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1 Abstract 

In 2015 OECD and the G20 countries released the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project with the aim 

of equipping governments with international tax rules to address tax avoidance issue. A part of the BEPS 

report contains new guidance regarding transfer pricing and especially intagibles, which is the primary focus 

of this thesis. 

The aim of this thesis is to analyze and interpret which changes the new guidelines will have on international 

taxation regarding identifying intangibles and the ownership of intangibles. Furthermore, to examine, from 

an economic perspective, the development of the transfer pricing issue on an international level, and to 

derive the impact on the Danish tax system. 

The thesis concludes that in the aspect of identifying intangibles, BEPS has adopted a broader and clearer 

definition of intangibles than the previous one in OECD’s Transfer Pricing Guidelines, with the goal to prevent 

third parties adopting different interpretations. The definition on certain types of intangibles still seems un-

clear, and as the implementation process is still in progress and only time will tell how tax authorities will 

interpret, when implementing and applying it in domestic law. When it comes to the ownership of intangi-

bles, the new transfer pricing guidelines primarily state the legal ownership as a starting point. The starting 

point will then be able to be modified into an economic ownership based on some new guidelines, if the 

“actual code of conduct” differs from the contractual terms. However, the thesis raises some doubts whether 

the new guidelines will have a successful impact on the tax related issues or not. 

Furthermore, the thesis also shows that the international tax competition on corporate tax rate may have 

unintended consequences for the international tax system. However, it has limited consequences for the 

Danish tax revenues, as corporate tax represents a very small amount of total tax revenues in Denmark. The 

Danish tax authorities tries to ensure that multinational enterprises don’t avoid paying their taxes by check-

ing their transfer pricing documentation. The focus on transfer pricing is one of the Danish tax authorities’ 

control activities, since it is a considerable amount in the total national tax gap, which is why the Danish 

politicians are starting to acknowledge, that multinational enterprises could be using transfer pricing as a 

tool for avoid taxation. 

Finally, the thesis finds the ideal solution to be a total harmonization of the corporate tax rates, but as most 

states seems unwilling to give up their sovereignty, it is highly unlikely to become a reality in the near future. 
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2 Forkortelser 

AFL Afskrivningsloven 

SEL Selskabsskatteloven 

APA  Advance Pricing Arrangement 

BEPS Base Erosion and Profit Shifting 

BMG BEPS Monitoring Group 

DBO Dobbeltmodeloverenskomst 

G20 Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors 

LL Ligningsloven 

MAP Mutual Agreement Procedure 

SKL Skattekontrolloven 

SL Statsskatteloven 

TPG OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
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3 Indledning 

Globalisering af økonomien har betydet en stigning i verdenshandlen. Den øgede internationalisering i ver-

densøkonomien hvor tjenesteydelser og kapital frit kan bevæge sig på tværs af landegrænser har betydet, at 

virksomheder i højere grad opererer på globale markeder. Igennem de seneste år, har der både i Danmark 

og internationalt set, været fokus hos offentligheden og medierne på multinationale koncerners skattebeta-

ling. Integrationen af nationale økonomier og markeder er steget væsentligt de senere år og dette, har lagt 

pres på den internationale skatteramme. De nuværende internationale retningslinjer har i de senere år vist 

sig at have mangler og svagheder, der har betydet at nye og forstærkede internationale standarder skal ud-

arbejdes for sikre at overskud beskattes hvor aktiviteten udføres. På det globalpolitiske niveau præsenterede 

Organisation for Economic Co-operation and Development (herefter OECD) / G201 i 2013 Base Erosion and 

Profit Shifting-projektet (herefter BEPS), der skal give regeringer nationale og internationale retningslinjer 

for at imødekomme skatteunderdragelse samt sikre at overskud beskattes hvor værdi skabes, og hvor den 

økonomiske aktivitet bliver udført. Den 5. oktober 2015 blev det færdige resultat af BEPS-projektet offent-

liggjort, og det anses for at være den største ændring inden for international beskatning i over 100 år.2 

Multinationale koncerner udgør en central rolle i den globale økonomi, da deres interne handler ifølge OECD 

tegner sig for ca. 60 % af verdenshandelen.3 BEPS-projektet har bl.a. rettet fokus mod dem, da man ønsker 

at de multinationale koncerner i højere grad skal betale en fair skat i de lande de opererer i, og hvor de 

udøver deres virksomhed.4 

I den internationale skatteret er transfer pricing blevet en central problemstilling, da reglerne er afgørende 

for allokeringen af skatteprovenuet fra multinationale koncerner mellem landene. Begrebet transfer pricing 

refererer til prisfastsættelse af varer og tjenesteydelser, der udveksles i selskaber mellem multinationale 

koncerner på tværs af landegrænser. Prisfastsættelse skal ske på samme priser og vilkår som to uafhængige 

parter ville have opnået i samme transaktion, også kaldet armslængdeprincippet. De seneste år har myndig-

hederne haft et øget fokus på området, hvilket har resulteret i at transfer pricing er blevet en selvstændig 

industri, hvor virksomheder har et stort antal personer ansat til behandling af transfer pricing problemstillin-

gen. 

                                                           
1 Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors 
2 http://www.oecd.org/about/secretary-general/closing-the-tax-gap.htm 
3 Wittendorf (2016) Transfer Pricing, s. 27 
4 http://www.oecd.org/newsroom/closing-tax-gaps-oecd-launches-action-plan-on-base-erosion-and-profit-shift-
ing.htm (06/11/2015) 

http://www.oecd.org/about/secretary-general/closing-the-tax-gap.htm
http://www.oecd.org/newsroom/closing-tax-gaps-oecd-launches-action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting.htm
http://www.oecd.org/newsroom/closing-tax-gaps-oecd-launches-action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting.htm
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Med implementering af resultatet fra BEPS rapportens Action 8-10 vedrørende transfer pricing, har det er-

stattet hele kapitel 6 i OECD’s Transfer Pricing Guidelines (herefter TP Guidelines). Kapitlet indeholder vej-

ledning til hvordan armslængdeprincippet skal håndteres for kontrollerede transaktioner, i relation til enten 

brug eller overdragelse af immaterielle aktiver, da det kan være meget vanskeligt at finde sammenlignelige 

transaktioner eller situationer, der omhandler overdragelse af immaterielle aktiver mellem koncernfor-

bundne parter. 

Immaterielle aktiver anses som en af de vigtigste kilder til at opnå vedvarende konkurrencefordele på det 

globale marked, og er også en af grundene til, at transfer pricing er et skatteretligt problem. Immaterielle 

aktiver kan i multinationale selskaber blive anvendt som et led i koncernens aggressive skatteplanlægning, 

ved at placere immaterielle aktiver i lavskattelande med det formål at opnå en skattefordel. De nye retnings-

linjer fra BEPS-projektet forsøger således at opstille bedre internationale forudsætninger, for at de multina-

tionale koncerner bliver beskattet korrekt af de respektive myndigheder, på trods af deres ihærdige forsøg 

på at omgå højskattelandenes beskatning. 

BEPS-projektet er således en reaktion på den manglende internationale totalharmonisering, der i samspil 

med globaliseringen i stigende grad udfordrer det nationalstatsbaserede skattesystem. Når virksomheder i 

større grad er globale i deres økonomiske aktiviteter, men beskatningen håndteres på et nationalt plan, så 

kan det have stor betydning for de enkelte medlemslande skatteprovenuer. Udfordringer kan opstå og et af 

de interessante spørgsmål fra et økonomisk synspunkt er, om de nationalt forankrende skattesystemer er 

fortid, hvis vi gerne vil have et skattesystem, der skal kunne følge med globaliseringen og de udfordringer der 

medfølger på skatteområdet. 
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 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning vil afhandlingen søge svar på følgende spørgsmål: 

3.2.1 Juridisk problemformulering 

1. Hvordan defineres immaterielle aktiver, og hvordan fastlægges ejerskabet af et immaterielt aktiv 

efter de nye retningslinjer i BEPS Action 8–10? 

2. Hvilke mulige konsekvenser vil de nye retningslinjer potentielt medføre? 

 
Transfer pricing er et komplekst område, som multinationale koncerner og myndigheder må forholde sig til 

når der sker koncerninterne transaktioner på tværs af flere lande. Der opstår mange udfordringer, når der 

skal sammenlignes, at en kontrolleret transaktions priser og vilkår er i overensstemmelse med, hvad to uaf-

hængige parter havde aftalt. I afhandlingen vil der specifikt blive kigget nærmere på den del af processen i 

sammenlignelighedsanalysen inden værdiansættelsen, som vedrører definitionen, ejerskabet og fællesudvik-

ling af immaterielle aktiver i transfer pricing sammenhæng. 

Afhandlingen vil redegøre, undersøge og analysere de situationer hvor definitionen af de involverede imma-

terielle aktiver, som bruges eller overdrages, anses for at være vanskelige, og når der kan forekomme situa-

tioner, hvor det er vanskeligt at identificere ikke-lovbestemte immaterielle aktiver. Det kan også være van-

skeligt at afgøre, hvilket selskab i en multinational koncern der reelt ejer et givent immaterielt aktiv. Eksem-

pelvis kan en goodwill være stærkt tilknyttet et varemærke, der gør det svært at værdiansætte det immate-

rielle aktiv i en kontrolleret transaktion, og dermed have et korrekt beskatningsgrundlag. En knowhow som 

f.eks. fremstillingsmetode kan være værdifuldt for multinationale koncerner at hemmeligholde, for at opnå 

konkurrencemæssige fordele på et marked. Goodwill kan være opbygget af flere selskaber i en koncern, og 

det kan være vanskeligt at identificere, hvem og hvor meget selskaberne reelt besidder af ejerskabet. Situa-

tioner som dette gør afgræsningen af den kontrollerede transaktion inden værdiansættelse af immaterielle 

aktiver udfordrende, og beskatningsgrundlaget vil potentielt være forkert. Det kan i sidste ende have en ne-

gativ effekt på skatteprovenuet i Danmark og andre lande, hvis de værdiansættes for lavt, og der kan opstå 

dobbeltbeskatningstvister mellem landenes skattemyndigheder, hvis de er uenige i eksempelvis identifikati-

onen og ejerskabet af det immaterielle aktiv. 
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3.2.2 Økonomisk problemformulering 

1. Hvilken effekt har den internationale skattekonkurrence på transfer pricing, og hvilken betydning har 

det for Danmarks skatteprovenu? 

2. Hvordan kontrollerer de danske skattemyndigheder, at Danmark har en korrekt skatteopkrævning 

på transfer pricing-området, og hvilke politiske tiltag har der været i nyere tid vedrørende transfer 

pricing? 

Transfer pricing handler dybest set om at prissætte sine interne handler i koncernen til markedsvilkår, så 

myndighederne kan kontrollere, at de interne transaktioner sker med et legitimt formål. Hvis en multinatio-

nal koncern prisfastsætter transaktionen ukorrekt, kan koncernen potentielt udnytte metoden til at overføre 

det beskatningsgrundlag, som er overskuddet i et selskab, væk fra et højskatteland til et lavskatteland med 

henblik på at opnå en samlet skattefordel. Den aggressive tilgang til transfer pricing fra de store multinatio-

nale selskabers side har i stigende grad resulteret i sager, hvor de respektive skattemyndigheder har erklæret 

sig uenige med selskabernes egne vurderinger på prisfastsættelserne. Sagens udfald viser, ifølge Skattemini-

steren, at transfer pricing er et effektivt redskab for skatteunddragelse, men erkender også at transfer pricing 

er et komplekst skatteområde.5 

Set i lyset af overstående er det ud fra et økonomisk synspunkt derfor interessant at analysere udviklingen i 

skattekonkurrencen tværs landene. Skattekonkurrencen har således stor betydning for det stigende incita-

ment til den aggressive skatteplanlægning på bl.a. transfer pricing-området. Ud fra f.eks. et dansk synspunkt 

er det ligeledes interessant at undersøge, hvordan skattekonkurrencen påvirker det danske skatteprovenu, 

og hvordan det danske skattesystem er opbygget i forhold til udviklingen på skattekonkurrencen. Der er in-

gen tvivl om, at transfer pricing er et område der bør overvåges i tæt samspil med globaliseringen, og de 

muligheder det giver koncernerne. Spørgsmålet er dog om politikkerne er varsomme nok på udviklingen, og 

om der er nok fokus på området, og til det vil den skattepolitiske debat derfor blive inddraget.  Disse økono-

miske betragtninger vil den økonomiske del af afhandlingen dermed forsøge at give et billede af. 

3.2.3 Integrerede problemformulering 

Den integrerede del vil bestå af et samspil mellem den juridiske- og den økonomiske analyse, og vil således 

som udgangspunkt tage afsæt i de behandlede problemstillinger inden for begge felter. I den forlængelse vil 

                                                           
5 Brinch, Jannik (2015) Pandora betaler kæmpe skattesmæk  
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den integrerede del se nærmere på, hvilken betydning skattemyndighedernes tilgang har, til de nye retnings-

linjer i BEPS. Afslutningsvis vil den integrerede del forsøge at give et bud på tiltag, der kan være med til at 

gavne den internationale skatteproblematik, og dermed fremme samarbejdet mellem myndighederne og 

erhvervslivet. 

 

 Metode 

3.3.1 Juridisk metode 

Formålet med den juridiske del af afhandlingen er først og fremmest at få belyst retstilstanden omkring de-

finition og ejerskabet af immaterielle aktiver i kontrollerede transaktioner. Dertil vil anbefalingerne fra BEPS 

rapporten, i form af nye retningslinjer til gældende transfer pricing guidelines, blive analyseret i forhold til 

hvilke mulige konsekvenser de medfører. Det skyldes at de pågældende retningslinjer har stor betydning for 

en lang række landes nuværende retstilstand på transfer pricing lovgivning, herunder i Danmark. 

Til dette formål er den juridiske del af specialet primært præget af den retsdogmatiske metode, da der pri-

mært ønskes en belysning af retstilstanden på området. Metoden har således til hensigt at udlede, analysere 

og vurdere de relevante retskilder inden for det pågældende område. Den retsdogmatiske metode skal såle-

des bidrage med at sikre, at de enkelte retskilder bliver præsenteret og systematiseret med respekt for den 

enkelte retskildes retskildemæssige værdi og med respekt for det eksisterende retskildehierarki.6 Selvom ho-

vedfokusset på afhandlingens juridiske del er en analyse af de overordnede internationale følger af BEPS, så 

vil afhandlingen stadig indeholde mindre inddragelser af dansk håndtering af disse bestemmelser, bl.a. for at 

fremme forståelsen af hvordan de nuværende bestemmelser bliver brugt. 

I det danske retssystem foreligger der et dualistisk retssystem, i relation mellem den nationale og den inter-

nationale skatteret. Det betyder at folkeretten, herunder bl.a. internationale guidelines, gælder sekundært 

med intern ret og har dermed ikke større retskildeværdi. På baggrund af en dualistisk retsopfattelse kan 

folkeretten udelukkende anvendes som udfyldende og supplerende fortolkningsbidrag, hvis der ikke eksiste-

rer højere rangerede internretlige retskilder til belysning af retsstillingen. 

I dansk lovgivning er der dog ofte henvisninger til internationale retningslinjer. Det gælder bl.a. for Lignings-

lovens § 2 (herefter LL), der i forarbejderne henviser til principperne i TP Guidelines. De danske regler har 

siden 1998 været i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger i TP Guidelines fra 1995. 

                                                           
6 Tvarnø og Nielsen (2011) Retskilder & Retsteorier, s. 31 
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BEPS rapporten har som nævnt præsenteret nye retningslinjer til den opdaterede udgave, TP Guidelines 

2015. Disse nye tiltag og ændringer sammenholdt med den gældende retstilstand vil også blive analyseret og 

diskuteret, med det formål at blive klogere på, hvad de nye anbefalinger ændrer og medfører af mulige ud-

fordringer. Under udarbejdelsen af rapporten var virksomheder og eksperter inviteret til at kommentere lø-

bende på rapportens udkast. Kommentarerne indeholder synspunkter og meninger, der har stor relevans for 

rapportens endelige indhold og udformning, og vil derfor løbende blive inddraget i afhandlingens analyse af 

de nye retningslinjer. Formålet med inddragelsen af kommentarerne i analysen er endvidere at få inddraget 

erhvervslivets holdninger og synspunkter til de anbefalede retningslinjer fra BEPS rapporten, da transfer pri-

cing disciplinen er en skatteretlig disciplin erhvervslivet i høj grad også beskæftiger sig med og dermed også 

besidder kvalificerede kompetencer i forhold til. 

Der inddrages også juridisk litteratur, der suppleres som hjælpemiddel til fortolkning af transfer pricing i 

dansk og international skatteret. Litteraturen og synspunkter fra erhvervslivet vil blive anvendt med en kritisk 

tilgang, da den kan indeholde subjektive meninger fra forfatternes side. 

3.3.2 Økonomisk metode 

Den økonomiske del af afhandlingen er opdelt i to dele. Første del vil indeholde en generel beskrivelse af 

Danmarks skattesystem og en beskrivelse af erhvervsbeskatningsstruktur i det danske skattesystem, med det 

formål at analysere det danske skatteprovenu i forhold til problemstillingen. Anden del vil indeholde et mere 

skærpet fokus på problemstillingen vedrørende transfer pricing. Opdelingen skyldes at man for at besvare 

det centrale i afhandlingens økonomiske problemformulering, er nødt til først at få en forståelse for den 

generelle erhvervsbeskatningsstruktur. 

Hovedfokus i den økonomiske del er en analyse af transfer pricing-området, hovedsageligt i relation til det 

danske skattesystem. Afhandlingen vil også inddrage offentliggjort dokumentation, samt tiltag fra Skattemi-

nisteriet og politisk side, for at besvare den sidste del af den økonomiske problemstilling på bedst mulig vis. 

For at løse den økonomiske problemstilling vil afhandlingens undersøge og analysere gældende materialer, 

der er på området omkring transfer pricing. Transfer pricing er et område, hvor der ikke findes mange analy-

ser eller datakilder i et økonomisk perspektiv. Der er således ikke anvendt nogen særlig statistisk- eller ana-

lysemetode til at besvare den økonomiske problemformulering. 

Ved afhandlingens beskrivelse af erhvervsbeskatningens struktur i det danske skattesystem, er der primært 

gjort brug af faglitteratur på området, tal og data fra Danmarks Statistik, samt er der inddraget tal fra OECD 
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til måling af udviklingen med andre medlemslande. Til brug for analysen af skattekonkurrencen og SKATs 

indsats på transfer pricing-området er der primært indhentet data fra OECD, og Skatteministeriets hjemme-

side med de relevante opgørelser, som har været tilgængeligt for offentligheden. 

 

 Afgrænsning 

3.4.1 Juridisk afgrænsning 

Transfer pricing og immaterielle aktiver er et bredt område, og det bringer mange udfordringer for multina-

tionale koncerner og landenes skattemyndigheder. Med afhandlingens begrænsede omfang er det nødven-

digt at se bort fra en række problemstillinger, der ellers ville være relevante at inddrage i transfer pricing 

sammenhænge. 

Afhandlingens juridiske del vil afgrænse sig fra BEPS Action 8 Section D der bl.a. dækker over værdiansættel-

sesmetoderne. Ydermere afgrænses der fra at lave en dybdegående gennemgang af definitionen, ejerskabet 

og fællesudvikling i dansk ret, ligesom det civilretlige begreb af immaterielle aktiver i dansk ret heller ikke vil 

blive behandlet i dybden. Der afgrænses fra at inddrage andre BEPS Actions, der relaterer sig til immaterielle 

aktiver. Tilsvarende afgrænses der for andre artikler i OECD’s modeloverenskomst hvor immaterielle aktiver 

nævnes. 

3.4.2 Økonomisk afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses fra de økonomiske overvejelser og metoder der anvendes i forbindelse med værdi-

ansættelse efter armslængdeprincippet, da værdiansættelse (Section D) af immaterielle aktiver ikke er en 

del af problemstillingen. 

Der er meget begrænsede tal og informationer tilgængelige omkring immaterielle aktiver. Dette skyldes højst 

sandsynligt, at immaterielle aktiver er et meget komplekst område, som ikke mange udtaler sig om. Af samme 

grund findes der ikke meget offentligt tilgængeligt materiale om immaterielle aktiver. I afhandlingens øko-

nomiske del vil der derfor blive set nærmere på transfer pricing på et bredere niveau, og immaterielle aktiver 

i det omfang det har været muligt at inddrage. 

Der afgrænses fra at inddrage andre typer skatter og afgifter udover selskabsskatten, da Transfer pricing 

hører under selskabsskatten, med undtagelse af en kort inddragelse af personbeskatningen, grundet dets 
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relative størrelse i forhold til det samlede skatteprovenu. Afslutningsvis vil den skattepolitiske debat kun 

være afgrænset til den danske skattepolitik, da det opfylder kapitlets formål i forhold til problemstillingen. 
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4 Introduktion til OECD og BEPS 

I dette kapitel introduceres OECD som helhed og baggrunden for OECD’s formål. Hertil redegøres der kort 

for OECD’s artikel 9 og armslængdeprincippet deraf. Ydermere gives der en introduktion til Transfer Pricing 

Guidelines, og forholdet mellem OECD’s artikel 9 og Transfer Pricing Guidelines. 

 

 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

OECD er en rådgivende økonomisk samarbejdsorganisation, der består af 35 medlemsstater heriblandt Dan-

mark. Danmark har således som land løbende været en aktiv spiller for organisationen, og har været med 

siden oprettelsen i 1961.7 

OECD’s primære formål er at samarbejde på tværs af landende med henblik på at højne en stabil og økono-

misk vækst, samt bidrage til at koordinere en fællesøkonomisk politik, til gavn for medlemslandene. Organi-

sationen kan således træffe beslutninger der er bindende for medlemsstaterne, udstede ikke-bindende an-

befalinger og indgå aftaler med medlemsstater såvel som ikke-medlemsstater jf. artikel 5 i OECD-konventio-

nen.8 OECD’s beslutninger træffes dog normalt i enstemmighed i henhold til OECD konventionens artikler.9 

OECD har i forlængelse af deres primære formål, udarbejdet en såkaldt modeloverenskomst for, hvordan 

beskatningen på tværs lande generelt bør ske. OECD’s modeloverenskomst er egentlig, som navnet antyder, 

blot ”en model” for hvordan de bilaterale overenskomster/dobbeltbeskatningsoverenskomster (herefter 

DBO) for de forskellige lande bør se ud. Inden for den internationale skatteret pålægges der dog en stor 

betydning for, at OECD har udarbejdet denne model, idet den har haft direkte indflydelse på opbygningen og 

indholdet af de mange konkrete DBO’er der findes i dag.10 Selvom nogle af de nuværende DBO’er har afvi-

gelser i forhold til OECD’s modeloverenskomst, så har de dog oftest mange fællestræk hvilket alt andet lige 

letter fortolkningen og anvendelsen af disse. 

  

                                                           
7 https://www.oecd.org/about/membersandpartners/  
8 http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm   
9 Wittendorf (2009) Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, s. 113 
10 Schmidt, Tell og Webber (2015) International skatteret i et dansk perspektiv, s. 24 

https://www.oecd.org/about/membersandpartners/
http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
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Det primære formål med disse DBO’er er at eliminere eller reducere de skadelige effekter, der kan fore-

komme ved international dobbeltbeskatning, f.eks. i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. 

Uden en dobbeltbeskatningsoverenskomst kan det have en skadelig effekt på handlen af varer og tjeneste-

ydelser mellem landene, samt på bevægeligheden for kapital, teknologi og personer. Det er derfor essentielt 

i den forbindelse at eliminere de hindringer som dobbeltbeskatningen medvirker til, på udviklingen af de 

grænseoverskridende økonomiske relationer. Et andet lige så vigtigt formål med indgåelse af disse DBO’er, 

er nemlig at afskære muligheden for skatteundgåelse og skatteunddragelse.11 

 

4.1.1 Armslængdeprincippet i OECD’s Modeloverenskomsts artikel 9 

I sin grundlæggende helhed bygger armslængdeprincippet på en tilgang, hvorefter koncerninterne selskaber 

iagttages, som var de uafhængige parter (Separate Entity Approach). Det indebærer at priser og vilkår for 

koncernforbundne transaktioner, skal være i overensstemmelse med priser og vilkår for sammenlignelige 

transaktioner.12 Modsætningsvis vil der efter art. 9 stk. 1’s forstand være grundlag for korrektion 

”… Når to indbyrdes forbundne foretagender er hjemmehørende i hvert sit land, og de to fore-

tagender har anvendt priser og vilkår for deres handelsmæssige og økonomiske forbindelser, 

der afviger fra de vilkår og priser, som to uafhængige foretagender, ville have anvendt […] ”13 

Hvis der mellem to associerede parter er aftalt eller fastsat afvigende vilkår 

” […] kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et 

af disse foretagender, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til 

dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed. ”14 

Når koncernforbundne parter handler med hinanden har de nødvendigvis ikke altid modstridende interesser 

i handlen, modsat når uafhængige parter handler med hinanden på det frie marked, så er priser og vilkår 

reguleret af markedskræfterne. Det vil sige, når der er tale om koncerninterne (kontrollerede) transaktioner, 

kan det resultere i at markedskræfterne bliver sat ud af spil.15 I sådanne tilfælde kan prisen på koncerninterne 

                                                           
11 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 22f 
12 OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2010) pkt. 1.6 
13 SKAT’s Juridiske vejledning 2016-2.6 C.F.8.2.2.9.1 og OECD’s Model Tax Convention on Income and on Capital – Arti-
cle 9 (2014)  
14 SKATs Juridiske vejledning 2016-2.6 C.D.11.1.3 
15 OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2010) pkt. 1.2 og Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 300 
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transaktioner være anderledes end prisen på en uafhængig transaktion – dermed ikke sagt, at det er en ge-

nerel antagelse om, at kontrollerede transaktioner altid handles til priser der adskiller sig fra markedsprisen. 

Hvis det viser sig at en given transaktion ikke er sket til markedspris, og dermed ikke er i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet, så giver artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst dermed mulighed, for at priskor-

rigere den pågældende transaktion. Artikel 9, stk. 1 regulerer således adgangen til at kunne foretage en pri-

mær korrektion og artikel 9, stk. 2 indeholder derimod de kontraherende staters forpligtelse til at foretage 

en korresponderende korrektion. 

Hovedformålet med artikel 9 er først og fremmest, at forhindre at der sker international økonomisk dobbelt-

beskatning. En af de sekundære formål hertil er at kunne sikre en afbalanceret fordeling af beskatningsretten 

mellem de respektive kontraherende stater. Da størstedelen af verdenshandlen sker mellem forbundne fo-

retagender, kan disse formål derfor have stor betydning for de pågældende staters skatteprovenu på læn-

gere sigt.16 Artiklen anses dermed også for at være en af modeloverenskomstens væsentligste bestemmelser, 

og definitionen heraf vedrørende armslængdeprincippet er heller ikke ændret siden modeloverenskomsten 

fra 1963.17 

Det er i den forlængelse værd at bemærke, at i forholdet mellem intern lovgivning og de forskellige DBO’er, 

så giver DBO’erne kun adgang til lempelse af beskatning, hvis der er hjemmel til det i intern ret. En DBO giver 

derfor ikke staterne selvstændig hjemmel til at kunne beskatte. Dette centrale princip betegnes som værende 

”Den gyldne regel” i international skatteret.18 

  

                                                           
16 Wittendorf (2009) s. 175 
17 Wittendorf (2009) s. 491 
18 Wittendorf (2009) s. 204 
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4.1.2 Transfer Pricing Guidelines (TPG) 

Umiddelbart kan formålet med transfer pricing-reguleringen i artikel 9 virke simpelt - det vil sige at koncern-

interne transaktioner foretages på armslængdevilkår – men efterlevelsen og håndhævelsen dertil af regule-

ringerne er særdeles kompleks. Dette skyldes blandt andet at det kan være kompliceret at determinere de 

relevante transaktioner, og på samme måde er fastsættelsen af prisen oftest en kompliceret opgave. I for-

længelse af disse kompleksiteter har OECD valgt at udskille kommentarerne til bestemmelsen om transfer 

pricing i artikel 9, til en særskilt rapport kendt TP Guidelines. 

TP Guidelines fremstår som en selvstændig vejledning om transfer pricing reglerne, og behandler overordnet 

de tre dimensioner af transfer pricing som er armslængdeprincippet, håndhævelse og konfliktløsning - Det 

primære fokus er dog lagt på fortolkning af regler og metoder til armslængdeprincippet.19 

Figur 1 
 

Forholdet mellem artikel 9, kommentarerne til artikel 9 og Transfer Pricing Guidelines 

Note: Figuren er udarbejdet på baggrund af egen tilvirkning 

                                                           
19 Wittendorf (2009) s. 260 

Modeloverenskomstens 
Artikel 9

Kommentarerne 
til artikel 9

Transfer Pricing 
Guidelines

(særskilt vejledning)
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Retningslinjerne i TP Guidelines anses for at være en del af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst 

(en integreret del), og må derfor også tillægges samme retskildeværdi som kommentarerne til modelover-

enskomst. Selvom disse vejledninger ikke er retlig bindende for de enkelte stater, så er det vigtigt at pointere 

at visse stater dog alligevel har valgt, enten direkte eller indirekte at implementere disse i intern lovgivning. 

F.eks. i dansk skatteret pålægges TP Guidelines stor værdi, hvilket også udledes ud fra forarbejderne20 til de 

centrale transfer pricing bestemmelser i dansk skattelovgivning. Danmark har således i høj grad tilsluttet sig 

disse guidelines, og af samme grund hviler Ligningslovens § 2 derfor nu også på et armslængdeprincip der 

tolkes i overensstemmelse med OECD’s TP Guidelines - det samme gør sig gældende for Skattekontrollovens 

§ 3 B (herefter SKL).21 

Det overordnede formål med TP Guidelines, er at kunne skabe en international konsensus om en harmoni-

seret fortolkning af armslængdeprincippet i artikel 9. Disse guidelines er således en vejledning til både de 

forskellige landes skattemyndigheder såvel som skatteydere, og tilsigter en rimelig afvejning af begge parters 

interesser.22 

 

 Base Erosion Profit Shifting (BEPS) 

På trods af de forskellige former for reguleringer har globaliseringen og den generelle udvikling i de interna-

tionale transaktioner stadig bidraget til udfordringer for de enkelte landes lovgivninger, og dermed også de-

res skattemyndigheder. Det har betydet at de ikke har kunnet opretholde et tilfredsstillende skattesystem, 

når det kom til f.eks. beskatning af visse interne koncerntransaktioner, og derfor har der længe været et 

ønske om en endnu bedre international samordnet indsats. 

OECD har på denne baggrund siden 2013 nedsat et projekt, der har et specifikt formål at bekæmpe BEPS. 

BEPS er en betegnelse for den skatteudnyttelse, der sker ved at udhule beskatningsgrundlaget i et vist land, 

for at overføre de skattepligtige indtægter til et land med lavere eller ingen beskatning, også betegnet som 

tax-haven. Det er især de større multinationale koncerner og kapitalfonde der systematisk udnytter forskel-

lene i de enkelte landes skattesystemer, f.eks. ved at overføre en pågældende virksomheds gæld over i et 

land med høj beskatning, og omvendt at placere f.eks. patenter af høj værdi i lande med lav beskatning. 

Igangsættelsen af projektet sker efter G20 landene (en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande 

                                                           
20 Se f.eks. Lovbemærkning til lovforslag nr. 101 af 2. juni 1998 og Lovforslag nr. 84 af 14. oktober 1997 i SKL § 3 B ”… 
at skattemyndighederne ved ligning vil anvende principperne i OECD’s retningslinjer for transfer pricing” 
21 SKATs juridiske vejledning 2016-2.6 afsnit C.D.11.2.1.1 
22 Wittendorf (2009) s. 259 
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og vækstøkonomier samt EU23) efterspurgte en mere koordineret og omfattende indsats mod den aggressive 

form for skatteplanlægning, som særligt større multinationale selskaber nyder godt af.24 

I oktober 2015 udkom den sidste del af den samlede rapport. der indeholder anbefalinger til hele 15 Action 

Points (fokuspunkter), hvor OECD adresserer de mest alvorlige problemstillinger, som de respektive lande 

burde forholde sig til, hvoraf 4 af dem omhandler transfer pricing. Den juridiske del i denne afhandling vil 

som bekendt have et primært fokus på tiltagene der er udarbejdet i ”Action Point 8-10”25 i forhold til imma-

terielle aktiver. 

Det primære formål med udarbejdelsen af rapporten er at kunne lukke de genveje/huller, der findes i såvel 

national og international skattelovgivning, der muliggør skatteudnyttelsen og eventuel skatteunddragelse. 

Derudover er der også fokus på at undgå en decideret mulighed for at udnytte en dobbelt ikke-beskatning. 

Ultimativt er det meningen at rapporten skal udmunde i en række tiltag med konkrete anbefalinger til imple-

mentering af nye regler, såvel som modificeringer af gældende regler i de respektive landes skattelovgivnin-

ger. Det drejer sig bl.a. om regler angående hybride selskaber, finansielle selskaber, rentefradragsloft og CFC-

beskatning m.m. Dertil kommer rapporten også med tiltag, der gør sig gældende for OECD’s modeloverens-

komst for DBO’er og TP Guidelines. Netop disse tiltag vil blive gennemgået i de kommende kapitler. 

Rapportens anbefalinger betegnes som værende ”soft-law” og er som udgangspunkt ikke retlig bindende, 

men må forventes at blive gennemført i praksis af de pågældende lande, der har vedtaget dem i enighed. 

Dog kommer rapporten alligevel med en del minimumsstandarder som landene har forpligtet sig til at for-

holde sig til, der hovedsageligt omhandler misbrug af DBO’erne (også kendt som ”treaty shopping”), infor-

mationsdeling, uhensigtsmæssig skattekonkurrence og håndtering af internationale konflikter vedrørende 

DBO’erne.26 

Danmark har fra starten haft en positiv indstilling til projektet, hvorfor man også har imødekommet projektet 

med åbne arme og deltaget aktivt med udarbejdelsen af rapporterne, hvilket den tidligere Skatteminister 

Benny Engelbrecht også har udtalt sig om: 

                                                           
23 Ritzau (2012) Fakta: Hvem er G20? 
24 Presse meddelelse fra Skatteministeriet (2014) Skatteministeren hilser OECD-anbefalinger mod aggressiv skatte-
planlægning velkomne 
25 OECD (2015) Final Report Action 8-10 
26 Lett (2016) G20 godkender ”BEPS”-projekt til bekæmpelse af international skatteudnyttelse 
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”Danmark har hele tiden været en aktiv og engageret spiller i forhold til at tackle aggressiv 

international skatteplanlægning. Og det vil vi fortsat være. Det her handler om at sikre, at der 

ikke spekuleres i at udnytte de forskellige landes skatteforhold, hvilket er til skade for alle de 

samfund, som rammes af det. I sidste ende er det med til at udhule de skatteindtægter, som er 

så afgørende for, at vi kan opretholde et velfungerende velfærdssamfund”27 

På mange af de områder, som rapportens anbefalinger berører har Danmark allerede i forvejen lovgivet som 

anbefalet, men det forventes alligevel at danske myndigheder selvfølgelig løbende vurdere om der er behov 

for at justere i lovgivningen som udviklingen skrider frem. 

Af konkrete danske tiltag der udspringer sig af BEPS rapporternes anbefalinger, kender vi i dag bl.a. Country-

by-Country reporting der udspringer sig fra BEPS Action 13, også kendt som land-for-land rapportering.28 

Fremadrettet er der en stor forventning om at projektet på længere sigt vil få stor betydning for både dansk 

og international skatteret.  

                                                           
27 Presse meddelelse fra Skatteministeriet (2014) Skatteministeren hilser OECD-anbefalinger mod aggressiv skatte-
planlægning velkomne 
28 SKATs juridiske vejledning 2016-2.6 C.D.11.13.2  
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5 Armslængdeprincippet i dansk skatteret 

Kapitlet vil gennemgå den danske retsstilling til armslængdeprincippet, og hvordan den er implementeret 

ift. OECD’s artikel 9 og Transfer Pricing Guidelines. Kapitlet vil endvidere kort berøre den formelle del af 

Transfer Pricing reglerne i Danmark for at belyse hvilke krav de skattepligtige er underlagt i Danmark. 

Afslutningsvis nævnes det kort hvordan armslængdeprincippet anvendes i transfer pricing analysen. 

 

 Introduktion 

Som tidligere nævnt så kan OECD’s modeloverenskomst kun fordele beskatningsretten, hvorefter beskatnin-

gen sker efter intern lovgivning. Modeloverenskomsten giver dermed ikke direkte hjemmel til beskatning, og 

dette princip betegnes som ”den gyldne regel” i international skatteret. Da Danmark er medlem af OECD, så 

er Danmark som en kontraherende stat berettiget til at foretage priskorrektioner af kontrollerede transakti-

oner efter armslængdeprincippet jf. artikel 9, stk. 1. Retsvirkningen er herved at bestemmelsen i artikel 9, 

stk. 1 afhænger af om der er intern lovgivning, der har hjemmel til priskorrektionen. 

LL § 2 er den materielle lovgivning for transfer pricing i Danmark, og er den centrale korrektionsregel i dansk 

skatteret, der fastlægger at armslængdeprincippet er allokeringsnormen for de kontrollerede transaktioner. 

SKL § 3 B er den anden grundlæggende sten for transfer pricing, som udgør den formelle del af transfer 

pricing lovgivningen. 

 

 Ligningslovens § 2 

Armslængdeprincippet er et grundlæggende princip og den centrale korrektionsregel inden for transfer pri-

cing. Princippet er fastsat i LL § 2 for fastsættelse af priser og vilkår for transaktioner mellem interessefor-

bundne parter.29 Når man fastsætter pris og vilkår på en transaktion ud fra armslængdevilkår, så vil det sige 

at der handles på vilkår som to uafhængige parter ville have handlet - dvs. på markedsvilkår. Der skal dermed 

anvendes priser og vilkår ved kontrollerede handelsmæssige og økonomiske transaktioner, der vil være i 

overensstemmelse med hvad to uafhængige parter ville have opnået. 

Armslængdeprincippet blev indført i 1998 ved lov nr. 432 af 26. juni 1998 i LL § 2, så det var muligt at foretage 

betalingskorrektion på den skattepligtige indkomst der har virkning efter den 28. juni 1998. Armslængdeprin-

cippet nævnes ikke i LL § 2, OECD’s artikel 9, stk. 1, OECD’s modeloverenskomst eller TP Guidelines, men i 

                                                           
29 Ligningslovens § 2 - Lovbekendtgørelse nr. 1162 af 01/09/2016 
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forarbejderen til loven var undertitlen ”Lovfastsættelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd kapita-

lisering.”30 Det anføres også i bemærkningerne, at reglerne er indført i overensstemmelse med OECD’s TP 

Guidelines. 

Inden implementeringen var den hidtidige retsopfattelse, at der var hjemmel til korrektioner i Statsskattelo-

ven §§ 4-6, men det blev indført på baggrund af en række oliesager om indkomstkorrektion og at Skattemi-

nisteriet havde tabt en principal sag i Højesteret om rentefiksering mellem to interesseforbudne parter.31 

SKAT havde i flere år foretaget armslængdekorrektioner med henvisning til SL §§ 4-632, men ved dommen 

om rentefiksering underkendte Højesteret denne praksis. På baggrund af dommenes afgørelse kom Skatte-

ministeriet med et forslag til et retsgrundlag der var nødvendigt, så man kunne foretage transfer pricing-

korrektioner på alle områder. 

Det kan derfor med sikkerhed udledes at selvom LL § 2’s ordlyd eller forarbejder direkte nævner at fortolk-

ningen er sket konformt med OECD’s artikel 9, stk. 1, så viser refereringen til, at armslængdeprincippet skal 

fortolkes i overensstemmelse med OECD’s TP Guidelines at det er tilfældet. 

De skattepligtige omfattet af LL § 2, stk. 1. nr. 1-6 

” … skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og 

vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 

(kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. ” 

Hvilket betyder at de kontrollerede transaktioner mellem interesseforbundne parter skal ske på armslæng-

devilkår. De kontrollerede transaktioner omhandler alle forbindelser mellem parterne som f.eks. varer, tje-

nesteydelser, låneforhold mv.33 

Som følge af armslængdeprincippet, så kan der ske en transfer pricing korrektion fra skattemyndighedernes 

side, hvis de kontrollerede transaktion afviger fra, hvad to uafhængige parter ville have aftalt i en sammen-

lignelig transaktion. 

                                                           
30 LSF 1998-06-02 nr. 101 
31 TfS 1987.60 Ø, TfS 1988.292 H og TfS 1998.199 H 
32 Pedersen, Jan (1998) Transfer Pricing – i international skatteretlig belysning, s. 47 
33 SKATs juridiske vejledning 2016-2.6 C.D.11.1.3 
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Ved fastlæggelse af LL § 2 kan det udledes at den fremstår som en værnsregel der har til formål at skabe 

hjemmel til priskorrektion i situationer vedrørende armslængdeprincippet, der sikrer samfundet mod mis-

brug af det danske beskatningsgrundlag. Ved misbrug eller udnyttelse af de danske regler har loven skabt 

rammer for, at skattemyndighederne i Danmark kan øge mulighederne, for at priskorrigere kontrollerede 

transaktioner, der i sidste ende sikrer at påligningen af den skattepligtige indkomst opgøres korrekt. LL § 2 

sikre endvidere at udenlandsk- og danskejede selskaber har en skattemæssig ligestilling. 

 

 Oplysningspligt efter SKL § 3 B 

Udover at indføre armslængdeprincippet i 1998, så blev der i SKL § 3 B også indført lovgivning, der bl.a. på-

lagde selskaber med kontrollerede transaktioner en oplysningspligt og dokumentationspligt.  Ligesom ved 

forarbejderne til LL § 2, så har forarbejder til SKL § 3 B henvist til OECD’s artikel 9, stk. 1 definition af arms-

længdeprincippet. Der nævnes også, at skattemyndighederne skal anvende OECD’s TP Guidelines.34 

Formålet med oplysningspligten er at orientere skattemyndighederne, når der foreligger en kontrolleret 

transaktion omfattet af LL § 2, så skattemyndigheder herefter kan vælge om transaktionen skal udvælges til 

kontrol. Det styrker og skaber klarhed overfor skattemyndigheder når der skal kontrolleres prisfastsættelse 

ved koncerninterne transaktioner, og dermed at den skattepligtige indkomst beskattes korrekt. Oplysnings-

pligten gælder for samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, jf. SKL § 

3 B, stk. 1. 

SKL § 3 B giver dermed skattemyndighederne retslig hjemmel til at foretage kontrol af priskorrektionerne, og 

kan blive korrigeret efter LL § 2 hvis indkomstbeskatningen ikke er sket efter armslængdeprincippet.35 

Som hovedregel er det selskabsskattepligtige der skal opfylde oplysningspligten via TastSelv Selskabsskat jf. 

SKL § 3 B, stk. 1. Her gælder det oplysninger om art og omfang af skattepligtiges kontrollerede transaktioner 

med interesseforbundne parter. Øvrige skattepligtige der har haft kontrollerede transaktioner for mere end 

5 mio. kr. kan udfylde deres oplysningspligt via en blanket hos SKAT.36 

Oplysninger i selvangivelsen giver skattemyndighederne de mest nødvendige informationer uden at gå ud-

over deres formål, nemlig at kunne vurdere, om hvorvidt de koncerninterne transaktioner er foregået efter 

armslængdeprincippet og i overensstemmelse med OECD’s TP Guidelines. 

                                                           
34 1997-98, 1. samling – L 84 (som fremsat) 
35 Wittendorf (2016), s. 563 
36 SKATs afsnit om bilag til selvangivelsen ved kontrollerede transaktioner (blanket nr. 05.021) 
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Bestemmelse om oplysningspligten omfatter alle skattepligtige i Danmark, uanset om de skattepligtige er 

fuld eller begrænset skattepligtige, og kan gælde både fysiske og juridiske personer. Omfattede transaktioner 

gælder både danske transaktioner, og når der er tale om en transaktion mellem et dansk og udenlandsk 

selskab. Det gælder altså enhver af de skattepligtige forbundne parter, som har pligt til at oplyse om kon-

cernforhold eller om der har været kontrollerede transaktioner. 

Har en skattepligtig ikke opfyldt sin oplysningspligt eller afgivet urigtige oplysninger, så kan skattemyndighe-

derne pålægge tillæg og daglige bøder jf. SKL § 5, stk. 1 og 2 samt bøder efter SKL § 14, stk. 1, stk. 4 og stk. 6. 

 

 Dokumentations- og rapporteringspligten efter SKL § 3 B 

Det grundlæggende formål med dokumentationspligten er, at det skal dokumenteres om transaktionerne 

overholder armslængdeprincippet. Den danske skattelovgivning er konform med OECD’s dokumentations-

krav, og i 2016 blev dansk skattelovgivning opdateret vedrørende en ny tredelt dokumentationspligt, som 

udspringer sig af BEPS-projektets Action 13, der handler om transfer pricing dokumentation og land-til-land 

rapportering. Den danske lovgivning på området er blevet konform med OECD’s nu tredelte dokumentati-

onskrav, der er opdelt i udarbejdelse af en fællesdokumentation, en landespecifik dokumentation og en land-

for-land rapport.37 OECD’s ændringer for transfer pricing dokumentation sker for at øge gennemsigtigheden 

for skattemyndighederne, så de har en tilstrækkelig information hvis der skal foretages en transfer pricing 

analyse.38 Det fremgår i Skattekontrollovens § 3 B, stk. 5, at det et krav at udarbejde en fællesdokumentation 

og en landespecifik dokumentation, og den nyeste tilføjelse om krav til land-for-land rapport er gældende i 

SKL § 3 B, stk. 10-11. 

De skattepligtige skal udarbejde og opbevare skriftlig dokumentation, for at dokumentere at priser og vilkår 

er fastsat i overensstemmelse med, hvad to uafhængige parter ville være kommet frem til i kontrollerede 

transaktioner jf. SKL § 3 B, stk. 5. Skattemyndighederne kan fremsætte ønske (begæring) om udlevering af 

dokumentationen der skal danne grundlag for en armslængdevurdering, for at vurdere om priser og vilkår er 

fastsat i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem to 

uafhængige parter. Dokumentationen skal udleveres af den skattepligtige inden for en frist på 60 dage. 

                                                           
37 OECD (2015) Final Report Action 13, pkt. 16 
38 OECD (2015) Final Report Action 13, s. 9. 
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Der er udstedt en bekendtgørelse i forlængelse af dokumentationspligten med hjemmel i SKL § 3 B, stk. 5.39 

Bekendtgørelsen er gældende fra d. 1 juli 2016 og indeholder specifikke krav til, hvad dokumentationen skal 

indeholde i udarbejdelsen af fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. 

Dokumentationspligten er begrænset for små og mellemstore virksomheder med få undtagelser jf. SKL § 3 

B, stk. 6-7. 

En af de store ændringer for dokumentations- og rapporteringspligten er, at multinationale koncerner skal 

udarbejde en land-til-land rapport, der som nævnt allerede i dansk skattelovgivning er konform med ændrin-

gerne fra BEPS, der nu er tilføjet til kapitel 5 af OECD’s TP Guidelines. Det er et ekstra led i dokumentations-

pligten der kun gælder for multinationale selskaber. Hovedreglen er at moderselskaber hjemhørende i Dan-

mark med en omsætning på mindst 5,6 mia. kr. skal indgive en land-til-land rapportering, jf. SKL § 3 B, stk. 

10. Derudover er der i SKL § 3 B, stk. 11 oplistet en række kategorier af selskaber, der skal indgive rapporte-

ringen selvom det danske selskab i koncernen ikke er moderselskabet. 

Det vil være op til Skatteministeren at indføre krav til indholdet af den landespecifikke dokumentation for de 

omfattede selskaber i Danmark, der på nuværende tidspunkt er tilføjet til ”Bekendtgørelse om dokumenta-

tion af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner”40 § 5. Derudover er der indført en bekendtgørelse 

der omhandler land-for-land rapporteringen, og hvordan de skattepligtige opfylder pligten. Det er fastsat at 

man skal opfylde de krav OECD stiller før rapporteringspligten er opfyldt, der er opdelt i tre tabeller. I disse 

tabeller er det et krav, at man bl.a. dokumentere fordelingen af indkomst, skatter og erhvervsmæssig aktivi-

tet pr. land, en liste over koncernselskaber i koncernen samt yderligere information.41 

Hvis den skattepligtige ikke opfylder dokumentationskravene jf. SKL § 3 B, stk. 5., så kan skattemyndighe-

derne fastsætte indkomsten for de kontrollerede transaktioner skønsmæssigt jf. SKL § 3 B, stk. 9. Bøder kan 

pålægges, hvis det vurderes, at transfer pricing dokumentationen indsendes efter fristen eller er mangelfuld 

jf. SKL § 3 B, stk. 17. 

De nye dokumentationskrav og standarder fra OECD vil kunne være med til at styrke SKATs kontrolindsats.42 

SKAT vil kunne bruge den tredelte dokumentationspligt til udvælgelse af kontrolsager, og de nye krav kan 

således være med til at forbedre risikovurderingen for transfer pricing i fremtiden. 

                                                           
39 Dokumentationsbekendtgørelsen for Transfer Pricing - BEK nr. 401 af 28/04/2016 
40 Dokumentationsbekendtgørelsen for Transfer Pricing - BEK nr. 401 af 28/04/2016 
41 Bekendtgørelsen om Land for land-rapportering - BEK nr. 1133 af 27/08/2016 
42 Johansen, Rasmus Christensen og Phillip Noes, SU (2015) 258 s. 500 
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 Sammenlignelighedsanalyse 

Som OECD nævner det i TP Guidelines 2015, så er sammenlignelighedsanalysen hjertet af anvendelse af 

armslængdeprincippet.43 Armslængdeprincippet er, som tidligere nævnt, at sammenligne kontrollerede 

transaktioner med ikke-kontrollerede transaktioner, for at kunne fastsætte vilkår og priser, der ville være i 

overensstemmelse med, hvad to uafhængige parter havde aftalt under sammenlignelige transaktioner. 

For at kunne foretage en sammenligning af vilkår og priser, så kræves det, at der findes en sammenlignelig 

transaktion af tilsvarende karakter. Det kan ofte være vanskeligt at anvende armslængdeprincippet, da trans-

aktionerne kan have en særlig karakter. Eksempelvis kan det være vanskeligt at foretage en sammenlignelig-

hedsanalyse på sammenlignelige virksomheder i tilsvarende situationer, og det kan kræve meget arbejde at 

foretage en værdiansættelse på overdragelsestidspunktet for f.eks. patenter og varemærker. Det skyldes 

bl.a., at det kan være svært at værdiansætte et patents fremtidige afkast, hvis man ved overdragelse stadig 

afventer godkendelse af pantet hos landets pågældende myndighed. 

TP Guidelines 2015 Kapitel 1-3 omhandler retningslinjerne for anvendelse af armslængdeprincippet, og for 

prisfastsættelsen af immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter. Grundlæggende set er der to 

vigtige aspekter i sammenlignelighedsanalysen: 

1) For det første skal man identificere den kommercielle/finansielle relationer mellem de forbundne 

foretagender, og relationens betingelser samt økonomiske omstændigheder der er tilknyttet, så man 

kan se, at den kontrollerede transaktion er præcist og korrekt afgrænset. 

 

2) Andet punkt er at sammenligne de betingelser og de økonomisk relevante omstændigheder af den 

kontrollerede transaktion, der er præcist afgrænset med de betingelser og økonomisk relevante om-

stændigheder fra sammenlignelige transaktioner mellem to uafhængige parter. 

TP Guidelines 2015 indeholder i kapitel 1 retningslinjer vedrørende det første aspekt, om hvordan man iden-

tificere relationen til det kommercielle/finansielle. Kapitel 2-3 gennemgår retningslinjer vedrørende andet 

aspekt af analysen om prisfastsættelse af den kontrollerede transaktion under armslængdeprincippet. 

                                                           
43 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 1.33 
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Sammenlignelighedsanalysen omfatter alle relevante omstændigheder ved transaktionerne, der i sidste ende 

kan have betydning og påvirke resultatet efter armslængdeprincippet.44 Det anbefales at man følger en 9-

trinsproces i sammenlignelighedsanalysen i TP Guidelines 2015 pkt. 3.4 – 3.5. 

I sammenlignelighedsanalysens 9 trinproces gennemgås undersøgelse af den sammenlignelige transaktion 

der er opdelt efter interne og eksterne referencetransaktioner.45 Den interne er en transaktion mellem den 

omhandlende skatteyder, og en uafhængig skatteyder. Den eksterne er en transaktion mellem to uafhængige 

skatteydere, der ikke er parter i den kontrollerede transaktion. OECD anbefaler, at man gør brug af den in-

terne hvis muligt, da informationerne givet vil være mere præcise og sammenlignelige, og chancen for, at de 

er pålidelige vil være større.46 Hvis det ikke er muligt at finde en sammenlignelig transaktion, vil sammenlig-

nelighedsanalyse foretages på grundlag af den eksterne metode.47 

Det mest interessante og relevante trin i sammenlignelighedsanalysen med henblik på immaterielle aktiver 

er punkt 3, hvor beskrivelse af den kontrollerede transaktion tager udgangspunkt i disse fem sammenligne-

lighedsfaktorer: 

1. Kontraktvilkår, 

2. Funktions- og risikoanalyse (funktioner, aktiver og risici), 

3. Genstandens egenskaber (varer, tjenesteydelser, materielle aktiver og immaterielle aktiver mv.), 

4. Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder, 

5. Forretningsstrategi 

For at kunne lave en fyldestgørende sammenligning, så skal overdrageren først og fremmest forstå hvad de 

fem faktorer indebærer. Immaterielle aktiver kan indbyrdes være forbundne eller være tilknyttet en virksom-

hedsaktivitet. Et varemærke kan være tilknyttet et særligt produkt, knowhow kan være tilknyttet til en pro-

duktionsaktivitet, goodwill kan være tilknyttet virksomheden osv. På denne baggrund skal man ved enhver 

overførelse af immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter tage stilling til, om der skal laves en 

separat eller samlet armslængdetest. 

 

                                                           
44 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 1.37 
45 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 3.24 
46 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 3.27 
47 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 3.30 
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Vedrørende immaterielle aktiver gælder der helt specielle faktorer, der er relevante at inddrage i sammen-

lignelighedsanalysen, og skal derfor inddrages når analysen foretages. Immaterielle aktiver kan som sagt have 

særlige og unikke egenskaber, der vanskeliggøre sammenlignelighedsanalysen. Immaterielle aktiver kan have 

egenskaber, der er svære at værdiansætte på tidspunktet af transaktionen, da det fremtidige afkast potenti-

elt kan genere et afkast, der kan variere meget af begivenheder der kan være vanskelige at fastgøre på over-

dragelsestidspunktet og dermed i sammenlignelighedsanalysen. 

Når hele sammenlignelighedsanalysen er færdiggjort, skal der vælges en af OECD’s fem prisfastsættelsesme-

toder, der skal undersøge og vurdere om de kontrollerede transaktioner er foretaget efter armslængdeprin-

cippet. 
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6 Immaterielle aktiver 

I dette kapitel gennemgås retsstillingen for immaterielle aktiver før offentliggørelsen af BEPS, med særlig 

fokus på definitionen, ejerskabet samt fællesudvikling. Under hvert punkt vil der indledningsvist være en 

kort introduktion til det pågældende, hvorefter retningslinjerne fra de tidligere OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines blive belyst, og afslutningsvis inddrages den danske retstilling til det pågældende. 

 

 Introduktion 

Udviklingen inden for bl.a. teknologi og økonomisk globalisering har sat øget fokus på høj konkurrence, in-

novation og i sidste ende værdiskabelse.  Multinationale koncerner har i den forlængelse en stor interesse, i 

at få placeret deres immaterielle aktiver i bestemte lande inden for koncernen, da man ved anvendelse af 

armslængdeprincippet kan skabe stor konkurrencemæssig fordel ved at placere ejerskabet i et selskab, der 

har en lavere beskatningssats. Dertil udgør overførsler af immaterielle aktiver måske den største udfordring 

inden for transfer pricing, da det kan være meget vanskeligt i praksis at finde sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, når en kontrollerede transaktion skal værdiansættes. Da armslængdeprincippet 

anvendes som allokeringsnorm, så kan multinationale koncerner ved placering af ejendomsretten påvirke 

allokeringen af indkomsten, der kan give konkurrencemæssige fordele. 

Helt grundlæggende har skattemyndighederne en interesse i at værdiansættelsen og allokering af indtægter 

til det immaterielle aktiv sker på de korrekte vilkår. Modsætningsvis kan multinationale koncerner have et 

overvejende fokus på at kunne opnå/udnytte den største mulige skattemæssige fordel ved, at allokeringen 

af indtægter sker, hvor beskatningen er lavest eller blot lavere – dermed ikke sagt, at ikke alle koncerner per 

automatik har en intention om at vægte udnyttelsen af den eventuelle skattemæssige fordel højere. 

Udgangspunktet for en korrekt fastlæggelse af det overnævnte, bygger dog først og fremmest på en forstå-

else for, hvordan de immaterielle aktiver skelnes/defineres, og hvilke faktorer der lægger til grund for fast-

læggelsen af ejerskabet til det immaterielle aktiv, hvorfor det vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 
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 Definition 

Immaterielle aktiver er et begreb, der har flere forskellige betydninger, da det anvendes i flere sammen-

hænge inden for juridiske og økonomiske forståelse. Eftersom placeringen og værdiansættelsen af et imma-

terielt aktiv har en stor indflydelse på indkomstallokeringen efter armslængdeprincippet, er det først og frem-

mest relevant at se på begrebsafgrænsningen. Følgende afsnit ser nærmere på begrebsafgrænsningen af 

immaterielle aktiver i OECD’s retningslinjer inden for TP Guidelines 2010 og dansk skatteret. I definitionen 

før BEPS-projektet vil der ikke blive redegjort for de forskellige kategorier af immaterielle aktiver, men pro-

blemstillingen omkring dem vil blive analyseret i kapitel 7. 

6.2.1 Definition i TPG 

I OECD’s TP Guidelines 2010 afgrænses begrebet immaterielle aktiver til to relevante situationer; den ene for 

overdragelser af immaterielle aktiver, og den anden for en løbende samhandel hvor immaterielle aktiver 

bidrager til værdiskabelsen. 

I forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver er det nødvendigt at begrebet finansielle/kommerci-

elle forbindelser i OECD’s artikel 9, stk. 1 fortolkes i intern ret. Det er af afgørende betydning hvad der i intern 

ret kan kvalificere sig som finansielle/kommercielle forbindelser, da armslængdeprincippet i artikel 9, stk. 1 

kun forholder sig til denne beslutning. I forhold til begrebsafgræsning vil OECD på denne baggrund ikke have 

nogen retskildeværdi, da det er den interne ret der er gældende. TP Guidelines 2010 har dog stadig en be-

tydning, da medlemslandene anvender deres retningslinjer til fortolkning ved begrebsafgrænsningen, der i 

sidste ende kan mindske risikoen for dobbeltbeskatning, hvis alle de kontraherende stater tager udgangs-

punkt i OECD’s retningslinjer.48 

Ved tale om løbende samhandel har begrebsfastlæggelsen i OECD’s TP Guidelines derimod retskildeværdi, 

eftersom værdiansættelse af samhandlen er fokusområdet i armslængdeprincippet i OECD’s artikel 9, stk. 

1.49 Som nævnt anvender TP Guidelines 2010 ikke den samme afgrænsning af immaterielle aktiver i relation 

til overdragelser og en løbende samhandel, men i TP Guidelines 2010 har man defineret overdragelser af 

immaterielle aktiver som følgende: 

                                                           
48 Wittendorf (2009) s. 742f 
49 Wittendorf (2009) s. 747 
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”… the term ”intangible property” includes rights to use industrial assets such as patents, trade-

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

intellectual property such as knowhow and trade secrets”.50 

 
Afgrænsningen af immaterielle aktiver er ikke-udtømmende, og de angiver en række immaterielle aktiver, 

der traditionelt set er omfattet. Aktiverne nævnt i definitionen kendetegnes normalvis ved at de kan opdeles, 

så virksomhederne i fremtidig står med økonomisk fordel, da aktiverne kan sælges eller udlejes uden at det 

betyder en afståelse af andre aktiver.51 

Ved tale om løbende samhandel af immaterielle aktiver må begrebsfastlæggelse i TP Gudelines tillægges i 

retskildeværdi, da de nævnte aktiver kan suppleres med begreber fra økonomisk teori f.eks. human- og or-

ganisationskapital, der kan være uhåndgribeligt. Det er altså muligt at løbende samhandel har en bredere 

begrebsafgrænsning, da det gå udover de traditionelle immaterielle aktiver, og OECD har ingen kriterier for 

hvornår der er tale om et immaterielt aktiv, og det er derimod overladt til intern ret.52 

6.2.2 Definition i dansk ret 

Der findes ikke nogen bestemt definition i LL § 2 af immaterielle aktiver, der anvendes for indkomstalloke-

ringen af armslængdeprincippet. Ved tale om overdragelse af immaterielle aktiver må man derfor finde be-

grebsfastlæggelsen efter dansk skatterets almindelige regler, som blev redegjort i forrige afsnit. Der er dog i 

dansk skatteret heller ikke en generel definition af immaterielle aktiver, hvorfor begrebsfastlæggelsen sker 

efter de almindelige civilretlige regler. Man tager udgangspunkt i civilrettens almindelige immaterialretlige 

begreber, og når man ser mere specifikt på de forskellige immaterielle aktiver, så kan den skatteretlige for-

tolkning afgrænses anderledes i forhold til den civilretlige afgræsning. 

På baggrund af dette vil OECD og TP Guidelines 2010 ikke have nogen retskildeværdi ved begrebsfastlæggelse 

ved tale om overdragelse af immaterielle aktiver.53 

 

I Afskrivningslovens (herefter AL) § 40, stk. 1 og 2 finder man den fundamentale bestemmelse i dansk ret ved 

salg og opgivelse af immaterielle aktiver, der opdeles i tre aktivtyper: 

                                                           
50 OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines Kapitel 6.2 
51 Wittendorf (2009) s. 743 
52 Wittendorf (2009) s. 743 
53 Wittendorf (2009) s. 726 
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1) Goodwill 

2) Andre immaterielle aktiver såsom knowhow, patentret, forfatterret og ret til varemærke 

3) Retten til udbytte-, forpagtnings- og lejekontrakter 

Eksempler givet efter ”andre immaterielle aktiver…” indikerer, at bestemmelsen ikke er udtømmende, og 

dette bekræftes også i retspraksis, at den også omfatter andre tilsvarende aktiver.54 

Ved tale om afgræsning af mere specifikke immaterielle aktiver, som dem der bidrager til værdiskabelse i 

løbende samhandel, kan der foretages en bredere afgræsning efter LL § 2. Den bredere begrebsafgræsning 

kan indeholde tilfælde, der kan kvalificere sig som immaterielle aktiver i økonomisk teori. Disse tilfælde kan 

opstå internt i virksomheden, som ikke er en del af begrebsafgræsningen i de danske skatteregler. Det afgø-

rende er identifikationen og værdiansættelsen af tilfældet, og ikke hvorvidt om det kan kvalificeres som et 

immaterielt aktiv efter LL § 2. 

Inden for skatteretten bliver der anvendt forskellige betydninger af begrebet immaterielle aktiver, da der er 

forskelligt lovgrundlag og skatteretlig disposition, som genstand for en skattemæssig behandling. Det er der-

for vigtigt at undersøge baggrundsretten i den civilretlige immaterialret, og retningslinjerne ved behandling 

af overdragelse af immaterielle aktiver ift. transfer pricing.55 

 

 Ejerskabet 

Uanset om der er tale om et afkast, der realiseres ved en overdragelse af et immateriel aktiv, eller ved nogen 

form for erhvervsmæssige udnyttelse, så er det afgørende for indkomstallokeringen mellem de forskellige 

selskaber i en koncern, at det skatteretlige ejerskab til de immaterielle aktiver kan fastlægges korrekt. Fast-

læggelsen af de skatteretlige ejerskab har således også betydning for, hvordan den skatteretlige allokering af 

omkostninger i forbindelse med at skabe, vedligeholde og videreudvikle et immateriel aktiv sker.56 

Helt grundlæggende er der forskellige faktorer, der kan spille ind i forbindelse med afgørelsen af det skatte-

retlige ejerskab til et immateriel aktiv. Grundlaget for ejerskabet vil være vurderet ud fra følgende kriterier: 

  

                                                           
54 TfS 1999, 574 VLD  
55 Eriksen (2007) Beskatning af immaterielle aktiver, s 35 
56 Wittendorf (2009) s. 752 
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1) Juridiske kriterier 

2) Økonomiske kriterier 

3) Kontrolkriterier 

4) En kombination af de nævnte kriterier 

De juridiske kriterier er baseret på ejendomsretten til immaterielle aktiver i forhold til civilretten. De økono-

miske kriterier er derimod baseret på baggrund af iagttagelser af de økonomiske ressourcer, og risici forbun-

det med at udvikle et immaterielt aktiv. Et selskab behandles dermed som skatteretlig ejer, hvis det har af-

holdt størstedelen af udviklingsomkostningerne, og båret de største risici der er forbundet med de pågæl-

dende immaterielle aktiver. Ved et skatteretligt ejerskab baseret på kontrolkriterierne, iagttages det hvilket 

selskab, der har den faktiske mulighed for at tilegne sig en eventuel økonomisk gevinst, og hvilket selskab 

der omvendt har mulighed for at begrænse andres adgang til samme afkast.57 

Oftest vil det skattemæssige ejerskab til et immaterielt aktiv kunne blive henført til ét enkelt selskab i en 

koncern. Der findes dog også tilfælde hvor flere koncernselskaber ejer et immaterielt aktiv i sameje, hvilket 

også ses i de tilfælde der er indgået en omkostningsfordelingsaftale (Cost Contribution Arrangement). Disse 

kriterier forudsætter dog en konsensus mellem de pågældende medlemsstaters fortolkningsmetoder. Hvis 

de pågældende stater derfor anvender forskellige ejerskabskriterier, kan det risikeres at ejerskabet f.eks. 

henføres til mere end et selskab, hvilket kan medføre til en kringlet dobbeltbeskatningskonflikt.58 

6.3.1 Ejerskab i TPG 

OECD’s artikel 9, stk. 1 regulerer ikke det skattemæssige ejerskab af et immaterielt aktiv. TP Guidelines 2010 

har heller ikke bidraget med nogle direkte anvisninger, der regulerer ejerskabet til immaterielle aktiver. I den 

forlængelse må indkomstallokeringen, i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver, derfor ske ef-

ter intern skatteret i den pågældende stat. 

6.3.2 Ejerskab i dansk ret 

I dansk ret er den civilretlige ejendomsret til immaterielle aktiver, normalt afgørende for den skatteretlige 

iagttagelse. Dette skyldes at der ikke er fastsat særlige regler i LL § 2 om ejerskabet til immaterielle aktiver. 

Den øvrige skattelovgivning har heller ikke bidraget med udtrykkelige regler herom.59 

                                                           
57 Wittendorf (2009) s. 752f 
58 Wittendorf (2009) s. 753 
59 Wittendorf (2009) s. 759 
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Visse immaterielle aktiver som f.eks. patenter, varemærker og design vil dog ikke være svære at kunne hen-

føre til den rette civilretlige ejer i ejendomsretten, da ejeren oftest er registeret i forbindelse med stiftelsen 

i og med, at der er tale om lov- eller kontraktbestemte immaterielle aktiver. Der vil derfor normalt heller ikke 

være vanskeligheder i forhold til denne type aktiver, når det kommer til at placere det skattemæssige ejer-

skab. Andre ikke-lovbestemte immaterielle aktiver som f.eks. goodwill og knowhow vil derimod være van-

skeligere, og have med at gøre i denne henseende, da det ikke altid er lige nemt at kunne identificere disse 

aktivers civilretlige ejendomsejere, og dermed også deres skatteretlige ejere. Især i tilfælde hvor flere selska-

ber måske har bidraget til f.eks. vedligeholdelsen og udviklingen af det pågældende immaterielt aktiv, og 

samtidig ikke har dokumenteret ejerskabet.60 

Retspraksis har dog f.eks. vist, at i forholdet mellem leverandør og distributør, så vil ejerskabet til goodwill 

kunne henføres til det selskab, som har den faktiske kontrol, og civilretligt kan disponere over kundekred-

sen.61 Fundamentet og fortolkningen heraf til ”kontrollen” af en goodwill kan således bygge på underliggende 

faktorer, der betinger kundetiltrækningen. I den henseende vil det skatteretlige ejerskab i et forhold mellem 

leverandør og distributør, derfor som regel blive henført til leverandøren.62 

 

 Fællesudvikling 

I de forrige afsnit blev retstilstanden i forbindelse med et almindeligt skatteretligt ejerskab til et immaterielt 

aktiv belyst - nemlig når den skatteretlige ejer er alene om at afholde alle omkostninger og risici i forbindelse 

med at skabe, videreudvikle og vedligeholde et immaterielt aktiv, og derved også opnår eneret til afkastet. 

Men hvordan forholder man sig hvis et eller flere selskaber konkret medvirker til at påvirke værdien af et 

immaterielt aktiv. 

I den skatteretlige sammenhæng omformuleres dette til et spørgsmål om hvorvidt den pågældende bidrags-

yders medvirken har afledt nogen form for økonomisk krav på en andel af afkastet fra det immaterielle aktiv, 

og hvorvidt denne ydelse (afkastet fra primære ejer til bidragsyder) dermed er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. 

                                                           
60 SU (2007) 292, s 640 
61 Se f.eks. TfS 2001, 231 H og TfS 2002, 563 H 
62 Wittendorf (2009) s. 759 
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Problemstillingen gør sig i princippet gældende for alle former for transaktioner, der enten direkte eller indi-

rekte inddrager immaterielle aktiver. Eksempler på relevante transaktionsformer kunne være kontraktforsk-

ning, licensaftaler eller samhandel med mærkevarer. Problemstillingen gør sig ligeledes gældende for imma-

terielle produktions- og marketingsaktiver. I skattemæssig sammenhæng er man dog især interesseret i mar-

ketingsaktiver, der udvikles i samarbejde mellem en producent og distributør. Dette skyldes at markedsfø-

ringsaktiviteter der gennemføres af en distributør ikke kun bidrager til afsætning af producentens varer, men 

kan også have væsentlig betydning for værdien af producentens marketingsaktiverne, som følge af distribu-

tørens løbende indsats.63 

6.4.1 Fællesudvikling i TPG 

I forhold til overstående, forholder TP Guidelines 2010 sig kun til fællesudviklingen af immaterielle marke-

tingsaktiver – nemlig i det tilfælde, hvor der udføres markedsføringsaktiviteter af et selskab, der ikke er den 

civilretlige ejer af det pågældende aktiv. TP Guidelines 2010 forholder sig således til, hvordan eventuel distri-

butør aflønnes i disse tilfælde for sine markedsføringsaktiviteter af producenten (den civilretlige ejer).64 

I TP Guidelines 2010 skelnes der mellem to forskellige situationer: 

1) Hvis der er tale om en situation, hvor en distributørs markedsføringsudgifter løbende bliver dækket 

af producenten, så er det producenten der de-facto oppebærer det økonomiske ansvar og de for-

bundne risici. I det tilfælde vil der ifølge TP Guidelines 2010 kun skulle tildeles et krav på et normalt 

markedsafkast, for de pågældende aktiviteter. 

 
2) Hvis der derimod er tale om at en distributør, der ikke får dækket sine markedsføringsudgifter, så vil 

det være distributøren der selv de-facto bærer det økonomiske ansvar og risici. I det tilfælde går TP 

Guidelines 2010 ind og forholder sig til de konkrete kontraktvilkår mellem parterne, for at iagttage, 

om hvorvidt distributøren har til hensigt at udlede nytte af investeringen i sidste ende, og om hvor-

vidt forholdet så stadig er konformt med armslængdeprincippet. 

 
TP Guidelines 2010 forholder sig til gengæld ikke til det spørgsmål, om hvordan en eventuel korrektion bør 

foretages, i tilfældet af en transaktion af denne type sker i strid armslængdeprincippet.65 

                                                           
63 SU (2007) 292, s 642 
64 Wittendorf (2009) s. 768 
65 Wittendorf (2009) s. 768 
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6.4.2 Fællesudvikling i dansk ret 

Indledningsvist er det værd at bemærke, at der ikke fremgår særlige bestemmelser i forbindelse med fælles-

udvikling af immaterielle aktiver – både hvad angår LL § 2 eller den øvrige danske skattelovgivning. 

I forhold til overdragelser af immaterielle aktiver sker indkomstallokeringen dog efter intern skattelovgivning 

i anvenderstaten. I Danmark allokeres afkastet af de immaterielle aktiver til den civilretlige ejer, selvom et 

andet koncernforbundet selskab har bidraget med udviklingen heraf. Som støtte herfor ses det i en dom fra 

2003, at landsskatteretten afgjorde, at et dansk produktionsselskab, var den rette indkomstmodtager af et 

pågældende beløb overfor et tysk salgsselskab. Derved afskar man muligheden for det tyske søsterselskab 

for, at kunne oppebære et skatteretlige krav af afkastet, selvom det havde været med til at udvikle det im-

materielle aktiv.66 

I forhold til løbende samhandel lægges der som udgangspunkt vægt på den civilretlige ejendomsret efter LL 

§ 2 – i overensstemmelse med TP Guidelines 2010. Har en distributør eksempelvis stået for udgifterne og 

risici ved markedsudviklingen, så må der dog tages højde herfor ved vurderingen.67 Således har SKATs juridi-

ske vejledning forholdt sig til de skatteretlige konsekvenser, der kan udspille sig, når der er tale om ”strate-

giske tiltag” (eksempelvis forøgede udgifter til markedsføring eller forskning & udvikling). Ifølge vejledningen 

tilhører det økonomiske afkast af et strategisk tiltag den part, som har båret risikoen ved at afholde udgif-

terne. I de tilfælde, hvor flere selskaber har bidraget til de forøgede udgifter, skal det økonomiske afkast 

fordeles forholdsmæssigt mellem parterne. Det vil sige at man dermed afviger fra betydningen af den civil-

retlige ejendomsret for indkomstallokeringen, og anvender derimod et økonomisk ejerskabskriterium for 

marketingsaktiverne, da forholdet mellem den relative størrelse på udgifterne og allokeringen af afkastet 

deraf, er i centrum for vurderingen.68 

  

                                                           
66 TFS 2003, 363 V 
67 Wittendorf (2009) s. 768 
68 SU (2007) 292, s 642 
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7 BEPS Action 8 – 10 (Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Crea-

tion) 

Dette kapitel tager udgangspunkt i OECD’s rapport– Base Erosion and Profit Shifting. Med afsæt i de nye 

anbefalinger fra BEPS rapporten, gennemgås de nye retningslinjer for immaterielle aktiver med særlig fo-

kus på definitionen og ejerskabet dertil. Retningslinjerne ved overdragelse vil også blive belyst, i korte 

træk. 

 

 Introduktion 

I dette afsnit vil afhandlingen se nærmere på OECD’s arbejde med immaterielle aktiver i nyere tid. Efter of-

fentliggørelsen af TP Guidelines 2010 opstod der nye spørgsmål til udfordringer og problemstillinger vedrø-

rende immaterielle aktiver. Et nyt projekt blev i den forlængelse født, og efter en lang række høringer og 

møder, blev der den 12. februar 2013 offentliggjort rapporten ”Adressing Base Erosion and Profit Shifting” 

(OECD 2013a).69 Fra denne periode og frem til 2015 var internationale skatteemner meget aktuelle på den 

politiske agenda, hvor det blev diskuteret på møder af OECD og G20 landene. I denne periode blev der, via 

en lang række møder og input fra bl.a. erhvervslivet og offentlige institutioner, udviklet og senere offentlig-

gjort et resultat. 

Den 5. oktober 2015 udgav OECD så BEPS-projektet som indeholder 15 Actions/rapporter, og er skabt som 

en pakke der indeholder nationale- og internationaleretningslinjer og minimumstandarder for regeringer til 

at løse problemet om skatteunderdragelse, samt sikre at overskuddet beskattes, hvor de økonomiske aktivi-

teter generer overskud og hvor værdien skabes.70 Action 8 – 10 (Aligning Transfer Pricing Outcomes with 

Value Creation71) er udkommet som en samlet rapport, da de alle tre omhandler det grundlæggende princip 

(armslængdeprincippet), og har til formål at indføre specielle foranstaltninger for transaktioner med imma-

terielle aktiver, risikofordeling og høj risiko transaktioner. De nye retningslinjer i rapporten ”Action 8-10” 

erstatter de gamle retningslinjer i TP Guidelines 2010. Afhandlingen vil fremadrettet nu se på de nye ret-

ningslinjer i TP Guidelines 2015. 

 

 

                                                           
69 http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transferpricingaspectsofintangibles-newsandevents.htm  
70 http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm 
71 OECD (2015) Final Report Action 8-10 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transferpricingaspectsofintangibles-newsandevents.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm
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Under udarbejdelsen af BEPS rapporten fik offentligheden, i form af forskellige eksperter og virksomheder 

fra erhvervslivet, løbende muligheden for at kommentere på rapportens udkast, også kaldt Discussion Drafts. 

Disse kommentarer har dermed på sin vis haft en indflydelse på den endelige rapport. Selvom de har inddra-

get mange høringssvar undervejs i udarbejdelsen af rapporten, så er det langt fra alle input, der gav grundlag 

for ændring af rapportens indhold ifølge OECD, men som stadig kan være relevante for det endelige projekt. 

Som led i analysen og diskussionen af de nye retningslinjer fra BEPS rapporten i dette kapitel, vil relevante 

høringssvar derfor også blive inddraget fra de respektive virksomheder. Baggrunden for at medtage erhvervs-

livets kommentarer, er at få inddraget modpartens perspektiv på de forslåede retningslinjer. Erhvervslivet 

kan have input til mulige problemstillinger som OECD muligvis ikke har opdaget eller inddraget, da de ser på 

udarbejdelsen som en modpart. Inddragelsen skal derfor bidrage til at belyse den bekymring/kritik erhvervs-

livet der fortsat kan være relevant for rapportens udfald. 

Knap 70 forskellige eksperter og virksomheder fra erhvervslivet har bidraget med deres inputs, i form af 

kommentarer til Discussion Drafts. Grundet omfanget af alle kommentarerne fra samtlige virksomheder og 

eksperter, så vil analysen og diskussionen af BEPS rapporten kun indeholde synspunkterne fra et begrænset 

antal virksomheder. De inddragede kommentarer og synspunkter kommer primært fra de fire største revisi-

onshuse i verden – Deloitte, EY, PwC og KPMG.72 Dog vil synspunkter og kommentarer fra BEPS Monitoring 

Group (herefter BMG) 73 i nogen grad også blive inddraget, og visse økonomiske eksperter, der har givet deres 

mening til kende i det anerkendte International Transfer Pricing Journal. At kunne kommentere på Discussion 

Drafts har været en valgfri mulighed, hvorfor virksomhederne ikke nødvendigvis har haft en mening til alle 

punkter. Virksomhederne vil derfor kun blive inddraget i analysen og diskussionen, idet omfang de har haft 

en relevant kommentar til den pågældende sektion af rapporten. 

  

                                                           
72 Også kendt som The Big Four 
73 BMG består af en gruppe eksperter der forholder sig til forskellige aspekter af international beskatning. BMG er op-
rettet af en række civilsamfundsorganisationer der forsker i virkningerne af international beskatning.  
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 Definition 

Det internationale skatteretlige immaterielretsbegreb er defineret i OECD’s TP Guidelines 2015 kapitel 6. 

Immaterielle aktiver er bredt defineret, da det inkluderer industrielle aktiver såsom patenter, varemærker, 

forretningsnavne, designs og modeller. Kapitlet i TP Guidelines 2015 omhandler også ophavsrettigheder og 

intellektuel ejendomsret, såsom know-how og forretningshemmeligheder. 

I det tidligere TP Guidelines 2010 kapitel 6 opdelte man immaterielle aktiver i to typer: 

 
1. Trade intangibles (Produktionsaktiver) der omfatter patenter, know-how, design og modeller der 

bruges som en del af et produkt, en vare eller levering af en service (f.eks. computer software) 

 
2. Marketing intangibles (Marketingsaktiver) der omfatter varemærker og handelsnavne, der er et led 

i en kommerciel udnyttelse af et produkt, en service, kundeliste etc., der har en vigtig salgsfrem-

mende værdi for den pågældende vare, aktivet omfatter. 

 
I modsætning til tidligere vejledning på området, hvor immaterielle aktiver er opdelt efter de to kategorier, 

så har man valgt med de nye retningslinjer i TP Guildeines 2015 at skabe en klarere fortolkning og bredere 

definition på området.74 I henhold til tidligere retningslinjer har man forståelse for, at der findes flere forskel-

lige kategorier af immaterielle aktiver såsom Trade intangibles og Marketing intangibles, Soft intangibles og 

Hard intangibles, Routine intangibles og Non-routine intangibles.75 For at tage udgangspunkt i de to hoved-

grupper, så kan produktionsaktiver overordnet beskrives som aktiver, der er risiko fyldte med store økono-

miske omkostninger til forskning eller udvikling, hvor man udligner tabet ved patenter, knowhow eller lig-

nende. Definitionen for marketingsaktiver er delvist ændret i TP Guidelines 2015, så aktivet relaterer sig til 

marketingsføring, hjælpemiddel i kommerciel udnyttelse af en vare/tjenesteydelse og har en bidrager med 

værdi til det pågældende product.76 Fremgangsmåden i de nye retningslinjer er ikke at man vil væk fra disse 

kategorier, men understreger derimod at man ikke vil afgrænse sig med præcision, der kan ramme en be-

stemt kategori af immaterielle rettigheder, og det skyldes som nævnt at man ønsker en bredere definition.77 

OECD har tidligere valgt at kategorisere Trade intangibles og Marketing intangibles i to kategorier, hvor de 

nævnte eksempler af typer til immaterielle aktiver opnår og skaber værdi på forskellig vis. Sondringen er valgt 

                                                           
74 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.0 Summary 
75 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.15 
76 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.16 
77 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.15 
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på baggrund af at opdelingen sikrer en bedre forståelse for de to immaterielle aktivers forhold og afgræns-

ning til hinanden. Den nye tilgang til definitionen kan være fordi, at det i nogle tilfælde er svært at have en 

klar sondring mellem immaterielle produktions- og marketingsaktiver, da de kan påvirke hinanden. Dette ses 

f.eks. i forskningsindustrien, hvor varemærke og firmanavn kan være vitale for opnåelse af de korrekte kom-

ponenter, så man i sidste ende har en vare, der kan overdrages eller sælges. 

Potentielt set vil en enten for snæver eller bred definition kunne resultere i enten ulemper og fordele for 

skatteyder og skattemyndigheder. En mere snæver og specifik definition vil potentielt kunne gavne skatte-

yderne, da de vil have bedre mulighed for at overføre aktiverne til lavskattelande uden kompensation. Dette 

vil skattemyndigheder ikke være interesseret i, da de gerne vil have at alle aktiver beskattes korrekt i den 

gældende stat, og endvidere vil en for snæver definition kunne øge chancen for, at skatteyderen har mulig-

hed for at undvige reglerne. 

Hvis definitionen er for bred så kan skatteydere og skattemyndigheder argumentere for, at ved brug eller 

overførsel af et immaterielt aktiv mellem to forbundne virksomheder, vil der kunne kræves en særskilt kom-

pensation, som ikke ville være sket i situationer mellem to uafhængige parter.78 Dette vil komme til stor gavn 

for skattemyndighederne, da de vil kunne kræve en særskilt kompensation for et immaterielt aktiv, som ikke 

vil være krævet, hvis det var to uafhængige parter. 

BEPS nævner altså at vanskeligheder og problemer kan opstå, hvis immaterielle aktiver defineres for bredt 

eller for snævert. Ved en for snæver definition vil skatteydere og skattemyndigheder argumenterer, for at 

visse aktiver falder uden for definitionen, hvilket medfører at immaterielle aktiver vil blive brugt eller overført 

uden nogen særskilt kompensation. Hvis udfaldet findes for snævert og en række immaterielle aktiver efter 

BEPS-projektet ikke længere anses som immaterielle aktiver, vil det være modstridende med projektets for-

mål, da det ikke vil være en del af beskatningsgrundlaget. 

Generelt set kan definitionen have afgørende betydning for både den enkelte skatteyder, såvel som skatte-

myndig, i forhold til, hvem der ville kunne forvente at få allokeret en given transaktion. Det viser også hvilken 

betydning det har at BEPS får klargjort en definition, der er præcis og forståelig for begge parter, da med-

lemsstaternes skattemyndigheder ved en upræcis definition vil behandle sammenlignelighedsanalysen for-

skelligt, der vil skabe forvirring og konflikter overfor skatteyderne. 

                                                           
78 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.5 
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Ifølge TP Guidelines 2015 ville man have fastsat en definition af immaterielle aktiver, der var mere præcise-

rende end den eksisterende i TP Guidelines 2010. TP Guidelines 2015 definerer et immaterielt aktiv, som et 

ikke-fysisk eller ikke-finansielt aktiv, der kan ejes eller kontrolleres til kommerciel anvendelse, og der kom-

penseres for brugen eller overdragelsen mellem to uafhængige parter under sammenlignelige omstændig-

heder. Et vigtigt element der har betydning for transfer pricing analysen er også, at man ikke fokuserer på 

den regnskabsmæssige eller juridiske definition af immaterielle aktiver som hidtil, men derimod skal det cen-

trale i analysen være de betingelser, der ville være aftalt mellem uafhængige parter i en sammenlignelig 

situation79 For at opfylde betingelserne, om at eje eller kontrollere aktivet, skal ejeren eller indehaveren 

kunne udelukke andre i at gøre brug af aktivet. Det er ikke et krav at det immaterielle aktiv er beskyttet af 

kontrakter eller lovgivning såsom Markedsføringsloven, men dog kan det i sidste ende være med til at be-

skytte eller sikre aktivets værdi.80 

Der findes forskellige kategorier og termer man bruger, men de mest anvendte termer er som tidligere nævnt 

Trade intangibles og Marketing intangibles. TP Guidelines 2015 understreger at selvom et immaterielt aktiv 

kan falde inden for disse to termer, er man stadig som skatteyder eller skattemyndighed ikke fritaget fra at 

lave en transfer pricing analyse. 81 TP Guidelines 2015 nævner flere gange at skatteyder og skattemyndighe-

der ikke kan fritage sig ansvaret til selv at foretage analysen, alene på baggrund af eksempler og illustrationer 

nævnt i rapporten, der kan være sammenlignelige med deres egne aktiver. Det kan være med til at styrke 

ansvaret, for at lave en korrekt analyse både hos skatteydere og skattemyndigheder, der i sidste ende vil 

kunne bidrage til, at aktivets afkast bliver påregnet korrekt første gang. Derudover nævner retningslinjerne 

at der i nogle tilfælde vil være tale om en gruppe immaterielle aktiver der er ”unikke og værdifulde”, og det 

gælder når der ikke kan findes sammenlignelige transaktioner, og hvis de ved anvendelse vil give et højere 

afkast i virksomheden.82 

Ifølge de nye retningslinjer fra TP Guidelines 2015 har de foretaget en negativ afgræsning af hvad der ikke 

anses som immaterielle aktiver, da de ikke kan ejes eller kontrolleres. Lokale markedsforhold anses ikke som 

et immaterielt aktiv, da f.eks. omkostningsbesparelserne ved at operere på et bestemt marked ikke kan kon-

trolleres eller ejes. Selvom det ikke er et immaterielt aktiv efter det nye kapitel i TP Guidelines 2015, så kan 
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det stadig have en effekt på prisen og vilkår for armslængdeprincippet, og det skal på denne baggrund ind-

drages når der foretages en transfer pricing analyse af sammenlignelighedsfaktorerne.83 Assembled work-

force og gruppesynergi er heller ikke omfattet af definitionen for immaterielle aktiver, der dog også skal 

indgås i transfer pricing analysen, da det kan være med til at øge sammenligneligheden.84 

TP Guidelines 2015 har valgt at definere begrebet bredt om identifikation af immaterielle aktiver, der i sidste 

ende potentielt kan have konsekvenser for skatteydere og myndigheder. Tanken bag de nye regler har været 

at give en lettere forståelse af fortolkningen, da medlemsstaterne og erhvervsvirksomheder der sidder med 

immaterielle aktiver, også har kunne bidrage i processen inden TP Guidelines 2010 blev opdateret til TP 

Guidelines 2015. Ulempen ved en bred definition kan være, at der stadig kan opstå tvister, da implemente-

ringen af de nye retningslinjer i TP Guidelines 2015 gør, at der muligvis er større chance for, at OECD’s med-

lemslande bruger en snævrere definition i deres interne lovgivning, i forhold til den bredere i TP Guidelines 

2015. 

Selvom TP Guidelines 2015 har gjort definitionen mere forståelig, så vil det sidste ende kun have betydning 

hvordan medlemslandene indfører retningslinjerne i TP Guidelines 2015, grundet retskildehierarkiet. Man 

må dog gå ud fra, at når man som medlemsland har valgt at være med i OECD, så er det også fordi man har 

interesse i at have en international fortolkning af reglerne.  Forskellige fortolkninger af definitionen vil po-

tentielt kunne skabe forvirring for de forskellige parter, samt tvister om dobbelt beskatning og ikke-beskat-

ning vil stadig kunne spille en rolle mellem medlemsstaterne. 

7.2.1 Kategorisering 

TP Guidelines 2015 har opstillet en række illustrationer på baggrund af de kategorier, der kan være relateret 

til transfer pricing diskussionen vedr. immaterielle aktiver såsom patenter, knowhow og forretningshemme-

ligheder, varemærke og varenavne, kontrakt rettigheder og licensrettigheder.85 Rapporten nævner også at 

statslicenser, koncernsynergier og markedsspecifikke karakteristika ikke er omfattet af definitionen. TP 

Guidelines 2015 anbefaler at man tilpasser illustrationerne til den specifikke lovgivning der gælder i med-

lemsstaterne. Det er vigtigt at understrege, at uanset hvor forståelig disse illustrationer er, så vil de kun blive 

anset som retningslinjer, hvilket betyder, at skattemyndigheder og skatteydere skal stadig følge gældende 

national lovgivning og intern fortolkning af reglerne.86 Immaterielle aktiver skal blive anset i kontekst til en 
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sammenlignelighedsanalyse for den kontrollerede transaktion, med henblik på at give en bedre forståelse 

for hvordan immaterielle aktiver kan og ikke kan have indvirkning og på betydning for værdiskabelsen. 

De følgende afsnit vil gennemgå nogle af de traditionelle immaterielle aktiver som patenter, know-how og 

forretningshemmeligheder, og herefter bevæge sig over i kategorier der anses for at være en i gråzone, og 

har skabt stor debat, samt se på hvilke problemstillinger de skaber for skatteyderne og skattemyndighederne. 

7.2.1.1 Patent 

Et patent er et juridisk instrument, der giver eneret til rettighedshaveren eller ejeren inden for en begrænset 

periode, der typisk svarer til 20 år. Investeringen for opfindelse kan genvindes ved at opfinderen eller ejeren 

sælger produkter, der er omfattet af patentet gennem licenser eller sælger rettigheden til patentet.87 Beskyt-

telse af patenter sikrer at opfinderen eller ejeren ikke får sin opfindelse misbrugt på nogen måde i den gæl-

dende periode. I koncernforbundne selskaber kan patenter blive udviklet i et land, der senere overfører det 

til det centrale selskab. Overdragelsen af patentet vil være omfattet af armslængdeprincippet, da det er et 

immaterielt aktiv. 

7.2.1.2 Knowhow og forretningshemmeligheder 

Knowhow og forretningshemmeligheder er beskyttet viden eller information, der bidrager eller forbedrer en 

kommerciel aktivitet, men opnår ikke samme beskyttelse af samme omfang som et patent eller varemærke.88 

Typisk vil de omfatte fortrolige oplysninger af industriel, kommerciel eller videnskabelig art, der er opnået 

ved tidligere erfaring og som har praktisk anvendelse i virksomhedens drift. Værdien af knowhow og forret-

ningshemmeligheder afhænger i en stor grad af, virksomhedens evne til at bevare det fortroligt for omver-

denen. I visse industrier er det en nødvendighed at sikre videregivelse af oplysninger ikke sker for at opnå 

patent beskyttelse. For eksempelvis vil det i nogle brancher såsom forskningsindustrien på farmaceutiske 

produkter være nødvendigt at offentliggøre oplysninger, for at opnå patentbeskyttelse, der vil kunne gavne 

konkurrenter i at udvikle kopi-produkter eller alternative løsninger. Af forretningsmæssige årsager står virk-

somhederne derfor i et dilemma om, hvorvidt man bør lade være med at registrere en knowhow, der ellers 

vil bidrage væsentligt til forretningens succes. Knowhow og forretningshemmeligheder kan i nogen grad være 

omfattet af en retsbeskyttelse, i form af regulering mod f.eks. illoyal konkurrence eller lignende lovgivning, 
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og arbejdskontrakter samt økonomiske og teknologiske hindringer for konkurrence. Et lignende dansk ek-

sempel på det kunne være Markedsføringsloven § 19, hvorefter man ikke må på utilbørlig måde skaffe sig 

eller forsøge at skaffe sig kendskab til en virksomheds erhvervshemmeligheder.89 

7.2.1.3 Goodwill og ongoing concern value 

Det har været vanskeligt at definere samt forklare goodwill og værdien af en igangværende virksomhed, da 

begreberne anvendes i forskellige situationer, og fortolkes forskelligt af medlemsstaternes interne skatte-

ret.90 Et eksempel herpå er, at goodwill defineres i dansk skatteret som ”værdien af kundekreds, forretnings-

forbindelser eller lignende”, hvorimod den regnskabsmæssige anvendelse er merværdidefinition.91 I de for-

skellige medlemsstater har man i intern ret anvendt en definition for begreberne der ikke nødvendigvis har 

samme fortolkning som andre. Definitionen af begreberne og om det er omfattet af immaterialretsbegrebet, 

vil også være forskellig i situationer inden for skatteretten og regnskabsret. Til dels kan det være på baggrund 

af, at TP Guidelines 2015 ikke vælger at præcisere en definition for goodwill og værdien af en igangværende 

virksomhed, og afgøre om der er tale om immaterielle aktiver inden for transfer pricing reglerne. I virksom-

hedshandler mellem to uafhængige parter, er en stor del af købesummen enten goodwill eller værdien af 

igangværende virksomhed, og det skal derfor inddrages i værdiansættelsen af de kontrollerede transaktio-

ner. Det er også nævnt at goodwill og ongoing concern value ikke kan overføres separat, da værdien af et 

godt omdømme automatisk vil følge med, så det vil være umuligt at adskille fra hinanden. Samlet set har de 

ikke har valgt at lave en definition på goodwill, som må anses som værende forståeligt men som følge af 

dette valg vil problemstillingen ikke blive løst, og der vil fortsat komme grænseoverskridende konflikter mel-

lem landene. 

Deloitte erklærer sig enig i tilgangen til definitionen af goodwill og ongoing concern value med at det ikke 

skal anses som et immaterielt aktiv for sig selv, eftersom goodwill kun kan overdrages i kombination med 

andre services eller goder. Ved værdiansættelse af goodwill anbefaler de, at man kigger på dets værdi i sam-

menhæng med hele overdragelsen, og ikke værdiansætter det individuelt, da det ikke kan adskilles som et 

separat immaterielt aktiv.92 KPMG kommenterer også på BEPS’ udmelding med, at der ikke vil præciseres en 
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definition af goodwill og ongoing concern value. I transfer pricing sammenhæng vil manglen på en afgræns-

ning af termerne vil medføre til en uundgåelig problemstilling ved at skattemyndigheder og skatteydere vil 

have en forskellig mening.93 

EY tilslutter sig den generelle holdning med at anbefale, at man undgår en generel definition af goodwill og 

ongoing concern value, og derimod retter fokus mod at identificere de forskellige situationer, hvor man an-

vender begreberne. Samtidig analyserer, i hvilket omfang disse situationer vil have betydning, når man an-

vender armslængdeprincippet. De fastslår gentagne gange vigtigheden af at have en klar og forståelig defini-

tion af immaterielle aktiver på det overordnede plan. Det vil ikke være muligt at lave en korrekt transfer 

pricing analyse på et immaterielt aktiv uden at forstå hvad aktivet er, og hvordan det bidrager til værdiska-

belsen. Som andre virksomheder også har udtrykt, så vil en uklarhed på området omkring begreberne skabe 

mange muligheder for konflikter mellem skatteyderne og de forskellige skattemyndigheder.94 

Hvordan goodwill og ongoing concern value skal værdiansættes ligger stadig i en gråzone efter BEPS-projek-

tet. En løsning kunne være at se på begreberne ligesom man gør ved f.eks. lokale markedsforhold, assembled 

workforce og gruppesynergi, der tidligere er nævnt. Man erkender og kan dokumentere, at goodwill kan have 

en effekt på fastlæggelsen af armslængdevilkår- og priser, så begreberne kunne blive inddraget i en transfer 

pricing analyse under sammenlignelighedsfaktorerne. Goodwill kan bruges som en sammenlignelighedsfak-

tor, da den kan forklare forskellen i værdi mellem immaterielle aktiver, der ellers ville være ens. Deloitte 

kommer med et eksempel om at goodwill kan bruges til at forklare hvordan et varemærke kan have en bety-

delig værdi. Kunder vil muligvis forbinde produkter solgt under et givent varemærke med noget positivt, og 

man vil derfor forvente en økonomisk fordel af varemærket for salg i fremtiden. Hvorimod et andet vare-

mærke kan have en lille eller ingen værdi, fordi det ikke har en tilsvarende goodwill.95 

Ved overdragelse af et immaterielt aktiv skal man i sin transfer pricing analyse også vurdere omdømmets 

værdi der automatisk vil følge med ved overdragelsen.96 Det vil som sagt kunne være goodwill eller værdien 

af en igangværende virksomhed. Problemet opstår når man skal separere omdømmets værdi, da det er af-

hængigt af det immaterielle aktiv der overdrages. International og intern lovgivning vil ikke kunne definere, 

hvordan man udregner værdien af en goodwill. Skatteydere og skattemyndigheder vil have forskellig mening, 

om hvordan goodwill eller et varemærkes betydning for det overdragne aktivs værdi. BEPS-projektets bidrag 

                                                           
93  KPMG (2013) OECD Invitation to Comment on the “Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangi-
bles”, s. 3 
94 EY (2013) Subject: OECD revised discussion draft on intangibles, s. 3 og 8 
95 Deloitte (2013) OECD Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, s. 31 
96 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.28 



   47 
 
 

 

med illustrationen til, hvordan man håndterer transfer pricing sager om goodwill og varemærker må erken-

des at have manglende omtanke til hvordan man har valgt at rådgive på denne måde. Virksomhedernes kom-

mentarer er heller ikke helt positive overfor de nye retningslinjer på dette område, og man kan forstå fru-

strationen fra erhvervslivets side ,og at de savner konkrete løsninger til problemstillingen. Retningslinjernes 

illustrationer vil muligvis skabe flere konflikter end gavne efter implementeringen, da det i sidste ende er 

udelukkende skattelovgivningen i medlemslandene, der afgøre om der foreligger en overdragelse, og hvilke 

aktiver der omfattes. 

 

 Ejerskab 

Ligesom ved definitionen, så har BEPS også bidraget med nye tiltag til i forbindelse med identifikation af 

ejeren til et immaterielt aktiv. Når det kommer til at identificere den skatteretlige ejer til immaterielle aktiver, 

så skal det først og fremmest bemærkes at rammerne for de nye retningslinjer i kapitel 6 (som er kapitlet 

omkring immaterielle aktiver i TP Guidelines 2015), skal ses i sammenhæng med de nye anvisninger til kapitel 

1 om en præcis afgrænsning af den kontrollerede transaktion og en funktionsanalyse. Dog er det centrale i 

en transfer pricing analyse fortsat bygget på selve sammenlignelighedsanalysen og risikoallokeringen i kapitel 

1-3. 

7.3.1 Ejerskabet i henhold til den kontraktuelle aftale 

Ifølge de nye retningslinjer i TP Guidelines 2015, så skal de juridiske rettigheder og det underliggende kon-

traktforhold, blot behandles som et udgangspunkt for enhver transfer pricing analyse af transaktioner med 

immaterielle aktiver.97 

TP Guidelines 2015 påpeger således, at kontrakterne kan bidrage med informationer, om f.eks. de beskrevne 

roller, ansvar og rettigheder for associerede selskaber med hensyn til immaterielle aktiver.98 De kan bidrage 

med en beskrivelse af hvilken enhed eller enheder der yder finansiering, gennemfører forskning og udvikling, 

vedligeholder og beskytter, og udfører funktioner der er nødvendige for at udnytte de immaterielle aktiver, 

såsom fremstilling, markedsføring og distribution. De kan ligeledes være med til at beskrive, hvordan indtæg-

ter og udgifter skal fordeles mellem de multinationale selskaber, der er forbundet med de immaterielle akti-

ver, og kan præcisere formen og mængden af betaling til alle associerede virksomheder, for deres bidrag. 
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I de tilfælde der ikke findes skriftlige udtryk som en kontrakt, eller når de faktiske omstændigheder i sagen 

herunder parternes adfærd, adskiller sig fra den skriftlige form af en aftale mellem dem, så skal den faktiske 

transaktion bygges på baggrund af de faktiske omstændigheder. Det anbefales derfor, at associerede virk-

somheder dokumenterer deres beslutninger og hensigter vedrørende fordelingen af væsentlige rettigheder 

i immaterielle aktiver. Dokumentation af sådanne beslutninger og intentioner, herunder skriftlige aftaler, bør 

generelt være på plads ved eller før det tidspunkt associerede selskaber indgår i transaktioner, der fører til 

udnyttelse af immaterielle aktiver.99 

Hvis der ikke kan fastlægges en juridisk ejer af det immaterielle aktiv i henhold til gældende lov eller kontrak-

ter, så tilfaldes ejerskabet på den/det enhed/selskab, der på baggrund af de forhold og omstændigheder 

styrer beslutninger vedrørende udnyttelse af de immaterielle aktiver, og har den faktiske mulighed for at 

begrænse andre, i at bruge det immaterielle aktiv.100 

TP Guidelines 2015 understreger samtidig at selvom selve fastlæggelsen af det juridiske ejerskab og kontrakt-

forhold anerkendes, så er det kun første skridt i analysen, som adskiller sig fra spørgsmålet, om hvorvidt et 

afkast er modtaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet.101 Det juridiske ejerskab af de immate-

rielle aktiver afgiver således ikke nogen isoleret ret til at beholde et eventuelt afkast udledt fra at udnytte det 

immaterielle aktiv, selv om sådanne afkast i første omgang kan tilfalde den juridiske ejer som følge af sin 

juridiske eller kontraktlig ret til at udnytte det immaterielle aktiv. 

Om afkastet tilfalder det korrekte selskab afhænger af de funktioner det udfører, de aktiver det bruger, og 

de risici det påtager sig sammenholdt med bidragene fra andre selskaber.102 Dette kunne eksemplificeres i et 

tilfælde med et internt udviklet immaterielt aktiv. Hvis f.eks. den juridiske ejer ikke udfører nogen relevante 

funktioner, ikke bidrager med relevante aktiver, og ikke påtager sig relevante risici, men hvis hovedaktivitet 

derimod udelukkende er at være den formelle ejer, så vil selskabet i sidste ende ikke være berettiget til af-

kastet. 

Kort opsummeret så ligger TP Guidelines 2015 op til, at man tager udgangspunkt i den kontraktuelle aftale. 

Hvis der ikke kan identificeres nogen juridisk aftale, så fastlægges ejerskabet på baggrund af kontrolkriteriet 

som gennemgået i tidligere kapitel.103 
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Dog understreger TP Guidelines 2015, at det juridiske ejerskab aldrig kan stå alene, når man ønsker at få 

afdækket, hvorvidt et afkast er modtaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I forlængelse 

heraf bør skattemyndighederne inddrage flere faktorer og aspekter der reelt giver dem mulighed, for at ba-

sere ejerskabet på baggrund af kriterierne efter det økonomiske ejerskab. 

BMG er umiddelbar positive overfor denne tilgangsmåde, i forhold til det øgede fokus på det økonomiske 

ejerskab. De sætter endda spørgsmålstegn ved formålet i at starte med at tage udgangspunkt i det juridiske 

ejerskab. Efter deres opfattelse er det meningsløst at tage udgangspunkt i det juridiske ejerskab, og man 

opfordrer endda til simpelthen at se bort fra det forslået udgangspunkt og fastlægge ejerskabet direkte ba-

seret på analyse af funktioner, aktiver og risici – altså at tage udgangspunkt i det økonomiske ejerskab.104 

Revisionshusene deler dog ikke den samme holdning i forhold til det nye fokus. KPMG finder det således 

kritisk, at ordlyden i rapporten nærmest inviterer de respektive skattemyndigheder til at se bort fra juridiske 

ejerskab, selv af grunde, der er bygget på et meget uvæsentligt grundlag.105 Deloitte finder det ligeledes 

bekymrende at rapporten lægger det op til at skattemyndighederne kan se bort fra skriftlige aftaler der må-

ske er ufuldstændige, har tvetydige bestemmelser eller ikke bidrager med information om visse elementer i 

transaktionen, men der samtidig egentlig kunne være uvæsentlige eller irrelevante for evnen til at kunne 

prisfastsætte kontrakten i sidste ende.106 PwC antyder, at man begynder at bevæge sig længere væk fra arms-

længdeprincippet, og at mange af bestemmelserne fra rapporten, der hentyder til kun at bruge det juridiske 

kontraktgrundlag som et udgangspunkt, vil kunne medføre betydelig usikkerhed i forhold til brugen af arms-

længdeprincippet fremadrettet.107 

Revisionshusene anser det for at være urealistisk at kunne udfærdige en udtømmende kontrakt fra start, der 

tager hensyn til enhver uforudset begivenhed undervejs, og mener at globaliseringen efterhånden har bidra-

get med at multinationale koncerner høj grad i dag, opererer på tværs af landegrænser med forskellige for-

mer for teams og afdelinger. Sammensætningen og placering af disse enheder, og de vigtige roller dertil 

ændres på en regelmæssig basis. Hvordan disse potentielle dynamiske ændringer i afdelinger og såkaldte 

”split teams” skal håndteres bidrager TP Guidelines 2015 heller ikke med konkrete svar på. 
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Som TP Guidelines 2015 er udgivet nu, kunne det tænkes, at en håndhævelse af disse bestemmelser vil være 

med til at skabe forvirring, om hvordan de nye retningslinjer bør bruges i forbindelse med landenes eksiste-

rende juridiske lovrammer. Revisionshusene så i stedet hellere, at TP Guidelines 2015 kunne have bidraget 

med klarere retningslinjer til de respektive skattemyndigheder.108 Revisionshusene så gerne, at man f.eks. 

havde vedtaget en tilgang, hvor grundlinjen i alle tilfælde var, at de juridiske kontraktforhold præsenteret af 

skatteyderne ville blive respekteret medmindre der er tvingende, objektive grunde til at udføre transfer pri-

cing analysen på et andet grundlag, f.eks. fordi der findes klare og væsentlige forskelle med den faktiske 

adfærd og kontrakten (The actual code of conduct). Dertil skulle der fremgå en klar analytisk ramme, der 

beskriver mere præcist, hvordan analysen skal foretages i forhold til f.eks. at kunne identificere roller eller 

kendsgerningerne. Ligeledes skulle der så opsættes objektive kriterier, der fastsætter omstændigheder, hvor 

en skattemyndighed så har lov til at kunne afvige fra den gældende kontrakt – dette bør så kun ske i ekstreme 

tilfælde til gengæld. 

7.3.2 Funktioner og risici forbundet med immaterielle aktiver 

Ifølge rapportens nye retningslinjer, så skal funktionsanalysen være med til at kortlægge, hvilke selskaber der 

egentlig udfører og kontrollerer funktioner forbundet med de immaterielle aktiver. Funktioner udført af an-

dre end ejeren har nemlig stor betydning for sammenlignelighedsanalysen, og derfor må omfanget, karakte-

ren og værdien af andre parters funktioner og kompetencer afdækkes. Den juridiske ejer til det immaterielle 

aktiv kan således sagtens udlicitere opgaver/funktioner som f.eks. forskning, produktion og distribution til et 

andet selskab, men det essentielle i den forbindelse er at få klarlagt hvem der udfører den egentlige kontrol 

af de udliciterede funktioner. Hvilket selskab der de facto kontrollerer de udliciterede funktioner, skal be-

stemmes efter de nye retningslinjer om kontrol over risici. 

Der lægges særlig vægt på sondringen mellem almindelige funktioner og vigtige funktioner. Med vigtige funk-

tioner menes der funktioner, der forventes at bidrage væsentligt til værdiskabelsen af det immaterielle aktiv. 

Det kan være funktioner som design og kontrol med research- og marketingsaktiviteter, styring og fastlæg-

gelse af prioriteter for research, kontrol over strategiske beslutninger vedrørende udviklingsaktiviteter og 

ledelse samt kontrol med budgetplanlægning.109 Som noget nyt vil der fremadrettet være særligt fokus på 

selve ”beslutningstagningen” blandt de funktioner, der skal lægges særligt vægt på, og ikke mindst, hvilke 

                                                           
108 OECD (2015) Comments on discussion draft, Actions 8, 9 and 10 part 1, s. 333 
109 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.51 & 6.56 
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selskaber, der træffer beslutning om koncernens strategi og risici.110 Hvis en koncern f.eks. fordeler udførel-

sen af forbundene aktiviteter i værdikæden til forskellige selskaber, så vil der normalt opstå en form for ind-

byrdes afhængighed af hinanden. I dette afhængighedsforhold ville det så være almindeligt, at der oftest, 

som en forudsætning for effektiviteten af værdikæden, forelå en form for centraliseret koordinationsbefø-

jelse til de forskellige aktiviteter i koncernen. Intentionen er dermed at få klarlagt, hvem der egentlig står bag 

at udføre denne vigtige type funktion. BEPS rapporten bidrager ikke med en egentlig definition af det samlede 

begreb i forhold til vigtige funktioner”, men det må formodes at have noget og gøre med personfunktioner.111 

Blandt mange af de multinationale virksomheder hersker der den holdning, at funktionsanalysen bør be-

grænses til de juridiske enheder i det pågældende land, hvor transfer pricing analyse foretages.112 Et sådant 

udgangspunkt vil dog føre til en ringe analyse, da ”analytikeren” så skulle kunne gætte sig frem til kendsger-

ningerne bag koncernens aktiviteter i forhold til de øvrige relevante enheder. Resultatet er ofte en analyse, 

der er overfladisk behandlet, og den lokale merværdi kan ikke fortolkes i den rette kontekst, dvs. myndighe-

derne efterlades uden evnen til at bestemme den relative merværdi på baggrund af de involverede parters 

medvirken. Det er derfor essentielt at funktionsanalysen baseres med udgangspunkt i alle de involverede 

parter, som bidrager til værdien af det immaterielle aktiv, for at kunne afgøre den reelle merværdi der bliver 

skabt, og hvem den bliver skabt af. 

Hvis det viser sig, at andre selskaber udover den juridiske ejer udfører og kontrollerer relevante funktioner 

der forventes at bidrage til værdien af det immaterielle aktiv, så skal de kompenseres på markedsvilkår for 

de funktioner. En juridisk ejer, der ikke udfører nogen relevante funktioner vedrørende f.eks. udviklingen, 

vedligeholdelse, beskyttelse eller udnyttelse af det immaterielle aktiv, vil derfor heller ikke være berettiget 

til nogen del af sådanne afkast tilknyttet udførelsen heraf til det immaterielle aktiv.113 

En anden væsentlig del af den funktionelle analyse skal ligeledes afsættes til at identificere de risici der er 

forbundet med de markeder, som de immaterielle aktiver tilknytter sig til. TP Guidelines 2015 understreger 

således vigtigheden af, at der stadig skal foretages en faktuel risikoallokering efter de nye retningslinjer. Re-

levante risici i forhold til immaterielle aktiver omfatter således f.eks. produktforældelse som følge af nye og 

                                                           
110 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 1.51 
111 SU (2016) nr. 2, s. 77 
112 Wright, Keates, Lewis and Auten (2016) The BEPS Action 8 Final Report: Comments from Economists 2016 s. 102 
113 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.54 
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forbedrede produkter, rettighedskrænkelser, produktansvar og udviklingsrisici. En kontraktuel risikoalloke-

ring til et selskab vil derfor ikke kunne anerkendes, hvis denne ikke er konform med den faktuelle risikoallo-

kering til et selskab.114 

De tidligere TP Guidelines har også taget ”den faktiske handlemåde”, som f.eks. i forhold til risikoallokeringen 

i betragtning, og den har således længe været én af faktorerne og blandt flere bevismidler, når man skulle 

afdække de reelle aftalevilkår. Det nye fra BEPS rapporten består dog af at man fremadrettet vil have udvidet 

den traditionelle betydning af udtrykket ”den faktiske handlemåde” til det nu også indeholder en form for 

økonomisk substansbetragtning. Til forskel fra den tidligere betegnelse, så skal den fremadrettet betegnelse 

”den faktiske handlemåde” vurderes på baggrund af følgende kriterier115: 

 
● Kontrol over risikoen  ● Finansiel kapacitet til at bære risikoen 

 
I forhold til det første kriterie om kontrol over risiko, så ønsker man at få klarlagt hvem der besidder den 

egentlige kompetence til at kunne træffe beslutning om at forholde sig til en egentlig risikofyldt forretnings-

mulighed, og ligeledes hvem der udøver den faktiske beslutningstagning i en koncern. Med det andet kriterie 

ønsker man ligeledes at få et bedre henblik i hvem der reelt set står bag og intentionen er således at få 

klarlagt, hvilket selskab, der har adgang til den tilstrækkelige finansiel kapacitet til at kunne påtage sig den 

nødvendige risiko, og dermed bærer de økonomiske konsekvenser hvis risikoen materialiseres. 

De nye retningslinjer viser at der ikke alene kan accepteres en kontraktlig allokering af risiko medmindre 

denne reelt set/faktisk kontrollerer risikoen, og har den finansielle kapacitet til at bære den. Rapporten læg-

ger således op til at den part, der styrer risikoen, har kompetencerne og ressourcerne til at træffe beslutnin-

gerne, samt evnen til at påtage sig det endelige ansvar for eventuel udfald (positiv eller negativ) vil kunne 

forvente at få allokeret sig afkastet. Hvis den faktiske handlemåde viser sig at afvige fra den kontraktuelle 

risikotager, så skal risikoen re-allokeres til det koncernselskab, der anses for at opfylde kriterierne. Hvis flere 

selskaber anses for at kunne opfylde kriterierne, så skal risikoen allokeres til det selskab, der udøver den 

største kontrol, mens de øvrige selskaber, der også udøver kontrol bør aflønnes iht. betydningen for deres 

aktiviteter, der udføres.116 

                                                           
114 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.65 og 6.66 
115 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 1.98 
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Det overordnede sigte med diskussionen af funktioner og risici i rapporten er, at den retmæssige ejer af det 

immaterielle aktiv betales for den værdi at det faktisk bidrager med. Dette må anses for at være et legitimt 

formål at arbejde hen imod som udgangspunkt, dog kan der opstå uhensigtsmæssigheder under håndhævel-

sen af denne fremgangsmåde. 

Således har en række økonomiske eksperter udtrykt deres bekymring hertil i International Transfer Pricing 

Journal, som er et anerkendt platform for eksperter at give deres meninger til kende vedrørende transfer 

pricing nyheder.117 Bekymringen går således ud på, at selvom hensigten med overstående anerkendes, så vil 

skattemyndighederne potentielt kunne etablere et helt urimelige sæt standarder til at fastslå hvilken juridisk 

enhed der rent faktisk investerer, kontrollerer og fysisk udfører de nødvendige funktioner til at skabe, ud-

nytte og bevare værdien af immaterielle aktiver. Det er derfor vigtigt at fremgangsmåden på retningslinjerne 

til analysen kan fortolkes klart og entydigt blandt de respektive skattemyndigheder. 

Eksperterne understreger endvidere at det er essentielt at skattemyndighederne afholder sig fra at bruge 

generelle ”formodninger”, såsom at antage at moderselskab som udgangspunkt skal tilskrives kontrollen 

fordi at det tager alle beslutningerne.118 Et eksempel kunne være følgende: Lad os antage at en nedgang i et 

givent marked resulterer i tab med hensyn til et bestemt produkt, og moderselskabet blot er en distributør 

af produkter fremstillet af et andet kontrolleret selskab, der ejer de immaterielle forbundet med produktet. 

Traditionelt vil tabene blive afholdt i det producerende selskab, fordi det oftest også ejer det immaterielle 

aktiv. En skattemyndighed vil ud fra rapportens retningslinjer kunne fristes til at antage, at selvom producen-

ten ejer det immaterielle aktiv, så ville det være distributøren (moderselskabet) der afgav beslutninger og 

kontrollerede risikoen og derfor bør bære tabene. Derfor vil en detaljeret funktionsanalyse altid være nød-

vendig for at afgøre, hvilke juridiske enhed inden for en multinational koncern rent faktisk kontrollerer de 

relevante risici.119 

7.3.3 Ex ante og ex post 

På det tidspunkt selskaber af en multinational koncern træffer fremtidige beslutninger vedrørende immate-

rielle aktiver, kan en forudsigelse af det faktiske afkast på et immaterielt aktiv være præget af meget usik-

kerhed. Det skyldes bl.a., at det afhænger meget af måden hvorpå risici forbundet med udvikling eller an-

skaffelse af et immaterielt aktiv vil udspille sig over tid. Det faktiske afkast kan afvige fra det forventede afkast 
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hvis der f.eks. opstår uforudsete forhold, forventede risici udspiller sig anderledes end først antaget, eller 

beregninger viser sig at have været upålidelige, hvorfor afkastet blev over- eller underestimeret. Der skal 

derfor sondres mellem begreberne ex ante, som er det forventede afkast i form af den fremtidige indtjening 

der forventes at være afledt af en given selskabs aktivitet, og begrebet ex post som er den faktiske indtjening 

på baggrund af en given selskabs aktivitet til det immaterielle aktiv.120 

De nærmere vilkår for det vederlag der skal udbetales til selskaber af en multinational koncern der bidrager 

til f.eks. udviklingen, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af immaterielle aktiver er generelt bestemt 

ex ante. Det vil sige, at det er blevet bestemt senest på det tidspunkt transaktionerne indgås, og før risici 

forbundet med det immaterielle aktiv udspiller sig. Denne type for kompensation kan være fast eller resul-

tatafhængig.121 

Ex post resultatet, altså det faktiske resultat af aktiviteten efter at have kompenseret andre selskaber af en 

multinational koncern, kan afvige fra disse forventede fortjenester afhængigt af, hvordan de risici der er for-

bundet med det immaterielle aktiver eller andre relevante risici i forbindelse med transaktionen, udspiller 

sig. Den præcist afgrænset transaktion (som er bestemt i henhold til retningslinjerne i kapitel 1 i rapporten) 

vil afgøre, hvilke koncernforbundne selskaber der har påtaget sig de relevante risici, og derfor vil bære kon-

sekvenserne (enten omkostninger eller yderligere profit), hvis risici udspiller sig på en anden måde end hvad 

der var forventet på ex ante basis. 122 Allokeringen af den uforudsete gevinst eller tab til et selskab skal derfor 

afgøres ud fra en faktuel risikoallokering. 

 

 Overdragelse 

Udover at identificere hvornår der er tale om et immaterielt aktiv og hvad der ligges vægt på vedrørende 

ejerskabet, er det efterfølgende også nødvendigt at identificere og korrekt karakterisere overdragelsen. Det 

er fast og fremmest relevant at kunne fastlægge om der overhovedet er overdraget et aktiv eller ej. 

Der sondres mellem to generelle typer af transaktioner vedrørende overdragelser der involverer et immate-

rielt aktiv i transfer pricing sammenhænge: 123 
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123 OECD (2015) Final Report Action 8-10 pkt. 6.87 
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1) Transaktioner vedrørende immaterielle aktiver hvor der er tale om en overdragelse af aktivet i sin 

helhed, eller hvor der er tale om en udnyttelse af aktivet som led i løbende samhandel, f.eks. gennem 

en licensaftale hvor overdrageren modtager en royaltysats. 

 

2) Transaktioner vedrørende immaterielle aktiver der indirekte overføres ved at være indarbejdet i re-

alydelsen (salg af varer eller levering af tjenesteydelser) – også kaldet embedded intangibles.124 

 

En transaktion af et immaterielt aktiv der omhandler en overdragelse af et patent eller varemærke, vil typisk 

blive overdraget i sin helhed. Omvendt kan overdragelsen også være en del af en virksomheds omstrukture-

ring, hvor immaterielle aktiver overdrages sammen med forretningsaktiviteter såsom knowhow eller lig-

nende.125 

Ved en overdragelse af et immaterielt aktiv eller rettighederne hertil er det nødvendigt at identificere hvilken 

type aktiv det er der bliver overdraget mellem to interesseforbudne virksomheder. Der kan være begræns-

ninger i rettighederne der gør det væsentligt at identificere begrænsningen og det fulde omfang af rettighe-

den der er overdraget, da det vil have en betydning for værdiansættelsen af det overdragne aktiv. 

Udover at overdrage et aktiv eller rettighederne hertil, kan man også kombinere en overdragelse af immate-

rielle aktiver med andre aktiver. I disse transaktioner forekommer der ofte to problemer man skal tage stilling 

til i transfer pricing sammenhæng.126 

 
1) Aktivernes karakter og den økonomiske konsekvens af interaktioner mellem forskellige immaterielle 

aktiver: Det kan være at nogle aktiver får en højere værdi af at man kombinerer det med andre akti-

ver, end hvis de var blevet overdraget separat. Et farmaceutisk produkt udvikles ofte som en kombi-

nation af flere forskellige aktiver, og overdragelsen vil have en lavere værdi hvis varemærket over-

drages sammen med nogle patenter der ikke har godkendelse af den kompetente myndighed til at 

blive solgt på et givent marked. Omvendt vil overdragelsen have en langt højere værdi hvis alle akti-

verne er markedsgodkendt ved overdragelsen, og at de overdrages samlet. Der er forbundet høj ri-

siko og svingende omkostninger ved en kombineret overdragelse, og det er vigtigt at have det med i 

tankerne når man foretager en transfer pricing analyse. Samlet set skal det være en prioritet at se på 
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   56 
 
 

 

de forskellige aktivers bidragelse til værdiskabelsen, og i sidste end skal det afgøre beskatningsgrund-

laget.127 

 

2) Den anden relaterede problemstilling indebærer betydningen i at sikre og forstå hvilken type imma-

terielle aktiver man er ved at overdrage. Eksempelvis kan et aktiv være sammenflettet med et andet 

aktiv, der gør at det ikke er muligt at overføre det ene uden at overføre det andet med. Oftest er det 

nødvendigt overføre andre immaterielle aktiver med ift. det ene man havde oprindeligt havde tænkt 

sig. Ved overdragelse af rettigheder til et varemærke igennem en licensaftale, vil rettigheden også 

involverer det goodwill der er tilknyttet varemærket, da det er overdrageren der har opbygget good-

willen, så transfer pricing sagerne kan hurtigt blive komplekse. Især hvis goodwillen stiger under li-

censaftalen, så skal parterne fra start vurdere værdien af goodwillen i licensaftalen, og ikke kun ret-

tigheden til varemærket.128 

 

Immaterielle aktiver kan som nævnt også overdrages i kontrollerede transaktioner hvor der ikke er nogen 

reel overdragelse af aktivet eller rettigheden hertil. Eksempelvis kan et immaterielt aktiv bruges af flere par-

ter i en kontrolleret transaktion i forbindelse med fremstilling af varer, der skal sælges til en associeret virk-

somhed eller levering af tjenesteydelser. Parterne skal præcisere at det er denne type transaktion man be-

nytter ved overdragelsen samt at alle relevante aktiver er inddraget, så man foretager den korrekte værdi-

ansættelse i sin transfer pricing analyse. 

Selvom offentligheden har haft mulighed for at bidrage med kommentarer til de udlæg der i sidste ende har 

skabt det nye kapitel 6 i OECD’s TP Guidelines, så har de fleste eksperter og virksomheder valgt at fokusere 

på de andre sektioner af BEPS’ udkast ved høringsrunderne. Deloitte har valgt at inddrage et kort afsnit om-

kring transaktioner af immaterielle aktiver, hvor de indleder med at sige at konceptet generelt er korrekt og 

har ellers få bemærkninger til udvalgte paragraffer.129 Virksomhedernes kommentarers primære fokus har 

bl.a. været på ejerskab og fællesudvikling. Baggrunden for dette kunne være at det er karakteren af det bag-

vedliggende, der i sidste ende har størst betydning for type af transaktion om overførslen. 

Retningslinjerne vedrørende ejerskab har haft stor betydning for sammenlignelighedsanalysen, som også kan 

have en betydning for deres fokus i høringsrunden. Udover dette er afsnittet om overdragelse vedrørende 
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129 Deloitte (2013) OECD Revised Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Intangibles s. 19 
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immaterielle aktiver relativt kort ift. resten af TP Guidelines 2015, der også bidrager til argumentet om at det 

primære fokus og omfanget af de andre afsnit om immaterielle aktiver har haft større betydning for sam-

menlignelighedsanalysen. 

Kort opsummeret så kan Immaterielle aktiver som nævnt overføres typisk på to forskellige måder. Der kan 

være tilknyttet spørgsmålstegn vedrørende hvorvidt der er sket en overførsel af immaterielle aktiver mellem 

to interesseforbundne parter, og hvilken type af transaktion der er tale om. Det ses specielt i transaktioner 

hvor de immaterielle aktiver er unikke, og der ikke er en sammenlignelig overdragelse på markedet for 

samme type aktiv. 
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Sammenfatning 

Overordnet set er formålet med OECD’s art. 9 at interesseforbundne parter skal handle i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet og forhindre dobbeltbeskatning. Retningslinjerne i TP Guidelines 2015 præcise-

rer indholdet af art. 9, men da den ikke indeholder en selvstændig hjemmel til at foretage korrektion af kon-

trollerede transaktioner efter armslængdeprincippet, skal den findes i intern ret. LL § 2 er i dansk skatteret 

den centrale korrektionsregel for fastsættelse af priser og vilkår for transaktioner mellem interesseforbundne 

parter. 

Armslængdeprincippet i LL § 2 fortolkes i overensstemmelse med OECD og de nye retningslinjer der er ud-

sprunget af BEPS-projektet. Den materielle del af transfer pricing i dansk skatteret fremgår af SKL § 3 B, hvor 

interesseforbundne parter skal angive oplysninger om art og omfang af de kontrollerede transaktioner. I 

sammenhæng med dette skal udarbejdes en transfer pricing dokumentation, der skal kunne danne grundlag 

for en armslængdevurdering hvis SKAT foreligger begæring herom. 

Der findes ingen udtømmende liste til immaterielle aktiver i dansk skatteret, hvorfor man støtter ret på det 

civilretlige immaterielbegreb. BEPS rapporten har dog bidraget med nye retningslinjer til definitionen af im-

materielle aktiver. Den nye udgave af definitionen i kapitlet forsøger at indføre en bred og klar definition af 

immaterielle aktiver, da det har vist sig at medlemslandene har haft forskellige fremgangsmåder i implemen-

teringen med hensyn til de usikkerheder der har været relevante for værdien af et immaterielt aktiv. Der er 

på denne baggrund givet en præcisering af mulige overvejelser skattepligtige parter skal gøre ved tale om 

brug eller overdragelse af immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter. 

Når det kommer til det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver er der i dansk skatteret heller ikke 

fastsat udtrykkelige regler, hvorfor man i dansk ret støtte ret på de civilretlige ejerskabskriterier. BEPS bidra-

ger dog også her med nye retningslinjer til statuering af det skattemæssige ejerskab til immaterielle aktiver. 

Ved fastlæggelsen af det skattemæssige ejerskab statueres det juridiske ejerskab blot som et udgangspunkt. 

Udgangspunktet vil dog herefter kunne modificeres til et økonomisk ejerskab i de tilfælde den kontraktuelle 

aftale ikke er konform med parternes ”faktiske adfærd”. Den faktiske adfærd/det økonomiske ejerskab fast-

lægges hovedsageligt på baggrund af to nye kriterier: Kontrollen over risikoen og den finansielle kapacitet til 

at kunne bære risikoen. Fastlæggelsen af den faktiske adfærd, foreligger således på baggrund af en række 

substans- og realitetsbetragtninger. 
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Alt dette inddrages i sammenlignelighedsanalysen ved at fastsætte armslængdeprincippet for den kontrolle-

rede transaktion, for at se på vilkårene mellem interesseforbundne parter i en sammenlignelig situation mel-

lem to uafhængige parter. 
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Økonomi 

Del 1 

Introduktion til del 1 

Opbygningen af den offentlige sektor spiller en stor rolle i velfærdsstaten, da der skal varetages en række 

funktioner for at fremme velfærden for Danmarks borgere. For at finansiere store udgifter bliver borgere og 

virksomheder i samfundet beskattet på forskellige måder, og som vi skal til at se så er det primært beskatning 

for indkomst og forbrug (moms og punktafgifter) der er med til at dække omkostningen.130 Ved hjælp af den 

aktive skattepolitik indrettes velfærdsstatens beskatningsgrundlag til det formål at bl.a. finansiere de offent-

lige udgifter og påvirke indkomstfordelingen. 

Skatter og afgifter er især de vigtige indtægtskilder vi har i Danmark til at finansiere de offentlige udgifter og 

den danske velfærdsstat som helhed. De er et instrument der kan ændre på hvordan ressourcer allokeres, 

og indkomstfordelingen der påvirkes af ændringer i befolkningens adfærd og forbrugsmuligheder. Ændringer 

i skattesatser og afgifter kan således have direkte påvirkning i forbrugernes eller virksomhedernes adfærd. 

De politiske initiativer påvirker bl.a. selskabsskatteområdet, da selskabsskatten bidrager til velfærdsstaten. 

Globaliseringen har gjort at Danmark skal følge med den økonomiske udvikling, og for at fastholde den andel 

af selskabsskatten der finansiere velfærdsstaten så tilpasses det via politiske tiltag. Det er af stor betydning 

at de politiske beslutninger får fastholdt selskabsskatten bidrag. Derudover kan politiske initiativer også gøre 

det mere attraktivt for selskaber at investere i Danmark uden at det er på bekostning af nedskæringer for de 

offentlige tilbud og velfærden generelt.  

Hele indretningen af skattesystemet spiller derfor en vigtig rolle i den samfundsøkonomiske situation både 

for den enkelte borger og samfundet i sin helhed. På denne baggrund er især skatter et centralt emne, når 

der diskuteres om hvordan og til hvilken grad velfærden skal finansieres. Afhandlingens økonomiske del vil 

derfor først starte ud med en meget kort introduktion til opbygningen af skattesystemet i kapitel 8, for at 

fremme forståelsen af hvordan den danske skattestruktur er skruet sammen. Herefter vil kapitel 9 vil tage et 

nærmere kig på den relevante skattetype for afhandlingen nemlig selskabsskatten. 

                                                           
130 Andersen, Bentzen, Linderoth, Smith og Westergård-Nielsen (2012) Beskrivende Dansk Økonomi, s. 64 
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8 Generel beskrivelse af skattesystemet 

Kapitlet vil indledningsvist indeholde en kort redegørelse for strukturen i det samlede danske skattesystem. 

De samlede danske skatter og udgifter inddrages til at vise fordelingen af indkomstskatter, og hvor stor en 

del selskabsskatten bidrager til det samlede skatteprovenu. Hertil vil kapitlet indeholde en international 

sammenligning af det danske skattetryk med OECD’s andre medlemslande. 

 

 Skattetrykket 

I nationalregnskabet defineres skatter og afgifter som: 

1. Obligatoriske ydelser, 

2. som udskrives til offentlige forvaltning og service, 

3. uden at denne til gengæld giver nogen speciel dertil svarende modydelse.131 

 
Definitionen indeholder altså tre led, der alle skal være opfyldt, før der er tale om en skat eller afgift. 

De obligatoriske ydelser pålægges af det offentlige ved lov, der afgrænser skatte- og afgiftsområdet fra kon-

traktaftalte eller frivillige overførsler til offentlig og forvaltning af service. Der findes mange grænsetilfælde 

af offentlig forvaltning og service, samt definitionen af modsvarende ydelser132, men afhandlingen vil ikke gå 

i dybden med denne gråzone, da det ikke har relevans for at besvare afhandlingens økonomiske problemstil-

ling. 

For at danne sig et billede af skattebelastningen i samfundet vil man traditionelt set måle skattetrykket (eller 

beskatningsniveauet), som det samlede provenu fra samlede skatter og afgifter af bruttonationalproduktet 

(BNP) i markedspriser: 

 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡𝑟𝑦𝑘𝑘𝑒𝑡 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐵𝑁𝑃 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟
 

 
For at have en grundlæggende oversigt over skattetrykket i hele verden og dermed kunne sammenligne lan-

denes udvikling, så har OECD siden 1973 anvendt ovenstående definition, som herefter har fået navnet ”det 

traditionelle skattetryk” i nationalregnskabet. 

                                                           
131 Danmarks Statistik, Skatter og afgifter – Oversigt 2016, s.15 
132 Danmarks Statistik, Skatter og afgifter – Oversigt 2016, s.16 



   62 
 
 

 

Udviklingen vil kunne ændres fra politisk side og eksempelvis kan skattetrykket blive lavere hvis, regeringen 

vælger i den kommende finanspolitik at sænke de direkte skatter, som f.eks. indkomstskatten og ikke får 

hentet det tabte skatteprovenu ind på andre områder, som f.eks. ved at hæve de indirekte skatter. Det med-

fører også, at den politiske skatteplanlægning kan have betydning for udviklingen i skattetrykket, og generelt 

set har en afgørende rolle, hvis der foretages store ændringer i beskatningen. 

Selvom man typisk anvender det traditionelle skattetryk, så findes der mange forskellige metoder til måling 

af skattetrykket. Udvælgelsen af skattetryksmåleren kan afhænge af situationen, og hvilke faktorer der har 

størst betydning i den givne situation. De store internationale sammenligner, som set ved f.eks. OECD’s årlige 

opgørelse, skal tages med forbehold og skattetrykket kan ikke konkluderes ud fra et bestemt skattetryksmål, 

men det kan bidrage til diskussionen om skatternes størrelse.133 

 

 Skattestruktur 

I forlængelse af at se på definitionen af skatter og afgifter samt skattetrykket, er det også relevant at se på, 

hvilke typer af skatter, der anvendes. Skatter og afgifter kan opdeles i mange forskellige grupper, men den 

mest almindelige er, som set i nationalregnskabet, en opdeling efter hvilken skatteart det er, og herefter 

inddelt efter, hvilken offentlig delsektor der er modtager. For at forstå strukturen i fordelingen efter skatte-

art, er det vigtigt at se på grundlaget for opdelingen af skatter.134 Afhandlingen vil i korte træk forklare be-

tydningen af visse skattearter, der har relevans for forståelse af erhvervsbeskatningen og transfer pricing, da 

en detaljeret beskrivelse af alle arter ikke har relevans for afhandlingens overordnede formål. 

Indkomstskatter er beskatning af den personlige indkomst, selskaber, fonde, foreninger og flere. Det henvi-

ses oftest til den personlige indkomst, når man taler om indkomstskatter, da det kan ses i Tabel 1, at det 

primært er den personlige indkomst, der dækker over indkomstskatter i det samlede billede. Indkomstskat-

terne står for den største del af den samlede beskatning i Danmark på 63.1 pct. i 2015, og har igennem tiden 

været den vigtige indtægtskilde for Danmark som velfærdsstat. Som tabellen også viser udgør selskabsskat-

ten 5.6 pct. af de samlede skatter og afgifter. Dette tal er et led i afhandlingens omdrejningspunkt, og vil blive 

belyst i næste kapital. 

De resterende 36.9 pct. af de samlede skatter og afgifter består primært af afgifter af varer og tjenester. 

Afgifterne er direkte tilknyttet til en vare- og tjenestestrøm f.eks. moms, told og punktafgifter. Afgifter som 

                                                           
133 Danmarks Statistik, Skatter og afgifter – Oversigt 2016, s. 37f 
134 Pedersen og Larsen (2015) Den offentlige sektor, s. 121 
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moms anses som værende et finanspolitisk instrument, da det kan påvirke varepriserne og dermed have en 

direkte dæmpning på borgernes realindkomst og private forbrug, og modsætningsvis opnår den offentlige 

sektor en større indtægt.135 

Som det kan aflæses af tabellen, så udgør de samlede skatter og afgifter i 2015 ca. 956 mia. kr., og hele 

skattestrukturen viser generelt et stabilt niveau i sektorfordelingen for hele perioden siden 1970. 

Tabel 1 

Skatter og afgifter for udvalgte områder hvert 10. år siden 1970 og 2015 
Enhed: 1.000.000 kr.  

1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Skatter og afgifter i alt 47.213 166.357 382.232 623.91 818.684 956.335 

1.  Indkomstskatter i alt 24.428 92.404 233.739 383.244 504.989 603.797 

1.2.  Selskabsskat mv. 1.266 5.446 14.66 42.279 41.057 53.08 

2.  Afgifter af varer og tjenester i alt 17.984 62.857 129.386 205.529 264.976 292.688        

Enhed: Procent (Skatter og afgifter i alt = 100 pct.) 

Skatter og afgifter i alt 100 100 100 100 100 100 

1.  Indkomstskatter i alt 51.74 55.55 61.15 61.43 61.68 63.14 

1.2.  Selskabsskat mv. 2.68 3.27 3.84 6.78 5.01 5.55 

2.  Afgifter af varer og tjenester i alt 38.09 37.78 33.85 32.94 32.37 30.61 

Kilde: Danmarks statistik - Offentlige finanser (2016) 

 Internationale sammenligninger 

Danmark er et af OECD’s medlemslande med det højeste skattetryk. Der er stor uenighed blandt økonomer 

og politikere om det er et godt udgangspunkt, at Danmark topper denne liste, ligesom beregningsmetoden 

for skattetrykket, er genstand for diskussion. I OECD’s årlige rapport ”Revenue Statistics” der senest har of-

fentliggjort tal for 2015, ligger Danmark på en førsteplads med det højeste skattetryk på 46.6 pct. af den 

samlede BNP. 136 

På den ene side kan de høje skatter i Danmark hæmme incitamentet til at arbejde og investere i samfundet. 

Det kan føre til, at borgere vil vælge at flytte ud af landet pga. de høje skatter og afgifter, da Danmark er en 

del af en globaliseret verden, hvor arbejdskraft kan placere sig hvor de vil. Virksomheder og specielt multi-

nationale koncerner kan have de samme overvejelser, da man kæmper om markedsandele, og man kan være 

                                                           
135 Pedersen og Larsen (2015) s. 122 
136 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV# 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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tilbøjelighed til at fravælge et land som Danmark, da ens kapital muligvis ikke vil række sig ligeså langt som i 

et lavskatteland. 

På den anden side kan det være en fordel for Danmark, da investering i uddannelse, infrastruktur og samfun-

det generelt vil skabe vækst, og Danmark vil kunne stå i en endnu stærkere position i en konkurrenceminded 

verden. Det høje skattetryk dækker også omkostningen for skoler, hospitaler og lignende institutioner, der 

kan være med til at tiltrække unge og børnefamilier, der ellers typisk vil være en udgift i lavskattelande. 

Samlet set så er incitamentet bag beskatningen generelt set drevet af et ønske at finansiere den offentlige 

sektor. Dog kan beskatningen også have til formål at påvirke de økonomiske incitamenter for skatteyderen. 

Et eksempel på dette er en ændring i indkomstskatten og selskabsskatten. Beskatningen kan således i visse 

tilfælde benyttes som led i et politisk tiltag til at påvirke skatteydernes beslutning i en ønsket retning. I det 

efterfølgende kapitel vil afhandlingen se nærmere på hvordan dette kommer til udtryk med udgangspunkt i 

udviklingen af selskabsskattesatsen de senere år.  
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9 Selskabs- og personbeskatning i Danmark 

I dette kapitel introduceres den danske selskabsbeskatningen. Indledningsvist vil det blive beskrevet hvem 

der er omfattet af selskabspligten i Danmark. Efterfølgende vil de politiske tiltag relateret til den danske 

selskabsbeskatning i de seneste år, blive beskrevet i korte træk. Endvidere vil omfanget af den danske sel-

skabsbeskatning også blive belyst, og hvordan selve betalingen af selskabsskatten er fordelt. Afslutnings-

vis vil personskatter også kort blive beskrevet i forhold til den samlede beskatning i Danmark. 

 

 Selskabsbeskatningen 

Selskaber med base i Danmark skal betale skat af deres overskud i Danmark. Denne beskatning kaldes som 

bekendt for selskabsskat og bidrager årligt med et 2-ciftret milliardbeløb til den danske statskasse, og er den 

væsentligste kapitalindkomstskat, provenumæssigt.137 Selskabsskatten fylder dog noget mindre end f.eks. de 

personlige skatter i Danmark. I forhold til det samlede skattebillede fylder selskabsskatten omkring 5 pct. af 

de samlede skatter og afgifter i Danmark (2015). 

9.1.1 Hvilke selskaber er omfattet af selskabsskattepligten? 

De selskaber i Danmark, der beskattes som selvstændige skattesubjekter, er som udgangspunkt oplistet i 

Selskabsskattelovens § 1 (herefter benævnt som SEL) 138. Den første bestemmelse i SEL indeholder således 

en liste over de selskabstyper, der omfattes af selskabsbeskatningen i Danmark. Følgende selskaber/selskabs-

typer er eksempler på, hvad der er omfattet af selskabsskattepligten: 

• Aktie- og anpartsselskaber mv. 

• Andelskasser, sparekasser og brugsforeninger 

• Indkøbsforeninger, produktions- og salgsforeninger 

• DSB, Naviair, Energinet.dk 

• El- og vandforsyninger 

• Gensidige forsikringsformer 

• Udenlandske selskaber mv. 

• Fonde og foreninger 

  

                                                           
137 Skatteministeriet (2017) Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten s. 2 
138 Selskabsskattelovens § 1 - Lovbekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 
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Kommanditselskaber, interessentselskaber, partrederier og lignende selskabsformer med solidarisk hæftelse 

omfattes derimod ikke omfattet af selskabspligten i Danmark, da der i disse former for konstruktioner, sker 

beskatning af hver enkel deltager i forhold til sin andel, som ved andre selvstændige erhvervsdrivende. 

Staten og kommunerne, og disses institutioner samt havne, gas- og varmeværker, anerkendte trossamfund, 

Nationalbanken, ATP, Pensionskasser, TV2 m.fl. er dog ikke omfattet af selskabspligten i Danmark jf. SEL § 

3.139 Før i tiden var både elselskaber og vandforsyningsselskaber undtaget for selskabspligten i Danmark, men 

disse er i forbindelse med liberaliseringen og effektiviseringen af forsyningssektoren blevet gjort skatteplig-

tige af SEL. Der er generelt et øget fokus på at få gjort erhvervsmæssige aktiviteter skattepligtige.140 

9.1.2 Udviklingen på selskabsskatteområdet de senere år 

I de seneste år har selskabsskatten været ramt af en del relativt omfattende ændringer, hvortil de primære 

formål har været, til dels fastholde og ikke mindst tiltrække flere investeringer til Danmark, og generelt at 

kunne tilpasse sig til en større grad af udveksling af varer og tjenester mellem koncernforbundene selskaber. 

9.1.2.1 2005 - Lavere selskabsskat og ændring af international sambeskatning 

I 2005 blev det således politisk besluttet, at man ønskede at ændre selskabsskatten på to væsentlige punkter. 

Først og fremmest blev selskabsskattesatsen justeret ned fra 30 pct. til 28 pct. med virkning fra 2005.141 Det 

overordnede formål hertil var at styrke incitamentet til at investere mere i Danmark, og dermed gøre Dan-

mark mere interessant for udenlandske investorer. Med et øget kapitalapparat forventede man dermed, at 

produktiviteten vil stige og dermed resultere i, at reallønnen også blev øget. Et sekundært formål hertil var 

selvfølgelig også at mindske incitamentet til at flytte det selskabsskatteretlige indkomstgrundlag ud af Dan-

mark, ved hjælp af f.eks. transfer pricing. 

Et andet politisk tiltag i 2005, var ændringen af selskabsskattereglen omkring international sambeskatning. 

Eksperter og politikere havde således længe kritiseret reglen for international sambeskatning, da koncerner 

før ændringen frit kunne inddrage underskudsgivende udenlandske datterselskaber under den danske stat, 

og dermed opnå fradrag for dens underskud, mens overskudsgivende udenlandske selskaber ikke altid tilsva-

rende blev underlagt dansk beskatning. Denne problematik havde den konsekvens, at det havde en udhu-

                                                           
139 Selskabsskattelovens § 3 - Lovbekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 
140 Pedersen og Larsen (2015), s. 170 
141 Pedersen og Larsen (2015) s. 172 
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lende effekt på den danske statskasse, da det nærmest blev til et tag-selv-bord for koncernerne, der udnyt-

tede denne mulighed. Ændringen medførte således, at der fremadrettet kun kunne ske international sambe-

skatning, hvis en given koncern inddrog samtlige selskaber fra hele verden i det danske beskatningsgrundlag. 

9.1.2.2 2007 – Begrænsning af fradrag for renteudgifter og finansieringsomkostninger 

I 2007 var der igen behov for at få gennemført større politiske ændringer af selskabsbeskatningen.142 Formå-

let med ændringerne i 2007 var denne gang at mindske incitamentet til at internationale koncerner, både 

danske og udenlandske, placerer deres finansieringsomkostninger i Danmark og dermed trækker beskat-

ningsgrundlaget ud af landet. Det var især større kapitalfondes opkøb af større danske selskaber, som bidrog 

gevaldigt til den danske statskasse, der fik politikerne op af stolen. Kort efter kapitalfondenes opkøb af de 

store danske selskaber, drev selskaberne en så aggressiv skatteplanlægning, at skattebidraget faldt markant 

især på grund af en større gældsætning i Danmark. Til brug for at mindske gældsætningen i Danmark, har 

man fået bestemmelser der begrænser muligheden for at få fradrag for renteudgifter, og andre finansierings-

omkostninger.143 Rentefradragsbegrænsningsreglerne fremgår af SEL §§ 11, 11 B og 11 C, og medfører f.eks., 

at fradrag for renteudgifter og andre finansieringsomkostninger ikke må overstige 21,3 mio. kr. årligt 

(2016).144 I samme omgang blev der ligeledes gennemført ændringer, der medførte stramninger af afskriv-

ningssatserne for driftsmidler med særligt lange levetider, som f.eks. el-ledninger og lignende. 

9.1.2.3 2012 – Ændringer vedr. muligheden for underskudsfremførsel 

I forbindelse med en ny aftale vedrørende finanslovgivningen i 2012145, blev der gennemført ændringer som 

omhandlede begrænsninger på selskabernes mulighed for at fremføre underskud. Reglen medfører, at man 

f.eks. i 2016 kan fremføre underskud på op til 7.852.500 kr. til modregning i senere år, tillagt 60 pct. af un-

derskud herudover. Man er dermed gået væk fra det at give selskaberne ubegrænset mulighed for at under-

skudsfremførsel. Dermed bevirker begrænsningen på underskudsfremførsel til en højere effektiv selskabs-

skat.146 

9.1.2.4 2013 – Nye planer om lettelse af selskabsskatten 

I 2013 blev Danmark endnu engang præsenteret planer om lettelser af selskabsskatten som led i Vækstpla-

nen DK fra 2013.147 Formålet med lettelserne af selskabsskatten var dermed igen at øge incitamentet for at 

investere mere i Danmark, og dermed øge produktiviteten og den generelle vækst i landet. Vækstplanen 

                                                           
142 Pedersen og Larsen (2015) s. 172 
143 jf. SEL § 11 B (også kaldt renteloftsreglen) - Lovbekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 
144 Jf. Skatteministeriets oversigt over satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven for år 2016 og 2017 
145 Aftaler om Finansloven for 2012 – s. 43 
146 Pedersen og Larsen (2015) s. 173 
147 Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job (2013) s. 38 
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medførte således til lettelser af selskabsskattesatsen i de kommende år, og blev først nedsat fra 25 pct. i 2013 

til 24.5 pct. i 2014, og senere hen fra 23.5 pct. i 2015 til 22 pct. i 2016, som den i øvrigt også er på i 2017.148 

9.1.3 Selskabsbeskatningen i Danmark 

Selvom selve selskabsskattesatsen de senere år har været faldende, så har konsekvensen deraf isoleret set 

ikke været negativ for den danske statskasse.149 Selskabsskattesatsen har således været faldende fra et ni-

veau på 30 pct. i 2005 til 22 pct. i år 2016. 

Den faldende selskabsskattesats er med til at forhøje selskabernes afkast efter skat og på længere sigt håber 

man således, at investorer generelt vil finde det mere attraktivt at investere mere i Danmark, og skabe ar-

bejdspladser, og dermed understøtte væksten i samfundsøkonomien som helhed. 

Følgende tabel viser således, at på trods af den gradvise nedsættelse af selskabsskattesatsen de seneste år, 

så har selve selskabsbeskatningen formået og være stigende. I 2012 var den samlede selskabsskat på ca. 49,5 

mia. kr. og efterfølgende i 2015 formåede man at indhente over 50 mia. kr. i selskabsskat. Selve stigningen 

kan dog henføres til den generelle forbedring i de økonomiske konjunkturer. I årene før 2012 har der været 

dog været en del mindre at indhente i selskabsbeskatning. Især i 2009 var selskabsbeskatningen helt nede 

på knap 33 mia. kr. Dette usædvanlige lavpunkt kan finanskrisen og den generelle lavkonjunktur dog tage 

æren for. 

  

                                                           
148 Jf. Skatteministeriets oversigt over satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven for år 2016 og 2017 
149 Skatteministeriet (2017) Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten s. 2 
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Tabel 2 
 

Selskabsskatten ift. Skatter og afgifter i alt (Hvert 3. år siden år 2000) 

Enhed: mio. kr. 
 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 

1. Skatter og afgifter i alt 623.910 657.031 784.341 777.375 870.916 956.335 

1.1.  Indkomstskatter i alt 383.244 401.356 477.965 476.878 540.729 603.797 

1.1.1 Selskabsskat mv. 42.279 40.446 62.166 32.886 49.474 53.080 
Kilde: Danmarks statistik - Offentlige finanser (2016) 

 
Som tidligere nævnt udgør selve selskabsbeskatningen i Danmark en forholdsvis lille størrelse i forhold til de 

samlede skatter og afgiver, inddrevet i Danmark. Overstående tabel illustrerer således forholdet mellem de 

samlede skatter og afgifter, og selve selskabsbeskatningen siden år 2000. 

Et indblik i år 2015 viser således også, at selvom indkomstskatterne generelt fylder ca. 63 pct. af de samlede 

skatter og afgifter, så udgør selve selskabsbeskatningen kun ca. 8.7 pct. af indkomstskatterne. Størstedelen 

af de resterende indkomstskatter kommer således fra personlige indkomstskatter, som belyst tidligere i af-

handlingen. I forhold til det samlede skattebillede, så fylder selskabsskatten dermed kun ca. 5 pct. af de sam-

lede inddrevne skatter og afgifter i Danmark i år 2015. 

9.1.4 Fordelingen af betalingen til selskabsskatten 

Hvis man tager et kig på fordelingen af provenuet fra selskabsskatten, så vil man se at år 2015 var det år, ud 

af de sidste 5 år, hvor flest selskaber bidrog til statskassen. Således viser følgende figur, at hele 41 pct. af alle 

selskaber i Danmark endte med at betale selskabsskat i år. Det er dermed næsten en stigning på hele 10 

procentpoint siden 2011, hvor man gik fra ca. 32 pct. til hele 41 pct. Igen må denne udvikling henføres til 

forbedret konjunkturudviklinger man har været vidne til de senere år, hvor selskaber dermed har haft et 

skattepligtigt overskud.150 

  

                                                           
150 Skatteministeriet (2017) Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten s. 3 
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Figur 2 
 

Procentfordeling af ikke-skattebetalende selskaber og skattebetalende selskaber 2011-2015 

 
Kilde: Skatteministeriet (2017) 

 

Selskabernes selskabsskat kan variere en del fra år til år, afhængig af deres indtjening og investeringer. Hvis 

man som læser undrer sig over hvor mange selskaber, eller i det hele taget hvordan selskaber, helt kan undgå 

at betale skat i Danmark i et givent år, så skyldes det den måde man har udformet lovgivningen, til stor gavn 

for virksomhederne, og på længere sigt, til gavn for statskassen.  

Selskaberne har i dag i høj grad mulighed for, at gøre brug af forskellige typer fradrag i deres opgørelser. Som 

nævnt tidligere i afhandlingen, så har selskaberne mulighed for at modregne et underskud fra tidligere ind-

komstår i den selskabsskattepligtige indkomst. Ydermere så kan selskabernes forskellige investeringer være 

med til at reducere selskaberne skattepligtige indkomst, hvilket dermed er med til reducere en given virk-

somheds selskabsskat. Der findes derfor forskellige legitime årsager til at virksomhederne ender med at be-

tale mindre, eller slet ikke betaler selskabsskat i et givent år. 
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Hvis man tager et kig på fordelingen af den betalte selskabsskat i Danmark, så vil man kunne se, at det især 

er de større selskaber (især de 100 største) der står for en stor del af den betalte selskabsskat, og bidrager 

dermed også mest til det samlede skatteprovenu fra selskabsskatten. Følgende figur viser således tydeligt, at 

der i 2015 var 10 selskaber, hvis selskabsskat endte med at udgøre næsten en tredjedel af det samlede sel-

skabsskatteprovenu i Danmark, hvilket svarer til ca. 18 mia. kr. 

 

Figur 3 
 

Selskabsskatten i 2015 fordelt på antallet af selskaber 

 
Kilde: Skatteministeriet (2017) 

 
 

De efterfølgende 90 største bidragsydere har til sammen bidraget med ca. 12 mia., hvilket er et væsentligt 

lavere gennemsnit end de første 10 selskabers bidrag til statskassen. Det resterende antal selskaber i Dan-

mark har dermed bidraget med den resterende selskabsbeskatning, hvilket svarer til omkring 27 mia. kr. for 

2015. 

Sammenfattende kan man udlede, at de største selskaber i Danmark, er en forholdsvis vigtig gruppe af sel-

skaber, ud fra deres andel af selskabsbeskatning. Dog skal dette stadig ses i lyset af hvor stor, eller rettere 

sagt, lille en andel det egentlig udgør i forhold til de samlede skatter og afgifter i Danmark. 
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 Personbeskatningen 

9.2.1 Personbeskatning i Danmark 

For personer med fast bopæl i Danmark, er det obligatorisk at skulle betale skat af deres indtægter. De eneste 

personer der er undtaget af den grundregel er personer fra kongehuset, diplomater og lignende. Alle andre 

end fastboende i Danmark skal kun betale skat af den indkomst, der er indtjent i Danmark. Dermed skelner 

skattelovgivning primært mellem følgende begreber når det kommer til personbeskatning: 

 

• Fuldt skattepligtige • Begrænset skattepligtige 

 
Fuldskattepligtige omfatter personer med fast bopæl i landet. Skattepligten omfatter også personer der be-

finder sig i Danmark i mere end 6 måneder af gangen, selvom de ikke har bopæl i landet. Skattepligten gælder 

ligeledes også for danske statsborgere, der er udstationeret i udlandet i en bestemt periode. Den begræn-

sede skattepligt omfatter derimod personer uden fast bopæl i Danmark, og bliver dermed alene beskattet af 

den indkomst, der alene hidrører fra indkomst der stammer fra arbejde udført i landet. 

Bestemmelserne heraf til beskatning medfører, at en indkomst fra udlandet eller omvendt, normalt vil blive 

dobbeltbeskattet, dels i optjeningslandet/kildelandet, dels i bopælslandet/domicillandet. Til undgåelse 

deraf, er der med en række lande indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, der regulerer, hvorledes en 

given beskatning skal fordeles mellem de pågældende lande. 

 

Tabel 3 

Skatter og afgifter efter type og tid (Hvert 3. år siden år 2000) 

Enhed: mio. kr. 
 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 

1. Skatter og afgifter i alt 623.910 657.031 784.341 777.375 870.916 956.335 

1.1 Indkomstskatter i alt 383.244 401.356 477.965 476.879 540.729 603.797 

1.1.1 Personlige indkomstskatter 328.532 354.897 403.248 435.208 447.703 527.890 
Kilde: Danmarks statistik: Offentlige finanser 2016 

Som tidligere nævnt udgør personskatter langt største delen af den samlede skat, der bliver inddrevet i Dan-

mark. I overstående tabel ses det hvor meget skat der bliver indhentet, i forhold til det samlede skattebillede. 

Således fremgår det at den samlede beskatning for personlige indkomstskatter siden 2000 har udgjort lidt 
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over halvdelen af den samlede beskatning og inddrivelse af afgifter i Danmark. Et indblik i år 2015 viser såle-

des også, at indkomstskatter generelt fylder ca. 63 pct. af de samlede skatter og afgifter, hvoraf personlige 

indkomstskatter udgør hele 87 pct. af indkomstskatterne. 

Der tegner sig derfor et tydeligt billede af, at de personlige indkomstskatter vejer mest når det kommer til 

indkomstkilden til den danske statskasse i form af skatter. 
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Sammenfatning af del 1 

Nationalregnskabet offentliggør årligt en oversigt og et helhedsbillede af samfundets økonomi, der benyttes 

i den økonomisk-politiske beslutningsproces. På baggrund af deres redegørelse med definitioner og klassifi-

kationer skabes der et overblik over alle økonomiske transaktioner, der forekommer i løbet af året. Ved at se 

på den generelle beskrivelse af skattesystemet har oversigten i denne sammenhæng en relevant og vigtig 

betydning, da den viser hvorledes indkomster skabes, fordeles og omfordeles. 

Definitionen for skatter og afgifter er let og forståelig, hvor tre led skal være opfyldt før det inddrages som 

en skat eller afgift. Da en oversigt over landets skatter og afgifter er et meget komplekst område, vil der være 

nogle grænsetilfælde af definitionen. Skatter og afgifter kan opdeles i forskellige skattearter, hvor indkomst-

skatter står for over 60 pct. af den samlede beskatning i Danmark, der i 2015 var ca. 956 mia. kr. 

Danmark har som medlemsland af OECD valgt at bruge deres definition for at måle skattetrykket, som det 

samlede provenu fra skatter og afgifter af BNP i markedspriser. Valget af definition gør også, at man kan måle 

sig med andre medlemslande, og kan bidrage til at se på hvordan Danmarks økonomi udvikler sig ift. resten 

af OECD’s medlemslande. Ved sammenligning af andre OECD medlemslande har Danmark i 2015 det højeste 

skattetryk på 46.6 pct. af den samlede BNP, og der kan både være fordele og ulemper ved at toppe listen. I 

sidste ende kan OECD’s skattetryk ikke konkludere noget for Danmarks økonomi, men derimod bidrage til 

diskussionen om skatternes størrelse, og hvordan de har udviklet sig år til år. 

Selskaber i Danmark er selvfølgelig ikke undtaget af at betale skat i Danmark. Selskaber med base i Danmark, 

er således underlagt en selskabsskatteforpligtelse efter Selskabslovens § 1. Selskabsskatten har i de senere 

år, efter politikkernes mening, dog haft brug for at blive opdateret de senere år på flere punkter for at kunne 

følge med i den nationale såvel som den internationale udvikling på selskabsskatteområdet. De politiske tiltag 

har i høj grad været drevet af at fastholde og tiltrække flere investeringer til Danmark, og de konkrete tiltag 

har således budt på adskillelige selskabsskattelettelser fra et niveau på 30 pct. 2005 helt ned til 22 pct. i 2017. 

Selvom selskabsskatten har haft noget af et dyk på skattesatsen, så har det umiddelbart ikke haft negative 

konsekvenser på den samlet indhentet selskabsskat. I takt med nedsættelsen af selskabsskattesatsen, så har 

selve den indhentede skat generelt været stigende, hvis man altså ser bort fra finanskrisen op til 2009 og den 

generelle lavkonjunktur. Det er for usikkert at konsekvent/isoleret set og konkludere, at den positive udvik-

ling i selskabsskatten har været som følge af den nedsatte selskabsskattesats over årene. Dog kan det kon-

stateres, at den nedsatte skattesats ikke har haft en direkte og mærkbar negativ påvirkning på størrelsen af 

den samlede selskabsskattesats. Fordelingen af selve selskabsbeskatningen i Danmark viser også tydelige 
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tegn på, at det er de største selskaber i Danmark, der naturligvis også betaler mest i selskabsskat. De 100 

største selskaber i Danmark står således for mere end halvdelen af den samlede selskabsskattebetaling. 

Selvom der er foretaget fine tiltag der har øgede størrelsen på selskabsskatten i Danmark, så er det værd at 

bemærke, at den samlede størrelse på selskabsskat kun udgør omkring 5 pct. af de samlede skatter og afgifter 

i Danmark (per 2015). Til sammenligning udgør størrelsen på personskatter noget over halvdelen af de sam-

lede skatter og afgifter i Danmark – omkring 55 pct. (per 2015), hvilket viser at man i Danmark politisk set 

har valgt at fokusere på den enkelte arbejdstager fremfor virksomhederne, når det kommer til spørgsmålet 

om hvordan man dækker de offentlige udgifter i Danmark på længere sigt. 
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Del 2 

Introduktion til del 2 

I dag kan man næsten ikke undgå at læse eller høre om større virksomheders internationale skatteretlige 

forhold, uden at det forbindes med skatteunddragelse i den politiske debat eller medierne. Aktørernes vel-

kalkulerede placeringer af selskaber i lavskattelande og udnyttelse af ”skattehuller” fordømmes, og deres 

aggressive skatteplanlægning anfægtes tit som umoralsk. Kritikken er oftest rettet mod især de større multi-

nationale virksomheder, hvilket er forventeligt, da det er de multinationale virksomheder, der oftest agerer 

på tværs af de respektive landes skattesystemer samtidigt, som en del af deres internationale virke. Ageren 

på den internationale tværs skattesystemerne, giver koncernerne bedre spillerum for at indrette sig på en 

måde hvor koncernens skattemæssige betaling potentielt kan blive mindre i forhold til rent nationale beskat-

ningsforhold. 

I medierne beskrives det ofte hvor store beløb der er tale om som stater - herunder udviklingslandene – går 

glip af som følge af enten skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Effekten af de multinationale koncerners 

skatteplanlægning, hersker der en større usikkerhed med hensyn til hvor stort omfanget egentlig er, og hvad 

den har af økonomisk betydning, især i forhold til transfer pricing. Dog er det ingen hemmelighed at aggressiv 

skatteplanlægning er blevet en væsentlig disciplin for de multinationale koncerner at udøve, som en del af 

deres måde og drive virksomhed, og med henblik på at udlede større afkast. Men hvorfor går det kun en vej 

med graden af koncernernes aggressive skatteplanlægning, og hvad ligger der til grund for brugen af skatte-

planlægningen? Dette er nogle af spørgsmålene vi er nødsaget til at blive klogere på, hvis vi samtidig ønsker 

at blive klogere på incitamentet bag virksomheders aggressive udnyttelse af transfer pricing reglerne tværs 

den interne koncern, der med tiden i højere grad udhuler flere og flere staters skatteprovenuer. 

Skatter og afgifter er ikke en indkomst, der af sig selv finansierer de offentlige udgifter. Politikkerne har pligt 

til at sikre, at velfærdssamfundets ressourceforbrug kan blive dækket af de tilsvarende skatter og afgifter. 

Spørgsmålet er hvordan fremtiden ser ud på baggrund af, hvad der er aftalt af ændringer, og hvad sker af 

ændringer på det skattepolitiske område i de senere år i det danske velfærdssamfund. Transfer pricing udgør 

en væsentlig del af skattegabet, og spørgsmålet er om det er et område politikkerne overhovedet er tilstræk-

kelig klar over og opmærksomme på, hvad det kan tilføre det samlede skatteprovenu. Når virksomhederne i 

Danmark i dag er økonomisk velfunderet, er det ikke på trods af, men især på grund af Danmarks høje ud-
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dannelsesniveau og generelt stærke velfærdssamfund. Det er politisk besluttet at vi skal have åbne lande-

grænser med grænseoverskridende produktion, men selvom virksomhederne har mulighed for at placere sig 

som de vil, så skal de ikke omgås lovgivningen. Det dokumenteres hvert eneste år at Danmark forhøjer trans-

fer pricing analyser i milliardklassen, og transfer pricing udgør et milliardbeløb i det samlede skattegab, der 

bl.a. viser at selskaber kan forsøge at omgå reglerne, og der er behov for en mere omfattende kontrol. 

Således har politikkerne også pligt til at sørge for, at virksomhederne bidrager til fællesskabet med korrekt 

beskatning af deres indkomst. Selvom transfer pricing er et komplekst område, så bør politikkerne fortsat 

have fokus på hvad der skal gøres, for at indhente det dokumenterede skattetab der er på området. Selskaber 

forsøger at udnytte forskellen i beskatningsmulighederne på tværs af landene, og spørgsmålet er om SKAT 

har en effektiv skatteopkrævning, eller de overhovedet kontrollerer de indberettede skatter vil blive forsøgt 

besvaret i de kommende afsnit. 
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10 Den internationale skattekonkurrence og konsekvenserne heraf 

Kapitlet vil starte ud med en belysning af incitamenterne til brugen af den aggressive skatteplanlægning 

fra koncernernes side af. Herefter vil kapitlet belyse udviklingen i den internationale skattekonkurrence og 

derefter behandle de forskellige skattemyndigheders incitament til at fortsat bidrage med øgede skatte-

konkurrence. Kapitlet vil endvidere udlede konsekvenserne heraf. 

 

 Incitamenterne bag den aggressive skatteplanlægning for virksomhederne 

Som afhandlingen kommer til at se lidt nærmere på i de efterfølgende afsnit, så er der rig mulighed for de 

multinationale koncerner at kunne udnytte de forskelligheder, der findes i de respektive landes skattesyste-

mer, både i forhold til skattesatserne eller de generelle skatteregler. Når de forskellige lande således har valgt 

at indrette deres egne skattesystemer og deres egne skatteaftaler, står det derved frit for de multinationale 

koncerner at kunne drage sig nytte af det. Endvidere er det ingen hemmelighed at multinationale koncerner 

– som alle andre virksomheder – driver en ”forretning” som i sidste ende skal tilgodese aktionærerne. Med 

det primære mål for en koncern at kunne tilgodese aktionærerne med det højest mulige økonomiske afkast 

i sidste ende, så kan det næppe komme bag på nogen, at man udnytter de udbytteoptimerende skattetiltag, 

der findes tilgængelige for koncernerne. 

Når værdiskabelsen for aktionærerne dermed skal måles, så forholder de multinationale koncerner sig til 

visse nøgletal. Et af nøgletallene som kan give et indblik i, hvor meget koncernerne formår at udlede til akti-

onærerne er nøgletallet indtjening per aktie - også kendt som earning per share. Nøgletallet illustrerer hvor 

meget koncernen har formået at generere i indtjening per aktie til aktionærerne, ved at fordele indtjening 

ud på antal aktier.151 

 

Indtjening per aktie:   
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

 
Ud fra et skattemæssigt perspektiv er det relevant at sondre mellem to dele under indtjening i overstående 

ligning. Nemlig indtjeningen før skat – også kendt som income before taxes - på den ene side, og skatteudgif-

terne - også kendt som tax expenses - på den anden side. Størrelsen på skatteomkostningerne har således en 

                                                           
151 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 269 
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stor påvirkning på størrelsen af koncernens indtjening. Jo større skatteomkostninger er, jo mindre vil koncer-

nen stå tilbage med i indtjening, til ugunst for aktionærerne.152 

 
Indtjening:  𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 ÷ 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 
Da skatteomkostningerne har en så stor betydning for indtjeningen per aktie, så er det vigtigt for de multina-

tionale virksomheder at iagttage størrelsen på skatteomkostningerne til hver en tid. For at kunne forholde 

sig til hvilken størrelse af skatteomkostninger man står tilbage med, så er det ligeledes vigtigt at iagttage den 

effektive skattesats – også kendt som effective tax rate. Den effektive skatte sats er således et udtryk for den 

gennemsnitlige skattesats, som koncernens indtjening før skat kan forvente at blive beskattet af. 

Den effektive skattesats er således, især på sigt, af stor betydning for den givne multinationale koncern, da 

en effektiv skattesats der konsekvent er højere end konkurrenternes vil medføre end svækket konkurrence-

evne for koncernen.153 

I en globaliseringstid som denne og med et konkurrenceniveau der kun går en vej, så kan skatten således 

have stor betydning for de enkelte multinationale koncerners afkast og vækstforhold, hvilket er med til at 

øge incitamentet til at foretage aggressive skatteplanlægnings tiltag på blandt andet transfer pricing-områ-

det. 

 

 Hvad hvis verden var skatteneutral? 

Hvis landene ikke pålagde selskaberne/koncernerne nogen selskabsskat, så ville der foreligge fuld skatteneu-

tralitet. Omvendt kunne skatteneutraliteten i princippet også opnås, hvis selskaberne verden over var under-

lagt et fuldt ud harmoniseret skattesystem tværs landene. I en sådan verden ville koncernerne vælge at in-

vestere der, hvor virksomhederne ville opnå den største afkast – under forudsætning af, at andre lovgivnings-

mæssige restriktioner ikke ville havde indflydelse på beslutningen. Dette vil medføre til en perfekt allokering 

af investeringskapital tværs landene, hvilket i sidste ende vil resultere i en øget velfærdsgevinst til deling 

mellem landene.154 I praksis er dette dog meget vanskeligt at opnå hvilket blandt andet skyldes, at skatte-

neutraliteten vil medføre at de enkelte landes velfærdsgevinst ikke ville være ens, og dermed vil nogle lande 

                                                           
152 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 269 
153 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 269 
154 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 266 
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højst sandsynligt realisere et velfærdstab i forhold til den måde hvorpå skattesystemerne er skruet sammen 

i dag. 

Fordi der i dag stadig findes væsentlige forskelle mellem de forskellige landes skattesystemer og ikke mindst 

i skattesatserne, har virksomhederne derfor fortsat et incitament til at granske alle mulige løsninger, på bag-

grund af hvor det skattemæssigt mest kan gavne dem at f.eks. placere sig og udøve deres aktiviteter. 

En anden vigtig økonomisk betragtning i forhold til beskatning af multinationale koncerner, er at pointere 

hvordan koncerner i dag bliver behandlet skattemæssigt. Multinationale koncerner bliver i dag ikke beskattet 

som én enkel enhed tværs landene. Derimod foregår beskatning hos det enkelte selskab ind under den mul-

tinationale koncern i det enkelte land – også kendt som Seperate Entity Approach.155 Denne skattemæssige 

betragtning af multinationale koncerner gør det også attraktivt at skatteplanlægge nøje for koncernerne, ved 

at foretage interne transaktioner i koncernerne tværs landende alene drevet af skattemæssige overvejelser 

med henblik på at opnå den mest gunstige beskatning samlet set i koncernen. 

Især lavskattelande er eftertragtet at udnytte, når vi taler om, at opnå den mest gunstige beskatning for en 

koncern. Lavskattelande kendetegnes således f.eks. ved, at de har en lav eller ingen virksomhedsbeskatning, 

at de ingen aftale har om udveksling af informationer, og at de er underlagt en bankhemmelighed til gavn for 

virksomhederne. Disse former for skattetilflugtssteder for virksomhederne har dog været underlagt et stort 

politisk pres de senere år, men som fokusset/udviklingen skrider frem, så formindskes disse uhensigtsmæs-

sigheder også i forlængelse af flere og flere internationale politiske tiltag. Således har flere og flere lavskat-

telande, efter et vedvarende politisk pres, f.eks. indvilliget i at tiltræde informationsudvekslingsaftaler med 

andre lande.156 

 

 Skattekonkurrencen – The race to the bottom 

At kunne tilbyde en lavere selskabsskat vil som udgangspunkt gøre det mere attraktivt for virksomhederne 

at investere i landet. Hvis man tager et kig på selskabsskattesatserne tværs landende over tid, så er det tyde-

ligt at se at skattekonkurrencen har sat sine spor, og konkurrencen om at tiltrække og fastholde investeringer 

har betydet, at tendensen er gået en vej og det er nedad. Den gennemsnitlige selskabsskattesats for OCED-

                                                           
155 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 266f 
156 Schmidt, Tell og Webber (2015) s. 267 
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landende var således i midten af 1980’erne på omkring 50 pct., mens gennemsnittet i dag er under det 

halve.157 

Hvis man vender blikket over de nuværende EU landes udvikling i selskabsskattesatsen, så viser den ligeledes 

en tydelig nedgang gennem de sidste 20 år. I midten af 1990’erne var den således på 35 pct., hvorimod den 

gennemsnitlige selskabsskattesats blandt EU landende er nede på 22.5 pct. i 2016, jf. overstående tabel. 

Figur 4 

Udviklingen i selskabsskattesatserne i de nuværende EU-landende 1995-2016 

 
Kilde: Skatteministeriet (2016) 

 
Det er dog vigtigt at påpege, at i forlængelse af nedsættelserne af selskabsskattesatserne over tid, så har de 

fleste lande i takt med udviklingen, foretaget en del udvidelser af beskatningsgrundlaget for virksomhederne. 

Det vil sige at den reelle lempelse af selskabsskatten ikke kan vurderes ud fra overstående tabel, der alene 

belyser udviklingen af selskabsskattesatserne. 

Et indblik i udvalgte landes skattesats i Europa, herunder Danmark og nogle af de omkringliggende lande, 

viser således at holdningen til den lave selskabsskat har været ret ens. Udviklingen har som udgangspunkt 

gjort det en del mere attraktivt at investere i f.eks. Danmark end nogensinde før, taget selskabsskattesatsen 

i betragtning. 

                                                           
157 Andersen m.fl.(2012) s. 88 

35 34.2

30.4

26.8
24.4

23.2 23.2 22.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016



   82 
 
 

 

Følgende figur viser således at, Danmark havde en selskabsskattesats på 34 pct. tilbage i 1996, men i dag er 

den som bekendt faldet til de 22 pct., hvilket er et fald på 12 procentpoint, hvilket i dag svarer til det samme 

niveau som vores naboland Sverige. Den danske skattesats er således noget lavere end både den tyske og 

den nederlandske sats. Til gengæld så er selskabsskattesatsen stadig højere end den f.eks. er i Storbritannien, 

Finland og Polen. 

Figur 5 

Formelle selskabsskattesatser i Danmark og andre udvalgte lande, 2006 og 2016 

 
Kilde: Skatteministeriet (2016) 

 

Igen bør det ved sammenligning pointeres, at de forskellige landes skattesystemer er opbygget på forskellige 

måder. Man bør derfor være påpasselig med direkte sammenligninger af de formelle skattesatser. Skatten 

som selskaberne ender med at betale i sin helhed afhænger således ikke kun af den formelle selskabsskatte-

sats, men i høj grad også af hvilke indtægter landende har besluttet der skal beskattes, hvilke fradrag de har 

mulighed for at udnytte, og hvilke former for underskud der kan modregnes i den skattepligtige selskabsind-

komst mv.158 

I stedet bør man forholde sig til den effektive selskabsbeskatning. Den effektive selskabsbeskatning er såle-

des et udtryk for den formelle selskabsskattesats, set i lyset af reglerne for opgørelse selskabsskattegrundla-

get.159 Så hvis f.eks. afskrivningsreglerne, fradragsmulighederne eller muligheden for at fremføre underskud 

                                                           
158 Skatteministeriet (2017) Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten s. 5 
159 Skatteministeriet (2017) Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten s. 6 
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strammes, så vil den effektive selskabsskat blive øget. Og omvendt, hvis skattesatsen alene blev sat ned, så 

vil det betyde lempelse af den effektive selskabsskat. 

Den effektive selskabsskat er dermed en bedre indikator for, om hvorvidt det kunne være tiltalende at inve-

stere i f.eks. Danmark eller ej. Følgende figur viser således, at i 2014 var Danmarks effektive selskabsskatte-

sats på 22.2 pct., og dette skal således ses i lyset af, at den formelle skattesats var 24.5 pct. samme år i 

Danmark. Danmarks effektive selskabsskat var dermed noget lavere end f.eks. Tyskland og Storbritannien, 

men var stadig en del højere f.eks. Sverige, Finland eller Polen. 

Figur 6 

Effektive gennemsnitlige selskabsskattesatser i Danmark og andre udvalgte lande i 2014 

 
Kilde: Skatteministeriet (2016) 

 

I forlængelse af problematikkerne til den øget skattekonkurrence på selskabsskattesatsen og virksomheder-

nes mulighed for at være mobile - hvilket alt sammen er noget, der potentielt kan have negative konsekven-

ser for f.eks. den danske stats skatteprovenu, så har det været en naturlig reaktion at flytte beskatnings-

grundlaget fra de mobile skattebaser til de immobile skattebaser, som f.eks. jord og fast ejendom.160 

 

                                                           
160 Andersen m.fl.(2012) s. 89 
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 Konsekvenser af skattekonkurrencen 

Størrelsen af de skattemæssige indtægtskilder relateret til koncerner og selskaber, og dermed en af fakto-

rerne for fortsat at kunne skattefinansiere vores velfærdssamfund, er med tiden blevet mere og mere påvir-

ket af den internationale integration. Den internationale integration er således et udtryk for den øgede mo-

bilitet for kapital, virksomheder, varer, arbejdskraft osv.161 Det har haft den konsekvens, at Danmark eksem-

pelvis må indse, at tiderne med de forholdsvis høje beskatninger på visse områder, er ved at være ovre. 

Årsagen dertil skyldes således, at den øgede mobilitet i højere grad har gjort det nemmere for virksomhe-

derne at flytte beskatningsgrundlaget fra højskattelande til lavskatte lande. Eksemplerne er mange, og et af 

de mest aktuelle eksempler er den digitale taxa-app Uber. Ideen opstod oprindeligt i USA, men af skatte-

mæssige årsager, i sammenspil med deres mulighed for at være mobile, valgte de at placere deres virksom-

hed i Holland. Det hollandske selskab er så ejet af et selskab i Bermuda, hvor selskabsskatten er noget mere 

attraktiv for selskaberne.162 

Udviklingen vi ser i den øgede skattemobilitet er en væsentlig faktor, når de respektive landes skattemyndig-

heder efterhånden bukker under for presset og sætter skatten ned. Og lempelserne af et pågældende lands 

skattesats vil sjældent have en isoleret effekt, da den vil bidrage til en øget skattekonkurrence mellem lan-

dende. Tilfældet opstår, når beskatningen er med til at påvirke placeringen af en given økonomisk aktivitet. 

For hvis virksomhedernes geografiske placering er afhængig af beskatningsforholdene, så kan det være til et 

lands fordel at have en lav beskatning til selskaberne. På kort sigt vil den lave skattesats naturligvis resultere 

i et tab af et givent lands skatteprovenu, men hvis nu strategien med at tiltrække flere virksomheder og 

bibeholde eksisterende etableringer i landet lykkes, så vil det betyde øget produktion og beskæftigelse, og 

dermed også et større skatteprovenu på længere sigt. 

Hvis et land først begynder at nedsætte skattesatserne mærkbart, så kan andre lande blive nødt til at følge 

med, da de ellers vil risikere at miste virksomhederne og dermed deres beskatningsgrundlag. Landene kom-

mer dermed i et reelt konkurrenceforhold til hinanden for at kunne tilbyde virksomhederne de mest tiltræk-

kende skattevilkår. Konsekvensen af denne skattekonkurrence kan dog udmunde sig i, at når alle landende 

sætter selskabsskatterne ned, så neutraliseres fordelen ved at være skattemobil efterhånden, hvilket i sidste 

ende betyder, at skattemyndighederne samlet set står tilbage som taberne som følge af skattekonkurrencen, 

især hvis de enkelte lande ikke får tilpasset deres skattesystemer i takt med nedsættelserne af selskabsskat-

                                                           
161 Andersen m.fl.(2012) s. 87 
162 Allingstrup, Mads (2014) Kontroversiel taxa-app har forbindelser til skattely 
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terne. Nedsættelserne vil resultere i, at alle lande samlet set dermed taber skatteprovenu. Skattekonkurren-

cen – også kendt som the race to the bottom -  er dermed et eksempel på, at konkurrencen på skatteområdet 

ikke nødvendigvis er en ubetinget succes for alle parter i længden. 

Den internationale integration bidrager således til at der opstår en masse forskellige former for konsekvenser 

for de respektive myndigheder på en række forskellige punkter. I Danmark har disse konsekvenser dog en 

begrænset indflydelse det samlede skatteprovenu. Årsagen hertil kan henføres til at langt den størstedel af 

det samlede danske skatteprovenu indhentes ved beskatning af indkomster og forbrug, altså beskatnings-

grundlag der ikke er særlig internationalt mobilt. Der kan dog argumenteres for en indirekte effekt, hvis be-

skatningen har en indflydelse på lønniveauet, og internationaliseringen medfører, at lønniveauet får større 

betydning for, hvor placeringen af produktion på tværs af landende. Beskatningsforholdene kan muligvis også 

have betydning for ind- og udvandring, men her er effekterne noget mere kompliceret. Skatteforholdene 

alene er således ikke udslagsgivende i forhold til ind- og udvandring, da forhold omkring det sociale sikker-

hedsnet og offentlige tjenesteydelser også spiller en rolle. 
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11 SKATs indsats på skattegabet og transfer pricing 

Dette kapitel vil undersøge hvordan SKAT kontrollerer, at Danmark har en effektiv skatteopkrævning. Her-

efter vil kapitlet belyse skattegabet og dets udfordringer. Kapitlet vil specifik undersøge, hvor stor en del 

transfer pricing udgør af skattegabet, og hvilken effekt deres kontrol har på det samlede danske provenu. 

 

Skattekonkurrencen er ikke den eneste konsekvens som følge af internationaliseringen. Internationaliserin-

gen har således også skabt øgede omgåelses- og kontrolproblemer, især ved beskatning af kapitalindkom-

sten. Som nævnt, så er den effektive selskabsskat forskellig fra land til land, samtidig er den finansielle kapital 

hertil også meget mobil tværs lande. Dette gør at der potentielt er store muligheder for koncerner at udnytte 

forskellene på beskatningsmulighederne tværs landene. De potentielle udnyttelsesmuligheder skal desuden 

ses i lyset af myndighedernes begrænsede muligheder, for at udøve kontrol hertil. Problemet består nemlig 

i, at hvorvidt al kapitalindkomst optjent i udlandet, bliver oplyst korrekt til de korrekte skattemyndigheder. I 

EU har man iværksat forskellige tiltag, for at prøve og komme nogle af problemerne til livs. Tilbage i 2003 

indgik man f.eks. en væsentlig aftale i forbindelse med beskatning private renteindtægter der stammer fra 

andre lande.163 Aftalen har betydet at de fleste EU lande nu har indført et automatisk system, der gør det 

muligt at kunne informationsudveksle de nødvendige oplysninger, så man kan være sikker på at de korrekte 

skattemyndigheder bliver oplyst de korrekte informationer hertil. Samarbejdet er blot et af eksemplerne på 

harmoniseringen af de fælles spilleregler.164 

Et af de komplekse omgåelsesproblemer i det internationale skattesystem er jo som bekendt, når det kom-

mer til transfer pricing, og især når der er tale om immaterielle aktiver. Koncerner med selskaber i flere lande 

forsøger således på bedstevis at udnytte de muligheder de har for at påvirke, i hvilket land deres overskud 

kommer til beskatning. Det er især i denne skattedisciplin, at de multinationale koncerners udnyttelse af 

forskellene, i de forskellige landes indretninger af skattesystemer kommer til udtryk. Muligheden opstår som 

bekendt, når virksomheder skal prissætte de interne afregningspriser i koncernen, overfor de respektive skat-

temyndigheder. Her kan for høje prissatte afregningspriser være med til at trække beskatningsgrundlaget ud 

fra et højskatteland til et lavskatteland. I den forlængelse er det interessant og kigge nærmere på SKATs 

indsats på transfer pricing-området. 

 

                                                           
163 Andersen m.fl.(2012) s. 88 
164 Andersen m.fl.(2012) s. 88 
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 SKATs kontrol på skatteområdet 

Hvert år opkræves skatten i Danmark automatisk på baggrund af, hvad selskaber og borgere har oplyst. SKAT 

kan gennemgå og bekræfte alle oplysninger inden skatten afregnes165, og på den måde har Danmark en ef-

fektiv skatteopkrævning, da man sigter efter at opkræve den korrekte skat i første omgang. 

Det er dog ikke alt der bliver beskattet korrekt, og SKAT har via en systematisk indsats forsøgt at minimere 

risikoen for fejl og mangler. Det ses specielt på områder med nye tendenser i den nationale og internationale 

økonomi, hvor bl.a. transfer pricing udfordrer det danske skattesystem. Da SKAT ikke kan kontrollere alle 

borgere og virksomheder, så gennemfører de hvert år en kontrolindsats på en række prioriteret punkter. De 

udfører prioriteret kontrol på områder, hvor der er størst risici for at have en effekt på det danske skattepro-

venu, og for at beskytte mod samfundet bl.a. økonomisk kriminalitet.166 

I nyere tid har der ud af 106 kontrolaktiviteter været specielt fokus på organiseret svindel, og ellers generelle 

områder der rammer samfundsøkonomien. SKAT har til opgave via kontrolaktiviteterne at opdage svindel og 

undgå provenutab i Danmark. De foretager en analyse der skal bruges til vidensdeling omkring skattegab, 

udfordringer og metoder. 

Som vist i Tabel 1167 har de samlede skatter og afgifter udgjort ca. 956 mia. kr. i 2015. SKAT har foreløbigt 

opgjort skattegabet for 2016 til at være ca. 22,8 mia. kr. Det svarer til ca. 2.4 pct. af de samlede skatter og 

afgifter, men selvom borgere og virksomheder i Danmark har meget høj skattemoral, må det siges at være 

en del indkomst, der ikke er betalt den korrekte skat for. Det har også betydning for danskernes tillid til 

skattesystemet, at SKAT har et effektivt kontrolarbejde, så borgerne fortsat vil have viljen til at betale den 

korrekte skat, der vil styrke Danmarks skattefinansierede samfundsmodel.168 

Af de 22,8 mia. kr. har SKAT opdelt det i 22 segmenter, hvoraf af de allerede opgjorte står transfer pricing for 

den tredje største andel med 2,8 mia. kr. i skattegab.169 Segmenter fra virksomhedsområdet står for en stor 

andel af skattegaber, hvilket kan skyldes at de i mange tilfælde selv skal indberette deres oplysninger i mod-

sætning til borgere, og der kan opstå mange forhindringer og udfordringer af forskellige skatte- og afgiftslove. 

Af andre store segmenter kan der nævnes sort økonomi (borgere) der med et skattegab 6,8 mia. kr. er det 

største, og er et af de områder, som SKATs kontrolarbejde har stort fokus på. 

                                                           
165 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 3 
166 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 3 
167 Jf. Afsnit 8.2 
168 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 4 
169 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 4 
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Segmentet om transfer pricing omfatter ca. 44.000 virksomheder, der indgår i koncerninterne handler på 

tværs af landegrænserne. SKAT har på nuværende tidspunkt kun delvist opgjort skattegabet for transfer pri-

cing-segmentet, der potentielt kan stige fra de 2,8 mia. kr.170 Nogle af udfordringerne der skyldes skattegabet 

er først og fremmest at transfer pricing ikke er ligetil at forstå hvordan man opgøre. Den divergerende opfat-

telse mellem SKAT, virksomheder og skattemyndigheder i andre lande er en direkte udfordring på området. 

Koncernernes transaktioner er ret omfattende og komplekse på baggrund af deres struktur, antal transakti-

oner, revisionsspor og grundlag for afregning. 

SKATs indsats har ligesom hovedformålet med kontrolaktiviteterne at se på transfer pricing-området ift. væ-

sentlighed og risiko. Sagerne der udvælges til kontrol vælges på baggrund af transaktionernes omfang og 

risiko for fejl, men i sidste ende kan alle virksomheder udvælges til kontrol. I kontrollen har SKAT til formål at 

gennemgå og kontrollere virksomhedernes lovpligtige transfer pricing-dokumentation.171 

En af de målrettede kontroller har været med fokus på immaterielle aktiver fra 2013 til 2016. SKAT vil gerne 

imødegå risikoen for at immaterielle aktiver, der overdrages inden for en koncern bliver beskattet forkert.172 

 

 SKATs indsats på transfer pricing-området 

Dette afsnit vil se nærmere på SKATs indsats på transfer pricing-området. Det har interesse for den danske 

stat at have et overblik over, hvorvidt et selskab med skattepligt i Danmark ikke overholder armslængdeprin-

cippet, da skattegrundlaget muligvis flyttes til udlandet med en lavere skattesats. Formålet for SKATs indsats 

er at sikre alle skattepligtige selskaber i Danmark følger armslængdeprincippet og betaler den korrekte skat 

i Danmark, så der i sidste ende er et retvisende billede af det danske skatteprovenu. 

Med introduktionen af OECD’s BEPS Action Plan 13 om de nye dokumentationskrav om land-til-land rappor-

tering, ny vejledning om armslængdeprincippet og stor stigning i antallet af dobbeltbeskatningssager, så har 

virksomhederne og SKAT fået meget travlt på dette område i de senere år. 

Prissætningen af transaktioner mellem to koncernforbundne selskaber drejer sig om handel med aktiver, 

tjenesteydelser eller varer. Når et selskab med skattepligt i Danmark har koncerninterne handler over lande-

grænser, så kan der opstå en forkert prissætning af transaktionen, der i sidste ende kan betyde, at landene 

                                                           
170 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 33 
171 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 33 
172 SKAT. Kontrolaktiviteter 2016 – Styrket regelefterlevelse på skatteområdet s. 34 
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ikke får den korrekte andel af den skattepligtige indkomst for handlen, som der vil give et mindre skattepro-

venu. For at mindske denne risiko forsøger man efter internationale regler, at koncernforbundne handler 

skal foregå på armslængdevilkår, som i Danmark er lovfæstet i LL § 2, der fortolkes i overensstemmelse med 

OECD’s artikel 9, stk. 1 og TP Guidelines.173 

SKAT udgiver hvert år en kort redegørelse over antallet af transfer pricing-forhøjelser og -nedsættelser samt 

tal fra Mutual Agreement Procedure- og Advance Pricing Agreement-sager (herefter MAP og APA)174. Seneste 

redegørelse er fra 2015, hvor SKAT har udvalgt en række virksomheder til kontrol på baggrund af væsentlig-

hed og risiko, hvor selskabets transfer pricing dokumentation bliver gennemgået for at vurderer om virksom-

hedens skattepligtige indkomst afspejler, at de koncerninterne transaktioner er fastsat efter armslængde-

princippet.175 Hvis der i kontrollen findes transaktioner, der ikke er foregået efter armslængdeprincippet, så 

kan SKAT ændrer de priser og vilkår til den korrekte armslængdepris og vilkår. 

Ved kontrollen af en sag tager man udgangspunkt i én person/virksomhed/juridisk person, der kontrolleres 

for et hovedområde (skat, moms, told mv.) for ét bestemt år. Fra og med 2015 er SKAT begyndt at bruge en 

ny opgørelsesmetode på transfer pricing-området, da de gerne vil have et mere ensartet grundlag, når der 

skal sammenlignes antallet af kontroller på tværs af alle deres kontrolaktiviteter for at skabe større gennem-

sigtighed.176 

I 2011 satte SKAT ekstra ressourcer af til transfer pricing-området. Det er sket på baggrund af finansforliget i 

2011, hvor det blev aftalt at SKATs personaleramme skulle have et markant løft til at sikre at fejl undgås og 

at snyd bekæmpes.177 Nye medarbejdere har gennemgået et uddannelsesforløb, men man erkender at trans-

fer pricing-området er meget komplekst, så uddannelsesforløbet vil kræve et relativt lang tids oplæring. Star-

ten til enden af en transfer pricing sag kan strække sig over en årrække, og det vil være naturligt, at den 

endelige oplæringsproces vil udvikles over tid.178 

SKATs indsats på transfer pricing-området fortsætter i 2015 med en høj prioritet, der omfatter en indsats på 

vejledning, løsning og revision af dobbeltbeskatningskonflikter samt initiativer, der forbedrer samarbejdet 

mellem SKAT og virksomhederne. 

                                                           
173 Jf. afsnit 5.2 
174 Begge begreber gennemgås nærmere i Afsnit 11.2.3 
175 Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015, s. 1 
176 Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015, s. 1 
177 Skatteudvalget – Indsatsplan 2011 - SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter, s. 5 
178 Skatteudvalget - Transfer pricing-afrapportering 2011, s. 5 
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11.2.1 Forhøjelser 

Tabel 4 viser udviklingen i antal af transfer pricing-forhøjelser for perioden 2002-2014, hvor man har brugt 

en gammel opgørelsesmetode. Her har man defineret en sag som en kendelse der er sendt til de virksomhe-

der, der har været direkte parter i de kontrollerede transaktioner. SKAT nævner ikke specifikt hvad den reelle 

ændring er i de to opgørelsesmetoder, men da de ikke nævner forskellen, må man antage, at det ikke har 

den store ændring for det samlede billede af transfer pricing-indsatsen. 

Tabel 4 

Gennemførte transfer pricing-forhøjelser, 2002 - 2014 
Enhed: mio. kr. 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal sa-
ger 

19 36 54 25 38 37 27 32 40 47 67 77 76 

Beløb 
mio. kr. 

48 218 388 926 4.496 2.145 8.692 15.273 6.290 6.192 21.216 17.374 20.32 

Kilde: Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015 

 
Som det fremgår af tabellen, så har der siden begyndelsen af forhøjelser været en stigning i både antal sager 

og det samlede beløb for forhøjelser, hvor der fra 2012 har været en stor udvikling i det samlede beløb. SKAT 

oplyser at det skyldes der er blevet afsluttet nogle få, men meget store sager angående overdragelse af im-

materielle aktiver uden at komme nærmere ind på det, da de ikke offentliggøre specifikke oplysninger for 

hver enkelt sag.179 Den store spredning i antallet af forhøjelser pr. år gør det svært at danne et billede af, 

hvor stor en betydning det har for virksomhedernes aktiver, og om de skal ligge flere ressourcer af til at 

prisfastsætte korrekt i transaktioner. Med en række forhøjelser om immaterielle aktiver i milliard-klassen, 

må man antage at virksomhederne muligvis vil åbne øjnene op, så de ikke står i samme situation. Derudover 

har medarbejdernes øgede erfaringer og kompetencer inden for transfer pricing-området været med til at 

behandle sagerne mere effektivt.180 Den markante stigning i antal medarbejdere fra 2011 kan også aflæses 

at antal sager fra samme år til 2015, men det kan dog ikke konkluderes at være den eneste variabel, der 

skyldes stigningen. 

                                                           
179 Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015, s. 2 
180 Skatteudvalget - Transfer pricing-afrapportering 2012 
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Det er værd at bemærke at SKAT i perioden 2002-2014 har rundet 100 mia. kr. i samlede transfer pricing 

forhøjelser, hvor 2012-2014 udgjorde 57 pct. af det samlede for perioden. Det viser at SKATs høje aktivitets-

niveau på området har haft et markant bidrag til processen om løsning af dobbeltbeskatningskonflikter. 

For 2015 kan det aflæses af Tabel 5 at forhøjelsesbeløbet er faldet ift. tidligere år, og den nye opgørelsesme-

tode er taget i brug her. 

Tabel 5 

Gennemførte transfer pricing-forhøjelser, 2015 

Enhed: mio. kr. 

År 2015 

Antal kontroller 142 

Beløb mio. kr. 5.921 

Kilde: Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015 

 
SKAT oplyser at grunden til man ikke har set samme udvikling i tallene som i perioden 2012-2014 er som 

nævnt, at en række sager om immaterielle aktiver blev afgjort, der tager udgangspunkt i den fremtidige ind-

tjening af aktivets værdi og er derfor allerede blevet beskattet. I perioden 2012-2014 udgjorde sager om 

forhøjelse af immaterielle aktiver en andel på mellem 40-70 pct. af det samlede beløb, hvorimod i 2015 ud-

gjorde det kun 18 pct.181 Det er efter SKATS vurdering, at 2015 viser det korrekte strukturelle niveau ift. ud-

viklingen, der har været i de tre foregående år vedrørende transfer pricing-forhøjelser i Danmark.182 

En anden variabel der kan påvirke faldet i forhøjelser er at transfer pricing sager normalt tager mere end ét 

år at færdiggøre. Det er således tilfældigheder, der kan være med til at afslutte en sag før eller efter årsskiftet. 

Det kan heller ikke konkluderes at en transfer pricing-forhøjelse giver anledning til at skatteprovenuet stiges, 

hvis man ganger skattesatsen med forhøjelsesbeløbet. Så hvor stort et provenu der reelt vil komme ud fra 

forhøjelserne er ikke til at stige da mange faktorer spiller ind. Skatteberegningen for virksomhederne er på-

virket af flere faktorer såsom sambeskatningsforhold, anvendelse af fremførselsberettigede underskud og 
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derudover kan der være efterfølgende korrektioner vedrørende andre skattemæssige problemstillinger så-

som af- og nedskrivninger.183 

Udover at afslutte en kontrol og andre faktorer, så har virksomhederne også mulighed for at klage over af-

gørelsen, der i sidste ende kan trække processen ud så det varer flere år før sagen anses som færdigbehand-

let. Det har betydning for normale transfer pricing sager, men også MAP-sager hvor virksomheder har mulig-

hed for at bede om ophævelse af dobbeltbeskatning i et andet land, hvis transaktionen forhøjes i Danmark.184 

Det er på denne baggrund ikke muligt at vurdere, hvor stort et forventet provenu transfer pricing forhøjelser 

udgør på forhøjelsestidspunktet for den enkelte sag, men SKAT bruger den forventede effekt på skattepro-

venuet som et element og prioritering, når der skal udvælges virksomheder til kontrol i transfer pricing-

regi.185 SKAT har dermed en forventning fra begyndelsen, at udfaldet i deres forhøjelsessager udgør en positiv 

effekt på det samlede skatteprovenu i Danmark når kontrollen er fundet sted og evt. andre faktorer og kla-

geinstanser er blevet afsluttet. 

11.2.1.1 Fordelingen af forhøjelser efter selskabets størrelse 

Hvis man ser på fordelingen af antal forhøjelser efter størrelse i Tabel 6, så er det årene 2013 og 2015, der 

skiller sig ud fra resten ved at have et lavere antal forhøjelser på over 100 mio. kr. Hvert år fordeler SKAT, 

som tidligere nævnt, forhøjelsessagerne på forskellige projekttyper, hvor den ene type i 2015 har været im-

materielle aktiver, der både omfatter enkeltoverdragelser af immaterielle aktiver og funktionsflytninger. 

Tabel 6 

Transfer pricing-forhøjelser fordelt efter størrelse, pct., 2003-2015 

Enhed: pct. 

År 2003-2006 2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Under 10 
mio. kr. 

78 48 34 30 15 24 30 24 29 

Mellem 10 
og 100 mio. 

kr. 
16 38 38 35 55 46 54 47 54 

Over 100 
mio. kr. 

6 14 28 35 30 30 16 29 17 

Kilde: Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015 
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Forhøjelser af immaterielle aktiver har fyldt meget de seneste år, men i 2015 har det været sager vedrørende 

løbende transaktioner af varer, tjenesteydelser og royalty der har haft de største forhøjelser. De udgør 62 

pct. af alle kontroller udført og står for 74 pct. 4.4 mia. kr. af det samlede beløb, der svarer til 62 pct.186 Uden 

at komme nærmere ind på disse tal i deres redegørelse, så er det besluttet at fra år 2015 er sager om royalty 

(løbende betaling af et patent eller varemærke) ikke længere omfattet af immaterielle aktiver, men nu ligger 

under projekttype ”prisfastsættelse af løbende koncerninterne varetransaktioner og tjenesteydelser”. Det 

kunne også være med til at påvirke faldet af immaterielle aktiver forhøjelser, men baggrund af en manglende 

dybdegående redegørelse, så er det kun en observation, og det kunne være interessant at få forklaring på 

valg af projekttype samt flytningen af royalties. 

11.2.2 Nedsættelser 

I SKATs kontrol gennemføres der ikke kun forhøjelser, men også nedsættelser, der skyldes, at virksomhe-

derne har efterspurgt en ophævelse af dobbeltbeskatningen på baggrund af en forhøjelse foretaget i Dan-

mark eller udlandet. Hvis der er enighed i armslængdevurderingen i den udenlandske forhøjelse, så har SKAT 

accepteret nedsættelsen uden at føre en forhandling med det andet land, da anmodningen af ophævelsen 

foregår efter dobbeltoverenskomsten eller EF-Voldgiftskonventionen. Der er også foretaget nedsættelser, 

der er blevet forhandlet frem til ved brug af MAP.187 

Tabel 7 

Gennemførte transfer pricing-nedsættelser, 2009-2015 
Enhed: mio. kr. 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal sager 9 18 24 18 13 16 26 

Beløb, mio. kr. 145 547 781 351 311 5.342 449 

Kilde: Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015 

 
I 2015 har SKAT foretaget 26 transfer pricing-nedsættelser af virksomheder, der er skattepligtige i Danmark. 

Der har siden 2009 været et stabilt niveau i antallet af nedsættelser og beløbet i alt med undtagelse af 2014. 

SKAT oplyser, at de haft fokus på enkelte, men meget store sager ved MAP i 2014, der har givet store ned-

sættelser af danske virksomheders skattepligtige indkomster.188 
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11.2.3 MAP og APA 

Antallet af MAP-sager stiger hvert eneste år, da udviklingen i lang tid har været at flere og flere lande begyn-

der at rette fokus over på dem, og det kræver at skattemyndighederne bruger flere ressourcer. Det er ikke 

kun en tendens i Danmark, at antallet af sager stiger, men det ses i alle lande med dobbeltbeskatningsover-

enskomster. Virksomhederne kan vælge med henvisning til dobbeltoverenskomsten eller EF-Voldgiftskon-

ventionen at anmode SKAT eller skattemyndigheden i det andet land om at fjerne dobbeltbeskatningen, der 

er kommet på baggrund af en transfer pricing-forhøjelse i Danmark. Danmark skal sammen med det andet 

land forhandle sig frem til et beløb, så de to koncernforbundne selskaber ikke bliver beskattet for det samme 

beløb i begge lande. SKAT forventer, at antallet af sager vil stige yderligere som konsekvens af BEPS-projek-

tet.189 

Tabel 8 

Antal verserende og afsluttede transfer pricing MAP-sager ultimo året, 2009-2015 
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal verserende 
sager 

52 36 53 76 89 105 129 

Antal afsluttede 
sager 

7 27 18 13 17 23 25 

Kilde: Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015 

Som det fremgår i Tabel 8, så har SKAT alene i 2015 haft 129 MAP-sager i behandling om transfer pricing med 

lande over hele verden. Siden 2009 har der været en stor stigning i antal sager, og alene siden 2012 har der 

været en stigning på 70 pct., man må have kunne mærke i det danske skattevæsen da det trækker på res-

sourcerne. Dog skal antallet af sager tages med et gran salt, da en dansk forhøjelse kan udvikle sig til mere 

end én MAP-sag. Når virksomheder har selskaber fordelt over mange lande, så vil en dansk forhøjelse have 

indflydelse på alle de lande, da fastsættelsen af pris og vilkår vil have været forkert på de koncerninterne 

transaktioner i virksomheden. 

Den store udvikling i antal sager SKAT håndterer kan dog ikke kun tilskrives dem selv. Det har ligeså stor 

betydning, at de andre landes skattemyndigheder dedikerer samme antal ressourcer til ophævelse af dob-

beltbeskatningen.190 Antallet af afgørelser viser heller ikke et positivt billede hvis SKAT ikke finder det kor-

rekte beskatningsgrundlag. Inden SKAT træffer en beslutning om priser og vilkår for transaktionen er det af 
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afgørende betydning, at grundlaget for valget er undersøgt nøje, så sagen kan løses i MAP. SKATs årlige trans-

fer pricing-redegørelse bør muligvis have oplysninger, der kan være med til at vurdere kvaliteten af SKATs 

kontrolindsats i transfer pricing sagerne. 

Flere af de 129 sager fra 2015 afventer en afgørelse i enten Landsskatteretten, en højere klageinstans i Dan-

mark eller en domstol i udlandet før SKAT har mulighed for at behandle MAP-sagerne, og SKAT oplyser at 30 

af de 129 sager afventede en klageafgørelse i 2015.191 Udover at savne oplysninger om kvaliteten af SKATs 

arbejde, så kunne man oplyse om fordelingen af antal MAP-sager på de enkelte lande, og hvad den gennem-

snitlige behandlingstid er. Oplysninger som dette vil kunne belyse hvor ofte SKAT får medhold, og hvordan 

kvaliteten i SKATs afgørelse har af indflydelse på antallet af MAP-sager der bliver løst. 

Virksomhederne vælger ofte at anmode om en APA, da hele processen omkring MAP-sager kan være lang-

trukne. Det er således vigtigt at SKAT og andre landes skattemyndigheder konstant revurdere om deres sam-

lede aktivitetsniveau ligger på et niveau, der er højt nok ift. behandlingstiden af transfer pricing sager. En 

APA går ud på, at to eller flere skattemyndigheder indgår en aftale vedrørende konkrete virksomheders in-

terne afregningspriser, der typisk fastsættes i periode for fem år. Baggrunden for denne fremadrettet løsning 

er, at parterne vil komme transfer pricing- relaterede skatteproblemstillinger i forkøbet. Det vil have en po-

sitiv provenueffekt, da SKAT kan løse skattemæssige problemstillinger på forkant i stedet for at løse dem 

bagudrettet.192 

Tabel 9 

Antal verserende og afsluttede transfer pricing APA-sager ultimo året, 2009-2015 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal verserende 
sager 

12 8 9 13 11 19 19 

Antal afsluttede 
sager 

3 7 4 2 5 3 8 

Kilde: Skatteudvalget – Transfer Pricing-redegørelse 2015 

SKAT har i løbet af 2015 indgået 8 APA-aftaler med skattemyndigheder i andre lande, og i alt skal 19 APA-

sager behandles inden 2016. De har også fulgt samme tendens som i 2014 med et rekordantal sager under 

behandling, der vil følge samme udvikling som MAP-sager, da de som nævnt opstår heraf. 
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SKAT bemærker, at det ikke kun er i Danmark, men også i andre vestlige lande, at virksomhederne anmoder 

om en APA med en eller flere lande, da det giver dem en midlertidig sikkerhed for behandlingen af deres 

koncernforbudne transaktioner i en årrække, selvom behandlingen af APA-sager også kan tage tid og res-

sourcer. SKAT har ingen mulighed at styre antallet af APA- og MAP-sager i Danmark, da de alene oprettes på 

baggrund af anmodning fra virksomhederne. Det er også bemærket, at virksomheder der tidligere har haft 

en APA-sag til behandling i Danmark, vil ved udløb af den tidligere kontrolsag anmode om samme spørgsmål 

for fremtidige år, der også har en effekt på antal af APA-sager.193 
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12 Den skattepolitiske debat 

Dette kapitel vil bidrage med en belysning af den skattepolitiske debat i Danmark med fokus på transfer 

pricing. Kapitlet undersøger, hvilke politiske strategier der er lagt omkring skatteproblematikken, og om 

det dokumenterede skattegab på transfer pricing-området er noget der fylder i debatten. Endvidere vil der 

blive inddraget kommentarer fra erhvervslivet vedrørende transfer pricing-området. 

 

 Handleplan for fremtidens SKAT 

SKAT har i de seneste år været centrum for en række sager, der har været med til at svække danskernes tillid 

til hele skatteadministrationen. Det er en situation, der ikke er tilfredsstillende for borgerne, det politiske 

system eller for SKAT som enhed. Velfærdssamfundet skal finansieres ved hjælp af skattesystemet, så der 

skal ændringer til, for at få skatteadministrationen på rette spor. Skatteminister, Karsten Lauritzen, præsen-

terede i september 2015 regeringens handlingsplan for SKAT der omhandler SKATs problemer og hvordan 

fremtidens skattevæsen skal se ud.194 

Fremtidens politiske diskussion skal sætte mindre fokus på administration og drift, og mere på skatteniveau 

og -struktur. SKAT har i en årrække haft en række grundlæggende problemer, hvor bl.a. ressourcerne er ble-

vet skåret markant ned, og der har i mange år været IT-problemer med bl.a. det skandaleramte EFI-system.195 

Derudover har utallige enkeltsager lige fra skattesvindel til skattely i milliardbeløb været med til at skabe et 

negativt billede af SKAT, der på ingen måde gavner samfundet. Med et bredt flertal kunne regeringen d. 26 

august 2016 præsentere den endelige redningsplan med titlen ”Et nyt skattevæsen”, hvor der skal bruges 

næsten 7 milliard kroner og ansættes op mod 2.000 nye medarbejdere frem mod 2020 for at genopbygge 

skattevæsenet.196 

Skatteministerens nye tiltag er først og fremmet en nødvendighed, og handler grundlæggende om, at SKAT 

skal være mere åbne og ærlige omkring de udfordringer, som de står overfor. Ved introduktion til den nye 

handleplan havde SKAT 8.500 medarbejdere, der tilsammen opkrævede ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter. 

Selvom SKAT har været meget i mediernes søgelys vedrørende skandalesager, så bør det pointeres, at det 

danske skattesystem fortsat er en af de mest effektive på visse områder, når der sammenlignes internatio-

nalt. Et eksempel herpå er, at omkring 99.7 pct. af borgernes skat blevet betalt til tiden og til den korrekte 

sats, der først og fremmest skyldes den effektive beregning, der bliver foretaget automatisk. De områder 
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med de største udfordringer, er områder som inddrivelse af den offentlige gæld, regelefterlevelse for små og 

mellemstore virksomheder samt administrationen for ejendomsvurderinger.197 

Hele regeringens skattepolitiske handleplan har overordnet set fokus på 3 følgende problemer: De offentlige 

ejendomsvurderinger, inddrivelsen af borgernes gæld til det offentlige samt refusionen af udbytteskat. Man 

kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor lige disse områder har været det primære fokus i den nye handleplan, 

der skal være med til at ændre samfundets opfattelse af skattevæsenet. Skandalesager og medierne har haft 

meget fokus på disse områder, da det er kommet frem, at der er svindlet for milliardbeløb samtidig med 

Skats IT-systemer har kostet staten milliardbeløb. Statsrevisorerne har i mange år kritiseret og udtrykt be-

kymring for SKAT som instans på baggrund af bl.a. skandalesagerne.198 

Den nye handleplan erkender, at for at løse nogle af disse problemer, så skal der stilles høje krav til medar-

bejdernes kompetencer. Skattelovgivning og praksis er meget omfattende, der er med til at løse komplekse 

sager. Opgaveløsningen vil kræve bedre og mere effektive it-systemer, juridisk og økonomisk ekspertise samt 

større kapacitet for at komme udfordringerne til livs. Derudover skal SKAT også være opmærksom på, hvor-

dan globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller endnu højere krav til vidensniveauet, og deres inter-

nationale samarbejde på de forskellige skatteområder. 

En af årsagerne til SKAT er blevet udfordret, er deres mangel på højtuddannede og specialiseret medarbej-

dere inden for it, jura og økonomi.199 Det resulterer i SKATs samlede kompetencesammensætning på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er optimal ift. de udfordringer der skal løses. De store IT-systemer er primært outsourcet 

til eksterne leverandører, der begrænser SKATs muligheder for at kontrollere og styre udviklingen af it-un-

derstøttelse. Det er således nødvendigt at gennemgå og modernisere alt it, og SKAT vurderer at stort set all 

IT-systemer skal udskiftes i løbet af de næste 15-20 år, og målsætningen er at forenkle de 200 it-systemer 

der er i dag.200 Dette kan have en direkte effekt på transfer pricing-området, da dokumentations- og oplys-

ningsreglerne for koncerninterne transaktioner er blevet digitaliseret, hvor virksomhederne via SKATs Tast-

Selv system har tastet alle oplysninger ind digitalt. I takt med BEPS Action Plan 13, om land-for-land rappor-

tering er blevet implementeret i dansk lovgivning, er kravene og mængden af ressourcer virksomheder skal 

bruge på dokumentationspligten vil stige, så det kunne tænkes at SKAT i nærmeste fremtid vil overveje at se 

på om den nuværende TastSelv løsning allerede er effektiv og forståelig for virksomhederne ift. deres vision 
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i regeringens handleplan. Det kunne øge effektiviteten i deres kontrolindsats på området, hvis man i nogle af 

deres kontroller bruger tid og ressourcer på at forhøje eller nedskrive kontrollerede transaktioner på bag-

grund af virksomhederne laver tastefejl eller manglende udfyldelse i den nuværende digitale blanket. 

I takt med skatteforvaltningen igennem mange år har gennemgået store forandringer, så er kravene til med-

arbejderne blevet tårnhøje, og SKAT har selv meldt ud, at de har haft svært med at rekruttere nye medarbej-

dere med de rette kompetencer.201 I handleplanen skal denne udfordring løses med tilførsel af trecifret mil-

lionbeløb årligt fra 2017 og frem til 2020, og et nyt rådgivende organ bestående af eksterne rådgivere skal 

være med til at rekruttere medarbejdere med de nødvendige kompetencer til SKAT, der bl.a. skal ansættes 

på transfer pricing-området. 

Herudover skal alle områder indenfor SKAT analyseres med henblik på at afdække om afdelingen løser deres 

opgaver optimalt, og om de opfylder de mål, der er blevet sat. Samtidig skal effektiviteten øges i opgaveløs-

ningen, og at der sikres bedre styring og opfølgning.202 

Flere og flere danske virksomheder opererer langt mere end tidligere på tværs over landegrænserne. Det gør 

sig både gældende, når det drejer sig om at producere og sælge varer i andre lande, men i de senere år er 

arbejdstagere i stigende grad også taget til udlandet. Globaliseringen har altså også haft en direkte indfly-

delse på skattevæsenet, da skatteadministrationen hele tiden møder nye problemstillinger i deres kontrol-

aktiviteter, og hele skatteligningen for virksomhederne bliver mere og mere kompleks.203 Kompleksiteten kan 

direkte vises at have en effekt for virksomhederne på transfer pricing-området, da SKAT laver forhøjelser og 

nedsættelser hvert eneste år i deres kontrolindsats. Virksomhederne har siden 2011 være utilfredse med 

SKAT pga. dårlige it-løsninger, administrative byder og virksomhederne begår for mange fejl når de indberet-

ter oplysninger til SKAT, og samtidig er der stadig en stor gruppe, der bevidst prøver at omgå reglerne.204 

Visionen er at det skal gøres nemmere og mere enkelt for virksomhederne, så de kan betale den korrekte 

skat første gang, og indsatsen omkring bevidst snyd vil blive styrket fra SKATs side af. Indberetninger for 

virksomheder skal på længere sigt automatiseres ligesom man ser det på borger-området, da det også vil 

lette byrden, at antallet af ressourcer virksomhederne bruger på det administrative ved indberetningen.205 
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I 2016 fik regeringen også indført aftalen ”Retssikkerhedspakke II”, der bl.a. skal sikre, at klagesager i Skatte-

ankestyrelsen får en kortere sagsbehandlingstid. Initiativet skal sikre at SKAT skal trække den korrekte afgø-

relse på det tidligst mulige tidspunkt, og regeringen er i gang med at indføre en sagsbehandlingsgaranti gæl-

dende fra 2017, der gælder for borgere og for små og mellemstore virksomheder, hvor fristen maksimalt bør 

være 6 måneder.206 Aftalen vil kunne få direkte betydning på transfer pricing-området, da forudsætningen 

for at nedbringe sagsbehandlingstiden og indføre en garanti, vil kræve at Skatteankestyrelsen får tildelt flere 

ressourcer, som der allerede arbejdes på efter indførelsen af regeringens handleplan for SKAT. Da Skattean-

kestyrelsen betjener bl.a. Landsskatteretten, så vil det kunne hjælpe med behandlingstiden på transfer pri-

cing sager, som tidligere er blevet nævnt at kunne strække sig over en årrække, der hverken gavner virksom-

heden eller SKAT. 

 

 Transfer pricing i mediernes søgelys 

Sagsbehandlingstiden af transfer pricing sager har i de seneste år været i medierne, hvor erhvervsorganisa-

tioner og revisorforeninger nævner kompetencesvigt i Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten. En sag der 

har skabt stor debat i medierne er vedrørende SKAT, der i 2015 har foretaget en transfer pricing forhøjelse 

af Eccos 2005-regnskab med 82 mio. kr., og dermed efter skattemyndighedens opfattelse ulovligt omgået 

det danske skattevæsen.207 De tabte sagen hos Landsskatteretten i 2015, og mener at Skats vurdering er 

forkert og uacceptabel. Ecco udtaler, at de finder det rimeligt at virksomheden beskattes for sin aktivitet i 

Danmark, men når det kun er 500 ud af 10.000 ansatte der arbejder i Danmark, og skal betale skat af 91pct. 

af deres indtjening er noget de finder uacceptabelt.208 Chefkonsulent hos DI, Sune Hein Bertelsen, har kom-

menteret på sagens udfald og Eccos kritik overfor SKAT.209 På baggrund af sagens udfald nævner han tenden-

sen viser, at det er svært at ændre på skattemyndighedernes afgørelse ved domstolene. Det er en bekym-

rende udvikling for virksomhederne i Danmark. Landsskatterettens behandlingstid er uacceptabel på transfer 

pricing-området. Hans forklaring hertil er, at SKAT har svært ved at tiltrække og fastholde medarbejdere med 

tilstrækkelig specialviden. Deres opråb efter medarbejdere med den rette kompetence er nævnt flere gange 

i regeringens nye handleplan, så det er positivt at se politikkerne anerkende problemet, og regeringen vil de 

kommende år forsøge at ændre på dette. 

                                                           
206 Skatteministeriet (2016) Aftale om Retssikkerhedspakke 2, s. 8 
207 Hall, Ole (2015) Ecco: Skat truer os  
208 Hall, Ole (2015) Ecco: Skat truer os 
209 Hall, Ole og Svansø, Vibeke Lyngklip (2015) Landsskatteretten kritiseres for inkompetence  
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Formanden for FSR Danske Revisors Skatteudvalg erklærer sig enig i DI’s kritik på området med en kommen-

tar vedrørende bevisbyrden. Når SKAT har forhøjet en kontrolleret transaktion i deres kontrol opstår der 

efterfølgende et problem med at løfte bevisbyrden ved klageinstanser. Det er virksomhederne der skal løfte 

bevisbyrden for, at forhøjelsen er forkert beregnet, men hvis de har opfyldt dokumentations- og oplysnings-

pligten, så er det SKAT, der har bevisbyrden.210 

Ifølge formanden for FSR så kræver det stor viden inden transfer pricing-området før man kan tage stilling til 

om dokumentationen er tilstrækkelig, og i sidste ende er det oftere et spørgsmål for økonomer, og ikke juri-

ster, som Skatteankestyrelsen benytter i kontrollen. Når Skat, rådgiverne og virksomhederne ansætter øko-

nomer til at håndtere sagerne, så opstår der et problem hvis sagen kommer for Landsskatteretten, da det er 

jurister, der behandler transfer pricing sagerne. Formanden mener således at Landsskatteretten derfor ikke 

har de rette kompetence til at behandle og beregne transfer pricing sagerne. 

Kompetencesvigt er en ulempe for virksomhederne, da inkompetent behandling vil give en tendens til, at 

SKAT vinder sagerne ved klageinstanser. Virksomhederne vil foretage deres transfer pricing analyse med de 

korrekte kompetencer, men hvis de udvælges og prisfastsættelsen forhøjes af SKAT, så kan virksomhederne 

ifølge formanden ikke gøre meget mere. Det er hård kritik og påstand fra FSR og Dansk Erhverv, men hvis 

Ecco har tabt sagen ved Landsskatteretten på baggrund af den manglende kompetence, så vil det være endnu 

svære at anke den videre til domstolene, da de slet ikke vil have den specialviden der skal til for at afgøre 

transfer pricing sager ifølge FSR. 

Skatteankestyrelsen har kommenteret på kritikken fra erhvervslivet, og afdelingschef Helle Smidt Gori erken-

der blankt, at transfer pricing er et meget komplekst sagsområde. Hun mener også at selvom mængden af 

sager på transfer pricing-området vokser år for år, så er der afsat nok ressourcer til at behandle sagerne inden 

for rimelig tid, og der er ikke behov for at styrke afdelingens kompetencer.211 

Samlet set fylder transfer pricing sager mere og mere for virksomhederne fordi landene kræver omfattende 

dokumentation, der skal vise, at de anvender korrekte priser og vilkår ved koncerninterne handler. Det skaber 

frustrationer hos virksomhederne, der ikke alle har ansat skattespecialister, og det skaber tids- og ressource-

forbrug, der kunne bruges på den egentlige drift. Set fra virksomhedernes side kan transfer pricing anses som 

et spørgsmål om økonomi, og ikke så meget hvad en juridisk paragraf fortæller. Alle skattemyndigheder vil 

have en del af beskatningen, men det er vigtigt at de kommer frem til det korrekte resultat og ikke det størst 

                                                           
210 Hall, Ole og Svansø, Vibeke Lyngklip (2015) Landsskatteretten kritiseres for inkompetence 
211 Hall, Ole og Svansø, Vibeke Lyngklip (2015) Landsskatteretten: »Kritikken rammer forbi«  
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mulige. Virksomhederne kan således hurtigt føle sig klemt mellem to myndigheder hvis behandlingstiden for 

sagen varer i flere år. 

Forhenværende Skatteminister, Benny Engelbrecht, udtalte i 2014, at på baggrund af, at SKAT havde opgjort 

transfer pricing-forhøjelser til 20 mia. kr. i samme år, så viser det at transfer pricing kan bruges som et redskab 

til at lave snyd, skattespekulation og aggressiv skatteplanlægning.212 Derudover mener han også at store mil-

liard forhøjelser kan betyde, at det er meget vanskeligt for virksomhederne at lave en korrekt angivelse, og 

SKAT skal i fremtiden være bedre til at hjælpe dem, ved hjælp af et nyt og tættere samarbejde med danske 

erhvervsorganisationer. Den politiske chef i DI, Jacob Bræstrup, udtrykker dog at man ikke skal ligge særlig 

meget i disse tal, da det kun viser et billede af antal sager, hvor SKAT ikke er enige med virksomhederne, og 

ikke hvor mange penge SKAT er berettiget til.213 

Hvis man ser på antallet af forhøjelser fra perioden 2012-2014 og ganger den med selskabsskattesatsen, så 

vil det give et provenu på ca. 14 mia. kr. til statskassen. Benny Engelbrecht erkendte dog også, at det ikke er 

lige til at opgøre hvor mange penge der går til statskassen ud af de 20 mia. kr., da som transfer pricing-

redegørelsen i SKATs kontrolaktiviteter også viser, så kan virksomhederne udnytte fradrag til at minimere 

skattebetalingen, eller at de komplekse sager kan ende i årelange retssager hos Landsskatteretten. Hos DI 

genkender man samme opfattelse at det endelige billede af, hvor stort et provenu der tilføres statskassen 

først vil kunne opgøres efter at de fleste forhøjelser har været igennem en klageinstans. Det er et tal som de 

igennem mange år har efterlyst, og som de stadig må se længe efter. 

Nuværende Skatteminister, Karsten Lauritzen, har som tidligere nævnt allerede indført land-til-land rappor-

teringen.214 Ændringen skal være med til at sikre en korrekt fordeling af beskatningen mellem landene, og 

det bidrager dermed til at øge gennemsigtigheden for medlemsstaternes skattemyndigheder ved at give dem 

informationer på beskatningsområdet, der kan være med til at løse udfordringerne mere effektivt. Man vil i 

højere grad også opnå højere sikkerhed for, at indkomsten beskattes, hvor den økonomiske aktivitet sker og 

værdi er genereret. Regeringens handleplan kan dog ikke krediteres for ændringen på transfer pricing-områ-

det, da implementeringen er sket i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser som med-

lem af OECD, der har vedtaget en global standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger. Skat-

                                                           
212 Skatteministeriet (2015) Fokus på samarbejde og indsats i transfer pricing-sager  
213 Aargaard, Jette og Kehlet, Maria (2015) Skat i nyt milliardangreb på multinationale selskaber  
214 BEPS – Action 13 Country-by-Country Reporting 
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teminister Karsten Lauritzen udtalte ved indførelse af lovforslaget at han vurderer det vil styrke SKATs kon-

trolindsats, og vil kunne medføre et merprovenu uden at sætte et reelt tal på det.215 Han fastslår samtidig at 

regeringen har fokus på bekæmpelse af skattely og skatteunderdragelse, og at det bekæmpes bedst muligt 

ved hjælp af internationale aftaler og et stærkt samarbejde mellem landenes skattemyndigheder. 

Denne ændring vil være et af de første skridt på vejen til at genetablere den offentlige tillid til skattesystemet, 

da der vil komme mere gennemsigtighed omkring multinationale selskabers skattebetalinger og økonomiske 

aktiviteter. Med dokumentation af virksomhedernes centrale data i land-til-land rapporteringen, vil regerin-

gen også øge selskabernes incitament til at betale den korrekte skat, hvor den økonomiske aktivitet sker og 

hvor værdien skabes. Land-til-land rapporteringen vil også give Danmark en bedre vurdering af multinatio-

nale selskabers bidrag til samfundet, og om der i fremtiden skal ændres flere love til at lukke smuthuller i 

skattesystemet. Implementeringen vil være et positivt redskab i kampen mod skattely og skatteunderdra-

gelse, og vil øge effektiviteten og den finansielle stabilitet i samfundet. 

 

 Andre skatteudspil 

Oppositionen, Socialdemokratiet, har i marts 2017 offentliggjort deres skatteudspil om hvordan skatteind-

tægterne skal øges, og hvordan man kan genskabe borgernes og virksomhedernes tillid til skattevæsenet.216 

Modsat handleplanen ”Et ny skattevæsen” så har Socialdemokratiet i deres udspil prioriteret, at skattegabet 

skal mindskes med fokus på fire udvalgte områder, der skal etableres i fire nye regionale skattecentre, hvor 

det ene er ”Store selskaber, transfer pricing og snyd med moms- og punktafgifter”.217 Det er altså et skatte-

udspil de finder er nødvendig i forlængelse af ”Et nyt skattevæsen”, da regeringens ambitioner ikke er nok til 

at løse problemerne hos SKAT. 

Som nævnt i afhandlingens afsnit om skattegabet, så har SKAT opgjort for deres kontrolaktiviteter i 2016 et 

skattegab på ca. 22,8 mia. kr. Socialdemokratiet vil gerne reducere de tabte skatteindtægter hvert år med 20 

pct., hvilket svarer til en merindtægt på ca. 5 mia. kr. i det samlede skatteprovenu. Ambitionen er at øge 

skatteindtægterne frem mod 2030 med samlet 50 mia. kr., der skal ske med bl.a. mere fokus på transfer 

pricing-området.218 De nævner ligesom regeringen, at SKAT skal styrkes med flere medarbejdere og flere 

ressourcer for at bekæmpe snyd mod systemet. Grunden til at de har fremlagt deres udspil til fremtidens 

                                                           
215 Skatteministeriet (2015) Skriftlig fremsættelse af 10. november 2015  
216 Socialdemokraterne (2017) Socialdemokratiet vil styrke Skat med 1.000 ekstra medarbejdere  
217 Socialdemokraterne (2017) Et skattevæsen vi kan stole på, s. 2 
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skattevæsen er at regeringens handleplan kun tog fat på de mest presserende sager i skattevæsenet frem 

mod 2020. Deres ambitionsniveau satte kun fokus på de mest nødvendige pligtopgaver som er tidligere 

nævnt, og ønskede ikke at afsætte flere penge af til eksempelvis momskontrol, bekæmpelse af skattely eller 

at etablere en permanent bevilling i indsatsen mod social dumping. Det positive ved handleplanen har været, 

at medarbejderstaben skal øges med ca. 2000 personer, men tiltagene frem mod 2020 er ikke nok til at skabe 

et troværdigt, effektivt og retfærdigt skattevæsen, da det viser ingen vilje til at styrke indsatsen mod snyd, 

fusk og fejl.219 

Socialdemokratiet vil udover de allerede aftalte ekstra medarbejdere fra ”Et nye skattevæsen”, ansætte 1000 

medarbejdere til fire nye regionale skattecentre. Derudover foreslår de at oprette skattefaglige professions-

bacheloruddannelser, der skal være med at til øge fagligheden hos SKAT, så der er større chance for at de 

ansætter medarbejdere med den nødvendige viden, som man hos SKAT har savnet i mange år.220 Det er 

Socialdemokratiets mål at øge indtægterne med 50 mia. kr. frem mod 2030, som i sidste ende vil styrke de 

offentlige finanser med 40 mia. kr. når udgifterne fra investeringen i skattevæsenet er trukket fra. På transfer 

pricing-området har de direkte fastlagt en plan, om at oprette en særlig reserve til aflønning af eksperter 

med specifik viden om eksempelvis transfer pricing.221 Derudover ønsker de at oprette en omgåelsesenhed, 

der skal stoppe utilsigtet brug af skattelovgivningen, og de skal have mulighed for at standse huller eller 

uønskede spekulationsmuligheder i lovgivningen. 

Det kan fornemmes at Socialdemokratiets rækker længere end regeringens ambitioner for at genoprette 

SKAT. I deres handleplan har de en kortsigtet handleplan, der har haft fokus på at løse de allermest nødven-

dige pligtopgaver, på baggrund af en række sager, der har fyldt meget i den skattepolitiske debat. Socialde-

mokratiets udspil rækker endnu længere, da der skal gøres meget mere hvis problemerne hos SKAT skal blive 

løst. Det kan være en nødvendig investering, hvis man vil stoppe nedskæringer på velfærden, og samtidig 

stoppe penge ryger ud af landet, som er set med svindel af udbytteskat. De tager ligeledes udgangspunkt i 

SKATs opgørelse over kontrolaktiviteter, hvor det direkte kan aflæses, hvor mange penge man kan indhente 

hvis skattegabet lukkes. Med fokus på bl.a. transfer pricing vil de potentielt med deres målrettede indsats 

kunne begrænse skattegabet, øge indtægterne og genoprette tilliden til SKAT. 
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Sammenfatning af del 2 

Den globaliseret verden stiller fortsat høje økonomiske krav til de multinationale virksomheder, og især når 

det kommer til den enkelte koncerns konkurrenceevne. Virksomhedernes grundlæggende incitament til fort-

sat at gøre brug af aggressiv skatteplanlægning bunder dybest set i deres levegrundlag, hvilket er resultatet 

efter skat. Som alle andre virksomheder, er det primære formål med at drive virksomhed at tilgodese deres 

aktionærer og maksimere deres udbytte. Skatten der betales, kan således have stor betydning for det sam-

lede resultat efter skat til aktionærerne, som måles på earning per share, og når de forskellige lande har valgt 

at indrette deres egne skattesystemer og deres egne skatteaftaler, står det derved frit for de multinationale 

koncerner at kunne drage sig nytte af dette, til gavn for deres resultat efter skat. Multinationale virksomheder 

bliver i dag betragtet og beskattet enkeltvis i deres respektive stater, også kendt som Seperate Entity Ap-

proach. Dette giver ligeledes virksomhederne rig mulighed og incitament til at gøre sig nøje overvejelser om-

kring hvordan selskaberne - skattemæssigt - skal placere deres økonomiske aktiviteter i forhold til den po-

tentielle skattebetaling. 

Virksomhedernes øget skattemobilitet har bidraget til de respektive staters reaktioner på selskabsskattesat-

sen. Således har EU staterne i gennemsnit haft en selskabsskattesats der lå på omkring de 35 pct. i 1995. I 

2016 var gennemsnittet helt nede på 22,5 pct. Incitamentet for staternes nedsættelser har således primært 

været at tiltrække virksomheder og deres investeringer til de respektive lande. På kort sigt vil en nedsættelse 

af en skattesats umiddelbart resultere i en lavere skattebetaling, men på længere sigt kan det potentielt 

gavne mere ved at fastholde eller tiltrække virksomheder. Dog har et valg om nedsættelser af en selskabsskat 

sjældent en isoleret effekt, og resultere ofte i at andre stater følger sig nødsaget til at følge med. Landene 

kommer dermed i et reelt konkurrenceforhold til hinanden, for at kunne tilbyde virksomhederne de mest 

attraktive skattevilkår. Dog er denne skattekonkurrence ikke nødvendigvis en ubetinget succes for alle parter 

i længden. Skattekonkurrencen kan således også have negative effekter, f.eks. da fordelen ved at være skat-

temobil neutraliseres jo tættere satsen kommer på 0, hvilket i sidste ende potentielt kan betyde at staterne 

står tilbage som taberne. 

SKAT har i deres kontrolaktiviteter for 2016 redegjort for et skattegab på 22,8 mia. kr. hvoraf transfer pricing 

udgør 2,8 mia. kr. der viser, at med en indsats på området kan øge de samlede skatteindtægter med et beløb 

i milliardklassen. I deres indsats på transfer pricing-området offentliggøre de hvert år en transfer pricing re-

degørelse der indeholder tal for antallet af transfer pricing- forhøjelser og -nedsættelser samt MAP og APA 

sager i Danmark. For 2015 har SKAT fortsat det høje niveau, der samlet set giver forhøjelser for 5,9 mia. kr. 
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fordelt over 142 kontroller. Derudover har der været nedsættelser for 449 mio. kr. på baggrund af virksom-

heder, der ønsker ophævelse af dobbeltbeskatning.  På grund af den internationale udvikling, så er det blevet 

endnu støre udfordring for virksomhederne at prisfastsætte de kontrollerede transaktioner korrekt, der også 

uønsket kan ende ved en klageinstans eller MAP. Det er således vanskeligt at danne et indtryk af, hvor stor 

en effekt det har på det samlede skatteprovenu i Danmark, da sagerne kan trækkes ud over en årrække med 

afgørelser i klageinstanser eller forhøjelser der i sidste ende udlignes i andre faktorer, såsom af fremført 

underskud eller af- og nedskrivninger. 

Det danske skattevæsen har i de seneste år været udfordret. Svindelsager, skattelyspekulation og lange be-

handlingstider har haft en negativ effekt på borgernes tillid til skattevæsenet. Regeringens nye handleplan 

skal de næste par år investere 7 mia. kr. og ansætte op mod 2.000 medarbejdere i skattevæsenet inden 2020. 

Uden denne ændring vil man på et politisk plan ikke kunne løse udfordringerne på skatteområdet. Globalise-

ring har betydet at digitalisering er og bliver en del af fremtiden, der kræver Danmark bygger et moderne, 

digitalt og borgervenligt skattevæsen der sikrer velfærdsstaten kan finansieres. Socialdemokratiet mener at 

der skal mere til for at hele grundlaget for den danske samfundsmodel ikke skrider. Da samfundet bygger på 

en kontrakt om at alle kan regne med fællesskabets hjælp, så er det nødvendigt at alle og enhver betaler sin 

skat. Der er ikke mange der udtaler sig om transfer pricing-området, og de få der gør fortæller at det er et 

meget komplekst område. Med dokumentation om et skattegab på transfer pricing-området vil man kunne 

med en større investering i SKAT forsøge at øge skatteindtægterne de næste mange år. Erhvervsorganisatio-

ner og virksomheder har udtalt sig kritisk i medierne vedrørende SKAT og deres klageinstanser. Deres fru-

stration vedrørende lange behandlingstider og inkompetente medarbejdere er noget der går igen i Regerin-

gens handleplan, så de kommende år vil vise, om investeringen også har en effekt på transfer pricing-områ-

det. 
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13 Integrerede del 

I afhandlingens juridiske del har vi behandlet retstilstanden, og de nye ændringer dertil for transfer pricing 

reglerne i forhold til immaterielle aktiver. De nye tiltag i BEPS rapporten har bidraget med retningslinjer der 

gav de enkelte landes skattemyndigheder mulighed for at have subjektiver fortolkninger af transfer pricing 

reglerne, især i forhold til, hvordan man definerer immaterielle aktiver. 

I den økonomiske del af afhandlingen har vi blandt andet været inde og afdække de økonomiske incitamenter 

til at denne aggressive skatteplanlægning stadig finder sted i dag, både fra koncernernes side af, men ikke 

mindst fra landenes side af. De økonomiske incitamenter bag beskatningslempelserne over den seneste tid 

fra landenes side af, bestod således i at kunne tiltrække og fastholde virksomhederne inden for de respektive 

landes grænser. 

I den integrerede del af afhandlingen vil vi i den forlængelse først tage et nærmere kig, på hvilken betydning 

skattemyndighedernes tilgang til de nye transfer pricing regler vil få i forlængelse af de subjektive fortolk-

ningsmuligheder, som den nye BEPS rapport lægger op til. Vi vil således undersøge, hvilke udfald det vil have 

ved enten at vælge og drive både en aggressiv skattepolitik, men potentielt også en forholdsvis lempelig 

skattepolitik på transfer pricing-området. Afslutningsvis vil den integrerede del tage et kig på den nærmeste 

fremtid, og give nogle bud på nogle tiltag, der kan have gavnlig effekt på nogle af de behandlede problem-

stillinger. 

 

 Skattemyndighedernes tilgang til de nye transfer pricing regler 

Når det kommer til indretningen af det generelle skattesystem i forhold til transfer pricing, så er det ikke kun 

vigtigt at iagttage, hvad de nye retningslinjer i BEPS rapporten bidrager med, men det er mindst lige så vigtigt 

at iagttage, hvordan skattemyndighederne vælger at forholde sig til dem. De nye guidelines fra BEPS rappor-

ten overlader således stadig meget til fortolkning for de enkelte skattemyndigheder, i og med at den fremstår 

med en række subjektive guidelines. Dette åbner op for et større spillerum for de forskellige skattemyndig-

heder, som så individuelt enten kan vælge at fremføre en stram skattepolitik, eller have en mere åben tilgang 

til de nye regler. 

Fastlæggelsen af både det nationale og det internationale skatteklima vil i høj grad været præget af de re-

spektive skattemyndigheders tilgang til de nye retningslinjer. Som tidligere beskrevet så forpligter landene 

sig selvfølgelig til en række minimumsstandarder, men den subjektive natur af rapporten gør, at de forskellige 

lande stadig kan stå tilbage med forskellige fortolkninger af de nye retningslinjer. BEPS rapportens udfald kan 
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således både vise sig og være til fordel for de forskellige lande, men også til ulempe for landene afhængig af 

deres tilgang. For hvis en given skattemyndighed valgte at stramme skattepolitikken på et givent område 

f.eks. på transfer pricing-området i forlængelse af BEPS, så kunne det meget vel resultere i en højere skatte-

gevinst på den korte bane, men hvordan vil de multinationale virksomheder vælge at forholde sig til den 

højere skattebetaling på den lange bane? Omvendt vil en lempelig tilgang til transfer pricing reglerne jo po-

tentielt resultere i et mindre skatteprovenu, men måske kan man give de multinationale selskaber incitament 

til fortsat at investere i landet. 

En fremmedrettet aggressiv skattepolitik på transfer pricing-området ville som sagt være med til at skabe en 

højere skatteprofit på den korte bane for skattemyndighederne. Dog vil det nok også umiddelbart resultere 

i flere retssager, og transfer pricing retssager er ofte meget lange og bekostelige affærer ikke kun for de 

multinationale koncerner, men også skattemyndighederne. På den lange bane bør myndighederne være op-

mærksomme på at den aggressive tilgang højst sandsynligt vil have en afskrækkende effekt på de multinati-

onale selskabers aktiviteter, f.eks. i forhold til overvejelser om udvidelser af aktivitet i et givent land. 

De respektive skattemyndigheder står dermed i et dilemma, der både bunder i juridiske- og økonomiske 

faktorer. Skattemyndighederne vil jo allerhelst gerne fremstå attraktive for de multinationale koncerner, så 

de fortsat har lyst til at have et foretagende i landet. Omvendt står myndighederne også til ansvar overfor 

samfundet, for at sikre at de multinationale koncerner fortsat er med til at bidrage til velfærdssamfundet, og 

de dermed bliver beskattet på den korrekte måde. Alligevel har vi været vidne til flere og flere tilfælde hvor 

nogle lande har valgt at have en noget åben tilgang til skattereglerne med det formål at fastholde eller til-

trække selskaberne. I 2016 blev der således stillet krav til den Irske regering om at de skulle opkræve 97 

milliarder kr. fra selskabet Apple. EU-kommissionen kom således frem til at Apple havde nydt gavn af en 

særlig skatterabat aftale, da Apple kun betalte 0,005 pct. i selskabsskat, på baggrund af en aftale Irland havde 

tilbudt dem, som i øvrigt var i strid med bl.a. EU’s statsstøtteregler.222 Året før det i 2015 var det Holland og 

Luxemburg, der blev dømt for at have indgået ulovlige transfer pricing aftaler med multinationale selskaber 

som Fiat og Starbucks.223 

 

                                                           
222 Damgaard, Jens Otto og Jepsen, Charlotte (2016) Politikerne er selv skyld i omfattende globalt skattefifleri  
223 Bowers, Simon (2015) Starbucks and Fiat sweetheart tax deals with EU nations ruled unlawful  
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 Den ideelle vej 

Formålet med BEPS-projektet på transfer pricing-området har på det overordnet plan således også været at 

skabe nogle mere ensrettede fællesregler for alle tværs landene, og overordnet set ligner det også nogle 

kvalificerede bud på nye tiltag og retningslinjer, BEPS rapporten kommer med. Kun tiden vil vise, hvor stor 

en succes det vil have i sidste ende, men som vi kom frem til i den juridiske del af afhandlingen, så bygger 

projektets fundament på en stringent international konsensus. Således vil de nye tiltag på transfer pricing-

området kun virke, hvis der er konsensus på tværs af landene omkring BEPS-projektets anbefalinger. Det er 

derfor afgørende for at projektet skal udmunde i succes, at retningslinjerne på transfer pricing-området tol-

kes og implementeres på så lige fod som muligt tværs landene. Den økonomiske del af afhandlingen belyste 

dog bl.a., at den seneste udvikling i international skattepolitik har vist, at i sidste ende så vejer landenes egne 

interesse dog højt på prioritetslisten, hvilket fortsat tyder på en usikker fremtid, når der stadig er mulighed 

for subjektiv fortolkning af retningslinjerne. Det er derfor svært at spå en decideret fremtid, hvad angår BEPS-

projektets succes, da det afhænger af hvordan adskillige faktorer kommer til at udspille sig over de år. 

De respektive skattemyndigheder har dog stadig et ansvar og leve op til hos samfundet, og omvendt har de 

multinationale koncerner fortsat til opgave at tilgodese deres aktionærer. Om disse modstridende interesse-

poler umiddelbart kan forenes er nok noget tvivlsomt. Det er i sidste ende heller ikke det som er det essen-

tielle. Den store diskussion ligger i, om hvorvidt man kan finde et ligevægtspunkt for både de multinationale 

koncerner og for myndighederne, hvor alle dermed kan stille sig tilgodeset. 

Det mest ideelle scenarie for samfundsproblemet ville være, hvis de multinationale koncerner og skattemyn-

dighederne kunne komme frem til en fælles løsning der ville tilgodese begge parters interesser. En fællesløs-

ning hvor både skattemyndighederne føler, at de multinationale koncerner bliver stillet til regnskab som de 

burde overfor samfundet, og hvor de multinationale koncerner ikke behøver at bruge ekstra mange ressour-

cer på skatteplanlægningen og samtidig betalte en fair andel. Det er den fællesforståelse for hinandens stand-

punkt, der vil være med til at skabe et godt skatteklima for begge parter, og som vil være med til at øge 

incitamentet for at de multinationale koncerner fortsat har lyst til at investerer i et givent land. 

Det er ingen hemmelighed at vejen ud af den store skatteproblematik ikke er nem, og der vil nok ikke kunne 

findes nogen nem løsning ud af problematikken bag de behandlede problemstillinger lige foreløbig. Udfor-

dringerne bliver heller ikke nemmere at håndtere, når mange af nutidens nævnte skatteudfordringer også er 

tilkommet på baggrund af politikernes handlinger selv. Handlinger der primært er drevet af deres eget lands 

interesser, når de ønsker at skabe de bedste og mest konkurrencedygtige skatteforhold inden for de respek-

tive landes grænser. 
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Som vi så i den økonomiske del af afhandlingen, så kommer skattekonkurrencen tydeligt til udtryk på f.eks. 

de forskellige selskabsskattesatser. En skattekonkurrence der også har stor betydning for incitamentet bag 

koncernernes aggressive udnyttelse af transfer pricing reglerne. En skattekonkurrence der har været udfaldet 

af den tilgang, der har bundet i en nationalstatsbaseret tilgang til problemet. 

Selvom det må erkendes at der ikke findes nogen nem løsning på problemet, så må det samtidigt erkendes, 

at løsningen i hvert fald ikke skal findes på det nationale plan. Løsningen skal derimod forsat findes gennem 

bedre internationalt politisk samarbejde. Det skyldes bl.a. at virksomheder er blevet langt mere globale i 

deres økonomiske aktiviteter. Det internationale politiske samarbejde er den eneste måde, man kan fore-

bygge og bekæmpe situationer, hvor der forekommer uhensigtsmæssige skattesager. Fokusset med at fore-

tage nationale foranstaltninger vil ikke løse problemerne på længere sigt, og vil højst sandsynligt kun være 

med til at gøre problemerne værre. Den konklusion er der heldigvis bred enig om fra flere sider, og især 

Danmarks egen Skatteminister.224 

Størstedelen af problemstillingerne relateret til de behandlede skatteemner, kan hovedsageligt løses ved 

hjælp af en international harmonisering af selskabsskattesatserne på længere sigt. Harmonisering vil være 

med til at neutralisere incitamentet for koncernerne til at flytte profitten rundt for at opnå en skattefordel, 

samtidig vil det også betyde, at det vil blive lettere for selskaberne at argere tværs landegrænserne. Spørgs-

målet er dog om landene nogensinde kan nå til enighed om en fuld international harmonisering på skatte-

området, da det er tvivlsomt, hvorvidt landene er villig til at opgive deres suverænitet på et så følsomt om-

råde som skatteområdet. 

 

 Tiltag der kan gavne fremtiden 

Dagen hvor vi endelig ser en formel harmonisering af selskabsskattesatserne må vi nok vente længe på 

endnu, og indtil da må der fokuseres på andres løsninger/optimeringer i forhold til det, der bør være fokus 

på i dag. 

Først og fremmest, så er det vigtigt med gennemsigtighed i koncernernes skatteforhold. Bedre indsigt i kon-

cernselskabernes skatteforhold vil helt klart være en effektiv metode at kontrollere selskaberne på. Derfor 

er de nye dokumentationskrav på transfer pricing-området også umiddelbart et godt initiativ, der skal for-

bedre myndighedernes muligheder for at kontrollerer de interne afregningspriser, særligt i forhold til f.eks. 

                                                           
224 Jf. Skatteministerens citat fra kapitel 4.2 
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immaterielle aktiver. Dog bør dokumentations- og oplysningskravene ikke være for omfattende og kompli-

ceret, der blot påfører selskaberne unødige store administrative omkostninger. Hensynet til de enkelte sel-

skabers konkurrenceevne bør derfor fortsat være i fokus, og derfor bør det ligeledes sikres, at disse former 

for dokumentations- og oplysningskrav bliver håndhævet på lige fod tværs grænserne. 

I 2016 gengav henholdsvis formanden og direktøren for FSR – Danske Revisorer (herefter FSR) lignende syns-

punkter for den samme internationale skatteproblematik og har endvidere foreslået yderligere konkrete til-

tag, de mener vil kunne have gavnlig effekt.225 De foreslår bl.a. at større selskaber bør have en åben og skriftlig 

skattepolitik, hvor deres principper og retningslinjer fremgår for, hvordan selskaberne håndterer de forskel-

lige former for skatteforhold. Tankegangen bag den skriftlige skattepolitik er således at få integreret selska-

bernes skatteforhold som en del af deres risk management. Med en intern og ekstern skattepolitik vil der 

dermed forhåbentligt være et større fokus på, at det pågældende selskab lever op til deres forpligtelser. Der 

findes allerede en del virksomheder, som opererer med denne form for intern politik, dog foreslår FSR at 

udviklingen bør fremmes mere, da det er nærliggende og mindre byrdefuldt at forme en skattepolitik, der 

bygger på et følg-og-forklar-princip, som det vi kender det fra god selskabsledelse. En decideret åben skatte-

politik for et selskabs transfer pricing aktivitet er nok svært at forestille sig, men det er for så vidt heller ikke 

det som er essensen. Essensen ligger i at man vælger at spille med åbne kort når det kommer til et selskabs 

skatteforhold. 

Endelig kunne man overveje at rette mere fokus mod involverede skatterådgivere, der er med til at rådgive 

om konstruering af ulovlige skattekonstruktioner tværs landene. Transfer pricing er med tiden kun blevet en 

svære og svære skattedisciplin at have med at gøre, og BEPS-projektet har umiddelbart ikke gjort det nem-

mere for koncernselskaberne at navigere rundt i. Samtidigt skal det pointeres at de fleste af koncernselska-

berne heldigvis har gode intentioner, når det kommer til deres skatteforhold på transfer pricing-området. 

Men når selskaberne i højere grad tyer sig til skatterådgivere, så er det for det meste et udtryk for, at transfer 

pricing reglerne er gået hen og blevet for uigennemskuelige og for komplekse at have med at gøre. Skatte-

rådgiverne har ofte derfor stor indflydelse på koncernselskabernes håndtering af de skatteretlige forhold. 

Det har førhen været på tale at sætte ekstra fokus på skatterådgiverne fra politikernes side af. I 2013 mente 

Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper således at ulovlig skatterådgivning burde være strafbart.226 FSR 

foreslår dog, at man gerne så en form for udbredt skatterådgivernævn.227 Skatterådgivernævnet skal dog ikke 

                                                           
225 FSR (2016) Fælles kamp mod skattesnyd  
226 Sand, Thomas (2013) Enhedslisten vil gøre råd om skatteunddragelse strafbart  
227 FSR (2016) Fælles kamp mod skattesnyd 
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tage til ting strafferetlige forhold, f.eks. om en skatterådgiver har medvirket til skatteunddragelse, da disse 

afgørelser fortsat skal afgøres i det strafferetlige system. I stedet skal nævnet forholde sig til om de tilknyt-

tede skatterådgivere har opretholdt en god rådgiverskik i de enkelte skattesager. Nævnet skal således refe-

rere til et fælles sæt af etiske regler, der så gælder for alle type skatterådgivere både revisionshusene, advo-

kathusene, bankinstitutter og andre relevante rådgivere. 

De nævnte pointer skal således forhåbentligt være med til at skabe et tåleligt skatteklima på både kort- og 

lang sigt, da det mest optimale for alle parter ville være at forme et skattesystem, der er baseret på et re-

spektfuldt samarbejde mellem myndighederne og erhvervslivet. For at myndighederne og de multinationale 

selskaber kan vokse og drage nytte af hinanden, er de nødt til at indse at fokuseret samarbejde er den eneste 

vej frem. 
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14 Konklusion 

Formålet med den juridiske analyse i denne afhandling var at undersøge  BEPS-projektets indflydelse på im-

materielle aktiver med særligt fokus på definitionen og ejerskabet. I forlængelse hertil kan følgende konklu-

deres: 

I forhold til definitionen er der i de nye retningslinjer opstillet tre betingelser for, hvornår der er tale om et 

immaterielt aktiv. Det kendetegnes ved, at det er et ikke-fysisk eller ikke-finansielt aktiv, at det kan ejes eller 

kontrolleres til kommerciel anvendelse, og der kompenseres for brugen eller overdragelsen mellem to uaf-

hængige parter under sammenlignelige omstændigheder. For at opfylde betingelsen om, at det immaterielle 

aktiv skal kunne ejes eller kontrolleres, så skal indehaveren kunne udelukke andre fra at drage fordel i aktivet. 

Det er ikke et krav at det immaterielle aktiv er beskyttet af lovgivning eller kontrakter, men beskyttelsen kan 

have en betydning for værdien af det immaterielle aktiv. Det er heller ikke et krav at det immaterielle aktiv 

kan overdrages separat fra andre aktiver, hvilket betyder, at et aktiv der kun kan overdrages sammen med 

andre aktiver også vil kvalificere som en del af definitionen. Derudover er der i definitionen foretaget en 

negativ afgrænsning af immaterielle aktiver. 

I forhold til ejerskabet til immaterielle aktiver bidrager BEPS også med nye retningslinjer. Ved fastlæggelsen 

af det skattemæssige ejerskab statueres det juridiske ejerskab således blot som et udgangspunkt. Udgangs-

punktet vil dog herefter kunne modificeres til et økonomisk ejerskab i de tilfælde den kontraktuelle aftale 

ikke er konform med parternes ”faktiske adfærd”. Den faktiske adfærd/det økonomiske ejerskab fastlægges 

hovedsageligt på baggrund af to nye kriterier: Kontrollen over risikoen og den finansielle kapacitet til at kunne 

bære risikoen. Fastlæggelsen af den faktiske adfærd foreligger således på baggrund af en række substans- og 

realitetsbetragtninger. Det iagttages hvem der reelt set besidder kontrollen med den udvikling og vedlige-

holdelse, som relaterer sig til det immaterielle aktiv. Endvidere vurderes det hvem der besidder beslutnings-

kompetencen i forhold til væsentlige beslutninger, såsom strategiske tiltag. Samtidig foretages en gennem-

gående analyse af de risikofaktorer, som relaterer sig til samme udvikling og vedligeholdelse af det immate-

rielle aktiv. 

Et selskab anses kun for at kontrollere risikoen, hvis dets medarbejdere er kompetente til at træffe beslut-

ningerne relateret til risikoen, og hvis medarbejderne rent faktisk udøver kompetencen. Hvis den faktiske 

adfærd viser sig og være inkonsistent med den kontraktuelle risikoallokering, så reallokkeres den pågæl-

dende risiko mellem koncernselskaberne. Dermed ligger der en faktuel- og ikke en kontraktuel risikoalloke-

ring til grund for armslængdetesten. 
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Ydermere var formålet med den juridiske analyse også at udlede mulige konsekvenser af de nye retningslin-

jer. I forhold til definitionen har man med implementeringen fastlagt, at både en for bred eller for snæver 

definition vil være problematisk. Man har bevidst valgt en definition, der ikke er afhængig af en typisk juridisk 

eller økonomisk fortolkning, men derimod se på, hvilke vilkår to uafhængige parter havde indgået i en sam-

menlignelig transaktion. I de nye retningslinjer er der opstillet ikke-udtømmende liste af illustrationer, der 

skal være med til at hjælpe med fortolkningen af immaterielle aktiver i international skatteret. Flere af kate-

gorierne er angivet specifikt, der skaber klarhed og forståelse, men uden en positiv afgræsning vil der stadig 

være tale om en bred og uklar definition af immaterielle aktiver. Konsekvensen heraf af den manglende in-

ternationale konsensus for OECD’s medlemslande vil det potentielt betyde forskellige opfattelser og fortolk-

ninger, der i sidste ende vil kunne skabe skattemæssige konflikter. 

Samlet set bestemmer de nye retningslinjer, at ved udførelse af en transfer pricing analyse, er det vigtigt at 

identificere de relevante immaterielle aktiver med specificitet, og at uklare eller uidentificerbare er utilstræk-

kelige efter betingelserne under definitionen. Når immaterielle aktiver som goodwill og knowhow ikke er 

specificeret i TP Guidelines 2015, så kan det give nogle udfordringer, da det kan give forskellige opfattelser 

efter en armslængdevurdering, og hvordan de defineres, kan i sidste ende potentielt give et forkert beskat-

ningsgrundlag. 

De nye retningslinjer til ejerskab og fællesudvikling er udarbejdet med afsæt i, at de forhåbentligt ville mind-

ske muligheden for den aggressive skatteplanlægning, dog er det uklart om, hvorvidt dette vil blive opnået 

med de nye retningslinjer, da kriteriet for indkomstallokeringen blot er blevet udskiftet med noget andet. 

Førhen var det risici og det immaterielle aktiv, der skulle udflyttes i forbindelse med skatteplanlægningen, 

men nu er spørgsmålet om det stadig ikke ville være muligt at skatteplanlægge ved at blot og udflytte de 

relevante personfunktioner. 

En ting der er sikkert er, at det ændrede fokus over på personfunktioner i et vist omfang vil forøge omkost-

ningerne ved at leve op til kravet i armslængdeprincippet, da der stilles højere krav til omfanget af dokumen-

tationen vedr. funktionerne i transfer pricing analysen. Hvilket skal ses i lyset af implementeringen af de nye 

regler omkring land-til-land rapporten, hvor de største virksomheder skal indgive en specifik dokumentation. 

BEPS rapportens subjektive retning omkring armslængdeprincippet stiller spørgsmålstegn til retssikkerheden 

i fremtiden og vil potentielt kunne resultere i flere skattesager og grænseoverskridende skattekonflikter i 

transfer pricing sammenhæng. 
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Formålet med den økonomiske del af analysen var først og fremmest at analysere, hvilken betydning den 

stigende skattekonkurrence havde på koncernens aggressive brug af skatteplanlægningen, men også hvilken 

betydning skattekonkurrencen har for den danske stat. 

Dertil står det klart, at den øgede konkurrence på markedet og den generelle globalisering er med til at 

skærpe koncernernes fokus på at maksimere deres profit. Koncernernes grundlæggende incitament til fort-

sat at gøre brug af aggressiv skatteplanlægning, på bl.a. transfer pricing-området bunder dybest set i deres 

levegrundlag, hvilket er det højst mulige resultat efter skat. Dertil har den særdeles aktive skattekonkurrence 

mellem landende kun gjort det mere attraktivt for koncernerne at udnytte forskellene på de enkelte landes 

selskabsskattesatser, når det kommer til de interne afregningspriser i interne handler. 

Incitamentet for de enkelte staters nedsættelser af selskabsskattesatserne har primært været på baggrund 

af at kunne fastholde eller tiltrække flere virksomheder til de respektive lande. På kort sigt vil en nedsættelse 

af en skattesats umiddelbart resultere i en lavere skattebetaling, men på længere sigt kan det potentielt 

gavne mere ved at fastholde eller tiltrække virksomheder. Dog er skattekonkurrencen langtfra en ubetinget 

succes for alle parter, da skattekonkurrencen også kan medføre negative konsekvenser. For hvis skattekon-

kurrencen fortsætter som den har gjort, så kan de enkelte lande stå tilbage som taberne, hvis de ikke samtidig 

tilpasser resten af deres skattesystem, ved at kompensere for selskabsskattelettelserne andre steder. For 

Danmark lader det til at have en begrænset effekt, da Danmarks selskabsskatteprovenu i forvejen kun fylder 

ca. 5 pct. af de samlede skatter og afgifter, og derfor vil en nedgang i selskabsskattesatsen ikke have særlig 

store konsekvenser for det samlede danske skatteprovenu. I Danmark har man således politisk valgt at ind-

hente størstedelen af skatteprovenuet ved personskatterne i stedet, hvilket skattekonkurrencen ikke påvir-

ker negativt - som udgangspunkt. Omfanget af personskatterne udgør således halvdelen af det samlede dan-

ske skatteprovenu, hvorfor det er vigtigere for Danmark at beskæftigelsesgraden er høj. 

Formålet med den økonomiske del af afhandlingen var ligeledes at undersøge, hvordan SKAT takler de pro-

blemstillinger og udfordringer de møder i deres skatteopkrævning på transfer pricing-området. Afhandlingen 

har dertil fundet frem til, at SKAT hvert år offentliggøre en indsatsplan over kontrolaktiviteter der har en 

styrket indsats på bestemt områder. I 2016 er der indtil videre opgjort et skattegab på 22,8 mia. kr., hvor 

transfer pricing segmentet udgør 2,8 mia. kr. Ved udvælgelse til kontrol efterprøver SKAT virksomhedernes 

transfer pricing-dokumentation, som gennemgået i den juridiske del af afhandlingen. En af de målrettede 

kontroller på transfer pricing-området har været immaterielle aktiver, der startede som et projekt tilbage i 

2013. Fokus i kontrollen har været at imødekomme risikoen for at beskatningsgrundlaget er forkert, når im-

materielle aktiver overdrages i en kontrolleret transaktion. 
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SKAT udgiver også en redegørelse specifikt for transfer pricing-området med oversigt over antallet af kon-

trolsager, og om kontrollen har ført til en forhøjelse eller nedsættelse af selskabets transfer pricing prisfast-

sættelse. I 2015 har SKAT fortsat med høj prioritet på transfer pricing-området der bl.a. dækker over en ind-

sats på vejledning, løsning og revision af dobbeltbeskatningskonflikter samt initiativer der forbedrer samar-

bejdet mellem SKAT og virksomhederne. Der er i 2015 gennemført forhøjelser for 5,9 mia. kr. i 142 kontroller, 

og nedsættelser for 449 mio. kr. i 26 kontroller. SKATs indsats viser, at det ikke er alle koncerninterne trans-

aktioner, der er foregået efter armslængdeprincippet. Spørgsmålet er i den forlængelse, om forhøjelserne 

nogensinde vil kunne ses som et direkte merprovenu til det samlede skatteprovenu i Danmark. Det er svært 

at forudsige, da mange sager ender i årelange behandlingstid i forskellige klageinstanser eller selskaberne 

vælger at udnytte fradrag til at minimere skattebetalingen. 

Afslutningsvis i den økonomiske del af afhandlingen var det interessant at se nærmere på den skattepolitiske 

debat, og om transfer pricing er et område man fra politisk side har fokus på. I forlængelse heraf har under-

søgelsen vist, at transfer pricing ikke er et område, som mange i den politiske debat vælger at tale om, hvilket 

skyldes at det et meget komplekst område, der kræver stor viden. Sagsbehandlingstiden af transfer pricing 

sager har haft meget kritik i medierne af virksomheder og erhvervsorganisationer, der også mener, at sags-

behandlerne hos SKAT og klageinstanserne ikke har de rette kompetencer til at vurdere transfer pricing do-

kumentationen. 

Nogle af deres kritikpunkter er noget regeringen har anerkendt kan ses på alle områder hos skattevæsenet. 

Regeringen præsenterede i 2015 en handleplan for SKAT, der bl.a. skal effektivisere det danske skattesystem. 

SKAT har i mange år haft svært ved at rekruttere nye medarbejdere med de rette kompetencer, og med en 

investering på 7 mia. kr. frem mod 2020, så vil tiden vise, om handleplanen vil løse problemstillingen. Dog 

mener Socialdemokratiet ikke at handleplanen er nok, og har selv i 2017 udgivet deres skatteudspil. Heri 

nævner de transfer pricing som et område man skal have fokus på, og udspillet tager udgangspunkt i tallene 

fra skattegabet, hvor der er milliardbeløb at indhente alene på transfer pricing-området med et effektiviseret 

skattesystem. På transfer pricing-området vil de løse den lange sagsbehandlingstid og de høje kompetence-

krav ved at oprette en særlig reserve til aflønning af eksperter med specifik viden om transfer pricing. 

I den integrerede del af afhandlingen kom vi frem til, at de nye retningslinjer i BEPS stadig efterlader rum til 

subjektive fortolkninger af de enkelte skattemyndigheder. Hvordan de enkelte skattemyndigheder vælger at 

agere ud fra det udgangspunkt kan have væsentlig betydning for de enkelte landes skatteudsigter, men også 

det overordnet formål med de nye retningslinjer. BEPS-projektet forudsætter dermed stor fælles velvilje og 

international konsensus fra de enkelte landes skattemyndigheders side af, hvis formålet med projektet skal 
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opnås, hvorfor det er meget uvist hvorvidt de nye retningslinjer på transfer pricing området vil løse proble-

merne.  Den ideelle løsning er derimod en international harmonisering af selskabsskatterne, så man dermed 

eliminere incitamentet for at udnytte forskellene i de enkelte landes selskabsskattesatser. Hvornår det sker 

er dog noget usikkert, da det er tvivlsomt, hvorvidt de enkelte lande er klar til at opgive deres suverænitet 

på skatteområdet. I den integrerede del kom vi afslutningsvis frem til, hvilke tiltag, der kunne have gavnlig 

effekt. Først og fremmest kunne et skatterådgivernævn, der tager stilling om rådgiverne overholder deres 

rådgiverskik være et bud. Skatterådgivere spiller en stor rolle i de enkelte selskabers skatteplanlægning, og 

derfor vil et øget fokus på, om hvorvidt skatterådgiverne rådgiverne korrekt være et legitimt formål at for-

følge. Dertil bør åbne skriftlige skattepolitikker hos selskaberne også fremmes mere, da bedre indsigt i kon-

cernselskabernes fremgangsmåde klart er en effektiv måde at holde øje med selskaberne på. Dog bør jagten 

på gennemsigtigheden ikke resultere i unødige og urimelige store administrationsomkostninger for selska-

berne. 
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