

 

 

 

                                                
79 OECD Public Discussion Draft 2015. BEPS Action 3:”Strengthening CFC Rules” OECD Publications, s. 44 
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På den anden side kan en sådan tilgang medføre, at indkomst vil blive anset for at være passiv 

indkomst i langt højere grad, end det er hensigtsmæssigt, således at CFC-reglerne vil finde 

anvendelse på situationer, hvor det ikke er relevant, dvs. hvor der ikke er tale om placering af passiv 

indkomst i udlandet, men hvor indkomsten (værdien) i stedet rent faktisk er skabt i CFC-landet, 

hvor datterselskabet er hjemmehørende. 

DELKONKLUSION: 
 
På baggrund af analysen af royalty-begrebet kan det konkluderes, at objektivisering af CFC-

indkomsten efter ikrafttrædelsen af L 99 (2001/2002 – 2. Samling), – lov nr. - 313 af 21. Maj 2002, 

har medført en mere klar definition af CFC-indkomsten, som udgør en udtømmende liste over 

indtægter og udgifter som skal medgå i CFC-indkomsten.  

 

Identifikation af royaltyindkomsten udgør dog stadig en væsentlig udfordring grundet 

omkategoriseringsproblemet, som fortsat udgør en stor barriere i forbindelse med højtintegrerede 

produkter. I disse tilfælde indgår immaterielle aktiver som en integreret del af en vare eller en 

tjenesteydelse, hvilket skaber vanskeligheder i forbindelse med afgrænsning af datterselskabets 

royalties fra visse andre typer af indtægter. Identificering af den relevante royaltyindkomst kan også 

være en udfordring, når to eller flere immaterielle aktiver bliver kombineret på en sådan måde, at 

det er svært at adskille værdien og/eller den relevante indkomst fra aktiverne. Dette kan være 

særligt kompliceret, da værdien af flere immaterielle aktiver i kombination er væsentlig højere end 

deres værdi hver for sig.  

 

Da omkategoriseringsproblematik udgør en væsentlig udfordring for CFC-indkomsten, har BEPS 

Public Discussion Draft for Action 3 præsenteret et lovforslag, som indebærer, at de nationale CFC-

regler med fordel kan behandle indkomst fra salg og tjenesteydelser som aktiv indkomst, 

medmindre indkomsten hidrører fra en associeret part eller skyldes CFC-selskabets manglende 

substans til at indtjene indkomsten. Selvom dette på flere punkter kan løse 

omkategoriseringsproblematikken, vil en sådan tilgang dog medføre, at indkomsten vil blive anset 

for at være passiv i langt højere grad end det er hensigtsmæssigt, hvorved CFC-reglerne også vil 

finde anvendelse, når der ikke er tale omplacering af passiv indkomst. Det er derfor nødvendigt at 

definitionen af CFC-indkomsten hverken er for bred eller snæver. bred, vil identificeringen af 

royaltyindkomsten hidrørende fra aktivet blive yderligere kompliceret.  
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Hvis definitionen af immaterielle aktiver er for snæver, vil det blive lettere for multinationale 

koncerner at flytte den underliggende indkomst til lavskattelande, da flere immaterielle aktiver og 

royaltyindkomst fra disse ikke vil være omfattet af definitionen, og dermed CFC-reglerne.  

 

2. MOBILITETSPROBLEMATIKKEN: 
Da royalties kan være yderst vanskelige at identificere, er det væsentligt lettere for multinationale 

koncerner at omlægge eller flytte indkomsten fra den stat, hvor værdien af det immaterielle aktiv er 

skabt. Omplacering af immaterielle aktiver udgør formentlig den største udfordring i international 

skatteret i forhold til royalties, grundet aktivernes mobile karakter, herunder især for transfer 

pricing.80 Skatteplanlægning der involverer mobil indkomst, kaldes mobile income eller global 

earnings management i international henseende.81 Selvom immaterielle rettigheder også kan have 

stor betydning i mindre virksomheder, skaber det i særlig høj grad muligheder for multinationale 

koncerner at inddrage behandling af immaterielle aktiver i deres skatteplanlægning.82 I forbindelse 

med skatteplanlægningen kan multinationale koncerner identificere mobile indkomststrømme og 

derefter placere profit drivers i lavskattelande. I de seneste år har der i medierne været flere 

eksempler på multinationale koncerner såsom Google og Starbucks, som er blevet kritiseret for 

aggressiv skatteplanlægning, herunder placering af mobil indkomst i form af royaltybetalinger i 

lavskattelande for at minimere skattebetalingen.83  

 

Skatteplanlægning der involverer mobil indkomst har særlig relevans for højteknologiske brancher 

såsom softwareindustrien og medicinalvirksomheder.84 Dette har udgjort en væsentlig udfordring i 

international skattelovgivning – ikke mindst da det er svært at lovregulere et dynamisk og teknisk 

område, som konstant er i hastig udvikling.  

 

 

                                                
80 Bent Iversen. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 11. 
81 Bent Iversen. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 17. 
82 Christian Kragelund mfl. 2015 ”Dansk immaterialret, immaterialretlig crossover”. 1. Udgave. Gads Forlag s. 85  
83 Christian Kragelund mfl. 2015 ”Dansk immaterialret, immaterialretlig crossover”. 1. Udgave. Gads Forlag. s. 85 
84 Bent Iversen. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 9 
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Multinationale koncerners større muligheder for inddragelse af forretningsmæssige og strategiske 

overvejelser i deres skatteplanlægning skyldes særligt, at de forholdsvist let kan placere det juridisk 

ejerskab, det sted i koncernen, hvor det findes skattemæssigt mest fordelagtigt som følge af 

forskellige skatteregler i forskellige lande,85 hvilket påvirker indkomstallokeringen imellem 

koncernen og derigennem de implicerede landes skattetilsvar.  

 

Da placeringen af ejerskabet spiller en afgørende rolle for indkomstallokeringen mellem forskellige 

enheder i koncernen, herunder påvirker landendes skattetilsvar, er der i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines (2015) indført en kontrolbetingelse86 ,som har til hensigt at sikre, at ejerskabet til 

immaterielle aktiver ikke flyttes til selskaber, der ikke har påtaget sig funktioner og risici eller 

afholdt omkostninger i forbindelse med det immaterielle aktiv.87 Dette indebærer, at hvis den 

juridiske ejer ikke udøver nogle relevante funktioner, ikke anvender relevante aktiver og ikke 

påtager sig nogen risici i den forbindelse, men alene har et formelt ejerskab, vil han ikke være 

berettiget til at få afkast fra koncernens udnyttelse af det immaterielle aktiv.88  

 

Parternes økonomiske investeringer og risiko vil ofte være tilknyttet således, at investeringer som 

udgangspunkt altid vil indebære en form for risiko. Risikoens karakter og omfang har en nær 

tilknytning til transaktionens relevante karakteristika. I den forbindelse kan der sondres mellem 

finansiel og operationel risiko, hvor finansiel risiko er forbundet med finansiering i forbindelse med 

investeringen, og operationel risiko er tilknyttet de operationelle aktiviteter.89  

 

I nærværende afsnit analyseres, hvordan mobil indkomst inddrages i multinationale koncerners 

skatteplanlægning, herunder hvordan placering af ejerskabet til immaterielle aktiver anvendes til at 

placere passiv indkomst i lavskattelande for at reducere koncernernes globale skattebetaling. I den 

forbindelse belyses omkostningsfordelingsaftaler, og kontraktforskningsaftaler som to hyppigt 

anvendte skatteplanlægsværktøjer.90 Endelig foretages en analyse og vurdering af, hvorvidt de 

reviderede Transfer Pricing Guidelines, herunder kontrolbetingelsen, afhjælper omplacering af 

ejerskabet som skatteplanlægningsværktøj.  

                                                
85Christian Kragelund mfl. 2015 ”Dansk immaterialret, immaterialretlig crossover”. 1. Udgave. Gads Forlag s. 152 

86	I forbindelse med omkostningsfordelingsaftaler, som behandles i afsnit 2.4.  
87 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 76, afsnit 6.42 
88 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 76, afsnit 6.42 
89 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 81 
90 Christian Kragelund mfl. 2015 ”Dansk immaterialret, immaterialretlig crossover”. 1. Udgave. Gads Forlag s. 152 
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2.1 FASTLÆGGELSE AF EJERSKABSBEGREBET:  
 
Der er ikke fastsat særlige regler om ejendomsretten til immaterielle aktiver i dansk 

skattelovgivning,91 hvilket medfører, at ejendomsretten til immaterielle aktiver tilkommer den 

civilretlige indehaver, da der ikke er belæg for andre definitioner.92 Det civilretlige ejendomsbegreb 

indebærer retten til eksklusiv og almindelig råden over genstanden i enhver henseende, hvori der 

ikke er gjort indskrænkninger ved lov, aftale eller andet særligt retsgrundlag.93  I praksis foretages 

en opdeling af ejerskabet mellem det juridiske ejerskab, som relaterer sig til det civilretlige 

ejendomsbegreb, og det økonomiske ejerskab, som er relaterer til de økonomiske omkostninger 

afholdt for at skabe værdi og de påtagede risici. Det kan skabe vanskeligheder for 

skattemyndighederne, da det er svært at kontrollere hvorvidt den juridiske ejer af aktivet også er 

den reelle ejer dvs. den part, som rent faktisk har oparbejdet det immaterielle aktiv, og dermed er 

berettiget til at modtage royaltybetalinger tilknyttet aktivet.  

 

For lovbestemte immaterielle aktiver94 er det sædvanligvis væsentligt lettere at placere 

ejendomsretten efter dansk skatteret, da det typisk ikke vil være vanskeligt at identificere den 

civilretlige indehaver af ejendomsretten, da denne ofte vil være registreret. Således er det væsentligt 

lettere at identificere den rette royaltymodtager. Det modsatte gør sig gældende for ikke-

lovbestemte immaterielle aktiver,95 hvilket bevirker, at det kan være vanskeligt at påvise, hvilket 

selskab i en koncern, der har ejendomsretten til det immaterielle aktiv og deraf følgende 

royaltybetalinger. Dette gælder især i tilfælde af særlige aftaler, hvor flere selskaber har medvirket 

til at skabe, vedligeholde og videreudvikle det immaterielle aktiv.  

 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2015) bekræfter og præciserer de tidligere vejledninger i 

forhold til, at det juridiske ejerskab ikke i sig selv er nok til at få ret til det afkast, som et 

immaterielt aktiv genererer.96 Ejendomsbegrebet skal således undergå en realitetsbedømmelse for at 

sikre, at der ikke kun foreligger et formelt ejerskab.  

                                                
91 Wittendorf, Jens. 2007 ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Skat Udland 2007, 292, s. 7 
92 Wittendorf, Jens. 2007 ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Skat Udland 2007, 292, s. 7 
93 

 
Pedersen, Jan. m.fl. 2006: Skatteretten 2, 4. udgave, side 105 

94 Immaterielle aktiver, som er reguleret i speciallovgivningen. 
95 Immaterielle aktiver som ikke er reguleret ved lov		
96 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 76, afsnit 6.42 
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Hvis dette anses for at være tilfældet, nægtes ejeren at foretage afskrivninger på aktivet og modtage 

royalties, som er tilknyttet aktivet. Det er derfor vigtigt at foretage en nærmere vurdering af, hvilken 

part, eller hvilke parter, der udøver kontrol over de udviklende-, forbedrende-, vedligeholdende-, 

beskyttende-  og udnyttende- funktioner samt hvilke investeringer og aktiver, som de respektive 

parter bidrager med til transaktionen.97 I praksis vil det ikke altid være den juridiske (formelle) ejer, 

der påtager sig disse opgaver.  

 

For at sikre, at koncernerne ikke frit kan placere ejerskabet og dermed mobil indkomst ved blot en 

formel kontraktændring, anerkendes et økonomisk ejendomsbegreb for de immaterielle aktiver, som 

koncernen har udviklet i medfør af en samarbejdsaftale. Det økonomiske ejerskab etableres ved at 

påtage funktioner og risici samt afholde omkostninger, der er medgået til at skabe, videreudvikle 

eller vedligeholde den immaterielle rettighed,98 der berettiger en part til at få afkast.  

 

2.3 MULTINATIONALE KONCERNERS PLACERING AF EJERSKABET:  
 

Forskellige kontraktformer gør det muligt, at flytte ejerskabet til koncernernes eksisterende 

immaterielle aktiver99. Den danske skattelovgivning har ikke taget stilling til konsekvenserne af, at 

et selskab bidrager til at skabe, vedligeholde og videreudvikle værdien af et immaterielt aktiv, som 

ejes af et koncernforbundet selskab.100  

 

Dokumentationsvejledningen redegør imidlertid for de skattemæssige konsekvenser af ”strategiske 

tiltag”, som bl.a. kan bestå af forøgede udgifter til forskning og udvikling. Ifølge 

dokumentationsvejledningen tilkommer det økonomiske afkast, i dette tilfælde i form af royalty til 

den part, der har båret risikoen ved at afholde udgifterne. 101  

 

Koncernernes organisering af forsknings- og udviklingsaktiviteter kan medføre, at ejerskabet til 

fremtidige immaterielle aktiver tilfalder datterselskaberne i lavskattelande. Dette kan særligt ske 

ved cost contribution arrangements, kaldet omkostningsfordelingsaftaler og 

kontraktforskningsaftaler, som behandles nedenfor.   

                                                
97 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 76, afsnit 6.42 
98 Hansen, Anders Oreby og Andersen, Peter. 2008: ”Transfer pricing i praksis”. 1. Udgave. Magnus Informatik  
99 Christian Kragelund mfl. 2015 ”Dansk immaterialret, immaterialretlig crossover”. 1. Udgave. Gads Forlag s. 152 
100 Wittendorf, Jens. 2007 ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Skat Udland 2007, 292, s. 10	
101 Wittendorf, Jens. 2007 ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Skat Udland 2007, 292, s. 10 
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2.4 OMKOSTNINGSFORDELINGSAFTALER SOM 
SKATTEPLANLÆGNINGSVÆRKTØJ:  
 

Omkostningsfordelingsaftaler er en særlig kontraktlig aftale mellem to eller flere selskaber, som 

indskyder aktiver i transaktionen, om at dele omkostninger og risici forbundet med udvikling, 

produktion eller anskaffelse af immaterielle og materielle aktiver eller tjenester med en forventning 

om, at det vil skabe fordele for de enkelte selskabers deltagere.102  Selskabernes andel af 

omkostninger skal være proportional med deres andel af udbytte/afkast af aftalen. En 

omkostningsfordelingsaftale kan således anvendes til at udvikle, producere eller investere i 

immaterielle aktiver for fælles omkostning og risiko. Som udgangspunkt kan dette være en 

væsentlig fordel, da udvikling af immaterielle aktiver er forbundet med væsentlige omkostninger og 

risici.  

 

En omkostningsfordelingsaftale kan være struktureret således, at koncernen kan vælge at dele 

ejerskabet til fremtidige immaterielle aktiver ved at lade datterselskaber i lavskattelande dække en 

del af omkostningerne, hvilket vil berettige datterselskabet til at modtage en del af den fremtidige 

indtjening fra forskning- og udviklingsaktiviteten. 103 Herved kan indkomsten flyttes fra en eller 

flere selskaber fra højskattelande til datterselskaberne i lavskattelande. Da indtjeningen fra 

forsknings- og udviklingsaktiviteterne således tilfalder det lavest beskattede selskab, nedbringes 

koncernens skatteprocent.104 Dette kræver ikke en fysisk omplacering af aktivet, da ejerskabet let 

kan omplaceres eller overføres igennem almindelige kontrakter, og det kan være vanskeligt for 

skattemyndighederne at observere, hvilken ejer, der varetager de omkostningsbærende funktioner.  

 

Risikoen for skatteplanlægning er særlig stor i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter 

idet vurderingen af det immaterielle aktivs økonomiske potentiale kan være vanskelig for 

skattemyndighederne.105  

 

                                                
102 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 76, afsnit 6.42 
103 Bent Iversen. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 17 
104 Bent Iversen. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 17 
105 Todbjerg, Erik 2008 ”Transfer Pricing og omkostningsfordelingsaftaler” Skat Udland 2008, 315, s. 2  
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Herved har de deltagende selskaber større mulighed for at styre indtægter fra de afkastbærende 

immaterielle aktiver og udgifter ved ikke-afkastbærende immaterielle aktiver, hvilket tilsidesætter 

armslængdeprincippet.106 Da selskaber for fælles regning og risiko udvikler og udnytter 

immaterielle aktiver, betales der ikke royalties mellem selskaberne i en 

omkostningsfordelingsaftale,107 hvilket er en væsentlig fordel for selskaberne i højskattelande, da de 

får mulighed for at udnytte immaterielle aktiver uden betaling af armslængderoyalty.  

 

Hvis koncernerne ikke er forberedte på, at den forventede strategi ikke forløber helt som forventet, 

hvorved de kan risikere underskudsgivende drift i eksempelvis lavskatteselskaber, kan 

skatteplanlægningen give bagslag. Dette skyldes, at sådanne underskud ikke eller kun i begrænset 

omfang kan benyttes i koncernen igennem underskud og manglende fradragsret, hvorved den 

effektive skattesats øges globalt.108 Den manglende mulighed for medregning af underskud, kan i 

sig selv anses for en betydelig årsag til skatteplanlægning.109 Dette skyldes, at det formentlig vil 

være mere attraktivt at oppebære indkomst i lande, hvor koncernen har uudnyttede underskud.  

 

Endvidere kan en særlig problematik opstå i forbindelse med indtræden eller udtræden af en 

omkostningsfordelingsaftale.110 En part skal i forbindelse med indtræden i et eksisterende 

arrangement betale en ”buy-in-payment” i overensstemmelse med armslængdeprincippet, som 

afspejler de værdier, som de øvrige parter allerede har indskudt. Samtidig skal en part, som træder 

ud af aftalen også kompenseres for de indskudte værdier og det værdiskabende arbejde, som denne 

part har bidraget med.111 Da det kan være vanskeligt for skattemyndighederne at fastlægge disse 

værdier ved indtræden og udtræden, skaber det en mulighed for multinationale koncerner til at 

misbruge indtræden eller udtræden til at placere profit i fordelagtige enheder.112 Koncernerne kan 

således flytte profitten ud af en omkostningsfordelingsaftale i forbindelse med udtræden, som 

overstiger den udtrædende parts indskudte værdier.  

 

                                                
106 Todbjerg, Erik 2008 ”Transfer Pricing og omkostningsfordelingsaftaler” Skat Udland 2008, 315, s. 2 
107 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 166, afsnit 8.11 
108 Iversen, Bent. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 11 
109 Wittendorf, Jens 2003, ”Skatteplanlægning og transfer pricing” Skat Udland, 2003, 53 s. 1 
110 Andersen, Jørgen Juul og Thomas Bjerre. 2004 ”Transfer pricing af immaterielle aktiver” Skat Udland 2004, 85: s. 6 
111 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” kap. 6 
112 Andersen, Jørgen Juul og Thomas Bjerre. 2004 ”Transfer pricing af immaterielle aktiver” Skat Udland 2004, 85: s. 6 
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Eksempelvis vil et selskab i et højskatteland have interesse i at kompensationen værdiansættes for 

lavt i forbindelse med udtrædelsen.  

 

I dansk skatteret findes der ikke særlige regler om omkostningsfordelingsaftaler i hverken LL § 2, 

SKL § 3B eller anden særlovgivning, hvilket medfører, at den skattemæssige kvalifikation 

afhænger af den konkrete aftale mellem parterne. En omkostningsfordelingsaftale er ikke et 

entydigt begreb, og den skattemæssige kvalifikation afhænger således af den konkrete aftale, der er 

indgået mellem parterne.113 Manglende dansk regulering på området for 

omkostningsfordelingsaftaler indebærer, at der som udgangspunkt er aftalefrihed mellem 

selskaberne i koncernen, hvis der ikke foreligger begrænsninger i eventuelle særbestemmelser, 

omfattet af de almindelige transfer pricing-regler eller i dokumentationsvejledningen, som kan 

anvendes som fortolkningsbidrag. I dansk ret er der en almindelig grundsætning om aftalefrihed 

mellem parterne.114  Lov om Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade af 1917 

med visse senere ændringer (også kaldet aftaleloven), danner rammen om aftalers indgåelse og 

gyldighed. I det indbyrdes retsforhold mellem parterne, der har indgået en aftale, vil denne være en 

væsentlig kilde til at fastslå, hvad der skal anses for ret mellem parterne.115 Selvom aftalefriheden 

som udgangspunkt kan betragtes som fundamentet for et liberalistisk samfund, medfører det større 

råderum for selskaber til at udnytte manglende regulering på området til sin fordel. Da forsknings- 

og udviklingsområdet i forvejen indebærer betydelige skatteplanlægningsmuligheder i forhold til 

placering af mobil indkomst, kan større frihed, som følger af manglende regulering, skabe større 

råderum for selskaberne i forhold til at indgå i diverse aftaleformer. I denne henseende kan 

aftalefriheden således udgøre en udfordring for skattemyndighedernes kontrol af multinationale 

koncerner. Da parterne har aftalefrihed, vil behandling af omkostningsfordelingsaftaler mellem de 

associerede selskaber tage udgangspunkt i de juridiske rettigheder i kontraktforholdet. Kontrakten 

vil typisk være en beskrivelse af ansvar og rettigheder for associerede selskaber og eventuelt 

særlige kontrakter i form af licensaftaler og royalties i tilknytning til det immaterielle aktiv.  

 

 

                                                
113 Et relevant spørgsmål i forbindelse med udenlandske selskaber er, hvorvidt disse har fast driftssted i den stat, hvor aktiviteten 
udføres. I Danmark kan udenlandske selskaber i en omkostningsfordelingsaftale blive begrænset skattepligtige, hvis de deltager i 
erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark jf. SEL § 2, stk.1, litra a, som defineres i overensstemmelse med art. 5 i OECD.  
114 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 96 
115Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø. 2011 ”Retskilder og retsteorier”. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 96 
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Hvis der ikke eksisterer skriftlige vilkår eller i tilfælde, hvor realiteten ikke er i overensstemmelse 

med kontrakten, skal den faktiske transaktion udledes på baggrund af de konkrete omstændigheder. 

Dette vil i praksis udgøre en stor udfordring, da det næsten er umuligt at finde to sammenlignelige 

licensaftaler, hvilket medfører, at vurderingen kan være præget af flere usikre faktorer.  

En omkostningsfordelingsaftale skal indgås på armslængdevilkår, jf. LL § 2, hvilket bedømmes på 

baggrund af, hvorvidt uafhængige parter i sammenlignelige situationer ville have indgået en 

tilsvarende aftale116. 

 

I overensstemmelse med OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2010) er en forventning om 

gensidige fordele fortsat et fundamentalt princip og en grundlæggende betingelse for at være en del 

af en omkostningsfordelingsaftale. Selskaberne i en omkostningsfordelingsaftale skal således have 

en forventning om en økonomisk nytteværdi og bidragene skal fordeles mellem selskaberne 

proportionalt med deres andel af den samlede nytteværdi jf. OECD´s Transfer Pricing Guidelines 

(2015). I en omkostningsfordelingsaftale er der ofte stor usikkerhed forbundet med den fremtidige 

nytteværdi, som er et afgørende element for fastsættelsen af bidrag fra de enkelte deltagere i 

omkostningsfordelingsaftalen.  Eftersom omkostningsfordelingsaftaler ofte anvendes i forbindelse 

med forsknings- og udviklingsaktiviteter, vil realiseringen af nytteværdien ske efter flere år. Da de 

faktiske resultater af samarbejdet ikke er kendt på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, er det 

vigtigt at sondre mellem ex ante, som er tilknyttet til den forventede royaltyindkomst og ex post, 

som betyder ”efter begivenheden” og referer til den faktiske tjente royaltyindkomst igennem 

udnyttelse af immaterielle aktiver.117 Samarbejdsaftaler af sådan karakter mellem selskaber, der 

bidrager med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse, er som 

udgangspunkt baseret på ex ante-vilkår.118 Det er vigtigt at inddrage sammenlignelighedsfaktorer i 

vurderingen af parternes bidrag, som har bidraget til værdien af eller generering af indkomst i 

forbindelse med udnyttelse af immaterielle aktiver. I forbindelse med forsknings-og 

udviklingsaktiviteter kan den faktiske ex post-profit eller -tab være anderledes end ex ante-

vurderingen.  

 

 

                                                
116	OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 166, afsnit 8.13 
117 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 83, afsnit 6.69 
118 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 83, afsnit 6.69	



 49 

Ifølge OECD’s Transfer Pricing Guidelines bør efterfølgende omstændigheder, som ikke var kendt 

eller kunne forudses på aftaletidspunktet ikke få betydning for de hidtidige betalinger.  

Det afgørende er således, at en omkostningsfordelingsaftale er blevet indgået under 

armslængdevilkår. For at koncernerne ikke udnytter de uforudsigelige omstændigheder, kan det 

påkræves af skattemyndighederne, at aftalen tager højde for disse uforudsigeligheder igennem 

periodiske revurderinger.  Skattemyndighederne har mulighed for at foretage 

dispositionskorrektioner, men disse er forbeholdt ekstraordinære situationer, hvor der er en 

væsentlig forskel mellem kontrakten og transaktionens faktiske omstændigheder.119  

 

Det nye i OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2015) er betingelsen om kontrol, som skal være 

opfyldt før et selskab kan anses for at være en del af en omkostningsfordelingsaftale. Denne 

betingelse indebærer, at hvert selskab skal have en funktionel kapacitet til at udøve kontrol over de 

risici, som det påtager sig, og den finansielle kapacitet til at påtage sig disse risici. 120 Selskabet skal 

således være i stand til at træffe beslutning om at tage den initiale risiko for deltagelse i en 

omkostningsfordelingsaftale, og samtidig have en igangværende decision-making capacity, som 

selskabet rent faktisk udfører, for at træffe beslutning om, hvorvidt og hvorledes risici skal 

håndteres. 121 Det er ikke et krav for de deltagende virksomheder, at de skal udføre alle eller dele af 

aktiviteterne gennem deres eget personale, da det er tilladt at visse værdiskabende funktioner kan 

outsources, men selskaberne skal stadigvæk udøve kontrol over de outsourcede funktioner, og de 

skal kompensere dem, der udfører funktionerne/aktiviteterne på armslængdevilkår.122 

 

Kontrolbetingelsen skal sikre, at risici forbundet med immaterielle aktiver ikke formelt flyttes til 

selskaber, der ikke er i stand til at bære risici eller på anden vis ikke kan påvirke risikoen og de 

dermed tilknyttede omkostninger. I fravær af kontrolbetingelsen ville koncernen kunne flytte 

risiciene til selskaber der ikke har kapacitet til eller mulighed for at kontrollere risiciene, afhængig 

af hvad der er mest hensigtsmæssigt for koncernen i skattemæssige henseende.  

 

 
                                                
119 Wittendorf, Jens. 2007 ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Skat Udland 2007, 292, s. 11 
120 OECD Transfer pricing guideline. 2015” Aligning transfer pricing outcomes with value creation” s. 82, afsnit 6.63	
121 EY Global Tax Alert. 2015:” OECD issues final guidance on transfer pricing for intangibles under BEPS Action 8”: 
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-issues-final-guidance-on-transfer-pricing-for-intangibles-under-
beps-action-8. S. 6 Besøgt d. 1.12.2016 
122 EY Global Tax Alert. 2015:” OECD issues final guidance on transfer pricing for intangibles under BEPS Action 8”: 
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-issues-final-guidance-on-transfer-pricing-for-intangibles-under-
beps-action-8. S. 6 Besøgt d. 1.12.2016 
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Selvom omkostningsfordelingsaftaler anses for at udgøre et væsentligt værktøj til placering af 

mobil indkomst, er samarbejdsformen ikke så udbredt i Danmark. Dette skyldes, at der er flere 

problematiske aspekter, der omkranser samarbejdsformen. Dette omfatter bl.a. afgrænsningen af 

forventet nytte, dokumentation for deltagernes bidrag i forhold til forventet nytte mm. Derudover er 

det kun få lande, der har taget stilling til værdiansættelsesproblematikken i forbindelse med 

indtræden og udtræden, hvilket skaber stor usikkerhed og kan medføre dobbeltbeskatning, såfremt 

en primær korrektion i et land ikke modsvares af en korresponderende korrektion i et andet land. 

Denne usikkerhed benævnes ofte som hovedårsagen til den begrænsede anvendelse af visse 

skatteplanlægningsværktøjer, herunder bl.a. omkostningsfordelingsaftaler123.  

 

2.5 KONTRAKTFORSKNINGSAFTALER SOM 
SKATTEPLANLÆGNINGSVÆRKTØJ:  
 

Kontraktforskningsaftaler indebærer, i modsætning til omkostningsfordelingsaftaler, at forskning i 

forbindelse med det immaterielle aktiv udføres i et eller flere forskningsselskaber, mens ejerskabet 

til forskningsresultatet besiddes af et andet selskab, herefter kaldet udbyderselskabet. 

Forskningsselskabet udfører forskning efter udbyderselskabets nærmere anvisninger.  

Koncernerne kan organisere forskningskontrakterne således, at datterselskabet i lavskattelandet 

kommer til at eje de immaterielle rettigheder, som er en del af forsknings- og udviklingsindsatsen i 

et højskatteland. Dette indebærer, at datterselskabet oppebærer de økonomiske resultater fra den 

værdiskabende og risikofyldte forsknings-og udviklingsindsats, mens selskabet i højskattelandet 

modtager en væsentlig lavere betaling for de leverede forsknings-og udviklingsservices.124 

Datterselskabet i lavskattelandet har således ejendomsretten til immaterielle aktiver som resultat af 

forskningsindsatsen, mens udbyderselskabet kan anses som en servicevirksomhed, som får vederlag 

i overensstemmelse hermed. Da indkomsten har en mobil karakter, kan den således relativt let 

nedbringe den effektive skatteprocent i koncernen og dermed i højskattelandet.  

 

 

                                                
123 Todbjerg, Erik 2008 ”Transfer Pricing og omkostningsfordelingsaftaler” Skat Udland 2008, 315, s. 2  
124 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 409-411 
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DELKONKLUSION:  
 
Da indkomsten fra immaterielle aktiver er yderst mobil, kan multinationale koncerner let omlægge 

eller flytte indkomsten fra det sted, hvor værdien af det immaterielle aktiv er skabt. Da vi har 

aftalefrihed i Danmark, kan dette ske relativt let igennem placering af det juridiske ejerskab ved en 

simpel kontraktændring, hvorigennem ejerskabet kan flyttes til det sted i koncernen, hvor det 

vurderes skattemæssigt mest fordelagtigt. Da forsknings- og udviklingsområdet i forvejen 

indebærer betydelige skatteplanlægningsmuligheder til placering af mobil indkomst, kan større 

frihed, som følger af manglende regulering skabe større bevægerum for selskaberne til at indgå i 

diverse samarbejdsformer. Dette er især problematisk i forbindelse med ikke-lovbestemte 

immaterielle aktiver, da der ikke er foretaget registrering af ejerskabet, hvorved det kan være 

vanskeligt at påvise, hvilket selskab i en koncern har ejendomsretten til det immaterielle aktiv og 

deraf følgende royaltybetalinger. Dette gælder især i tilfælde af kontraktbestemte aftaler, hvor flere 

selskaber har medvirket til at skabe, vedligeholde og videreudvikle det immaterielle aktiv, hvilket er 

tilfældet for omkostningsfordelingsaftaler og kontraktforskningsaftaler. Disse samarbejdsformer 

ligger derfor ofte på grænsen til skatteplanlægning og skatteforvridning, da de anvendes af 

multinationale koncerner til at flytte passiv indkomst fra immaterielle aktiver til lavskattelande 

igennem placering af ejerskabet.  

 

Indførelse af kontrolbetingelse i OECD´s transfer pricing guidelines (2015) søger at afhjælpe denne 

problematik. Kontrolbetingelsen vil således gøre det svære at omplacere passiv indkomst til 

lavskattelande igennem skatteplanlægningsværktøjer som omkostningsfordelingsaftaler og 

kontraktforskningsaftaler, da ejerskabet til det immaterielle aktiv ikke kan placeres i et selskab, som 

ikke kan påvises at være i stand til at bære omkostninger og risici forbundet hermed.   

 

Dette initiativ fra OECD´s side er ikke i sig selv nok til at forhindre omplacering af mobil indkomst, 

da koncernerne fortsat kan anvende indtræden eller udtræden i en omkostningsfordelingsaftale til at 

placere profitten. Samtidig er det fortsat vanskeligt for skattemyndigheder at fastlægge parternes 

bidrag og immaterielle aktivers økonomiske potentiale, hvilket skaber en væsentlig barriere for 

afhjælpning af mobilitetsproblematikken.  
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På baggrund af dette kan det konkluderes, at selvom kontrolbetingelsen gør det væsentlig svære at 

placere passiv indkomst i udenlandske datterselskaber, der ikke har den fornødne økonomiske 

kapacitet, udgør skatteplanlægning stadig et enormt problem. Dette skyldes bl.a. den asymmetriske 

information, som foreligger mellem koncernerne og skattemyndigheder, hvorved myndigheder ofte 

ikke vil have kendskab til de immaterielle aktivers økonomiske potentiale, parternes bidrag eller 

værdier i forskellige aftaleformer osv.  

 

Samtidig skal det bemærkes, at omkostningsfordelingsaftaler og kontraktforskningsaftaler kun 

udgør en lille del af skatteplanlægningsteknikkerne. Skatteplanlægningsmetoder ændrer sig i takt 

med de udfordringer, som multinationale koncerner står overfor. Skatteplanlægning med ”mobil 

indkomst” kan efterhånden anses for at udgøre en bestanddel af dansk skatteret, hvilket både 

skatteydere og skattemyndigheder har vænnet sig til.125 

 

3. VÆRDIANSÆTTELSESPROBLEMATIKKEN:  
 
Værdien af immaterialrettigheder findes forenklet sagt i, at de giver rettighedshaveren ret til at 

nedlægge forbud mod, at konkurrenter gør brug af eksempelvis samme opfindelse, 

produktkendetegn eller produktdesign.126 Immaterielle aktiver udgør et særligt problem, når det 

gælder værdiansættelse, som følge af deres ofte innovative natur, og deraf mangel på troværdige 

sammenligninger på markedet. Derudover har omkostningerne forbundet med udviklingen af 

aktivet ikke nødvendigvis nogen korrelation med den potentielle værdi, der skabes, og der kan 

foreligge et usikkerhedsmoment i form af, at værdien først realiseres i fremtiden set i forhold til 

værdiansættelsestidspunktet.  

I relation til SEL § 32 er det problematisk ift. bestemmelsen af en given royaltys størrelse og 

dermed bestemmelsen af CFC-indkomsten, idet royaltyen f.eks. kan være sat for lavt mellem 

interesseforbundne parter med henblik på at undgå at blive omfattet af CFC-reglen (CFC-

indkomsten skal mindst udgøre 50 % af datterselskabets samlede indkomst i det pågældende 

skatteår, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 1).  
                                                
125 Iversen, Bent. 2003 ”Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003”, Kapitel om ”Mobil indkomst” af Jakob Bundgaard. Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. s. 11 
126 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 388. 
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I relation til LL § 2 er det problematisk ift. at bestemme en given transaktions armslængdepris og –

vilkår (dvs. den pris og de vilkår, som uafhængige parter ville have handlet til og på: 

markedsprisen), for at bedømme, hvorvidt 2 interesseforbundne parter handler som uafhængige i 

overensstemmelse hermed (armslængdeprincippet). Derudover kan det være problematisk at 

anvende diverse værdiansættelsesmodeller/-metoder i praksis, da den virkelige verden er langt mere 

kompleks end den teoretiske. 

 

Der kan være flere årsager til, at det er nødvendigt at værdiansætte patenter, varemærker osv. 

Værdiansættelse er f.eks. nødvendigt, hvis man skal sælge eller udlicensere immaterielle 

rettigheder, fordi det giver et estimat af de potentielle fremtidige royalty-indtægter. I visse tilfælde 

er værdiansættelse af immaterielle aktiver også et krav i henhold til regler fra enten 

skattemyndigheder eller andre offentlige instanser.127 Det er anerkendt, at en skatteadministration 

kan finde det svært – især i situationer, hvor skatteyderen ikke er samarbejdsvillig – at fastslå, 

hvilke profitter, der med rimelighed var forudsigelige på tidspunktet for transaktionens indgåelse. 

F.eks. vil en sådan skatteyder måske på et tidligt stadie (ex ante) overdrage immaterielle aktiver til 

et koncernforbundet selskab, sætte en royalty, der ikke reflekterer den efterfølgende demonstrerede 

værdi af det immaterielle aktiv pga. skattemæssige hensyn eller andre hensyn, og senere (ex post) 

påstå, at det ikke var muligt på tidspunktet for overdragelsen at forudse produktets efterfølgende 

succes. I et sådant tilfælde, vil de efterfølgende udviklinger måske give anledning til, at en 

skatteadministration vil spørge, hvad uafhængige selskaber ville have gjort på basis af information, 

der med rimelighed var tilgængelig på tidspunktet for transaktionen. Især bør det overvejes, 

hvorvidt de associerede selskaber havde til hensigt at lave projektioner, som uafhængige selskaber 

ville have opfattet som passende, når der tages højde for de rimeligt forudsigelige udviklinger, og i 

lyset af risikoen ved uforudsigelige udviklinger samt, hvorvidt uafhængige selskaber ville have 

insisteret på ekstra beskyttelse imod risikoen ved høj usikkerhed ved værdiansættelse.128 

 

 

 

 

                                                
127 http://www.awapatent.com/da/vores-ydelser/forretningsomrader/ip-management/vardiansattelse/, besøgt d. 26.12.2016. 
128 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
202, afsnit 6.33. 
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3.1. VÆRDIANSÆTTELSESMETODER: 
 

Værdiansættelse i den rette kontekst: 

 

Der findes generelt en del forskellige metoder til værdiansættelse, herunder både de økonomiske 

værdiansættelsesmetoder og de af OECD godkendte transfer pricing-metoder. Da værdiansættelse 

kan være nødvendigt i forskellige sammenhænge, er det også nødvendigt at være opmærksom på, at 

der hersker forskellige hensyn alt efter, i hvilken sammenhæng, værdiansættelsen skal anvendes. Til 

skatteformål skal værdiansættelsen altid være i overensstemmelse med armslængdeprincippet jf. LL 

§ 2 og OECDs modeloverenskomst art. 9, hvorfor det mest sikre ift. at værdiansætte korrekt vil 

være at anvende en af de 5 transfer pricing-metoder, der er godkendt af OECD i TPG. F.eks. finder 

25%-reglen, som er en tommelfingerregel, anvendelse i praksis ifb. med forhandling af en 

royaltyprocent. Reglen tilsiger, at licensgiver og licenstager typisk deler overskuddet (dvs. overskud 

før renter og skat) med 25 % til licensgiver og 75 % til licenstager. 25%-reglen er ikke en teoretisk 

regel, men er understøttet af et studie, som omfatter flere tusinde licensaftaler. 129 Anvendelsen af en 

generel tommelfingerregel udgør imidlertid ikke en passende substitut for en komplet 

funktionsanalyse, der er udført under principperne i kapitel I-III i TPG (som ændret i 2015 og 

vedtaget i 2016). Dermed kan en tommelfingerregel ikke anvendes til at dokumentere, at en pris 

eller en profitandel er i overensstemmelse med armlængdeprincippet, og dermed kan den ikke 

anvendes i skattemæssig henseende, jf. det nye afsnit 2.9A i TPG. 130 Det bemærkes dog, at 

økonomiske værdiansættelsesmodeller i visse tilfælde kan være mere anvendelige under de givne 

omstændigheder i en konkret transaktion, hvorfor der ikke er noget til hinder for, at disse anvendes i 

stedet for, eller understøtter værdiansættelsen baseret på en af TP-metoderne, jf. TPG, kapitel VI, 

afsnit D.2.6.3.131  

 

                                                
129 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 347. 
130 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 116.  
131 TPG Kapitel VI, afsnit D.2.6.3-D.2.6.4 omhandler anvendelsen af (andre) økonomiske værdiansættelsesmetoder, og ting, man 
skal være opmærksom på i den forbindelse. Se OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-
10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 103-107. 
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Det er i mange sammenhænge relevant at beregne markedsværdien af et immaterielt aktiv. 

Markedsværdien er defineret som den pris, som det immaterielle aktiv kan handles til mellem 2 

villige parter med tilstrækkelig viden og på armslængdebasis. En værdiansættelse har således til 

hensigt at fremkomme med et rimeligt og sagligt begrundet niveau for markedsværdien af et aktiv.  

 

Groft inddelt er værdiansættelse af immaterielle aktiver relevant i 3 overordnede sammenhænge:132 

 

1. Skattemæssige formål. 

2. Regnskabsmæssige formål. 

3. Strategiske/transaktionsmæssige formål. 

  

Værdiansættelse er ikke en eksakt videnskab, hvilket betyder, at 2 analytikere sjældent vil komme 

frem til den samme værdi. Dette understreger blot vigtigheden af at have de bedste 

værdiansættelseskompetencer (især i ukontrollerede transaktioner), idet det ellers kan betyde, at et 

aktiv sælges for billigt eller købes for dyrt.133 Harmonisering er nødvendig og tiltrængt, da 

fremgangsmåderne mht. værdiansættelse af immaterielle aktiver er forholdsvis uens i praksis både 

ved valg af modeller, men også ift. anvendelseskontekst.134 Værdiansættelse af immaterielle aktiver 

er af særlig interesse, idet der på strategisk niveau stilles store krav til styring af de immaterielle 

aktiver pga. deres relativt store andel af de fleste virksomheders markedsværdi. For at sikre 

maksimal værdiskabelse kræves en klar strategi for de immaterielle aktiver, hvor valget af strategi 

afhænger af værdiansættelsen. Derfor er værdiansættelse af immaterielle aktiver særlig relevant.135  

 

 

 

                                                
132 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 341. 
133 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 341. 
134 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 366. 
135 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 366. 



 56 

3.1.1. ØKONOMISKE VÆRDIANSÆTTELSESMETODER: 
 

Multinationale koncerner har friheden til at anvende værdiansættelsesmetoder, der ikke er beskrevet 

i OECD’s Transfer Pricing Guidelines til at fastlægge priser under forudsætning af, at disse priser er 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet i overensstemmelse med vejledningen. Sådanne 

andre metoder bør dog ikke anvendes i stedet for de af OECD anerkendte metoder (de 5 transfer 

pricing-metoder i TPG), hvor de sidstnævnte er mere passende ift. den givne situations 

omstændigheder. I tilfælde, hvor andre metoder end de af OECD anerkendte transfer pricing-

metoder anvendes, bør deres anvendelse understøttes af en forklaring af, hvorfor den givne metode 

er mere passende at anvende i en konkret situation. Enhver værdiansættelsesmetode bør tillades, 

hvor dennes anvendelse er acceptabel for koncernens parter, som er involveret i den givne 

transaktion, samt skattemyndighederne i de pågældende selskabers jurisdiktioner. 136 

Da vi i denne afhandling fokuserer på den skattemæssige værdiansættelse (fastsættelse af 

markedsprisen), vil opmærksomheden være rettet mod de relevante transfer pricing-metoder. 

 

3.1.2. TRANSFER PRICING-METODER AF RELEVANS FOR TRANSAKTIONER, 
DER INVOLVERER IMMATERIELLE AKTIVER: 
 

De transfer pricing-metoder, der med størst sandsynlighed er anvendelige i situationer, der 

involverer overførsler af et eller flere immaterielle aktiver er i skattemæssig henseende CUP-

metoden (Combarable Uncontrolled Price Method) og Profit Split-metoden (the transactional 

profit split method)137, som udgør 2 ud af de 5 af OECD godkendte transfer pricing-metoder i 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Dette er tilfældet, fordi disse metoder er dobbeltsidede i 

modsætning til de andre TP-metoder, hvilket vil sige, at der kigges på begge parter i transaktionen, 

frem for kun på den ene, og dette er relevant ift. immaterielle aktiver, eftersom transaktioner med 

disse typisk finder sted i samarbejder, hvor parternes aktiviteter er meget integrerede, eller hvor 

begge parter bidrager med unikke og værdifulde (immaterielle) aktiver. 

 

                                                
136 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, 
OECD Publishing, afsnit 2.9-2.10. 
137 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 100, afsnit 6.145. 
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3.1.2.1. CUP-METODEN: 
 

Hvor troværdige sammenlignelige ukontrollerede transaktioner kan identificeres, kan CUP-metoden 

anvendes til at bestemme armslængdevilkårene for en overførsel af immaterielle aktiver eller 

rettigheder til immaterielle aktiver.138 Ved CUP-metoden fastsættes værdien af royalties og/eller 

immaterielle aktiver ved at sammenligne med royalties (i licensaftaler) eller immaterielle aktiver på 

sammenlignelige markeder og under sammenlignelige omstændigheder. Der skelnes mellem hhv. 

intern og ekstern CUP. Ved en intern CUP sammenlignes den kontrollerede transaktion med en 

tilsvarende transaktion, som en af de interesseforbundne parter har indgået i med en uafhængig part 

(en af de interesseforbundne parters tilsvarende ukontrollerede transaktioner). Ved en ekstern CUP 

sammenlignes den kontrollerede transaktion med en tilsvarende transaktion, der er indgået mellem 

2 uafhængige parter uden for koncernen. De generelle principper i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines afsnit 2.13-2.20 finder anvendelse, når CUP-metoden anvendes ifb. med transaktioner, 

der involverer overførslen af immaterielle aktiver, og de økonomisk relevante karakteristika eller 

sammenlignelighedsfaktorer139, der er beskrevet i TPG kapitel I, afsnit D.1 skal overvejes. Afsnit 

D.2.1-D.2.4 i det reviderede kapitel VI (2016) om immaterielle aktiver er af særlig relevans ift. at 

evaluere sammenligneligheden ved overførsler af immaterielle aktiver eller rettigheder deri, og ift. 

at foretage sammenlignelighedsjusteringer, hvor det er muligt. Det skal dog endnu engang 

bemærkes, at identifikationen af troværdige sammenligneligheder i mange tilfælde, hvor 

immaterielle aktiver er involveret, kan være svær eller umulig som følge af immaterielle aktivers 

natur.140 

3.1.2.2. PROFIT SPLIT-METODEN: 

 

Under visse omstændigheder kan Profit Split-metoden anvendes til at bestemme armslængdepris og 

-vilkår for en overdragelse af immaterielle aktiver (fuld overdragelse af ejendomsretten) eller 

rettigheder til immaterielle aktiver (licens; delvis overdragelse), hvor det ikke er muligt at 

identificere troværdige sammenlignelige ukontrollerede transaktioner for sådanne overførsler.141 

                                                
138 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 100, afsnit 6.146. 
139 OECD taler generelt om 5 sammenlignelighedsfaktorer. Se TPG. 
140 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s.100, afsnit 6.146. 
141 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 101, afsnit 6.148. 
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Afsnit C i kapitel II i TPG indeholder vejledning vedr. anvendelsen af Profit Split-metoden142, som 

er fuldt anvendelig på situationer, der involverer overførslen af immaterielle aktiver eller rettigheder 

til immaterielle aktiver. Ift. at evaluere troværdigheden af en profitfordeling efter Profit Split-

metoden, bør tilgængeligheden af troværdig og passende data vedr. kombineret fortjeneste, 

passende allokerbare omkostninger (er omkostningerne f.eks. allokeret, som de ville være allokeret 

mellem parterne i en ukontrolleret transaktion) og troværdigheden af profitfordelingsfaktorer, som 

er anvendt til at fordele den kombinerede indkomst, tages i betragtning.143 Det er også blevet 

foreslået, at en sådan metode kan anvendes ifb. med overførsler af delvist udviklede immaterielle 

aktiver. Man bør dog være særlig forsigtig med at anvende Profit Split-metoden til at bestemme 

armslængdeallokering af fremtidig indkomst ift. delvist udviklede immaterielle aktiver, fordi 

værdien af arbejde udført før overdragelsen ikke nødvendigvis hænger sammen med 

omkostningerne ved det udførte arbejde.144 Hertil kommer, at indkomst- og 

pengestrømsprojektioner i sådanne situationer sommetider kan være særligt spekulative. Disse 

faktorer kan samlet set drage tvivl om en sådan analyse.145 

 

Ved overdragelse af begrænsede rettigheder i fuldt udviklede immaterielle aktiver (delvis 

overdragelse ved f.eks. licensaftale), hvor der ikke eksisterer troværdige sammenlignelige 

ukontrollerede transaktioner, kan Profit Split-metoden ofte anvendes til at evaluere parternes 

respektive bidrag til indtjeningen af den kombinerede (samlede) indkomst (fortjeneste). Det 

indkomstbidrag, som licens til rettighederne i det immaterielle aktiv medfører, ville i sådan et 

tilfælde være en af de faktorer, der bidrager til indtjeningen efter overdragelsen (af rettighederne).146 

 

 

 

 

                                                
142 Der findes 2 forskellige tilgange til Profit Split-metoden (anvendelse af hhv. bidragsanalysen eller residualanalysen). 
143 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 101, afsnit 6.148. 
144 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 101, afsnit 6.151. 
145 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 101, afsnit 6.151. 
146 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 102, afsnit 6.152. 
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Den gamle version af kapitel VI (Special Considerations for Intangibles) i TPG (2010)147 refererede 

flere gange til Profit Split-metoden og til situationer, hvor den stadigt gældende vejledning vedr. 

anvendelsen af metoden bør tydeliggøres. Det foreslås f.eks. bl.a., at hvor der ikke findes 

tilgængelig information vedr. sammenlignelige ukontrollerede transaktioner, er Profit Split-metoden 

en metode, der kan være nyttig i situationer, der involverer prissætningen af immaterielle aktiver 

ifb. med overdragelse. Dette kan inkludere overdragelsen af delvist udviklede immaterielle aktiver, 

eller overdragelsen af alle eller begrænsede rettigheder i et fuldt udviklet immaterielt aktiv.148 

 

Formålet med Profit Split-metoden er at fordele den markedsmæssige nettoavance for den samlede 

transaktion, hvori den kontrollerede transaktion indgår, mellem de forbundne parter ud fra deres 

forholdsmæssige bidrag til transaktionen. Fastlæggelsen af parternes forholdsmæssige bidrag til den 

samlede transaktion tager udgangspunkt i en funktions- og risikoanalyse af begge parter, og i det 

omfang, det er muligt, anvendes eksterne markedsdata til at kvantificere parternes bidrag (dvs. hvis 

der er sammenlignelige transaktioner på markedet).149  

Profit Split-metoden har ingen direkte sammenlignelighedsfaktor, idet metoden ikke som de andre 

transfer pricing-metoder er baseret på at finde en pris eller en avance for en kontrolleret transaktion 

via prisen eller avancen på en sammenlignelig uafhængig transaktion. Sammenlignelige data kan 

dog være meget relevante ved opgørelsen af den forholdsmæssige værdi af de forbundne parters 

bidrag til transaktionen. Den samlede markedsmæssige nettoavance skal fordeles i 

overensstemmelse med, hvordan uafhængige parter ville kunne forventes at have delt avancen 

under sammenlignelige omstændigheder (jf. armslængdeprincippet i LL § 2 og OECDs 

modeloverenskomst (2014), art. 9). Det bemærkes, at et underskud på tilsvarende vis skal fordeles 

efter Profit Split-metoden.150 

 

                                                
147 On 23 May 2016, the OECD Council approved the amendments to the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations ("Transfer Pricing Guidelines"), as set out in the 2015 BEPS Report on Actions 8-10 "Aligning Transfer 
Pricing Outcomes with Value Creation". It is stipulated that the provisions of the Transfer Pricing Guidelines should be interpreted to 
be consistent with those provisions of the Transfer Pricing Guidelines which have been amended by the 2015 BEPS Report on 
Actions 8-10 and, in case of perceived inconsistencies, the modified provisions prevail. Se http://www.oecd.org/tax/oecd-council-
approves-incorporation-of-beps-amendments-into-the-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations.htm, besøgt senest d. 11.1.2017. 
148 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 57. 
149 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0.  
150 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
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Funktions- og risikoanalysen, hvor de forbundne parters relative (forholdsmæssige) bidrag til 

transaktionen fastsættes i relation til funktioner, aktiver og risici, er den centrale del af Profit Split-

metoden. Disse relative bidrag kan typisk være fastsat ift. parternes omkostninger, herunder særligt 

parternes unikke og værdiskabende omkostninger, fx. til forskning, udvikling og markedsføring.151 

Det er vigtigt, at bidraget opgøres på samme måde og under de samme forudsætninger hos begge 

(eller alle) de forbundne parter.152 

Profit Split-metoden er tosidet, fordi den ikke som de øvrige TP-metoder kun ser på den ene part i 

transaktionen. Funktioner, aktiver og risici hos begge de forbundne parter, som er med i 

transaktionen, skal analyseres.153  

 

3.2. OECD’S INITIATIV: 
 
Et initiativ der kan tænkes at bidrage til afhjælpningen af problematikken (vedr. værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver og derigennem, at beskatning sker i overensstemmelse med, hvor 

værdiskabelsen foregår, således at skatteprovenu ikke flyttes ud af de respektive lande, hvor dette 

provenu/denne værdi er blevet genereret) er revideringen af OECDs Transfer Pricing Guidelines 

for Multinational Enterprises (herefter TPG) kapitel VI om immaterielle aktiver154 og den 

foreslåede revidering af vejledningen vedr. Profit Split-metoden i vejledningens kapitel II155.   

I vejledningens nye kapitel VI om immaterielle aktiver, der allerede er blevet vedtaget som en del af 

TPG i 2016, er der bl.a. blevet indført en ny metode til at værdiansætte ”hard-to-value intangibles” 

(HTVI’er), dvs. immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte. HTVI’er defineres som: 

”…intangibles or rights in intangibles for which, at the time of their transfer between associated enterprises, (i) no 

reliable comparables exist; and (ii) at the time the transaction[s] was entered into, the projections of future cash flows 

or income expected to be derived from the transferred intangible, or the assumptions used in valuing the intangible are 

highly uncertain, making it difficult to predict the level of ultimate success of the intangible at the time of the 

                                                
151 Se TPG 2.134 - 2.139. 
152 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
153 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
154 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
155 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016. 
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transfer.”156 

Det anerkendes i vejledningen, at asymmetrisk information mellem skatteydere og 

skatteadministrationer vedr. den potentielle værdi af HTVI’er, såvel som den tid der måske er gået 

siden transaktionen blev indgået, gør det specielt svært for skatteadministrationer at teste 

transaktionens prissætning. Transfer pricing-tilgangen i den reviderede vejledning har til hensigt at 

beskytte skatteadministrationer fra de negative effekter af informationsasymmetri, imens den 

samtidig tillader skatteydere at demonstrere, at prisfastsættelsen af HTVI’er er på armslængdevilkår 

gennem en grundig transfer pricing-analyse.157 Den nye tilgang tillader skatteadministrationer at 

anvende ex post-beviser/-dokumentation vedr. de finansielle resultater fra en transaktion med 

immaterielle aktiver (dvs. information set i bakspejlet omkring, hvor værdifuld et immaterielt aktiv 

har vist sig at være) som formodet bevis for passendeheden af prisfastsættelsesaftalen/-

arrangementerne ex ante. Skatteadministrationer må anvende sådanne ex post beviser for at 

bestemme, hvilke prisfastsættelsesaftaler, der ville være indgået på tidspunktet for transaktionen 

mellem uafhængige selskaber.158 Sådan formodet bevis må dog ikke anvendes, hvor visse 

omstændigheder eller safe harbors gælder.159 

 

3.2.1. REVIDERINGEN AF VEJLEDNINGEN OM PROFIT SPLIT-METODEN: 
 

Under BEPS Action 10 i BEPS-handlingsplanen opfordres der til tydeliggørelse af anvendelsen af 

transfer pricing-metoder – herunder især Profit Split-metoden (transaktionsbaseret TP-metode) – i 

kontekst af globale værdikæder160. På dansk kaldes metoden avancefordelingsmetoden, men i denne 

afhandling anvendes betegnelsen Profit Split-metoden.  

 

 

                                                
156 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 109, nr. 6.189. 
157 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 110, nr. 6.191. 
158 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 110-111, nr. 6.192. 
159 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 111, nr. 6.193. 
160 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 55-63. 
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Særligt er der ifølge rapporten behov for at tydeliggøre, forbedre og styrke vejledningen ift., 

hvornår det er passende at anvende metoden, og hvordan dette skal gøres, siden erfaring indikerer, 

at denne metode ikke altid er ligetil at anvende for skatteydere, og ikke altid er ligetil at evaluere for 

skatteadministrationer.161 Profit split-metoden kan dog tilbyde en brugbar metode, som har 

potentialet til – når den anvendes korrekt – at afstemme fortjeneste med værdiskabelse i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet162 i OECDs modeloverenskomst (2014), art. 9 og LL 

§ 2 i dansk skatteret, som skal fortolkes i overensstemmelse med modeloverenskomstens art. 9. 

Armslængdeprincippet indebærer, at transaktioner mellem koncernforbundne parter (kontrollerede 

transaktioner) skal indgås til priser og på vilkår, som uafhængige parter (ikke-kontrollererede 

transaktioner) ville aftale. Dvs. til markedsprisen. 

 

OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 

(Final Reports) former grundlag for den foreslåede revidering af vejledningen 

(vejledningsudkastet), der udvikledes og offentliggjordes i midten af 2016 (BEPS Public Discussion 

Draft on the Revised Guidance on Profit Splits)163, og som forventes at blive færdiggjort inden for 

det første halve år af 2017.164 

 

Det skal understreges, at den foreslåede revidering, der er inkluderet i diskussionsudkastet, ikke 

nødvendigvis er identisk med den færdige revidering, der offentliggøres senere i 2017165 (og evt. 

senere vedtages), men den giver et brugbart overblik over den nuværende tankegang og områder, 

der ultimativt vil blive taget stilling til efter konsultationerne. Det antages ikke, at det endelige 

forslag til revidering af OECD’s Transfer Pricing Guidelines om Profit Split-metoden kommer til at 

afvige væsentligt fra det omhandlede diskussionsudkast (discussion draft), eftersom vi befinder os 

på et sent stadie i diskussionsprocessen, og den endelige udgave af den foreslåede revidering 

forventes færdig i løbet af i år.166 

                                                
161 Profit Split-metoden og eksempler på anvendelsen er beskrevet i TPG 2.4 og 2.108 - 2.149.  
162 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 55. 
163 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016. 
164 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 56. 
165 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 56. Se http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en. 
166 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 55. 
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Revideringen går hovedsageligt ud på at præcisere og tydeliggøre i højere grad end tidligere, 

hvornår metoden er passende at anvende, og hvordan metoden skal anvendes for at 

profitfordelingen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet og værdiskabelse.  

 

3.2.1.1. Revideringens omfang: 
 

De foreslåede ændringer kan groft opdeles, som følger: 

• Tydeliggørelse af, hvornår metoden er passende at anvende, herunder: 

o Tydeliggørelse af, hvornår der er tale om, at parternes aktiviteter er højt integrerede 

(highly integrated). 

o Tydeliggørelse af begrebet unikke og værdifulde bidrag. 

• Introduktion af værdikædeanalyse som et middel til at bestemme, hvorvidt Profit Split-

metoden bør finde anvendelse (er den mest anvendelige metode), og i hvilken grad de 

involverede parter i transaktionen bidrager til værdiskabelse. 

• Tydeliggørelse af, hvordan Profit Split-metoden kan anvendes til at bestemme royaltyrater. 

• Tydeliggørelse af, hvornår der bør anvendes hhv. bruttofortjeneste og driftsfortjeneste som 

grundlag for en profitfordeling (og dermed fastsættelsen af en potentiel royaltyrate). 

• Tydeliggørelse af, hvornår profitfordelingen bør ske på grundlag af hhv. forventet eller 

faktisk fortjeneste. 

• Tydeliggørelse af, hvordan profitfordelingsfaktorer (profit splitting factors) bør bestemmes. 

3.2.1.2. Anvendelighed: 

 
Det slås fast i diskussionsudkastet, at Profit Split-metoden kun er passende at anvende, hvor der 

eksisterer et specifikt kommercielt forhold mellem parterne i transaktionen. Dvs. et forhold, hvor  

parterne enten deler de samme betydelige økonomiske risici associeret med forretningsmuligheden, 

eller separat påtager sig tæt relaterede risici associeret med forretningsmuligheden, og derfor bør 

dele den resulterende fortjeneste eller det resulterende tab.167 

 

                                                
167 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 8, afsnit 
C.3, nr. 16. 
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 At parterne deler risici, kan være tilfældet, hvor de relevante aktiviteter i transaktionen:  

• er højt integrerede, eller  

• indebærer unikke og værdifulde bidrag fra begge parter i den koncerninterne transaktion. 

Metoden bør således ikke anvendes alene, fordi en ensidet metode måske er svær at anvende under 

de givne omstændigheder (f.eks. fordi der ikke eksisterer sammenlignelige transaktioner). 

Ved at præcisere disse begreber vedr. (og betingelser for) anvendelsen af Profit Split-metoden 

begrænses anvendelsen af metoden til de situationer, hvor den passende kan anvendes.  

 

3.2.1.2.1. Højt integrerede aktiviteter: 

 

Det anerkendes i den foreslåede revidering, at de fleste af en multinational koncerns 

forretningsaktiviteter er integrerede til en vis grad, men det præciseres, at en højt integrerede 

aktiviteter betyder, at måden hvorpå en part i transaktionen udfører funktioner, anvender aktiver og 

påtager sig risici er indbyrdes forbundet med, og kan ikke troværdigt evalueres isoleret set fra 

måden, hvorpå en anden part  i transaktionen udfører sine funktioner, anvender aktiver og påtager 

sig risici.168 Dette er mere sandsynligt i tilfælde af parallel integration i værdikæden, end ved 

sekventiel integration, fordi det i sidstnævnte tilfælde ofte vil være muligt at finde troværdige 

sammenligneligheder for hvert stadie eller element i værdikæden. Det er mindre sandsynligt at 

finde troværdige sammenligneligheder ved parallel integration, hvor flere parter i transaktionen er 

involverede i det samme stadie af værdikæden (f.eks. bidrag i form af immaterielle aktiver, deling 

af funktioner i udvikling af produkter sammen, og udnyttelse af markedsføringen af de produkter 

sammen).169 

 
 
 
                                                
168 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 9-10, afsnit 
C.3.1. 
169 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016s. 9-10, afsnit 
C.3.1. 
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3.2.1.2.2. Unikke og værdifulde bidrag: 
 

I en anden situation yder flere parter i transaktionen unikke og værdifulde bidrag, såsom unikke og 

værdifulde immaterielle aktiver.  

Unikke og værdifulde bidrag vil opstå i situationer, hvor: 

1. Bidragene ikke er sammenlignelige med bidrag fra ukontrollerede parter i sammenlignelige 

situationer, og 

2. Deres anvendelse i forretningsoperationer repræsenterer en primær kilde til faktiske eller 

potentielle økonomiske fordele. 

Disse faktorer hænger ofte sammen på den måde, at sammenligneligheder for sådanne bidrag 

sjældent er tilgængelige netop, fordi de udgør en primær kilde til økonomiske fordele.170 

 

3.2.1.2.3. Værdikædeanalyse: 
 

Diskussionsudkastet (og dermed den foreslåede reviderede vejledning) erkender konceptet om 

værdikædeanalyse som et middel til at identificere, hvornår det kan være passende at anvende Profit 

Split-metoden. 

En værdikædeanalyse bør tage stilling til, hvor og hvordan værdi skabes i virksomheden ved at: 

• Tage stilling til økonomisk betydelige funktioner, aktiver og risici. Dvs. hvilken part, eller 

hvilke parter, der udøver funktionerne, bidrager med aktiverne og påtager sig risiciene såvel 

som, hvorvidt og hvordan parternes funktioner, aktiver og risici kan være indbyrdes 

afhængige eller forbundne på anden måde; og 

• Tage stilling til, hvordan de økonomiske omstændigheder kan skabe muligheder for at 

generere profit, der overstiger, hvad markedet ellers ville tillade (f.eks. konkurrencefordele 

eller merværdi ifb. med first mover-fordele, unikke immaterielle aktiver, eller andre unikke 

bidrag).  

                                                
170 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 10, afsnit 
C.3.2. 
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Værdikædeanalysen bidrager således både til af afgrænse transaktionen og til at bestemme niveauet 

af integration (som kan bestemme fordelingsgrundlaget), og de økonomisk relevante bidrag (som 

kan bestemme fordelingsfaktorerne).171 

Værdikædeanalysen kan bidrage til brugbar indsigt i:  

– De værdiskabende aktiviteter i transaktionen, inklusiv, hvordan associerede selskaber 

differentierer sig selv på markedet;  

– Omstændighederne vedr. de  aktiver, funktioner og risici, som de associerede selskaber har 

bidraget med til de værdiskabende aktiviteter, inklusiv overvejelser vedr. , hvilke bidrag, der 

er ”unikke og værdifulde”;  

– Hvilke parter, der kan beskytte og bevare værdi gennem udøvelsen af vigtige funktioner i 

relation til udviklingen, forbedringen, vedligeholdelsen, beskyttelsen og udnyttelsen af 

immaterielle aktiver; 

– Hvilke parter, der påtager sig økonomisk betydelige risici, eller udøver kontrolfunktioner i 

relation til de økonomisk betydelige risici, der er associeret med værdiskabelse; og  

– Hvorvidt der er tale om parallel integration.172  

En værdikædeanalyse foretages typisk med udgangspunkt i Porters værdikædekoncept. En 

værdikæde består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som dermed 

giver virksomheden nogle konkurrencemæssige fordele.173 En værdikædeanalyse har til formål at 

identificere, hvor i værdikæden virksomheden skaber værdi for sine kunder, og hvad denne 

værdiskabelse består af. Tankegangen bag modellens udvikling er, at nogle aktiviteter yder et stort 

bidrag til værdiskabelsen, mens andre aktiviteter kun yder små eller slet ingen bidrag til 

værdiskabelsen.174 

 
 

 

 

                                                
171 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 11, nr. 26. 
172 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 12, nr. 27. 
173 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400 , besøgt d. 27.12.2016. 
174 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400 , besøgt d. 27.12.2016. 
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3.2.1.3. Profitfordeling: 
 

Når fortjenesten fordeles, værdiansættes/prisfastsættes aktivet (f.eks. patenteret teknologi) (dvs., at 

der fastsættes en royalty) på baggrund af den forholdsmæssige indkomst (værdi), som den kan 

gerere.175 

3.2.1.3.1. Forventet kontra faktisk fortjeneste: 

3.2.1.3.1.1. Fordeling af faktisk fortjeneste: 
 

Det anføres i den foreslåede revidering, at en profitfordeling af faktisk fortjeneste kræver et højt 

niveau af integration, således at parternes aktiviteter og de dermed forbundne risici kan betragtes 

som en enkelt sammenhængende virksomhed. Der er en større deling af usikre udfald som resultat af 

risici associeret med den transaktion, hvor fortjenesten eller tabet, der fordeles, er den faktiske 

fortjeneste eller det faktiske tab (i modsætning til ved anvendelsen af forventet fortjeneste). Ved 

profitfordeling af faktisk overskud, forbliver hver part udsat ift. effekterne af risiciene, der er 

associeret med den anden parts forretningsaktiviteter, og resultatet for hver part vil afhænge af den 

samlede performance (de samlede resultater) for virksomheden i relation til disse risici. Af disse 

grunde observerer diskussionsudkastet at en profitfordeling af faktisk overskud kun ville være 

passende i det omfang, at funktionsanalysen demonstrerer, at begge parter udøver en vis kontrol 

over de relevante risici. At gøre andet ville indebære at allokere risikoen til en part, der ikke 

kontrollerer denne risiko176, hvilket typisk ikke ville være tilfældet i en ukontrolleret transaktion 

mellem uafhængige parter. Når der er tale om, at transaktionens parter deler risici, kan dette 

samtidig betyde en høj grad af integration i forhold til funktioner, eller at begge parter bidrager med 

unikke og værdifulde bidrag. Det er dog ikke alene tilstrækkeligt, at en af parterne bidrager med et 

immaterielt aktiv til transaktionen for at retfærdiggøre en profitfordeling baseret på faktisk 

fortjeneste.177  

 

 

                                                
175 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 16, afsnit 
C.4.4. 
176 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 7, nr. 11. 
177 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 9, nr. 19. 
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Uafhængigt af om der anvendes forventet eller faktisk fortjeneste, bør grundlaget for beregningen af 

den samlede fortjeneste og bestemmelsen af profitfordelingsfaktorerne bestemmes uden 

bagklogskab, og bør generelt anvendes konsekvent over arrangementets løbetid.178 

 

3.2.1.3.1.2. Fordeling af forventet fortjeneste: 

 

Når der foretages en residualanalyse ifb. med en profitfordeling af forventet fortjeneste, for at 

prissætte overdragerens bidrag (dvs. prisen for licensen: en royaltyrate), er det sandsynligt, at 

forventet indkomst eller købers/licenstagers cash flows vil blive estimeret over en passende periode 

(f.eks. licensens løbetid). Derefter vil den indkomst, eller de cash flows, der er forbundet med de 

aktiviteter, som troværdigt kan sammenlignes, blive fratrukket. Dette vil efterlade forventet 

indkomst eller cash flows resulterende fra den anden kategori af bidrag (de ikke-rutinemæssige 

bidrag). Denne indkomst eller disse cash flows kan tilbagediskonteres til en netto nutidsværdi og 

fordeles mellem parterne for at bestemme prisen for overdragerens bidrag (dvs. royaltysatsen).179 

Profit Split-metoden, har således – når denne anvendes på forventet fortjeneste – en stærk 

tilknytning til ”the theory of asset pricing” (dvs. teorien om prisfastsættelse af aktiver), som er et 

værktøj fra investeringsteori. Aktiver er ressourcer, der genererer en indkomststrøm/en pengestrøm. 

Et patent kan f.eks. generere en strøm af royaltybetalinger. Der er en teknik til at konvertere disse 

forskellige strømme af fremtidig indkomst til et fast beløb (lump sum) i dag. Det generelle 

spørgsmål, der stilles er: ”Hvor meget ville du være villig til at betale i dag for et aktiv, der 

genererer en given fremtidig strøm af nettoindtægter i fremtiden?” Dette spørgsmål kan besvares 

ved at beregne nutidsværdien (the present discounted value of the future flow of net receipts). Det 

antages f.eks. at ejerskab over et givet (immaterielt) aktiv vil generere 𝐹% i nettoindtægter i 

slutningen af det første år; 𝐹& i nettoindtægter i slutningen af andet år; ; 𝐹' i nettoindtægter i 

slutningen af tredje år; og ; 𝐹( i slutningen af det n’te år. Den tilbagediskonterede nutidsværdi af det 

pågældende aktiv er – under antagelse af, at den gældende rente er r – lig med: 

𝑁𝑉 =	
𝐹%

(1 − 𝑟)
	+	

𝐹&
(1 − 𝑟)& +	

𝐹'
(1 − 𝑟)' + ⋯+	

𝐹(
(1 − 𝑟)(	 

                                                
178 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 13.	
179 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 14, nr. 34. 
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Denne fremgangsmåde anvendes på forskellige måder i lovgivningen.180  

Værdien af et aktiv er således lig med nutidsværdien af de fremtidige frie pengestrømme, der kan 

henføres til det pågældende aktiv. Nutidsværdien findes ved at tilbagediskontere de fremtidige frie 

pengestrømme til værdiansættelsesdatoen, hvor diskonteringen sker med kapitalomkostningen til 

det pågældende aktiv. Værdiansættelsesmetoder, hvor forventede fremtidige pengestrømme 

kapitaliseres til en nutidsværdi, klassificeres bredt som kapitalværdibaserede værdiansættelser. 

 

Det bemærkes, at der er en indbyrdes sammenhæng mellem risiko ved de frie pengestrømme (cash 

flow) og diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren skal grundlæggende kompensere for tid og 

risiko. Hvis et bestemt cash flow med fuld sikkerhed modtages efter en periode, skal der 

udelukkende kompenseres for tid ved fastlæggelse af diskonteringsfaktor. Prisen for at holde penge 

er isoleret set givet ved den risikofri rente, hvorved diskonteringsfaktoren kan fastsættes til den 

risikofri rente for den pågældende periode. Hvis der ligeledes er risiko forbundet med det fremtidige 

cash flow, må der yderligere kompenseres for denne risiko. Dette sker ved, at den risikofri rente 

tillægges en risikopræmie.  

 

Helt grundlæggende kræver indkomstbaseret værdiansættelse derfor kun fastlæggelse af to forhold: 

 

• De fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til aktivet, herunder den tidsmæssige 

placering af disse frie pengestrømme. 

• Den diskonteringsfaktor som de fremtidige frie pengestrømme skal tilbagediskonteres med 

for at finde nutidsværdien. 

 

Selve beregningen af nutidsværdien ved et givet cash flow og en given diskonteringsfaktor er i sin 

grundform ukompliceret. Validiteten af værdiansættelsen afhænger imidlertid af den sikkerhed, 

hvormed de to inputfaktorer kan fastlægges. Grundlaget for de fastsatte frie pengestrømme og 

diskonteringsfaktoren er derfor af afgørende betydning.181 

 

                                                
180Cooter & Ulen, uddrag fra Law & Economics, 6. udgave i Kontraktforhandling – strategi og koncipering CJURV1298U, Del 1, 
Juridisk Institut, Forår 2015, Academic Books, s. 39. 
181 Karnøe, Lars; Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter 
Koerver Schmidt: Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat, 1. Oplag/1. Udgave, Forlaget Thomson A/S, København 2008, 
ISBN 978-87-619-2262-5, s. 345-346. 
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Betalinger for brug af immaterielle aktiver (royalties) opgøres i praksis traditionelt i forhold til en 

omsætning. Imidlertid ses betalingen ofte at være sammensat på forskellig vis.182 Der kunne f.eks. 

være tale om en omsætningsbaseret royalty kombineret med forskellige lump-sum betalinger (dvs. 

en ad valorem-royalty kombineret med et fast licensgebyr). 

 

3.2.1.4. Profitfordelingsgrundlag: 

 

Det første skridt i en profitfordeling (profit split) er at fastlægge, hvilken type fortjeneste, der skal 

fordeles mellem transaktionens parter.183 Den kombinerede fortjeneste, der skal fordeles efter Profit 

Split-metoden, er de associerede selskaber i den kontrollerede transaktions fortjenester fra den 

kontrollerede transaktion, som de associerede selskaber har taget del i. Den kombinerede fortjeneste 

bør kun udgøre dén fortjeneste, der er et resultat af den kontrollerede transaktion, som vurderes. Når 

man fastlægger den kombinerede fortjeneste, er det essentielt først at identificere den relevante 

transaktion, der skal omfattes af profitfordelingen. Det er også essentielt at identificere niveauet af 

integration.184 Det kan f.eks. ofte være tilfældet, at separate transaktioner er så tæt knyttet eller 

sammenhængende, at de ikke passende kan evalueres på en separat basis. dette kan f.eks. være 

tilfældet ved rettigheder til at anvende immaterielle aktiver, hvor begge parter er afhængige af 

f.eks., hvordan et nyt produkt klarer sig på markedet, hvilket f.eks. kunne være tilfældet, fordi 

royaltytypen er fastsat som en ad valorem-royalty.185 

Forskelle i regnskabsstandarder kan påvirke periodiseringen af indtægter, såvel som periodiseringen 

af omkostninger, hvilket kan påvirke ved beregningen af fortjeneste. Materielle forskelle mellem de 

regnskabsstandarder, der anvendes af parterne, skal identificeres og justeres, således at de er i 

overensstemmelse med hinanden.186 Undtagen i tilfælde, hvor parternes samtlige aktiviteter er 

genstand for profitfordelingen, er det nødvendigt at adskille de finansielle data og evt. foretage 

visse allokeringer, således at den fortjeneste, der relaterer sig til de kombinerede bidrag fra parterne, 

identificeres.  

                                                
182 SKATs vejledning: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, afsnit 4.4, se 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813256&vId=208529, besøgt senest d. 13.05.2017. 
183 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 14, nr. 35. 
184 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 14, afsnit 
C.4.2, nr. 36 (TPG’s nuværende afsnit 2.124). 
185 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
110, afsnit 3.9. 
186 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. 37 
(TPG’s nuværende afsnit 2.125). 
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Opgaven kan være relativt simpel, hvis de samme varer leveres til begge markeder, men vil være 

mere kompleks, hvis forskellige varer med forskellige produktionsomkostninger, eller med 

forskellig integreret teknologi, f.eks. leveres til hvert sit marked.187 Erfaring tilsiger, jf. TPG, at det 

første skridt i en profitfordeling i visse tilfælde kan være ekstremt komplekst, bl.a. fordi metoder, 

der anvendes til at identificere den relevante fortjeneste og alle antagelser i den forbindelse skal 

dokumenteres.188 

Det angives i diskussionsudkastet, at typen af profit, der anvendes som grundlag for 

profitfordelingen, bør afhænge af naturen af de integrerede aktiviteter og fordelingen af risici, (som 

de er blevet fastlagt under afgrænsningen af den faktiske transaktion (funktionsanalysen)).189  

 

3.2.1.4.1. Bruttofortjenesten: 
 

Hvis bruttofortjenesten (gross profits/gross margin) anvendes som grundlag for profitfordelingen, 

bør dette reflektere, at parterne ikke kun deler markedsrisikoen – som påvirker salgsvolume og 

salgspriser – men også risici forbundet med produktion eller anden form for anskaffelse af varer og 

serviceydelser, inklusiv evt. relevante omkostninger ifb. immaterielle aktiver, som påvirker niveauet 

af bruttofortjenesten. Dette kan betyde, at parterne har integrerede eller sammensmeltede funktioner 

og aktiver, der relaterer sig til produktionen eller anskaffelsen af varer og tjenesteydelser.190  

 

3.2.1.4.2. Driftsfortjenesten: 
 

Hvis driftsfortjenesten (operating profits) anvendes som grundlag for profitfordelingen, bør dette 

reflektere, at parterne udover markedsrisikoen og produktionsrisikoen deler andre former for risici, 

som påvirker niveauet af driftsomkostninger, hvilket kan omfatte investeringer i immaterielle 

aktiver.  

 

                                                
187 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. 39. 
188 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. 39. 
189 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. 40. 
190 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. .40. 
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Dette kan betyde, at parterne har integrerede eller sammensmeltede funktioner i relation til hele 

værdikæden.191 

Valget mellem de 2 typer af (mulig) fortjeneste, der skal fordeles, afhænger af: 

• transaktionens omstændigheder,  

• graden af integration mellem de associerede selskaber, og  

• omstændighederne vedr. de betydelige risici, som de deler.192 

Hvis det vurderes, at selskabernes f.eks. faste udgifter ikke har nogen relation til den konkrete 

transaktion, og derfor bør ekskluderes fra fastsættelsen af den kombinerede (samlede) fortjeneste, 

medfører dette, at hver part er ansvarlig for sine egne udgifter.193  

Det kan også være passende at udelukke en kategori af udgifter, hvis den fordelingsfaktor, der 

anvendes, afhænger af disse udgifter. Hvor der f.eks. anvendes forholdsmæssige udgifter til 

udvikling af et immaterielt aktiv, fordi dette er den mest passende fordelingsfaktor i den konkrete 

transaktion, kan den residuale profit baseres på driftsfortjenesten før disse udgifter. Efter 

profitfordelingen, fratrækker hvert selskab sine egne udviklingsudgifter. Begge metoder (hhv. 

inklusiv og eksklusiv en given omkostningskategori, som fordelingsfaktoren afhænger af) fører dog 

typisk til det samme fordelingsmæssige resultat, men det modsatte kan være tilfældet, hvor 

fordelingsfaktoren er baseret på akkumulerede udgifter fra tidligere år, såvel som fra nuværende 

år.194  

 

 

 

 

 

 

                                                
191 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. 40. 
192 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 15, nr. 41. 
193 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
325. 
194 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
325-327. 
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3.2.1.5. Profitfordelingsfaktorer: 
 

Profitfordelingsfaktorer er de faktorer, som fordelingen af fortjenesten (eller tabet) sker i forhold til. 

Den eller de profitfordelingsfaktorer, der anvendes, bør: 

• være baseret på objektive data (f.eks. salg til uafhængige parter), og derfor ikke på data, der 

har forbindelse med vederlag i kontrollerede transaktioner (f.eks. salg til associerede 

selskaber), 

• være verificerbare, og 

• understøttes af sammenlignelige data, intern data, eller begge dele. 

En mulig tilgang til at fordele den kombinerede fortjeneste, er at fordele fortjenesten baseret på, 

hvordan fortjenesten faktisk fordeles i sammenlignelige ukontrollerede transaktioner. 195 Eksempler 

på mulige kilder til information vedr. ukontrollerede transaktioner, der måske kan være til hjælp 

ved fastlæggelsen af kriterier for at fordele fortjenesten afhængig af de fakta, der foreligger og 

omstændighederne, omfatter bl.a. joint venture-arrangementer mellem uafhængige parter, hvor 

fortjenesten deles/fordeles, såsom udviklingsprojekter i olie- og gasindustrien, farmaceutiske 

samarbejder, samordnet markedsføring og lign. samarbejder. 196 

Fordelingen af den kombinerede fortjeneste sker typisk ved at anvende en eller flere 

profitfordelingsfaktorer. Afhængig af omstændighederne i det konkrete tilfælde, kan 

profitfordelingsfaktorer f.eks. være: 

• et beløb (et tal), f.eks. en 30%-70% fordeling baseret på beviser, der vidner om en 

tilsvarende fordeling mellem uafhængige parter i sammenlignelige transaktioner, eller 

• en variabel, f.eks. den relative værdi af en parts markedsføringsomkostninger, eller andre 

omkostningsbaserede eller aktivbaserede fordelingsfaktorer. 

Når mere end én profitfordelingsfaktor anvendes, er det også nødvendigt at vægte faktorerne for at 

bestemme det relative bidrag, som hver faktor repræsenterer, ift. den kombinerede fortjeneste.  

 
                                                
195 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
101, afsnit 2.133. 
196 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
101, afsnit 2.133. 
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I praksis anvendes ofte aktivbaserede profitfordelingsfaktorer (driftsaktiver, faste aktiver (f.eks. 

produktionsaktiver, salgsaktiver og IT-aktiver), immaterielle aktiver eller investeret kapital), eller 

omkostningsbaserede profitfordelingsfaktorer (relative udgifter og/eller investering i hovedområder 

såsom forskning og udvikling, ingeniørarbejde og/eller markedsføring), hvor disse faktorer 

opsnapper parternes relative bidrag.197  

Andre mulige profitfordelingsfaktorer, der kan illustrere parternes relative bidrag så det kan 

retfærdiggøre en profitfordeling, kan pga. omstændighederne i det konkrete tilfælde være baseret på 

øget salg, antallet af individer, der er involveret i de nøglefunktioner, der genererer værdi i 

transaktionen, eller tid brugt af en særlig gruppe af ansatte, hvis der er en stærk korrelation mellem 

brugt tid og genereringen af kombineret fortjeneste.198 

Som noget nyt fremgår det, at referencen til fordelingen af fortjeneste i afsnit 1 har en bestemt 

betydning og anvendelse i kontekst af en profitfordeling af faktisk fortjeneste. I enhver transaktion 

påvirker den pris, som parterne fastsætter, allokeringen af tilgængelig profit eller tab fra den 

pågældende transaktion. Dette betyder, at enhver prissætning uafhængigt af, hvordan prisen 

bestemmes, påvirker, hvordan den potentielle fortjeneste fordeles. En ukontrolleret parts 

prisforhandlinger vil typisk tage højde for den fortjeneste, som parten forventer at opnå fra 

transaktionen, samt den fortjeneste, som den regner med, at den anden part sandsynligvis opnår. 

Begge parter vil generelt foretage deres separate forretningsaktiviteter, inklusiv påtagelsen af 

associerede risici i deres individuelle aktiviteter for at maksimere deres individuelle profit.199 
 

Det gøres således i den foreslåede revidering klart, at det kan forventes, at armslængdeparter 

fordeler profit på grundlag af deres relative bidrag til skabelsen af denne profit. Bestemmelsen af 

en passende profitfordelingsfaktor bør derfor reflektere hovedkilderne til værdiskabelse i 

transaktionen. Værdikædeanalysen kan være behjælpelig ved fastlæggelsen af, hvilke relevante 

faktorer, der skal anvendes til at fordele fortjenesten, inklusiv fastlæggelsen af vægtningen af de 

anvendelige profitfordelingsfaktorer i tilfælde, hvor der anvendes mere end én fordelingsfaktor.200 

 

                                                
197 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
101-102, afsnit 2.135. 
198 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
101-102, afsnit 2.135. 
199 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 4-5, nr. 7. 
200 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 17, nr. 48. 
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3.2.1.5.1. Typiske profitfordelingsfaktorer: 
 

3.2.1.5.1.1. Aktivbaserede profitfordelingsfaktorer: 
 

Aktivbaserede eller kapitalbaserede faktorer kan anvendes, hvor der er en stærk korrelation mellem 

aktiver (materielle eller immaterielle), eller investeret kapital og værdiskabelse i kontekst af den 

kontrollerede transaktion. For at en profitfordelingsfaktor skal være meningsfuld, bør den anvendes 

konsekvent ift. alle parterne i transaktionen.201 

Som tidligere nævnt, medfører immaterielle aktiver flere problemer i relation til både deres 

identificering og deres værdiansættelse. Identificering af immaterielle aktiver kan være 

udfordrende, fordi ikke alle immaterielle aktiver er juridisk beskyttet og registreret og ikke alle 

værdifulde immaterielle aktiver bliver registreret i regnskaberne. En essentiel del af 

funktionsanalysen er at identificere, hvilke immaterielle aktiver hvert associeret selskab bidrager 

med i den kontrollerede transaktion.202 

 

3.2.1.5.1.2. Omkostningsbaserede profitfordelingsfaktorer: 

 

En omkostningsbaseret profitfordelingsfaktor kan være passende, hvor det er muligt at identificere 

en stærk korrelation mellem relative udgifter/omkostninger og den relative værdi, der bidrages 

med/til. Markedsføringsudgifter kan være en passende faktor ved forhandlere, der markedsfører, 

hvis markedsføring genererer væsentlige markedsføringsmæssige immaterielle aktiver, som f.eks. 

ved forbrugervarer, hvor værdien af markedsføringsmæssige immaterielle aktiver påvirkes af 

reklame. Forsknings- og udviklingsudgifter kan være passende for producenter, hvis de (udgifterne) 

relaterer til udviklingen af betydelige immaterielle aktiver, såsom patenter. Hvis hver part f.eks. 

bidrager med forskellige værdifulde immaterielle aktiver, er det ikke passende at anvende 

omkostningsbaserede fordelingsfaktorer medmindre omkostninger er en troværdig måleenhed af 

den relative værdi af disse immaterielle aktiver, eller omkostninger kan risikovægtes for at opnå en 

                                                
201 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 17, nr. 49. 
(nuværende TPG 2.136). 
202 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 17, nr. 50 
(nuværende TPG 2.137). 
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troværdig beregning af relativ værdi.203 Selv hvor hver part bidrager med den samme type 

immaterielle aktiver, vil risikovægtning være passende at overveje. Hvor risikoen for at fejle på et 

tidligt stadie i udviklingen f.eks. er flere gange højere end risikoen for at fejle på et senere 

tidspunkt, eller ifb. udviklingen af forbedringer på et allerede etableret koncept, så vil omkostninger 

pådraget i dette tidlige stadie have en højere risikovægtning end de omkostninger, der er pådraget 

på et senere stadie, eller if. med øgede forbedringer. Vederlag til medarbejderne (lønudgifter) er 

sandsynligvis relevante i situationer, hvor personfunktioner er den primære factor ifb. med at 

generere den kombinerede fortjeneste.204  

Der kan være en række problemer ifb. med omkostningsbaserede profitfordelingsfaktorer: 

• Forskelle mellem parternes timing (periodisering) af udgifterne. F.eks. kan forsknings- og 

udviklingsomkostninger, der er relevante for værdien af en parts bidrag, være afholdt for 

flere år siden, hvor udgifterne for en andens parts vedkommende kan være aktuelle 

(nuværende). Som et resultat heraf, kan det være nødvendigt at konvertere historiske 

omkostninger til nutidsværdi.  

• De relevante omkostninger kan være en del af en større samling af omkostninger, der skal 

analyseres og allokeres ift. hvilke omkostninger der har bidraget til den transaktion, der er 

relevant for profitfordelingen. F.eks. kan markedsføringsomkostninger pådrages og afholdes 

ift. flere forskellige produktlinjer, hvor kun en produktlinje er genstand for 

profitfordelingstransaktionen. 205 

Generelt bør bestemmelsen af den kombinerede fortjeneste, der skal fordeles, og 

profitfordelingsfaktorerne være: 

• I overensstemmelse med den korrekte afgrænsning af den faktiske transaktion (efter kapitel 

I, afsnit D.1) og især reflektere parternes bidrag i form af udførte funktioner, anvendte 

aktiver og påtagne risici; 

• I overensstemmelse med fastlæggelsen af den kombinerede fortjeneste og de anvendelige 

profitfordelingsfaktorer, som ville være aftale mellem uafhængige parter i sammenlignelige 

                                                
203 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ISBN 978-92-64-09018-7, s. 
102, afsnit 2.138. 
204 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 17-18, nr. 
51. 
205 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 18, nr. 52 
(ny bestemmelse samt nugældende 2.139 i TPG). 
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situationer; og 

• I stand til at blive målt på en troværdig og verificerbar måde.206 

 

3.3. 2 FORSKELLIGE TILGANGE TIL PROFITFORDELINGEN EFTER PROFIT 

SPPLIT-METODEN:  
 

Der skelnes mellem fordeling af den markedsmæssige nettoavance baseret på hhv. bidragsanalysen 

(contribution analysis) eller residualanalysen (residual analysis).207 Begge disse tilgange kan 

anvendes på hhv. forventet fortjeneste eller faktisk fortjeneste.208 

3.3.1. Bidragsanalysen: 
 

I bidragsanalysen fordeles den kombinerede fortjeneste, dvs. den samlede fortjeneste fra den 

kontrollerede transaktion, der vurderes, mellem de associerede selskaber på grundlag af en rimelig 

vurdering af den profitfordeling, som uafhængige selskaber ville forventes at foretage i en 

sammenlignelig transaktion. Denne fordeling kan understøttes af sammenlignelighedsdata, hvor 

dette er tilgængeligt. I fravær af sammenlignelighedsdata, foretages fordelingen ofte på grundlag af 

den relative (forholdsmæssige) værdi af de funktioner, som hver af de associerede selskaber 

bidrager med, hvilke aktiver, de bidrager med, og hvilke risici, de påtager sig.209  

Ved at fordele nettoavancen (og ikke bruttoavancen) mellem de forbundne parter sikres det, at 

indtægter og udgifter for parterne bliver henført på et ensartet grundlag, så der ikke efterfølgende er 

udgifter, der ændrer den endelige profitfordeling. I nogle tilfælde kan det være mere 

hensigtsmæssigt at foretage en fordeling af bruttoavancen, og så herefter fratrække parternes egne 

indirekte udgifter. I disse tilfælde må det sikres, at parternes udgifter (og den henførte bruttoavance) 

stemmer overens med de funktioner, aktiver og risici, som hver part har påtaget sig i forhold til den 

samlede transaktion.210 

                                                
206 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 13. 
207 I TPG, Annex II til kapitel II, gives eksempler på de 2 fremgangsmåder. 
208 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 13, nr. 31. 
209 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 13, afsnit 
C.4.1.1,. 
210 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
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3.3.2. Residualanalysen: 

 

En residual profit split-analyse er passende i de tilfælde, hvor parternes bidrag211 til den 

kombinerede fortjeneste, der resulterer fra transaktionen, kan separeres i 2 kategorier og anvendes i 

2 stadier. Dvs. hvor parternes bidrag er således, at visse ikke kan værdiansættes direkte og 

troværdigt ved reference til sammenligneligheder, mens andre bidrag kan værdiansættes direkte og 

troværdigt ved reference til sammenligneligheder (f.eks. fordi risiciene, der er påtaget i relation til 

disse bidrag, ikke er delt, integrationen er lav i relation til disse transaktioner, og fordi bidragene 

ikke er unikke). 

Ved residualanalysen fordeles den kombinerede fortjeneste fra den kontrollerede transaktion i 2 

stadier: 

(1) Først får hver part i den kontrollerede transaktion allokeret et armslængdevederlag for de 

kategorier af bidrag, som kan værdiansættes direkte, hvilket typisk er 

rutinebidrag/basisafkast, for hvilke der findes troværdige sammenligninger. 

Rutinebidraget/basisafkastet skal svare til, hvad en uafhængig virksomhed inden for et 

lignende forretningsområde ville få i avance for en tilsvarende transaktion, hvor der ikke 

indgår unikke og værdifulde funktioner, aktiver og risici. Basisafkastet for parternes 

rutinemæssige bidrag til transaktionen findes typisk ved at anvende en af de øvrige transfer 

pricing-metoder (f.eks. CUP-metoden).212 Denne fastsættelse af rutinebidraget vil således 

generelt ikke tage højde for det afkast, der genereres af en anden kategori af bidrag gennem 

deling af risiko, et højt niveau af integration og unikke og værdifulde bidrag fra parterne.213 

(2) I 2. stadie allokeres evt. residual (overskydende) fortjeneste (eller tab) mellem parterne.  

Denne allokering fastsættes på grundlag af den relative (forholdsmæssige) værdi af den 

anden kategori af bidrag fra parterne214 i overensstemmelse med bidragsanalysen, som 

omtalt ovenfor, og i overensstemmelse med den foreslåede reviderings afsnit C.3.4 (om 

værdikæder).215  

 

                                                
211 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 14, afsnit 
C.4.1.2. 
212 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
213 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 14, nr. 33 
(nuværende TPG, afsnit 2.12). 
214 Fordelingen sker mellem parterne i forhold til deres andel af de ikke-  rutinemæssige bidrag til transaktionen. 
215 OECD (2016), BEPS Public Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits, 4 July-15 September 2016, s. 11. 
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Dvs. på grundlag af en analyse af parters forholdsmæssige andel af de unikke og værdifulde 

bidrag til transaktionen.216 

 

3.3.2.1. Eksempel på Profit Split-metoden ved anvendelse af residualanalysen: 

 
Dette eksempel viser, hvordan en avance kan fordeles ved brug af residualanalysen: 

1. Først opgøres den samlede markedsmæssige avance ved transaktionen. 

2. Derefter fordeles den andel af den opgjorte avance, der kan henføres til parternes 

rutinemæssige bidrag (den rutinemæssige andel af fortjenesten). 

3. Den resterende avance (residualen) fordeles mellem parternes i forhold til deres andel af de 

ikke-  rutinemæssige bidrag til transaktionen. Denne fordeling tager udgangspunkt i de 

unikke og værdifulde funktioner, aktiver og risici, som parterne hver især bidrager med.217    

Samlet markedsmæssig avance ved transaktionen 

(f.eks. driftsfortjenesten) 

200 

Armslængdeindtjening for A’s rutinemæssige bidrag 10 

Armslængdeindtjening for B’s rutinemæssige bidrag 10 

Tilbageværende avance (residual) til aflønning af 

unikke bidrag 

180 

A’s forholdsmæssige andel af de unikke bidrag (f.eks. 

forsknings- og udviklingsomkostninger) 

50 % x 180 = 90 

B’s forholdsmæssige andel af de unikke bidrag (f.eks. 

forsknings- og udviklingsomkostninger) 

50 % x 180 = 90 

A’s samlede fortjeneste: 10 + 90 = 100 

B’s samlede fortjeneste: 10 + 90 = 100 

                                                
216 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
217 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
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En royalty, der betales til patenthaver bliver således bestemt/værdiansat igennem Profit Split-

metoden ved at fordele fortjenesten i overensstemmelse med den forholdsmæssige (proportionale) 

andel af parternes respektive bidrag (investeringer) til værdiskabelse (afkast/fortjeneste). 

Royaltysatsen bliver den relevante investeringsandel, og denne royaltysats kan anvendes for hver 

relevant periode (f.eks. skatteår) i licensaftalens løbetid.  

 

3.4. PROFIT SPLIT-METODENS STYRKER & SVAGHEDER: 
 

I koncerner (og andre kontrollerede miljøer) vil aktiviteter og de involverede parters bidrag hertil 

ofte være meget integrerede. Det kan derfor være vanskeligt at adskille parternes relative bidrag til 

værdiskabelse i forhold til den samlede aktivitet og fortjenesten herved. Et eksempel herpå kunne 

være salg af softwareprodukter, hvor installering, service og efterfølgende løbende support ofte er 

en helt integreret og nødvendig ydelse i relation til salget af licensretten til softwaren. Licensen kan 

ikke sælges uden support og service, der på samme måde naturligvis ikke kan sælges uden licensen.  

En af de væsentligste fordele ved Profit Split-metoden er, at netop denne metode kan anvendes til 

prisfastsættelse af sådanne meget integrerede produkter, processer og lign.218 Profit Split-metoden er 

velegnet til prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner, hvor de   forbundne parter begge 

bidrager med unikke og værdifulde funktioner, aktiver og risici i forhold til den samlede transaktion. 

Dette kunne eksempelvis være i en situation, hvor begge parter ejer værdifulde immaterielle aktiver.  

Når begge parter bidrager til transaktionen med unikke og værdifulde funktioner, aktiver og risici, 

er det meget vanskeligt at finde sammenlignelige transaktioner, der kan anvendes til at 

armslængdeteste parternes bidrag. Dette gør sig tilsvarende gældende i forhold til meget integrerede 

transaktioner.  

Den samlede profit ved den pågældende transaktion kan derfor bedst fordeles med udgangspunkt i 

værdien af parternes forholdsmæssige bidrag til profitskabelsen. 219   

                                                
218 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
219 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
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Styrker (+) Svagheder (÷) 

• Profit Split-metoden er især anvendelig for 

virksomheder med højt integrerede 

forretningsområder, hvor en ensidig metode ikke 

kan anvendes.    
• Metoden er ikke i samme omfang som de øvrige 

metoder afhængig af sammenlignelige transaktioner 

og kan derfor også anvendes i de situationer, hvor 

der ikke kan findes sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter. 
• Metoden indebærer, at alle de forbundne parter, der 

indgår i de kontrollerede transaktion, bliver 

vurderet.    

• Metoden sikrer mod en urimelig avancefordeling, 

hvor den ene part i transaktionen ikke får nogen 

fortjeneste, mens den anden part får en meget høj 

fortjeneste på den samlede transaktion. 

• Profit Split-metoden kræver detaljerede data fra alle 

de forbundne parter, der bidrager til transaktionen. 

   

• Profit Split-metoden kan være svær at 

implementere. 

• Metoden indebærer væsentlige skønsmæssige 

elementer ifb. med afgrænsning af transaktion, 

relevant fortjeneste og anvendelige 

profitfordelingsfaktorer. Derfor stor risiko for 

konflikt med skattemyndighederne.220 

• Det kan især være svært at bestemme parternes 

relative bidrag, når der er tale om at begge parter 

bidrager med unikke immaterielle aktiver i 

transaktionen. 

 

 

3.5. ØKONOMISK ANALYSE: 
 

Da økonomisk teori netop omhandler rationelle profitmaksimerende (uafhængige) agenter, kan 

dette anvendes som et godt udgangspunkt for, hvordan ukontrollerede parter vil handle, dvs. på 

armslængdevilkår. Økonomisk teori kan således anvendes som bidrag til vurderingen af, hvorvidt 

Profit Split-metoden medfører en profitfordeling i overensstemmelse med armslængdeprincippet, 

hvordan uafhængige parter ville fordele profit imellem sig (f.eks. fastsættelse af royalty). 

 

 

 

                                                
220 Den Juridiske Vejledning 2016, C.D.11.4.1.5, ISBN: 978-87-93417-67-0. 
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3.5.1. THE NASH BARGAINING GAME: 

 

Forhandlingsproblemet vedr. 2 personer (the 2-person bargaining problem) studerer, hvordan 2 

agenter deler en fortjeneste, som de sammen kan generere. Der er således tale om et 

profitfordelingsproblem. Fortjenesten kan deles på mange forskellige måder, hvilket tvinger 

parterne til at forhandle om fordelingen.221 Parternes interesser er hverken helt modstridende eller 

helt afstemt.222 En af måderne spillet kan løses på er ved at anvende spil med varierende tilbud, som 

blev analyseret af Ariel Rubinstein i 1980’erne (Rubinstein bargaining game).223 Det klassiske spil 

går ud på, at en dollar skal fordeles, og hver part har interesse i at nå til enighed/aftale før end 

senere. Spillets grundlæggende løsning – en løsning, hvor parter, der handler under de samme 

omstændigheder, deler den ene dollar lige imellem dem – stemmer overens med, hvordan folk 

intuitivt vil opføre sig.224 Denne løsning stemmer også overens med the Nash bargaining solution, 

dvs. John Nashs løsning på samme type spil (dog uden forudsætningen om, at parterne har interesse 

i at nå til enighed før end senere). I dette spil er der imidlertid ikke taget højde for, hvordan denne 

profit er genereret, hvorfor en lige fordeling mellem parterne giver god mening, idet de begge i lige 

høj grad ikke har været med til at generere fortjenesten. Dette kunne antages at være tilfældet, hvor 

2 parter sammen tilfældigvis finder 100 kr. på gaden, som de deler.  

Nashs forhandlingsmodel er et simpelt spil med 2 spillere. I spillet kræver de 2 spillere en portion 

hver af et givet gode, X (typisk en mængde penge). Vi antages for simpelhedens skyld, at X = 1.  

Hvis det totale beløb krævet af parterne er lig med eller mindre end, hvad der er muligt, får begge 

parter, hvad de kræver (𝑘𝑟𝑎𝑣% + 𝑘𝑟𝑎𝑣& ≤ 1). Hvis det totale beløb krævet af parterne er større, end 

hvad der er muligt, får ingen af parterne, hvad de kræver (𝑘𝑟𝑎𝑣% + 𝑘𝑟𝑎𝑣& > 𝑋).225 

 

 

 

 

                                                
221 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 128. 
222 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 128-140. 
223 Baird, Douglas G.; Gertner, Robert H.; Picker, Randal C., (1998): Game Theory and the Law, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, and London, England, s. 221. 
224 Baird, Douglas G.; Gertner, Robert H.; Picker, Randal C., (1998): Game Theory and the Law, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, and London, England, s. 221. 
225 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 131. 
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Ifølge John Nash agerer spillere således, at de søger at maksimere (𝑢 𝑥 − 𝑢 𝑑 )(𝑣 𝑦 − 𝑣 𝑑 ) 

(the Nash bargaining product), hvor 𝑢 og 𝑣 er nyttefunktionerne for hhv. spiller 1 og spiller 2, 𝑑 er 

et uenighedsudfald (disagreement outcome), og 𝑢(𝑑) og 𝑣 𝑑  er nyttefunktioner i tilfælde af, at der 

ikke opnås aftale (dvs. den nytte, der opnås, hvis man ikke forhandler med den anden spiller).226 

Spillerne søger således at maksimere forskellen mellem den nytte, der opnås ved samarbejde, og 

den nytte, der opnås, hvis der ikke indgås aftale (reservationsnytten/det bedste alternativ). Parterne 

søger således at maksimere den samlede fortjeneste, der følger af parternes samarbejde (for 

derigennem at maksimere deres egen andel af fortjenesten).227 Intuitivt, består løsningen af, at hver 

spiller får sin respektive nytte af d (dvs. ikke-samarbejdsmæssige payoff eller den payoff, der svarer 

til reservationsnytten) + en del af de evt. fordele, der herudover opstår som følge af samarbejdet.228  

Bemærk, at dette er overensstemmende med profitfordelingens 2 trin under den residuale Profit 

Split-metode. Ved residualanalysen under Profit Split-metoden fordeles den samlede 

markedsmæssige nettoavance, der genereres af de forbundne parter ved den samlede transaktion, 

mellem parterne i to faser:  

i. I første fase får hver af de forbundne parter et basisafkast for deres rutinemæssige bidrag til 

transaktionen. Basisafkastet skal svare til, hvad en uafhængig virksomhed inden for et 

lignende forretningsområde ville få i avance for en tilsvarende transaktion, hvor der ikke 

indgår unikke og værdifulde funktioner, aktiver og risici. (Man kan i henhold til Nashs 

model også tænkte på det som reservationsnytten og dermed ikke den fortjeneste, som 

knytter sig til det unikke (immaterielle) aspekt i transaktionen). Basisafkastet for parternes 

rutinemæssige bidrag til transaktionen findes ved at bruge en af de øvrige transfer pricing-

metoder.  

ii. I anden fase fordeles en eventuelt resterende avance (eller et tab) mellem parterne på 

grundlag af en analyse af parters forholdsmæssige andel af de unikke og værdifulde bidrag 

til transaktionen.229 Denne fase kan sidestilles med fordelingen af den profit, som overstiger 

reservationsnytten. 

 

                                                
226 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 139. 
227 Baron, Opher & Berman, Oded (2014): Nash Bargaining with Asymmetric Bargaining Power: Bargaining over Profit in a Simple 
Supply Chain, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S-3E6, Canada (note), s. 4. 
228 Nash, John (1953): Two-Person Cooperative Games, Econometrica Vol. 21, No. 1 (Jan., 1953), s. 133. 
229 Den Juridiske Vejledning 2016, 11. 4.1.5. 
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Baron & Berman (2014)230 tilføjer konceptet asymmetrisk forhandlingsstyrke til Nashs 

forhandlingsmodel med begrundelsen om, at det er essentielt, at der tages hensyn til asymmetri i 

forhandlingsproceduren i en forsyningskæde, fordi selskaberne i forsyningskæden i mange tilfælde 

har forskellig forhandlingsstyrke. The Nash Bargaining Product ser herefter således ud med Baron 

og Bermans notation: 

 

(𝜋@ − 𝑓@)B 𝜋C − 	𝑓C )%DB 

 

Baron og Berman (2014) påviser, at forhandlingen mellem profitmaksimerende parter leder til en 

optimal profitfordeling, der er proportional med forhandlingsstyrken i forsyningskæden. I vores 

analyse antager vi, at parternes forhandlingsstyrke svarer til deres respektive investeringer (typisk 

omkostninger eller aktiver) og de dermed forbundne påtagede risici, som det er tilfældet ved 

anvendelse af Profit Split-metoden.  

 

𝐾 = den samlede profit 

𝛾 = part 1’s andel af den samlede profit 

𝛼 = part 1’s forhandlingsstyrke  

(1 − 𝛼) = part 2’s forhandlingsstyrke 

(1 − 𝛾) = part 2’s andel af den samlede profit 

 

Modellen med Baron & Bermans notation: 

 

(𝜋@ + 𝛾𝐾 − 𝑓@)B 𝜋C + 1 − 𝛾 𝐾 − 	𝑓C )%DB 

 

For enkelthedens skyld sættes 𝜋@ og 𝜋C = 𝑓@ og 𝑓C,  således at vi får: 

 

𝐾𝛾B ∙ (1 − 𝛾)(%DB) 
 

                                                
230 Baron, Opher & Berman, Oded (2014): Nash Bargaining with Asymmetric Bargaining Power: Bargaining over Profit in a Simple 
Supply Chain, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S-3E6, Canada, (note). 
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Ligningen differentieres, og vi får følgende: 

 

𝑘𝛼
𝛾 − 𝑘 ∙ (2,718)B	 MN O DMN	(D OD%. ) 

 

Vi sætter den differentierede ligning lig med 0 og løser for 𝛼: 

 

𝛾 = 0	𝑜𝑔	𝛼 > 0	 ∨ 𝛾 = 𝛼	 ∨ 	𝐾 = 0 

 

Dvs. enten er part 1’s profitandel lig med 0, og part 1’s forhandlingsstyrke er større end 0. Ellers er 

part 1’s profitandel lig med part 1’s forhandlingsstyrke, således at part 1’s profit bliver 𝛼𝐾. I sidste 

tilfælde er den samlede profit, der skal fordeles mellem de 2 parter lig med 0. Den optimale  

profitfordeling er således en profitandel, der er proportional med parternes respektive 

forhandlingsstyrker, dvs. 𝛾*= 𝛼𝐾. 

 

3.5.2. PROFITALLOKERING I OVERENSSTEMMELSE MED VÆRDISKABELSE:  
 

I porteføljeteorien hersker der generelt en antagelse om, at afkastet på en given investering har en 

korrelation med den risiko, der er forbundet med den pågældende investering.231 Der er således tale 

om, at et højere afkast (værdiskabelse) skyldes en højere risiko, som betaling for denne højere 

risiko. Dette kan illustreres med et simpelt eksempel: Når der foreligger usikkerhed, er en 

beslutningstager eksponeret for risiko. Ved 2 forskellige lotterier, hvor sandsynligheden for enten at 

vinde eller tabe er den samme, men hhv. investeringen, der kan tabes og afkastet, der kan vindes, er 

forskellige, vil det lotteri, hvor det mulige tab er størst, være det mest risikable lotteri.232  Der er 

således tale om, at jo større investeringen er, jo større er risikoen, og dermed det potentielle 

forbundne afkast (hvis sandsynligheden/usikkerheden er den samme). Usikkerheden antages her at 

være den samme for begge parter, da deres transaktion er integreret. Der antages således for begge 

parter at være 50 % sandsynlighed for, at der skabes værdi (fortjeneste) og 50 % sandsynlighed for, 

at der lides et tab. 
                                                
231 http://www.morningstar.dk/dk/news/88114/hold-styr-på-risikoen.aspx, besøgt senest. 14.1.2017. 
232 Dutta, Prajit K (1999): Strategies and Games: Theory and practice, Massachusetts Institute of Technology, s. 441. 
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3.5.3. FORHANDLINGSSPILLET I STRATEGISK FORM: 
 

I det følgende analyseres, hvorvidt parternes optimale strategier i forhandlingsspillet medfører 

profitandele (eller en royaltysats for T’s vedkommende), der er proportionale med deres respektive 

forhandlingsstyrker i overensstemmelse med Baron og Bermans version. 

I den grundlæggende strategiske forhandlingsmodel mellem 2 parter foreslår den første part (part 1) 

først en fordeling, som den anden part (part 2) enten kan acceptere eller afvise. Hvis part 2 

accepterer forslaget, stopper forhandlingerne og resultatet er part 1’s foreslåede fordeling. Hvis part 

2 afviser, vil part 2 samtidig komme med et forslag. Part 1 kan vælge at acceptere eller afvise 

forslaget. Hvis forslaget accepteres stopper forhandlingerne, og ellers afviser part 1 forslaget og 

kommer med et nyt forslag. Forhandlingsspillet fortsætter med denne procedure, indtil der er opnået 

aftale, eller indtil det er åbenlyst, at der ikke vil opnås enighed (aftale).233 

 

Forsyningskæden og dermed spillet består af 2 spillere: 

i. Teknologiudvikler: T. 

ii. Vareproducent: V  

V har kapacitet til at inkorporere teknologiproducentens immaterielle aktiv og markedsføre det 

færdige produkt samtidig med, at V også selv bidrager med et immaterielt aktiv til transaktionen i 

form af et anerkendt brand (som er en funktion af markedsføringsomkostninger). 

Vi antager, at begge parter har de samme 3 strategimuligheder ved forhandlingerne: 

i. Profitandel, 𝛾 = forhandlingsstyrke (investeringsandel). 

ii. Profitandel, 𝛾 > forhandlingsstyrke (investeringsandel). 

iii. Profitandel, 𝛾 < forhandlingsstyrke (investeringsandel). 

𝛼 er T’s forhandlingsstyrke, hvor 𝛼 ∈ 0, 1 , og (1 − 𝛼) er V’s forhandlingsstyrke. 

Profitandelen, 𝛾, svarer til en royaltyrate for teknologiudviklerens vedkommende. 

                                                
233 Baron, Opher & Berman, Oded (2014): Nash Bargaining with Asymmetric Bargaining Power: Bargaining over Profit in a Simple 
Supply Chain, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S-3E6, Canada (note), s. 2. 
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I vores analyse er forhandlingsstyrken = investeringer (typisk omkostninger eller aktiver ligesom 

det er tilfældet i Profit Split-metoden) og den dermed forbundne risiko. Dvs. 

profitfordelingsfaktoren = relative investeringer. Det antages yderligere, at parternes respektive 

forhandlingsstyrker (investeringsandele) er hhv. 0,3 for T’s vedkommende og 0,7 for V’s 

vedkommende. (Denne fordeling repræsenterer, at T’s investeringsandel kun udgør den teknologi 

(det immaterielle aktiv), som han bidrager med. V’s investeringsandel udgør både investeringer ifb. 

med salg og investeringer ifb. med markedsføring, som har bidraget til det immaterielle aktiv (V’s 

brand), som V bidrager med til transaktionen). Eftersom der ikke forhandles, når (𝑘𝑟𝑎𝑣% +

𝑘𝑟𝑎𝑣& > 1, dvs. når parternes respektive krav samlet udgør mere end 100 %, vil parternes 

respektive payoffs være lig 0 i dette tilfælde. Med andre ord: 1 − 𝛼 + 𝛼 = 1. Det kan således 

være tilfældet, at 1 − 𝛾 + 𝛾 ≤ 1, men aldrig, at 1 − 𝛾 + 𝛾 > 1.  

 

Spillet ser ud som følger, og parternes payoffs er deres respektive profitandele i procent:                        

 

T ∖ V (𝟏 − 𝜸) = (𝟏 − 𝜶) 𝟏 − 𝜶 > (𝟏 − 𝜸) 𝟏 − 𝜶 < (𝟏 − 𝜸) 

𝜸 = 𝜶 30%, 70% 30%, 60% 0%, 0% 

𝜶 > 𝜸 20%, 70% 20%, 60% 20%, 80% 

𝜶 < 𝜸 0%, 0% 40%, 60% 0%, 0% 

 

Ingen af T’s eller V’s strategier er hverken svagt eller strengt dominerende. En strategi dominerer 

en anden strategi svagt, når valget af denne strategi medfører, at mindst én payoff stiger og ingen 

payoffs bliver lavere. En strategi dominerer en anden strategi strengt, når valget af denne strategi 

ville medføre en højere payoff, uafhængigt af, hvilken strategi modstanderen vælger. Der eksisterer 

derfor ingen IEDS-løsning på dette spil.  

Vi forsøger derfor at løse spillet ved at finde Nash-ligevægten, dvs. den kombination af strategier, 

hvor ingen af parterne har incitament til at ændre deres strategi givet den anden parts strategivalg. 

Dette er et hyppigt anvendt løsningskoncept – hvis ikke det mest anvendte – inden for strategiske 

spil med rene strategier.234 

                                                
234 Modsætningen hertil er en blandet strategi. 
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Hvis T vælger strategien 𝛼 > 𝛾, vil dette strategivalg fra T’s side medføre, at V ville vælge 

strategien 1 − 𝛼 < (1 − 𝛾), eftersom 80% > 60%. Hvis T vælger 𝛾 = 𝛼, vil V bedste 

strategivalg givet T’s strategivalg være (1 − 𝛾) = (1 − 𝛼), fordi 70% > 60%. Hvis T vælger 

strategien 𝛼 < 𝛾 vil V’s bedste respons være at vælge 1 − 𝛼 > (1 − 𝛾), fordi 60% > 0%. 

 

T ∖ V (𝟏 − 𝜸) = (𝟏 − 𝜶) 𝟏 − 𝜶 > (𝟏 − 𝜸) 𝟏 − 𝜶 < (𝟏 − 𝜸) 

𝜸 = 𝜶 30%, 70% 30%, 60% 0%, 0% 

𝜶 > 𝜸 20%, 70% 20%, 60% 20%, 80% 

𝜶 < 𝜸 0%, 0% 40%, 60% 0%, 0% 

 

Nash-ligevægten findes således bl.a. der, hvor begge parter får en profitandel, der er proportional 

med deres respektive forhandlingsstyrker, dvs. fordelingen efter Profit Split-metoden. Der findes 

imidlertid også 2 yderligere Nash-ligevægte i dette spil: (𝛼 < 𝛾;	(1 − 𝛼) > (1 − 𝛾)) og 

(𝛼 > 𝛾;	 1 − 𝛼 < (1 − 𝛾)), navnlig, hvor hhv. den ene part får mere end, hvad der er proportionalt 

med dennes forhandlingsstyrke, og den anden får mindre end, hvad der er proportionalt med dennes 

forhandlingsstyrke. For at vælge mellem de forskellige Nash-ligevægte i rene strategier, som vi har 

konstateret i spillet, er vi nødt til at stille spørgsmålet: ”Hvilken Nash-ligevægt vil parterne vælge?” 

Dette kan ikke afgøres uden mere information. Når der er flere Nash-ligevægte, er det ofte sociale 

konventioner, der bestemmer, hvilken Nash-ligevægt parterne vælger. Dvs. en regularitet, der er 

bredt observeret indenfor en gruppe af agenter.235 Det er derfor naturligt at se nærmere på, hvordan 

en royalty typisk fastsættes i licensaftaler i praksis, hvilket vi vil gøre i det følgende. 

 

3.5.3.1. Royaltytyper i licensaftaler: 
 

Licensaftaler giver en eller flere virksomheder retten til at udnytte en innovation (et immaterielt 

aktiv) til gengæld for en eller flere royaltybetalinger til patenthaveren. Den specificerede 

betalingsordning kan indeholde forskellige grader af kompleksitet. I transaktioner mellem 

uafhængige parter ses det ofte, at royaltyen udgør et fast licensgebyr. Det ses også ofte, at den 

kommer til udtryk i periodiske betalinger over tid.  

 
                                                
235 https://plato.stanford.edu/entries/convention/, besøgt senest d. 12.05.2017. 
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Periodiske betalinger kan enten være i form af afdrag af faste beløb dvs. pr. enhed-royalties, eller i 

form af betingede betalinger, hvor beløbet af betalingerne afhænger af salgsniveauet, dvs. ad 

valorem236-royalties. Visse betalingsformer vil omfatte større eller mindre risiko for en af parterne.  

Ved pr. enhed-royalties betaler licenstageren et bestemt beløb pr. enhed af output, som er 

produceret med den patenterede teknologi. Ved ad valorem-royalties er kompensationen 

(betalingen) proportional med salgsindtægterne knyttet til disse enheder. Udbredelsen af disse 

forskellige former for royalties (betalingsformer) kan illustreres ved at se på Centre National 

d’Etudes des Telecommunications’ licenspraksis. I deres portefølje i 1990, som bestod af 286 

kontrakter, indeholdte 225 (78 %) af disse kontrakter pr. enhed- og/eller ad valorem-royalties.237 

Kun 9 ud af disse kontrakter indeholdte en pr. enhed-royalty, mens resten anvendte ad valorem-

royalties. Den hyppigst observerede kontrakttype var baseret på en kombination af et fast 

licensgebyr og ad valorem-royalties (63 % af den samlede portefølje).238  

I sin undersøgelse af licenskontrakter opdagede Rostoker (1984), at de fleste virksomheder, der 

svarede i hvert fald i en del af deres licenser udelukkende anvendte faste licensgebyrer. Taylor og 

Silberston (1973) opdagede, at engangsbetalingskontrakter mest sandsynligt anvendes, når der 

foreligger betydelige faste udgifter forbundet med licenseringsprocessen (som f.eks. træning af 

licenstageren), eller når der er sandsynlighed for, at løbende royalties ikke kan håndhæves (f.eks. 

når der er en risiko for konkurs inden for den nærmeste fremtid).239 Rostoker, og Taylor og 

Silberston opdagede også, at størstedelen af licensaftaler indeholder royaltyklausuler enten alene, 

eller i kombination med et fast licensgebyr. Det er der 3 grunde til:  

1. Royaltykontrakter, der indeholder ad valorem-royalties udgør en form for risikodeling, som 

foreligger, når der er usikkerhed omkring fortjenesten (værdien). (Royaltybetalingerne 

varierer ift. licenstagerens indtægter, og dermed er værdien af betalingen betinget af 

licenstagerens succes i sin anvendelse af innovationen (det immaterielle aktiv). 

 
                                                
236 Ad valorem = ad valorem, (lat.), efter værdi. 
237 Det skal bemærkes, at i den økonomiske teori indebærer begrebet ’royalties’ typisk pr. enhed- og ad valorem-royalties, men ikke 
faste licensgebyrer. I dansk skatteret (navnlig i relation til CFC-reglen i SEL § 32 (og også i OECD’s modeloverenskomst 2014, art. 
12)) defineres royalties imidlertid som betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at 
anvende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver, jf. SEL § 32, stk. 5, nr. 6.  
238 Bousquet, Alain; Cremer, Helmuth; Ivaldi, Marc; Wolkowicz, Michel: Risk sharing in licensing  , University of Toulouse, Institut 
Universitaire de France, Place Anatole, F-31042 Toulouse, France, International Journal of Industrial Organization 16 (1998) 535–
554, s. 536. 
239 Katz, Michael L., Shapiro, Carl, ”How to License Intangible Property”, The Quarterly Journal of Economics, August 1986, s. 
587-588. 
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2. Royalties er en delvis løsning på asymmetrisk information. På tidspunktet for kontraktens 

underskrivelse, er det måske almen viden, at licensgiveren har bedre information omkring 

innovationens værdi, end licenstageren har. En betalingsordning bestående af ad valorem-

royalties medfører, at licenstageren ved, at hans betaling vil være lille, hvis innovationen er 

af begrænset brugbarhed.240 

3. Royalties kan anvendes til at facilitere samordnet praksis ved at hæve producentselskabernes 

effektive marginalomkostninger og inducere selskaberne til at begrænse deres 

produktionsniveauer.241 

Risikodeling har længe været anerkendt som et betydeligt rationale for finansielle arrangementer 

mellem en patenthaver og en licenstager. Fordi efterspørgslen efter et nyt produkt er usikker 

og/eller den potentielle omkostningsreduktion som følge af en ny teknologi ikke er kendt med 

sikkerhed ex ante, kan både licensgiver (patenthaver) og licenstager være bedre stillet, hvis 

betalingen for retten til at anvende en innovation (et immaterielt aktiv) inkluderer en 

omstændighedsbetinget royalty (fremfor kun at inkludere et fast licensgebyr). Innovatøren ønsker at 

drage fordel af en stigende efterspørgsel efter et nyt produkt, og licenstageren ønsker at undgå høje 

betalinger i tilfælde af skuffende salg.242 Pr. enhed-royalties indebærer imidlertid mere risiko end 

ad valorem-royalties for begge parters vedkommende, idet licenstager kan risikere, at beløbet 

sættes for højt ift., hvad han kommer til at tjene på sine produkter, hvori det immaterielle aktiv er 

integreret. Omvendt kan licensgiver risikere, at beløbet sættes for lavt ift. produktværdien. 

Bousquet et al. (1998) påviste, at under usikkerhed vedr. efterspørgslen (f.eks. ved en 

produktinnovation) anvendes højst 2 af royaltyformerne. Kontrakten kombinerer generelt et fast 

licensgebyr med en ad valorem-royalty. 243  

 

 
                                                
240 Katz, Michael L., Shapiro, Carl, ”How to License Intangible Property”, The Quarterly Journal of Economics, August 1986, s. 588 
og Bousquet, Alain; Cremer, Helmuth; Ivaldi, Marc; Wolkowicz, Michel: Risk sharing in licensing  , University of Toulouse, Institut 
Universitaire de France, Place Anatole, F-31042 Toulouse, France, International Journal of Industrial Organization 16 (1998) 535–
554, s. 536-537. 
241 Katz, Michael L., Shapiro, Carl, ”How to License Intangible Property”, The Quarterly Journal of Economics, August 1986, s. 
587-588. 
242 Bousquet, Alain; Cremer, Helmuth; Ivaldi, Marc; Wolkowicz, Michel: Risk sharing in licensing  , University of Toulouse, Institut 
Universitaire de France, Place Anatole, F-31042 Toulouse, France, International Journal of Industrial Organization 16 (1998) 535–
554, s. 535-536. 
243 Bousquet, Alain; Cremer, Helmuth; Ivaldi, Marc; Wolkowicz, Michel: Risk sharing in licensing  , University of Toulouse, Institut 
Universitaire de France, Place Anatole, F-31042 Toulouse, France, International Journal of Industrial Organization 16 (1998) 535–
554, s. 535. 
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Økonomisk teori og empiriske undersøgelser understøtter således anvendelsen af ad valorem-

royalties (royalties, som udgør en proportion af fortjenesten, f.eks. driftsfortjenesten eller 

bruttofortjenesten i kontekst af Profit Split-metoden) ved licensering af immaterielle aktiver i 

forskellige sammenhænge. Dette taler for at profitfordelingen efter Profit Split-metoden er optimal, 

stemmer overens med armslængdeprincippet, samt risikodelingen i transaktionen kommer til udtryk 

gennem betalingsformen (forholdsmæssige royalties). 

Der er således meget, der taler for, at en forholdsmæssig royalty er overensstemmende med de 

sociale konventioner for licensaftaler. Derudover ville det være rationelt at antage, at den mindst 

ønskede strategi – den strategi, som parterne vil være mest villig til at opgive givet de 3 givne 

strategimuligheder, som de hver især har – for T’s vedkommende er den strategi, hvor T får den 

mindste gevinst ud af transaktionen. Dette gælder tilsvarende for V. Vi fjerner derfor den ene 

strategi for begge parter, navnlig strategierne 𝛼 > 	𝛾 og (1 − 𝛼) > (1 − 𝛾) , dvs. strategierne, hvor 

de respektive parter vælger en profitandel, der er mindre end, hvad der er proportionalt med 

parternes respektive forhandlingsstyrker (investeringer i transaktionen). Dette er pga. forholdet til 

de investeringer, som parterne hver især har investeret i transaktionen.  

 

Spillet vil herefter se således ud: 

 

T ∖ V (𝟏 − 𝜸) = (𝟏 − 𝜶) 𝟏 − 𝜶 < (𝟏 − 𝜸) 

𝜸 = 𝜶 30%, 70% 0%, 0% 

𝜶 < 𝜸 0%, 0% 0%, 0% 

 

Løsningen på dette spil er således Nash-ligevægten (30%, 70%), dvs. den profitfordeling, der er 

proportional med parternes respektive forhandlingsstyrker (andel i investeringerne i transaktionen), 

hvilket stemmer overens med løsningen på den asymmetriske version af Nashs forhandlingsmodel, 

som gennemgået ovenfor. 
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3.5.3.2. Taleksempel: 
 

Værdi af samlede investeringer: 150 mio. 

A’s andel af investeringerne (30 %): 45 mio. 

B’s andel af investeringerne (70 %): 105 mio. 

Samlet profit (værdi skabt i fællesskab): 300 mio. 

 
Spillet illustrerer parternes respektive andel af den samlede profit i mio. kr.: 

 

T ∖ V (𝟏 − 𝜸) = (𝟏 − 𝜶) 𝟏 − 𝜶 > (𝟏 − 𝜸) 𝟏 − 𝜶 < (𝟏 − 𝜸) 

𝜸 = 𝜶 90, 210 90, 180 0, 0 

𝜶 > 𝜸 60, 210 60, 180 60, 240 

𝜶 < 𝜸 0, 0 120, 180 0, 0 

 

Hvor er gevinsten mindst for de respektive parter? 

 

Strategikombination: T’s gevinst: V’s gevinst: 

(𝜸 = 𝜶, (𝟏 − 𝜸) = 𝟏 − 𝜶 ) 90-45=45 210-105=105 

(𝜶 > 𝜸, (𝟏 − 𝜶) < (𝟏 − 𝜸)) 60-45=15 240-105=135 

(𝜶 < 𝜸, 𝟏 − 𝜶 > (𝟏 − 𝜸)) 120-45=75 180-105=75 

 

I virkeligheden kommer spillet til at se således ud, når der taget højde for parternes respektive 

investeringer. Dvs. at spillet illustrerer parternes respektive gevinster i mio. kr. som følge af 

profitfordelingen: 

 

T ∖ V (𝟏 − 𝜸) = (𝟏 − 𝜶) 𝟏 − 𝜶 > (𝟏 − 𝜸) 𝟏 − 𝜶 < (𝟏 − 𝜸) 

𝜸 = 𝜶 45, 105 45, 75 0, 0 

𝜶 > 𝜸 15, 105 15, 75 15, 135 

𝜶 < 𝜸 0, 0 75, 75 0, 0 

 

Der hvor T får den størst mulige gevinst, får V den mindst mulige gevinst og omvendt. 
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T ville ved at gå med til en profitandel, der er mindre end, hvad der er proportionalt med T’s 

investeringsandel få en gevinst på 15 fremfor hhv. 45 eller 75, og V ville ved at gå med til en 

profitandel, der er mindre end, hvad der er proportionalt med V’s investeringsandel få en gevinst på 

75 fremfor hhv. 105 eller 135. 

 

T ∖ V (𝟏 − 𝜸) = (𝟏 − 𝜶) 𝟏 − 𝜶 < (𝟏 − 𝜸) 

𝜸 = 𝜶 45, 105 0, 0 

𝜶 < 𝜸 0, 0 0, 0 

 

 

DELKONKLUSION: 
 

Den foreslåede revidering af vejledningen om Profit Split-metoden, der forventes at færdiggøres 

inden for det næste halve år giver god grund til begejstring. Præcisering af, hvornår metoden skal 

og kan anvendes, samt hvordan denne skal anvendes, vil betyde, at der sandsynligvis i mindre 

omfang end hidtil vil ske uhensigtsmæssig anvendelse af metoden. Som løsningen på den 

asymmetriske version af Nashs forhandlingsmodel foreskriver, er den optimale profitandel (og 

dermed den optimale royalty) proportional med parternes respektive forhandlingsstyrker, navnlig 

parternes respektive investeringer i transaktionen i overensstemmelse med Profit Split-metoden. 

 

Grundet den generelle antagelse i porteføljeteori om, at der er en klar sammenhæng mellem 

størrelsen på risiko og størrelsen på afkast på en investering, er det passende at antage, at jo mere en 

part har investeret i transaktionen, og jo større risiko denne part har båret, jo større bidrag til 

værdiskabelse (afkast/fortjeneste) har parten foretaget. En allokering af profit i overensstemmelse 

hermed, dvs. en profitallokering der er proportional med parternes respektive forhandlingsstyrker 

(investeringsandele i transaktionen) medfører således fra et økonomisk synspunkt, at beskatning 

sker der, hvor værdien er skabt.  

 

En profitfordeling i overensstemmelse med Profit Split-metoden understøttes således af spilteori, 

porteføljeteori og tendenser i praksis. Dette kan bl.a. forklares med økonomiske hensyn som 

risikodeling og asymmetrisk information.  
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Dét, at denne form for royalty (ad valorem) er den mest udbredte i praksis taler samtidig for, at en 

sådan profitfordeling og dermed royaltyfastlæggelse er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet (markedspris og-vilkår). 
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KONKLUSION: 
 
På nuværende tidspunkt er udviklingen inden for afhjælpning af de væsentlige problemer, som 

immaterielle aktiver medfører i den internationale skatteret i relation til nationale værnsregler på sit 

højeste, idet der med BEPS-projektet er taget hul på en yderst omfattende reform inden for 

international skatteret med bl.a. et særligt fokus på immaterielle aktiver. 

 

Ift. identificeringsproblematikken, kan det på baggrund af analysen af royaltybegrebet konkluderes, 

at identifikation af royalties stadig udgør en væsentlig udfordring for skattemyndighederne. Selvom 

indførelsen af en konkret royaltydefinition i SEL § 32 har gjort det lettere at afgrænse og 

identificere denne type indkomst, udgør omkategoriseringsproblemet stadig en stor barriere i 

forbindelse med højt integrerede produkter. Derudover er der også knyttet risici til en konkret 

royaltydefinition i lovgivningen, idet man kan risikere, at denne enten er for snæver eller for bred i 

forhold til den type indkomst, man har til hensigt at ramme. 
 

I forhold til mobilitetsproblematikken kan multinationale koncerner stadig relativt let flytte passiv 

indkomst fra det sted, hvor værdien af det immaterielle aktiv er skabt. Dette kan navnlig gøres 

gennem placering af det juridiske ejerskab. Ejerskabet kan flyttes til det sted i koncernen, hvor det 

vurderes skattemæssigt mest fordelagtigt. Da forsknings- og udviklingsområdet i forvejen 

indebærer betydelige skatteplanlægningsmuligheder i forhold til placering af mobil indkomst, kan 

større frihed, som følger af manglende regulering skabe større bevægerum for selskaberne til at 

indgå i diverse samarbejdsformer. Dette er især problematisk i forbindelse med ikke-lovbestemte 

immaterielle aktiver, da der ikke er foretaget registrering af ejerskabet, hvorved det kan være 

vanskeligt at påvise, hvilket selskab i en koncern, der har ejendomsretten til det immaterielle aktiv 

og dermed retten til de følgende royaltybetalinger. Det er især vanskeligt at bestemme, hvilket 

selskab, der reelt har ejendomsretten, når der er tale om kontraktbestemte aftaler, hvor flere 

selskaber har medvirket til at skabe, vedligeholde og videreudvikle det immaterielle aktiv, hvilket er 

tilfældet for omkostningsfordelingsaftaler og kontraktforskningsaftaler. Disse samarbejdsformer 

ligger derfor ofte på grænsen til skatteplanlægning og skatteforvridning, da de anvendes af 

multinationale koncerner til at flytte passiv indkomst fra immaterielle aktiver til lavskattelande 

igennem placering af ejerskabet. Indførelsen af en kontrolbetingelse i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines (BEPS Action 8-10, 2015) søger at afhjælpe denne problematik.  
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Kontrolbetingelsen vil gøre det sværere at omplacere passiv indkomst til lavskattelande via 

skatteplanlægningsværktøjer som omkostningsfordelingsaftaler og kontraktforskningsaftaler, da 

ejerskabet til det immaterielle aktiv ikke kan placeres i et selskab, som ikke kan påvises at være i 

stand til at bære de relevante omkostninger og dermed forbundne risici, samt have kontrol over og 

føre tilsyn med disse risici. Dette initiativ fra OECD’s side er dog ikke i sig selv nok til at forhindre 

omplacering af mobil indkomst, da koncernerne fortsat kan anvende indtræden eller udtræden i en 

omkostningsfordelingsaftale til at placere profitten som følge af værdiansættelsesvanskeligheder, og 

på trods af indførelsen af kontrolbetingelsen, er det fortsat vanskeligt for skattemyndigheder at 

fastlægge parternes bidrag og immaterielle aktivers økonomiske potentiale.  

 
Ift. værdiansættelsesproblematikken er det af særlig relevans, at der er foreslået en revidering af 

vejledningen om Profit Split-metoden i OECD’s Transfer Pricing Guidelines, der præciserer, 

hvornår metoden er anvendelig, og hvordan denne bør anvendes for at være i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet. Dette skal ses i lyset af, at metoden anses for særligt anvendelig ved 

integrerede transaktioner, hvori der indgår immaterielle aktiver, og at det efter den nye foreslåede 

revidering af vejledningen ligefrem er et krav for metodens anvendelse, at der er tale om sådanne 

integrerede transaktioner, der typisk vil indebære immaterielle aktiver.  

 

Dette forsøg på afklaring omkring metodens anvendelse er et positivt tiltag, fordi profitfordelingen 

efter metoden ud fra et økonomisk teoretisk synspunkt er optimal, idet der er tale om en optimal 

profitfordeling mellem parterne, når denne er proportional med parternes respektive investeringer i 

transaktionen. Derudover vil en profitfordeling i overensstemmelse med Profit Split-metoden 

medføre en indkomstallokering og dermed beskatning, der er i overensstemmelse med 

værdiskabelse, jf. princippet om at risiko og afkast (værdiskabelse) er tæt forbundet. Sluttelig taler 

den udbredte anvendelse af forholdsmæssige royalties (ad valorem-royalties) i licensaftaler i praksis 

for, at Profit Split-metoden, når denne anvendes korrekt, medfører en værdiansættelse i 

overensstemmelse med, hvordan der reelt handles til markedspris, dvs. på armslængdevilkår. 

 

Det er dog stadig tvivlsomt, i hvor høj grad denne metode vil være anvendelig i praksis, når der er 

tale om integrerede aktiviteter, hvor begge parter bidrager med unikke immaterielle aktiver set i 

lyset af, at det bl.a. vil være problematisk at bestemme, hvor stor en andel af parternes bidrag 

sådanne aktiver udgør, og dermed i hvilket forhold profitten bør fordeles mellem parterne.  



 97 

Dertil kommer, at der indgår væsentlige skønsmæssige elementer ved anvendelsen af Profit Split-

metoden, hvilket for selskabernes vedkommende især kan skabe usikkerhed og risiko for konflikt 

med skattemyndighederne. For skattemyndighedernes vedkommende kan det tilsvarende være 

vanskeligt at foretage præcise vurderinger, hvilket kan komme selskaberne til gode. 
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