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Executive	summary	
The purpose of this thesis is to examine the theoretical and practical challenges for multinational 

enterprises when they have cross-border controlled transaction within the group company. OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines are the foundation of transfer pricing, and these will, therefore, be ex-

amined and analyzed to determine the latest rules within transfer pricing. The primary focus will be 

on intangible assets, because of the complexity of finding comparable transactions between inde-

pendent parties. Intangible assets are especially problematic because of their uniqueness, where the 

identification and valuation of the intangible assets is difficult. 

 

The increase in cross-border trades between multinational enterprises has given group companies 

incentive to move profits from a high-tax-country to a low-tax-country. Consequently, OECD es-

tablished the BEPS-project to prevent base erosion and profit shifting. Because of the BEPS-

project, the guidelines have undergone an extensive development, which affects the firms and na-

tional regulations. In this thesis, the changes in the guidelines for chapter 1, 6 and 9 are analyzed. 

These have changed because of the implementation of action point 8, 9 and 10, which are actions to 

prevent transfer pricing. Throughout the chapters, professional advisors’ opinions are discussed to 

demonstrate another perspective to OECD.  

 

Chapter 9 is a discussion draft. However, it is used together with chapter 1 and 6 in the fictive case. 

The case illustrates a business restructuring, which involves intercompany transfers of intangible 

assets, risk and functions. There are two scenarios; the first is regarding the Danish parent company 

as the principal enterprise, and the second scenario involves one of the foreign subsidiaries that is 

receiving all the risk, intangible assets and functions, and therefore becomes the new principal en-

terprise. The thesis analyzes how these transactions should be compensated in arm’s length terms 

and prices. The paper concludes that there are many challenges with an intercompany transfer of 

intangible assets and restructuring. OECD’s transfer pricing guidelines are expected to make the 

process easier by making the rules uniform and minimizing the gap between enterprises and tax 

administration. 
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1. Indledning 

1.1 Indledning 

Den øgede globalisering og teknologiske udvikling har medført, at der i de sidste årtier er kommet 

mere samhandel på tværs af landegrænser. Det er blevet nemmere for selskaber at drive virksomhed 

i flere forskellige lande, da der er færre handelsbarrierer end tidligere, og den teknologiske udvik-

ling har samtidig gjort det nemmere at kommunikere mellem lande. Flere multinationale koncerner 

er derfor blevet etableret, og der er opstået flere kontrollerede transaktioner, hvor aktiver, funktio-

ner og risici flyttes over landegrænser. Dette har skabt nogle skattemæssige problemstillinger, da 

koncernselskaber kan flytte profit rundt blandt selskaber på vilkår, som ikke ses mellem uafhængige 

parter, og de kontrollerede transaktioner er således ikke i overensstemmelse med armslængdeprin-

cippet. Sådanne problemstillinger har skabt et øget fokus på transfer pricing. SKAT og OECD har 

bl.a. foretaget en række tiltag for at bekæmpe kontrollerede transaktioner, der ikke er på armslæng-

devilkår. 

 

En af årsagerne til at der kan opstå transfer pricing-problemstillinger er, at der er uoverensstemmel-

ser i nationale skattelovgivninger, hvilket kan give koncerner incitament til at flytte deres indkomst 

til de lande, hvor der er lav eller ingen selskabsskat. Samtidig kæmper skattemyndigheder om at få 

beskatningsretten til selskabernes indkomst, hvorfor nogle lande tilbyder fordelagtige skatteaftaler 

for at tiltrække koncerner. Det fremgår bl.a. af flere skattesager, som Europa-Kommissionen har 

undersøgt, hvor kendte multinationale selskaber som Apple og Starbucks havde fået tilbudt fordel-

agtige skatteaftaler1. Europa-Kommissionen har derfor i de senere år haft et øget fokus på, at kon-

cerners profit allokeres og beskattes hos de parter, som har den økonomiske aktivitet, og dermed i 

de lande hvor indkomsten er oparbejdet. 

 

I de seneste år har SKAT haft et større fokus på transfer pricing-sager, hvilket har medført, at kon-

trolindsatsen på området er øget. Antallet af sager og forhøjelser af koncernselskabers skattepligtige 

indkomst er steget markant fra 2002-2015. Især i 2012-2014 var forhøjelsesbeløbet usædvanligt 

højt, hvilket skyldtes, at mange sager om enkeltafståelser af immaterielle aktiver (IP) blev afsluttet i 

disse år. I 2012-2014 udgjorde sager om IP 40-70 % af de samlede korrektioner. SKAT foretager 

																																																								
1 Europa-kommissionen: Pressemeddelelse om Starbucks sagen, 2015 og 
Europa-kommissionen: Pressemeddelelse om Apple sagen, 2016 
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generelt transfer pricing-forhøjelser for mange milliarder om året, og alene i 2015 foretog de kor-

rektioner for 5,9 mia. kr. (se bilag 3)2.  

 

Især kontrollerede transaktioner, som omhandler immaterielle aktiver, kan give anledning til trans-

fer pricing-problemstillinger, hvilket ovenstående tal illustrerer. Dette skyldes, at det ofte er udfor-

drende for koncerner at værdiansætte transaktioner, som involverer IP, og at skattemyndigheder kan 

have svært ved at finde sammenlignelige transaktioner. For at overholde transfer pricing-reglerne, 

skal aktiverne anvendes eller overdrages til samme priser, som uafhængige parter ville have betalt 

for et sammenligneligt immaterielt aktiv, men da det i nogle tilfælde kan være svært at finde sam-

menlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, har koncerner incitament til at flytte ind-

komst internt i koncernen igennem en overførsel af IP. Dette kan eksempelvis ske ved en omstruk-

turering, hvor IP ofte bliver flyttet i koncernen. 

 

Udviklingen i antallet af kontrollerede transaktioner og de dertil knyttede skattemæssige problem-

stillinger har medført, at der er opstået et behov for at udvide de internationale transfer pricing-

skatteregler, således at der er større overensstemmelse mellem landes nationale lovgivning. OECD 

udviklede derfor BEPS-projektet i 2013 med et formål om at opstille nogle internationale regler, 

hvor det undgås, at selskaber dobbeltbeskattes eller dobbelt-ikke-beskattes. Samtidig opstillede 

OECD 13 actions points, som skulle forhindre BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS-

projektet resulterede i, at OECD i 2016 udgav præciseringer af tidligere Transfer Pricing Guidelines 

(TPG), hvor vejledningen til armslængdeprincippet og IP bl.a. blev opdateret, således at det blev 

nemmere for koncerner og skattemyndigheder at identificere og værdiansætte kontrollerede transak-

tioner på armslængdevilkår. OECD er i gang med at opdatere kapitel 9 om omstruktureringer i 

transfer pricing-retningslinjerne, så der er bliver overensstemmelse mellem dette kapitel og de reste-

rende opdateringer, der blev udgivet i 2016. Det forventes, at det endelige kapitel 9 bliver imple-

menteret som en del af OECD’s TPG i 2017.  

 

Den globale udvikling og de opdaterede TPG har en stor indflydelse på danske koncernselskaber, 

som har aktivitet i flere lande, og emnet er derfor meget aktuelt. Ovenstående transfer pricing-

problemstillinger vil blive analyseret og diskuteret i følgende afhandling. 

																																																								
2 SKAT, Transfer pricing-redegørelser for 2015, 2016 
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1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående skattemæssige problemstillinger vil afhandlingen tage udgangspunkt i 

transfer pricing-problemstillinger vedrørende koncerninterne salg af immaterielle aktiver. Denne 

afhandling vil besvare følgende problemformulering: 

 

Hvilke problemstillinger kan der opstå ifølge OECD’s Transfer Pricing Guidelines og BEPS-

projekt, når et dansk moderselskab foretager kontrollerede transaktioner ved overdragelse af im-

materielle aktiver til et udenlandsk datterselskab – og hvordan vil en koncernintern omstrukture-

ring påvirke resultatfordelingen i koncernen? 

1.2.1 Problemstillinger 

For at besvare ovenstående problemformulering er afhandlingen bygget op om følgende under-

spørgsmål: 

 

1. Hvad er formålet med OECD’s BEPS-projekt, og hvorfor er det aktuelt for skattemyndighe-

der og koncernselskaber? 

2. Hvordan er BEPS-projektet implementeret i dansk ret og i OECD’s TPG kapitel 1 om arms-

længdeprincippet fra 2016, og hvilke holdninger har rådgiver til relevante præciseringer i 

kapitlet? 

3. Hvilke særlige udfordringer er der ved kontrollerede transaktioner, som omhandler overdra-

gelse eller anvendelse af immaterielle aktiver, og hvordan håndteres disse i forhold til 

OECD’s præcisering af TPG kapitel 6 fra 2016? Hvilke holdninger har rådgiver til relevante 

præciseringer i kapitlet? 

4. Hvordan skal en omstrukturering foretages og kompenseres ifølge OECD’s høringsudkast til 

TPG kapitel 9, og hvilke relevante ændringer har der været siden TPG kapitel 9 2010?  

5. Hvordan skal en koncern håndtere en omstrukturering i praksis, når et dansk moderselskab 

flytter aktivitet og immaterielle aktiver til et udenlandsk datterselskab, og principalstruktu-

ren ændres? Hvordan skal de berørte selskaber kompenseres for ændringerne i risiko, funk-

tioner og aktiver? 

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering, vil afhandlingen indeholde en større teore-

tisk analyse af relevante teorier, samt en egenudviklet case, hvor den teoretiske, oparbejdede viden 

anvendes i praksis. 
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1.3 Afgrænsning 

I afhandlingen er der foretaget en række afgrænsninger for at opnå en dybdegående analyse af det 

valgte emne. Afhandlingen bliver udarbejdet ud fra OECD’s og SKAT’s vejledning og lovgivning 

inden for transfer pricing. Afhandlingen omfatter derfor en del engelske begreber og disse vil blive 

anvendt, hvis der ikke findes en fyldestgørende oversættelse til dansk. Afhandlingen vil tage ud-

gangspunkt i OECD’s TPG og BEPS action plan. Det er valgt, at der kun fokuseres på TPG kapitel 

1, 6 og 9 samt de tilhørende høringsudkast og høringssvar, da det er disse kapitler, som er relevante 

for afhandlingens problemformulering. I TPG kapitel 1 afgrænses der fra afsnit C, da det vurderes, 

at dette afsnit ikke giver nogen værdi for opgaven. Derudover bliver action point 8, 9 og 10 analy-

seret i dybden. Action point 13 vil også blive behandlet kort, da TP-dokumentation bruges ved skat-

temyndighedernes vurdering af armslængdepriser og -vilkår. De resterende action points udelades, 

da de ikke har nogen relevans for denne afhandling. 

 

I forhold til sammenlignelighedsanalysen, som behandles i afhandlingens kapitel tre, er det valgt, at 

det kun er del ét, der analyseres, da del to, som omhandler værdiansættelsesmetoder, er omfattet af 

TPG kapitel 2, som der afgrænses fra i denne afhandling. Igennem afhandlingen vil der blive brugt 

rådgiverperspektiver fra høringsudkast, og ud fra en nærmere undersøgelse af de enkelte rådgiveres 

perspektiver er det valgt, at Deloittes og KPMG’s udtalelser anvendes, da de indeholder nogle rele-

vante pointer for opgaven. 

 

Da afhandlingen udarbejdes med et dansk perspektiv, afgrænses der fra udenlandske skatteregler og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Afhandlingen vil kun omhandle juridiske personer, som er 

selvstændige skattesubjekter, dvs. de danske kapitalselskaber eller udenlandske selskaber med 

samme karakteristika. Dermed afgrænses der fra fast driftssted, personselskaber og fysiske perso-

ner. For at simplificere visse dele af opgaven er selskaberne, der bliver omtalt igennem afhandlin-

gen, større koncerner, ofte børsnoterede selskaber eller andre typer selskaber med samme størrelse. 

Derudover vil koncernstrukturen gennem de anvendte eksempler og casen altid være, at modersel-

skabet ejer datterselskaberne 100%. 

 

I den egenudviklede case er det pga. afhandlingens omfang valgt, at det kun er de væsentligste ana-

lyserede begreber og teorier, som anvendes. Derudover tillader opgavens omfang ikke, at der udar-

bejdes en værdiansættelsesberegning af de kontrollerede transaktioner, ligesom kompensationens 
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størrelse under omstruktureringen ikke beregnes. I casen afgrænses der fra Country-by-Country TP-

dokumentationsregler og -krav. 

1.4 Begrebsdefinition 

	
Andre forkortelser og definitioner: 

 
Figur 1.1, Forkortelser til afhandlingen. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Lovforkortelser: 

 
Figur 1.2, Lovforkortelser til afhandlingen. Kilde: Egen tilvirkning 
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1.5 Strukturen i opgaven 

	
Figur	1.3,	Oversigt	over	strukturen	i	opgaven.	Kilde:	Egen	tilvirkning	
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1.6 Metode 

Dette afsnit vil behandle den metode, som bruges til at udarbejde indeværende afhandling. Ligele-

des vil databehandling og kildekritik blive fremstillet. Til at besvare problemformuleringen og pro-

blemstillingerne anvendes den retsdogmatiske metode, da det er en juridisk afhandling, hvor formå-

let er at beskrive og analysere gældende ret samt retningslinjer for kontrollerede transaktioner. 

Gældende ret fastlægges igennem fortolkning af anerkendte retskilder. 

 

Afhandlingens analyse og diskussion vil blive udarbejdet ud fra kvalitativ data fra OECD, og der 

tages udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst og TPG. Disse er ikke folkeretligt bindende 

traktater, og dermed ikke direkte lovgivning, men da det er normalt, at disse anvendes i praksis som 

et fortolkningsbidrag til national lovgivning, anvendes disse i afhandlingen. Danmark er et OECD-

medlemsland og skal dermed følge OECD’s retningslinjer og anvende disse som fortolkning til den 

danske lovgivning. I de danske retskilder er der også henvisninger til OECD’s retningslinjer inden 

for TP-området, eksempelvis i SKAT’s juridiske vejledninger. Den danske lovgivning indenfor TP-

området skal ligeledes analyseres i overensstemmelse med de internationale transfer pricing-

vejledninger. Dette kan blandt andet iagttages i diverse domme, der er foretaget i dansk ret, hvor 

f.eks. landskatteretten har henvist til vejledningen i OECD’s TPG i SKM.2017.115 (se bilag 4 for 

resumé af sagen). Her vurderes det, om SKAT’s dom er i overensstemmelse med disse retningslin-

jer3. Dermed vil OECD’s TPG og modeloverenskomst have en stor retskildeværdi, da det er disse, 

der bruges i praksis, hvilket illustrerer, at de har retspraksis værdi. 

 

Derudover har Danmark implementeret diverse love på baggrund af OECD’s TPG. Eksempelvis har 

de implementeret LL § 2, som indeholder armslængdeprincippet. Danmark har ligeledes implemen-

teret SKL § 3 B i forhold til dokumentationspligten på baggrund af OECD’s TPG. Disse to love er 

direkte i overensstemmelse med TP-reguleringen. AL § 40 er derimod ikke kun en følge af OECD’s 

TP-regulering, da den udover at fastlægge definitionen af IP også bruges i forhold til afskrivninger 

og indregning af IP i henhold til årsregnskabsloven m.m. Disse love vil løbende blive analyseret og 

anvendt, da de er vigtige for forståelsen af afhandlingen. 

 

I afhandling anvendes der sekundære retskilder i form at OECD’s TPG og andre juridiske doku-

menter og vejledninger. SKAT’s juridiske vejledning, som er udarbejdet i overensstemmelse med 

																																																								
3 SKM 2017.115 (LSR) 
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OECD’s TPG, vil bl.a. blive benyttet. Diverse publikationer, artikler og vejledninger vil ligeledes 

blive anvendt til at fastlægge relevansen og omfanget af transfer pricing-problemstillinger samt 

behandlingen af disse. 

 

1.6.1 Kildekritik 

I afhandlingen er det forsøgt at analysere og fortolke transfer pricing-regler objektivt, så læseren 

kan benytte afhandlingen til at forstå og anvende den behandlede litteratur. 

 

Afhandlingen er primært udarbejdet ud fra OECD’s TPG og andre publikationer med OECD som 

afsender, og det kan derfor diskuteres, om afhandlingen er for afhængig af én afsender og dermed 

ikke er objektiv hele vejen igennem. Da OECD’s TPG er udarbejdet som en vejledning til selskaber 

og skattemyndigheder ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, vurderes det, at disse i høj grad er 

objektive. Det samme gælder for OECD’s andre publikationer. Som tidligere nævnt har de også stor 

retskildeværdi, hvorfor det må være den bedst mulige kilde ud fra de alternativer, der er. 

 

Ved udvælgelsen af anden litteratur er der taget kritisk stilling til valg af artikler, da der ofte kan 

være subjektive holdninger heri, som forsøges undgået. Eksempelvis vil artikler med upålidelige 

forfattere være sorteret fra, således at større økonomiske aviser anvendes snarere end underhold-

ningsaviser. 

 

I afhandlingen anvendes tydeligt subjektive holdninger, i rådgiveres kommentarer, da forfatterne 

her udtrykker deres mening om OECD’s retningslinjer. Overordnet er der anvendt den nyeste rets-

praksis i forhold til både TPG, lovgivning, domme og SKAT’s vejledning, således at litteraturen, 

som anvendes i afhandlingen, er så opdateret som muligt. 
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2. OECD’s Base Erosion and Profit Shifting projekt 
I forbindelse med en større globalisering og mere samhandel på tværs af landegrænser, er der i kon-

cerner opstået et større incitament til at flytte profit rundt imellem koncernselskaber, end der har 

været tidligere. Det skyldes, at der på trods af den globale udvikling stadig er store uoverensstem-

melser mellem nationale skattelovgivninger, og koncerner kan derfor drage fordele heraf ved at 

flytte sin profit rundt i koncernen til lande med en lav eller ingen beskatning. En intern flytning af 

profit rundt i koncernen kan medføre, at selskabet som koncern kan få et større overskud eller redu-

cere deres skattebyrde. Som følge heraf oprettede Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) BEPS-projektet, da der er et større behov end tidligere for at sikre sig, at 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) ikke opstår. I dette kapitel vil formålet med BEPS-

projektet og relevante action points derfor blive behandlet. Derudover vil BEPS aktualitet blive 

illustreret ved en analyse af Europa-kommissionens afgørelse i Starbucks’ transfer pricing-

skattesag. 

2.1 Formålet med BEPS-projektet 

Som følge af en stigning i den internationale samhandel mellem koncerner er der opstået et behov 

for mere ensrettede retningslinjer i nationale skattelovgivninger, da der kan opstå en række skatte-

mæssige problemstillinger ved kontrollerede transaktioner. Såfremt en koncern igennem fastsættel-

se af priser og vilkår flytter deres profit til et selskab, som er beliggende i et land med en lav eller 

ingen beskatning ved eksempelvis at værdiansætte et immaterielt aktivt for højt, eller ved at sætte 

en unaturlig høj rente på et lån, vil koncernen kunne nedbringe størrelsen på dens skattepligtige 

indkomst. Mange lande har forskellige regler og forskellige skattesatser, hvilket har givet koncern-

selskaber incitament til at rykke deres profit over til selskaber beliggende i disse lande. Dermed vil 

profitten ikke blive beskattet i det rigtige land, men derimod i landet med mindre eller ingen be-

skatning, hvilket ligeledes udgør et skattemæssigt problem. 

 

Ovenstående problemstillinger er en af grundene til at Action plan on Base Erosion and Profit Shif-

ting blev iværksat. I mange år har der være fokus på dobbeltbeskatning, men med den stigende in-

ternationale handel imellem koncerner, er der nu kommet mere fokus på dobbelt-ikke-beskatning. 

Formålet med BEPS er derfor at undgå dobbeltbeskatning og dobbelt-ikke beskatning som kan op-

stå ved kontrollerede transaktioner, som ikke er på armslængdevilkår. Derudover er formålet ligele-

des at sikre, at koncerners profit bliver beskattet, hvor den økonomiske aktivitet finder sted, således 
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at den ikke rykkes til lande med lav eller ingen beskatning4. BEPS-problemerne står højt på den 

politiske agenda i flere lande, da det giver problemer for flere parter: 

 
Figur 2.1, BEPS påvirkning på forskellige parter. Kilde: Egen tilvirkning 
 

På baggrund heraf indgik G20 i 2013 et samarbejde med OECD omkring BEPS-projektet. G20 an-

modede OECD om at udvikle en international handlingsplan til at løse BEPS-problemer. Denne 

handlingsplan indeholdt OECD’s 15 action points, og blev udgivet den 19. juli 2013 som Action 

Plan on Base Erosion and Profit Shifting5. Igennem de 15 action points kommer OECD med nogle 

bud på, hvordan skattemyndigheden kan forhindre og imødekomme BEPS. De 15 action points skal 

dermed hjælpe med at sikre, at profitter beskattes, der hvor den økonomiske aktivitet finder sted, og 

hvor værdien skabes, samt hos de parter, der har haft risikoen ved transaktionen. 

2.2 Relevante action points for transfer pricing 

OECD’s action point 8, 9 og 10 omhandler transfer pricing, hvorfor disse action points også vil 

være afhandlingens primære fokus som beskrevet i afgrænsningen. Samlet set er de tre action points 

kaldet Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation6. Fælles for disse action 

points er, at de skal være med til at modvirke BEPS-problemer, som kan opstå igennem transfer 

pricing. 

 

Action point 8 omhandler behandling af immaterielle aktiver i forhold til transfer pricing, da en 

problemstilling her kan være, at koncernselskaber har mulighed for at flytte disse aktiver internt i 

koncernen til priser, som ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Såfremt der an-

vendes andre priser og vilkår end uafhængige parter ville have anvendt ved samme transaktioner, er 

det i uoverensstemmelse med armslængdeprincippet, og der kan således opstå BEPS-

problemstillinger. I dette action point diskuterer OECD derfor, hvordan de vil forsøge at imøde-

																																																								
4 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013: 9-10 
5 OECD, Action Plan... op. cit., 2013: 11 
6 OECD, Action Plan... op. cit., 2013: 20 
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komme de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med overdragelse af IP i en koncern. 

OECD vil derfor: 

 

1. Lave en klar definition af immaterielle aktiver 

2. Sikre, at profitten allokeres til det selskab, som skaber værdi og har risikoen ved den øko-

nomiske aktivitet fra aktivet 

3. Udvikle transfer pricing-regler og værdiansættelsesmetoder til IP, som er svære at værdian-

sætte 

4. Opdatere reglerne for cost contribution-arrangements7. 

 

Action point 9 omhandler risiko og kapital, og formålet med dette action point er at udvikle regler, 

der forhindrer, at koncernselskaber flytter overskydende kapital og risiko internt i koncernen. Dette 

er en essentiel problemstilling, idet en flytning af overskud til selskaber, som er placeret i lande 

med lav eller ingen skat, ikke vil afspejle den reelle værdiskabelse og risiko, der er ved den økono-

miske aktivitet. Ligeledes skal der udvikles regler, som sikrer, at afkastet fra en risiko og resultat-

fordelingen i koncernen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Action point 10 omhandler transaktioner med høj risiko, hvormed der menes transaktioner, der 

normalt ikke eller kun meget sjældent indgås mellem uafhængige parter. Såfremt en transaktion 

ikke indtræffer mellem uafhængige parter, er det svært at finde en sammenlignelig transaktion og 

dermed fastlægge, om den er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. OECD’s formål med 

dette action point er derfor, at udvikle regler og modeller, som kan bruges til at analysere disse 

transaktioner med høj risiko, samt fastlægge de omstændigheder, hvor de pågældende transaktioner 

kan re-allokeres8. 

 

Som det fremgår af de tre action points, skal de tilsammen forhindre BEPS-problemer, og sikre at 

resultatfordelingen i koncerner er i overensstemmelse med den økonomiske aktivitet, risiko og vær-

diskabelse. 

																																																								
7 OECD, Action Plan... op. cit., 2013: 20 
8 OECD, Action Plan... op. cit., 2013: 20-21 
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2.3 Action point 13 og transfer pricing dokumentation 

Ud over de ovennævnte actions points, omhandler action point 13 ligeledes transfer pricing, da 

hensigten med dette action point er at præcisere de hidtidige regler for transfer pricing-

dokumentation. Formålet er, at alle relevante skattemyndigheder skal have adgang til informationer 

vedrørende alle kontrollerede transaktioner. Skattemyndighederne skal dermed opnå kendskab til 

den globale indkomstfordeling, økonomiske aktivitet, samt hvilke skatter der er betalt til hvilke lan-

de9. Koncerner har dokumentationspligt, således at skattemyndigheder kan sikre, at der handles på 

armslængdevilkår. Koncerner skal derfor udarbejde skriftlig dokumentation af, hvordan priser og 

vilkår er fastsat, således at der foreligger en grundig dokumentation for myndighederne. 

 

Action point 13 har medført, at der den 5. oktober 2015 blev offentliggjort en større opdatering af 

OECD TPG kapitel 5, hvor der blandt andet laves en tredeling af dokumentations- og oplysnings-

pligten, da denne opdeles i en masterfile, localfile og en country by country-rapport (CBC-rapport). 

Den største ændring var indførslen af CBC-rapporten, som betyder, at alle koncerner med en om-

sætning på over 750 mio. euro/5,6 mia. kr. skal udarbejde skematiske oplysninger til skattemyndig-

hederne i alle de lande, hvor koncernen er til stede10. 

 

I Danmark skal alle skattepligtige, der er omfattet af SKL § 3 B, stk. 1, udarbejde dokumentation 

for kontrollerede transaktioner. Med ændringen i OECD TPG kapitel 5, er der ligeledes sket en op-

datering og uddybning af de danske transfer pricing-dokumentationsregler, hvor der i SKL § 3 B 

stk. 10-16 er indsat en ny bestemmelse om CBC-rapportering. Derudover er der udstedt en ny trans-

fer pricing dokumentationsbekendtgørelse i foråret 2016, som er baseret på det nye kapitel 5 i TPG. 

TP-dokumentationsbekendtgørelsen stiller krav til, at dokumentationen i fremtiden skal bestå af en 

fælles dokumentation, en dokumentation, som laves for hvert land, og derudover skal de største 

koncerner udarbejde en CBC-rapport. De danske regler stemmer overens med OECD’s regler, og 

disse dokumentationer skal tilsammen danne grundlag for SKAT’s vurderinger om, hvorvidt de 

kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I nærværende af-

handling vil der ikke være yderligere fokus på dokumentationspligten, men denne er relevant at 

nævne, da det er helt grundlæggende for, hvordan skattemyndigheder kan vurdere, om priser og 

vilkår er fastsat korrekt. Disse regler omhandler også nogle af denne afhandlings hovedområder, da 

																																																								
9 OECD, Action Plan... op. cit., 2013: 23 
10 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.12 
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der f.eks. i fællesdokumentationen er krav til oplysningspligten om IP i koncernen jf. TP dokumen-

tationsbekendtgørelsen § 411. 

2.4 Implementering af projektet 

BEPS projektets aktualitet og popularitet er steget i de seneste år. Antallet af medlemslande stiger 

hurtigere end tidligere, og flere og flere implementerer OECD’s retningslinjer i national lovgivning. 

Den 30. juni 2016 var medlemstallet 82, og den 1. april 2017 var der 96 medlemmer (se liste over 

medlemslande bilag 5)12. Lande fra hele verden tilknytter sig projektet, hvilket bevidner om, at der 

er mere og mere fokus på bekæmpelse af selskabsskatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning 

verden over. 

2.5 Starbucks – den første større dom inden for transfer pricing 

I løbet af de sidste par år har transfer pricing fået stor opmærksomhed internationalt, nationalt og 

politisk. Dette skyldes bl.a., at der har været mange skandalesager de seneste år. Store multinationa-

le selskaber som f.eks. Apple, Fiat, Google og Starbucks har været i søgelyset, pga. deres manglen-

de selskabsskattebetaling, hvilket har været med til at skabe fokus på BEPS og få politikerne op af 

stolene. I indeværende afsnit vil Starbucks sagen blive behandlet. 

 

Starbucks har siden 2012 været i søgelyset hos skattemyndighederne, hvilket skyldes flere interes-

sante transfer pricing-problemstillinger. Siden Starbucks åbnede første butik i Europa (1998), havde 

selskabet i 2012 kun haft skattemæssigt overskud ét år i England. I samme periode havde de kun 

betalt 8,6 mio. pund i selskabsskat, selvom deres omsætning var på tre milliarder pund om året13. 

Starbucks sænkede koncernens skattebetaling på to måder. Først og fremmest betalte de en meget 

høj afgift for IP i form af franchise goder til et britisk selskab, Alki, som er en del af Starbucks-

koncernen. Derudover betalte Starbucks Manufacturing EMEA BV, som har hovedsæde i Holland, 

en usædvanlig høj pris for kaffebønner til Starbucks Coffee Trading SARL, som har hovedsæde i 

Schweiz, hvor selskabsskatteprocenten er lav. Se bilag 6 for oversigt over sagen. 

 

Da sagen kom frem, forsvarede Starbucks’ repræsentant sig med, at selskabet havde en legal aftale 

med den hollandske stat, som gav dem mulighed for at nøjes med at betale skat i Holland og til en 

lavere sats (selskabets europæiske hovedsæde lå på daværende tidspunkt i Holland). Denne aftale 
																																																								
11 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.12 
12 OECD: Liste over BEPS-medlemslande, 2017 
13 BBC News: Starbucks agrees to pay more corporation tax, 2012 
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har Europa-Kommissionen dømt ulovlig. Skatteaftaler er generelt lovlige, men det ulovlige består i, 

at Starbucks havde en fordel, som andre ikke havde mulighed for at få, hvilket forvrænger konkur-

rencen på markedet. Europa-Kommissionen afgjorde, at den afgift, Starbucks betalte til Alki, ikke 

var på armslængdevilkår, da det ikke afspejlede markedsværdien og dermed var en kunstig transak-

tion. Det resulterede i, at Starbucks Manufacturing EMEA BV’s beskatningsgrundlag blev formind-

sket, da de havde rykket deres profit til andre selskaber14. Starbucks overskud blev altså fordelt over 

andre EU-lande med en lav skattesats, for at undgå at betale en høj skat i de lande, hvor de egentlig 

havde tjent pengene. 

 

Starbucks blev dømt til at betale 25,5 mio. euro til den hollandske stat inklusiv renter på 2,5 mio. 

euro. Starbucks har medio 2016 anket denne dom, da de påstår, at underskuddet kan skyldes de 

større omstruktureringer, de har haft15. Starbucks havde to år til at betale pengene til den hollandske 

stat og skulle medio 2016 betale de sidste penge. Umiddelbart er der ikke noget nyt i appelsagen16. 

Efter dommen har Starbucks fra september 2014 til september 2015 betalt 8,1 mio. pund i skat i 

UK, hvilket næsten svarer til det beløb, de betalte i skat fra 1998 til 2012. 

 

Dette var, sammen med en sag om FIAT, den første sag, hvor Europa-kommissionen gik ind og 

undersøgte koncerner og brugte TEUF artikel 107 til at dømme transfer pricing med statsstøttepara-

graffen, da sagernes omfang fordrejede konkurrencen på markedet17. Sidenhen er flere selskaber 

blevet idømt en bøde. Bl.a. blev Apple den 30. august 2016 dømt til at betale 13 mia. euro til Irland 

for en lignende skattesag18. Apple havde fået en fordelagtig skatteaftale med Irland, som bevirkede, 

at deres selskabsskat blev sænket markant. Ligesom i sagen om Starbucks, skulle Apple betale be-

løbet tilbage til skattemyndigheden i Irland, da det var det land, som selskabet havde indgået aftalen 

med. Størrelsen af det ubetalte beløb, som den irske myndighed skal inddrive, kan dog reduceres, 

såfremt andre lande fremsætter krav om, at de er berettiget til en del af den ubetalte skat19. Det 

samme er gældende i Starbucks’ sag og andre transfer pricing sager. Dermed kan den indtægt, som 

den hollandske myndighed modtager fra Starbucks, blive mindre, såfremt andre lande retter krav 

om dette. 

																																																								
14 Europa-kommissionen: Pressemeddelelse om Starbucks sagen, 2015 
15 Politikken, Vestager giver Apple skatteregning på 100 milliarder kroner, 2016 
16 Financial Times, Starbucks’ European unit pays $15 m UK tax, 2016 
17 EU-oplysninger: TEUF artikel 107 om statsstøtte, 2017 
18 Berlingske Business, EU giver kæmpe milliardskattesmæk til Apple, 2016 
19 Europa-kommissionen: Pressemeddelelse om Apple sagen, 2016 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

19		
	

Europa-Kommissionen og flere lande er blevet mere opmærksomme på problemet med BEPS. Efter 

EU kommissær Margrethe Vestagers indtræden i Europa-Kommissionen er transfer pricing blevet 

et vigtigt punkt på dagsordenen og flere selskaber end tidligere er blevet dømt for selskabsskatte-

snyd20. Efterfølgende er flere politikere også blevet mere opmærksomme på problemet. Eksempel-

vis har tyske Angela Merkel udtalt sig om, at der skal være større fokus på manglende skattebeta-

linger. Hun mener ligeledes, at Europa skal have mere harmoniserede regler, således at der er min-

dre incitament til at begå skattesvig. Angela Merkel støtter altså op om OECD’s BEPS-projekt21. 

Det øgede fokus på TP kan være med til at udvikle BEPS-projektet yderligere. Tranfer pricing er 

dermed meget aktuelt og relevant for de fleste lande. 

2.6 Delkonklusion 

På baggrund af globaliseringen og en øget international handel på tværs af landegrænser, er der 

kommet mere fokus på transfer pricing og der er opstået et behov for at harmonisere international 

skattelovgivning. Dette er årsagen til, at OECD har udviklet BEPS, som skal forhindre dobbeltbe-

skatning og dobbelt-ikke-beskatning. Action point 8, 9 og 10 skal være med til at modvirke BEPS-

problemer, som kan opstå igennem transfer pricing, og disse er implementeret i de nye TPG. Action 

point 13 vedrører TP-dokumentationskrav, og dokumentationen er grundlaget for skattemyndighe-

dernes vurdering af, hvorvidt vilkår og priser er fastsat korrekt. Starbucks’ skattesag var den første 

store sag, hvor Europakommissionen tog affære, og illustrerer relevansen af BEPS-projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
20 Informationen, Fører Margrethe Vestager krig mod storkapitalen?, 2016 
21 Bloomberg, Merkel Takes on Starbucks in Bashing Over Unfair Tax Practices, 2017 
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3. TPG kapitel 1 – Armslængdeprincippet 
I det følgende kapitel behandles OECD’s TPG kapitel 1, som er en præcisering af OECD’s model-

overenskomst artikel 9, hvilket omhandler armslængdeprincippet. Formålet med TPG er, at med-

lemslandene i OECD har et harmoniseret regelsæt for transfer pricing-lovgivningen globalt. 

 

Dette kapitel vil blive udarbejdet ud fra TPG kapitel 1 fra både 2010 og 2016 som er en opdatering 

af de tidligere guidelines. Den nyeste opdatering af kapitel 1, 2, 6, 7 og 8 blev offentliggjort den 5. 

oktober 2015 i Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final 

Reports, og den 23. maj 2016 blev rapporten godkendt som værende en del af OECD’s TPG22. Som 

følge af opdateringen er det i kapitel 1 fra 2010 kun afsnittene, som omhandler introduktionen til 

armslængdeprincippet (A), definition af armslængdeprincippet fra modeloverenskomstens artikel 9 

(B), samt en anden vejledning til fordeling af overskud i koncerner (C), som stadig bliver anvendt. 

Selve vejledningen til anvendelse af armslængdeprincippet (D) bliver helt erstattet af de nye TPG 

2016. Dermed skal skattemyndighederne og selskaber både bruge TPG fra 2010 og 2016. I transfer 

pricing-retningslinjerne fra 2016 har OECD implementeret action point 8, 9 og 10 fra BEPS action 

plan. Dermed er disse mere detaljerede og bruger flere relevante eksempler23. De nye guidelines er 

med til at sætte yderligere fokus på, at det er de selskaber, som har værdiskabelsen, risikoen og den 

økonomiske aktivitet ved en transaktion, som også skal have overskuddet. 

 

I dette kapitel vil de mest relevante aspekter af OECD’s TPG kapitel 1 blive analyseret og diskute-

ret. Der vil være fokus på armslængdeprincippet, sammenlignelighedsanalysen, risikoanalysen og 

skattemyndighedernes korrektionsmuligheder. 

3.1 Definition af armslængdeprincippet 

Den første udgave af OECD’s retningslinjer udkom i 1995, hvilket var et resultat af deres to tidlige-

re rapporter Transfer Pricing and Multinational Enterprises fra 1979 og Tranfers Pricing and Mul-

tinational Enterprises: Three Taxation Issues fra 198424. I 1995 var der i dansk ret ingen særskilt 

lovhjemmel inden for transfer pricing, men SL § 4-6 blev anvendt til at fastlægge dette område. 

Hvor SKAT vurderede, at priser og vilkår ikke var i overensstemmelse med armslængdeprincippet, 

																																																								
22 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.2.1.1 
23 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 -2015 Final Reports 2015: 
13 
24 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 9 
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kunne de derfor kun foretage korrektioner af koncernforhold ud fra SL § 4-6. Dette blev ændret, da 

SKAT tabte sagen TfS 1998,199 H, hvorefter LL § 2 blev implementeret. LL § 2 blev indsat ved 

lov nr. 432 af 26. juni 1998 med virkning fra d. 28. juni 199825. Formålet med LL § 2 er at lovfast-

lægge anvendelsen af armslængdeprincippet i dansk ret. Paragraffen fortolkes i overensstemmelse 

med OECD’s TPG, og er svarende til definitionen i modeloverenskomstens artikel 9. 

 

Armslængdeprincippet er den internationale regel, som OECD’s medlemslande er blevet enige om 

skal anvendes til fastsættelse af transfer pricing26, og er hele fundamentet for transfer pricing-

reguleringen. De danske regler om armslængdeprincippet fortolkes på baggrund af OECD’s model-

overenskomst artikel 9 § 1, som definerer dette begreb, som følger: 

” [Where] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their com-

mercial or financial relations which differ from those which would be made between independent 

enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the en-

terprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of 

that enterprise and taxed accordingly27”. 

 

Formålet med princippet er at sikre, at kontrollerede transaktioner handles på samme vilkår og til 

samme priser, som uafhængige parter ville anvende. Et selskab i en koncern må dermed ikke få en 

gunstig aftale, blot fordi de tilhører en koncern. Aftalen kunne eksempelvis være et låneforhold, 

hvor et datterselskab låner penge af sit moderselskab til udvikling af et nyt produkt til favorabel 

eller ingen rente. Denne gunstige aftale vil dermed give dem en konkurrencemæssig fordel i forhold 

til konkurrenterne. Dette er ikke i overensstemmelse med armslængdeprincippet, da en uafhængig 

part ikke ville kunne indgå samme aftale. 

 

Ved kontrollerede transaktioner menes der transaktioner mellem koncernselskaber. Ifølge OECD’s 

definition i modeloverenskomst artikel 9 § 1 er der tale om associerede virksomheder når: 

a) “An enterprise of Contracting State participates directly or indirectly in the management, 

control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

																																																								
25 TfS 1998,199 H 
26 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010: 
23 
27 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 33 
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b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of 

an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State”28.  

Med dette menes, at der er tale om en kontrolleret transaktion, når der er bestemmende indflydelse i 

et andet selskab, som kan have beliggenhed i et andet land.  

 

Da hvert land skal implementere begreberne i egen lovgivning, er det ikke sikkert, at alle lande har 

den samme definition af, hvad armslængdeprincippet og kontrollerede transaktioner er. Da nogle af 

OECD’s begreber er bredt defineret, er der derfor en risiko for, at hvert land fortolker disse på for-

skellige måder. 

3.1.1 Hvornår kan præciseringen anvendes? 

I forbindelse med opdateringen af TPG i 2016 blev ordlyden i modeloverenskomstens artikel 9 § 1 

og LL § 2 stk. 1 ikke ændret. Dette betyder, at der ikke er tale om en lovændring, og hverken ræk-

keviden eller betydningen af armslængdeprincippet er ændret ved opdateringen af TPG. Retnings-

linjerne er derimod en præcisering og uddybning af armslængdeprincippet og anvendelsen heraf. Da 

der ikke er nogen ikrafttrædelsesdato for de nye TPG kapitler og der kun er tale om en præcisering 

af de hidtidige regler, betyder det, at de nye TPG kan bruges for gamle såvel som nye indkomstår. 

Dette har givet anledning til en del diskussion, da bl.a. rådgivere, såsom revisorer, advokater og 

konsulenter kritiserer, at de nye TPG også kan bruges bagudrettet29. Normalt i dansk ret vil en ny 

lov kun have fremadrettet virkning, idet der kan opstå nogle retssikkerhedsmæssige problemstillin-

ger hvis loven finder anvendelse med tilbagevirkende kraft30. Da det i dansk ret normalt ikke tilla-

des at udarbejde love og lovændringer med tilbagevirkende kraft, er det ifølge rådgivere et problem, 

at de nye TPG kan virke med tilbagevirkende kraft. Et af problemerne ved, at loven kan anvendes 

bagudrettet, er, at skatteyderen ikke kan føle sig sikker på sin skattepligtige indkomst før seks år 

efter årsafslutningen. På baggrund af SFL § 26, stk. 5, kan skattemyndigheden gå ind og lave kor-

rektioner af skatteyderens kontrollerede transaktioner ved en særlig seksårsfrist. Rådgiverne er der-

for skeptiske over for den manglende ikrafttrædelsesdato, da selskaberne dermed kan korrigeres 

mange år tilbage. 

																																																								
28 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, articel 9, § 1, 2014 
29 SKAT, juridisk vejledning, CD.11.2.1.1. 
30 Skatteministeriet, Lovgivning med tilbagevirkende kraft, 2001 
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3.2 Formålet med armslængdeprincippet 

En af de vigtigste årsager til, at armslængdeprincippet har en stor betydning, er, at princippet er med 

til at sikre, at koncernselskaber og uafhængige parter har de samme vilkår. Princippet forhindrer, at 

koncerner igennem transfer pricing kan udnytte skattefordele og dermed forbedre deres konkurren-

cemæssige position. Ved at korrigere disse fordele, vil det have en positiv indvirkning på den inter-

nationale handel og investering31. Grunden til, at der fokuseres på kontrollerede transaktioner, er, at 

ved transaktioner med uafhængige parter antages det, at de har modstridende interesser: Sælger vil 

altid være interesseret i at få den højeste pris, hvorimod køber altid vil prøve at forhandle sig frem 

til den laveste pris. Det er således markedskræfterne, som er med til at bestemme vilkår og pris ved 

sådanne transaktioner. Når kontrollerede transaktioner forekommer, vil markedskræfterne ikke spil-

le den samme rolle, da koncernen samlet set ofte vil have samme interesser. Dette anskueliggør 

relevansen af armslængdeprincippet og dets anvendelse. 

 

Selvom skattemyndighederne skal være opmærksomme på disse transaktioner, betyder det ikke, at 

alle kontrollerede transaktioner er manipulerede. Nogle transaktioner i en koncern kan være en god 

aftale, som også ville være indgået med tredjemand. Et større selskab kan eksempelvis forhandle 

bedre vilkår og priser over for en leverandør af en mindre størrelse, da de har større forhandlingspo-

sition og dermed frit kan vælge mellem leverandører. I sådanne tilfælde vil et koncernselskab kunne 

indgå aftalen, ligegyldigt om transaktionen er med uafhængige eller afhængige parter, da det af-

hænger af deres position i markedet32. Det vigtige er, at fordelingen af økonomiske fordele er i 

overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville have gjort og med respekt for de enkelte sel-

skabers funktioner, aktiver og risici. 

 

Armslængdeprincippet bygger på en separate entity-tilgang, hvilket betyder, at hvert selskab i kon-

cernen skal handle og opgøre deres skattepligtige indkomst uafhængigt af hinanden. Dette under-

bygger ovenstående argumentation om, at alle koncernselskaber handler selvstændigt, hvorfor de 

hver især har egne målsætninger, som de forsøger at opnå. Hvert selskab vil således fokusere på 

egen vinding, og OECD vejleder derfor skattemyndighederne til at kigge på den enkelte transaktion 

for at sikre, at denne er i overensstemmelse med armslængdeprincippet33. For at kunne vurdere, om 

																																																								
31 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 34 
32 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 31-32 
33 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 18 
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en transaktion er handlet til armslængdepriser og -vilkår, må transaktionen analyseres, og en arms-

længdepris må fastsættes. Dette gøres ved at foretage en sammenlignelighedsanalyse. 

3.3 Anvendelse af armslængdeprincippet 

3.3.1 Sammenlignelighedsanalyse 

For at kunne anvende armslængdeprincippet er det essentielt, at der udarbejdes en sammenlignelig-

hedsanalyse. Formålet med en sådan analyse er, at brugeren sammenligner en kontrolleret transak-

tion med en sammenlignelignelig transaktion mellem to uafhængige parter for at kunne vurdere, om 

den kontrollerede transaktion er sket på armslængdevilkår. 

 

Sammenlignelighedsanalysen består af to dele: 

1. Den første del består i at identificere betingelserne og de økonomiske omstændigheder for 

den kontrollerede transaktion mellem koncernforbundne selskaber. Formålet med dette er at 

fastlægge den akkurate kontrollerede transaktion. 

2. Den anden del består i at sammenligne betingelserne og de økonomiske omstændigheder for 

den kontrollerede transaktion med en sammenlignelig transaktion mellem sammenlignelige 

selskaber. Dette selskab skal have samme betingelser og økonomiske omstændigheder34. 

 

Et vigtigt aspekt af sammenlignelighedsanalysen er, at både selskaberne og deres transaktioner er 

identiske. Når selskaberne sammenlignes, skal man eksempelvis være opmærksom på størrelsen af 

selskabet, den geografiske placering af selskabet og risikoen på hvert marked. Faktorer som disse 

afdækkes ved at analysere de fem sammenlignelighedsfaktorer. Faktorerne bruges til at fastlægge 

en konkret kontrolleret transaktion, samt til at vurdere sammenligneligheden mellem en kontrolleret 

transaktion og en transaktion mellem uafhængige parter. 

 

Des bedre første del af sammenlignelighedsanalysen er, des nemmere vil anden del af analysen også 

blive, da skattemyndighederne vil have flere informationer til at finde et sammenligneligt selskab. 

Samtidig vil der ikke foreligge et ordentlig sammenlignelighedsgrundlag, hvis første del ikke udfø-

res ordentligt. Den første del af sammenlignelighedsanalysen vil blive analyseret i dette kapitel. 

Dermed vil kapitlet omhandle den nye vejledning i TPG kapitel 1 2016. Vejledningen til anden del 

er behandlet i TPG kapitel 2 og 3 om transfer pricing-metoder og vil ikke blive behandlet yderlige-

																																																								
34 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 15 
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re. Som nævnt i indledningen er der i kapitlet fra 2016 sket nogle ændringer i forhold til det tidlige-

re kapitel, som udkom i 2010. De største ændringer vil løbende blive fremhævet i det efterfølgende. 

 

En væsentlig ændring i det nye TPG kapitel 1 er, at rækkefølgen i sammenlignelighedsfaktorerne er 

blevet ændret35. Dette fremgår af nedenstående figur: 

 
Figur 3.1, De fem sammenlignelighedsfaktorer. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vilkårene for transaktioner i henhold til kontrakten er rykket op, således at det er den første sam-

menlignelighedsfaktor, som skal analyseres. Årsagen til, at rækkefølgen er ændret, er, at kontrakten 

mellem de involverede parter nu er udgangspunktet for fastlæggelsen af den kontrollerede transak-

tion. Hver af de fem sammenlignelighedsfaktorer vil blive behandlet nedenfor. 

3.3.2 Vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten 

Aftalevilkårene for en kontrolleret transaktion vil typisk være defineret i en skriftlig kontrakt. Der-

med vil det være relevant at undersøge denne, da kontrakten viser parternes hensigt på det tids-

punkt, hvor kontrakten blev indgået. Kontrakten vil typisk indeholde en beskrivelse af, hvordan 

aktiver, ansvar og identificerede risici er fordelt mellem parterne, samt en evt. prisfastsættelse af 

transaktionen. Hvis de kontrollede transaktioner er formaliseret i en kontrakt, så vil denne skulle 

bruges som udgangspunkt for resten af analysen. Derudover kan der også anvendes andet end en 

skriftlig kontrakt, f.eks. andre kommunikationsveje såsom en e-mailkorrespondance. En skriftlig 

kontrakt vil formentlig ikke indeholde al den information, som er nødvendig for at fastlægge den 

faktiske transaktion. Dermed må skattemyndigheden søge yderligere information om de operatio-

nelle og finansielle forbindelser mellem parterner ved at analysere de andre fire faktorer. 

 

Det er ikke altid, at der er overensstemmelse mellem kontrakten og koncernselskabernes faktiske 

adfærd. Med parternes faktiske adfærd menes den måde, hvorpå et selskab agerer og handler udad-

																																																								
35 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 43-51 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

26		
	

til. Hvis et selskab handler anderledes end det, som er aftalt (både mundtlig og skriftligt), vil hand-

lingen udgøre den faktiske adfærd. Hvis der er store forskelle mellem kontraktbetingelserne og 

koncernens adfærd, skal den faktiske transaktion fastlægges ud fra den faktiske adfærd. Adfærden 

fastlægges ved at se, hvordan selskaberne interagerer med hinanden, både i økonomiske og operati-

onelle sammenhæng. Dermed kan kontrakten miste sin værdi, hvis den alligevel ikke bliver over-

holdt. Et eksempel, som OECD selv har udarbejdet, illustrere dette med et moderselskab P og et 

datterselskab S, som er koncerninterne. Parterne har indgået en skriftlig kontrakt om, at P skal 

overdrage licenser til at benytte IP til S, hvorimod S skal betale en royalty fee til P. Deres faktiske 

adfærd er dog, at P stiller medarbejdere og teknisk support til rådighed for S, ligesom P hjælper S 

med at skaffe kunder. Dermed er risikoen aldrig blevet overført, da S er afhængig af P’s assistance, 

og P bør derfor som følge heraf have en del af indkomstgrundlaget. Dette er et stærkt belæg for, at 

kontrakten sættes til side til fordel for den faktiske adfærd. 

 

Hvis selskaberne over en længere årrække handler sammen, vil vilkårene og transaktionerne for-

mentlig ændres. Skattemyndigheden skal i disse tilfælde udarbejde en undersøgelse af de økonomi-

ske karakteristika af transaktionen. Dette skal være med til at afgøre, om der tale om en ny transak-

tion, der erstatter den gamle, eller om ændringen afspejler intentionerne fra den oprindelige kon-

trakt. Hvis der er tale om en ny transaktion, er det denne, der ligger til grund for fastsættelsen af 

armslængdepriser og -vilkår. 

 

Hvis der slet ikke foreligger nogen skriftlig kontrakt mellem parterne, skal den faktiske adfærd ana-

lyseres. Skattemyndigheden bør undersøge, hvilke funktioner de enkelte parter har, hvilke aktiver 

som benyttes, og hvordan risikofordelingen er parterne imellem. Disse faktorer skal være med til at 

fastlægge den faktiske transaktion36. 

3.3.2.1 Rådgivers perspektiv på ændringerne 

I december 2014 satte OECD deres høringsudkast i høring om action point 8, 9 og 10, således at 

offentligheden kunne komme med deres meninger om ændringerne i form af kommentarer. Disse 

kommentarer bliver anvendt i denne afhandling, således at ændringerne ses ud fra rådgivers per-

spektiv. Der er taget udgangspunkt i KPMG’s og Deloittes kommentarer. 

 

																																																								
36 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 17-20 
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3.3.2.1.1 Deloittes kommentarer 

Deloitte støtter generelt armslængdeprincippet, dog er Deloitte bekymret for, at nogle af forslagene 

i det nye TPG kapitel 1 bevæger sig væk fra armslængdeprincippet. Deloitte er bekymret for, at 

ændringen, der betyder, at skattemyndighederne skal ligge mere vægt på adfærden end kontrakten, 

kan blive udnyttet. De frygter, at skattemyndighederne dermed vil lave korrektioner oftere, end det 

er nødvendigt, da de har hjemmel til at udføre dem. Dette vil være uretfærdigt overfor selskaber, 

som ikke prøver at omgå skattereglerne. 

Deloitte mener ikke, at man skal se bort fra ufuldstændige kontrakter, kontrakter med tvetydige 

bestemmelser eller undladelser (som er uvæsentlige eller irrelevante). I praksis er det f.eks. meget 

sjældent, at der udarbejdes en fuldstændig kontrakt, da den er meget svær at udarbejde, og det er 

svært at have alle uforudsete problemstillinger med. Samtidig mener Deloitte også, at det kan være 

meget svært at overholde en fyldestgørende kontrakt i praksis, da kontrakter er juridisk bindende, 

hvilket kan påvirke koncernselskaberne langt udover skattelovgivningen. Med dette menes, at hvis 

en kontrakt bliver for specificeret, vil selskabet måske komme til at hæfte for forhold i f.eks. sel-

skabsloven. Derfor skal skattemyndighederne også være ekstra forsigtige og evt. tilbageholdende 

med at lave de foreslåede ændringer i kontrakten, hvis denne ikke stemmer overens med adfærden. 

Ændringerne skulle helst ikke gøre det mere besværligt at drive virksomhed, men derimod gøre det 

mere gennemsigtigt37. 

 

3.3.2.1.2 KPMG’s kommentarer 

KPMG støtter ideen om at revidere transfer pricing-retningslinjerne, men har generelt en kritisk 

tilgang til forslagene, som OECD kommer med i forhold til kontrakten. KPMG er ligesom Deloitte 

imod, at kontrakten kun skal være et udgangspunkt for at fastlægge den faktiske transaktion. De 

mener, at det nærmest inviterer skattemyndighederne til at se bort fra selskabernes egne aftaler. 

KPMG pointerer også, at fastsættelse af armslængdepriser er svært nok i forvejen, selv når alle par-

ter er enige om fordelingen af risici. I praksis vil det være endnu vanskeligere, hvis der er en grund-

læggende forskel i meningerne om, hvilken part der bærer risici, og dermed om, hvem der skal bære 

uventede omkostninger eller gevinster. Hermed mener KPMG, at de nye guidelines kan gøre det 

sværere i praksis at vurdere armslængdepriserne ud fra kontrakten eller adfærden. 

 

																																																								
37 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10: Revisions to chapter I of the Transfer Pricing Guidelines, 2015: 258-
274 
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KPMG stiller også spørgsmål til vejledningen om, hvordan de skal håndtere situationer, hvor den 

skattepligtige ikke overholder de kontraktlige vilkår. De mener, der skal være en mere konkret vej-

ledning end bare at beskrive, at man skal kigge på adfærden. I forhold til Deloittes holdninger er de 

enige i, at langt fra alle kontrakter er fuldstændige. KPMG mener, at det vil være svært for skatte-

myndigheden at finde de kontrakter, som OECD umiddelbart beskriver. KPMG mener derfor også, 

at skattemyndigheden skal finde de bedst mulige beviser, som forelå på tidspunktet for deres under-

søgelse. Her kan skattemyndighederne evt. få inspiration fra dokumentationen i TP38, således at 

skattemyndighederne har gjort alt, hvad de kan, før de ændrer transaktionen. 

 

Dermed ser både Deloitte og KPMG negativt på, at kontrakten kun skal være et udgangspunkt, da 

rådgiverne frygter, at skattemyndigheder måske har incitament til at anvende adfærden som grund-

lag, selvom kontrakten egentlig stemmer overens hermed. Dette kunne være i tilfælde, hvor kon-

trakten ikke indeholder alle forhold. I praksis burde kontrakten derimod være mere flydende, såle-

des at den ikke skal være alt for lang, men mere generel, så selskaberne ikke legalt kommer på afve-

je. 

 

På trods af at rådgiverne udtaler sig negativt om disse ændringer, har OECD valgt at fastholde deres 

synspunkt på kontraktforholdene. En af overvejelserne, som OECD måske har haft, er, at rådgiver-

nes negative syn på ændringer skyldes deres bekymring for at miste fremtidigt arbejde. OECD har 

dog forsøgt at imødekomme rådgivernes forslag ved at udvikle flere eksempler og gøre det mere 

detaljeret. Hovedårsagen til, at OECD har opretholdt TPG, er, at selve essensen af de nye retnings-

linjer er, at adfærden skal være afgørende for den faktiske transaktion. Skattemyndigheden skal 

dermed undersøge substansen i hver transaktion i stedet for kun at undersøge de interne aftaler. 

3.3.3 Funktionsanalyse 

I en transaktion mellem uafhængige parter vil de enkelte parter normalt kræve en kompensation for 

den funktion, de har - herunder de aktiver, som anvendes, og de risici som påtages. Dermed afspej-

les parternes funktioner, aktiver og risici i fastsættelsen af priser og vilkår. Da der som tidligere 

nævnt ofte er sammenfaldne interesser for afhængige parter, vil der ikke altid forlanges den samme 

kompensation i kontrollerede transaktioner. Hvis kompensationen er anderledes end den, uafhængi-

ge parter vil opnå, er det ikke i overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvorfor det er nød-

vendigt at udføre en funktionsanalyse. En funktionsanalyse har til formål at identificere de økono-
																																																								
38 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10... op. cit.., 2015: 539-543 
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miske funktioner, som de involverede parter udfører, de aktiver, som anvendes og overdrages, samt 

de risici, som parterne påtager sig i forbindelse med de enkelte transaktioner. Herved sikres det, at 

den fastsatte pris og vilkår er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

For at få en gennemgående analyse er det essentielt at opnå et dybdegående kendskab til koncernen 

og de enkelte selskaber. Skattemyndigheden skal eksempelvis forstå strukturen og organisationen, 

herunder hvordan selskaberne påvirker hinanden, samt kende deres strategier og risikofordeling, 

således at myndigheden kan forstå deres beslutningstagen. Derudover skal det også undersøges, 

hvilke kompetencer og kapacitet hvert enkelt selskab har, samt hvordan disse påvirker parternes 

realistiske alternativer. 

3.3.3.1 Sammenhængen mellem risiko og forventet afkast 

En væsentlig del af funktionsanalysen består i at fastlægge risici ved transaktionen. Et selskab vil 

ved en højere risiko også forvente et større afkast. Dermed vil de selskaber med størst risiko i en 

transaktion også skulle have den største profit herfra. De selskaber, som ikke har nogen risiko, da 

principalselskabet f.eks. træffer alle væsentlige beslutninger, skal dermed have en minimal profit og 

modtage en betaling fra principalselskabet. Principalselskabet er det selskab, som ejer alle væsentli-

ge aktiver, kontrollerer alle økonomiske risici og træffer alle væsentlige beslutninger. Nedenstående 

figur kan illustrere sammenhængen mellem risiko og forventet afkast for en produktionsaktivitet: 

 

 
Figur 3.2, Sammenhæng mellem risiko og afkast. Kilde: Egen tilvirkning 
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Som ovenstående figur viser, vil det forventede afkast stige i takt med, at selskabet anvender en 

mere decentraliseret model. De selskaber, som har en større indflydelse og udgør en beslutningsta-

gerfunktion, vil påtage sig en større risiko og forvente et større afkast. Jf. ovenstående figur ses det, 

at ved Research & Development er der en høj risiko, hvorved forventninger til afkastet er højt. Ek-

sempelvis vil en medicinalvirksomhed, som træffer beslutningerne selv, have høje omkostninger og 

høj risiko i de år, hvor de udvikler produktet. Risikoen ligger i usikkerheden om, hvorvidt produktet 

kan blive solgt, og om de kan få patent på produktet. Selskabet er villig til at tage den høje risiko, da 

afkastet kan blive højt, hvis de eventuelt får et patent. Dog kan selskabet også risikere, at produktet 

slet ikke bliver færdigudviklet. En anden faktor, som kan udledes fra figuren er, at risiko og kontrol 

følges ad. Des større kontrol og indflydelse selskabet har på beslutninger, des større risiko vil sel-

skabet også have. Eksempelvis vil en kontraktproducent være underlagt en mere centraliseret mo-

del-tilgang, da producenten blot producerer det, som den får beordret fra principalselskaber eller 

andre koncernselskaber. Dermed er kontraktproducentens risiko samt det forventede afkast lavt, da 

beslutningerne træffes af principalen. Denne sammenhæng mellem risiko og kontrol er en central 

del af funktionsanalysen, da placeringen af risici er med til at bestemme fastsættelsen af priser og 

vilkår. Da risici er af afgørende betydning for fastsættelsen af priser og vilkår, vil en funktionsana-

lyse være ufuldstændig, hvis ikke alle risici vurderes39. 

3.3.4 Risikoanalyse 

Ved en funktionsanalyse kan der opstå praktiske udfordringer i forhold til at identificere risici. Der-

for er der som noget nyt i TPG fra 2016 udarbejdet en udvidet guide til at lave en risikoanalyse. 

Den nye guide er et resultat af, at der med BEPS er sat mere fokus på, om resultatfordelingen er i 

overensstemmelse med den risiko og værdiskabelse, som de enkelte selskaber har. Hvor kapitel 1 

fra 2010 blot beskriver funktionsanalysen overordnet, beskriver den nuværende risikoanalyse nøje, 

hvordan risici skal analyseres i en ny 6-trins proces. Nedenfor ses de seks trin, som skal analyseres: 

																																																								
39 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 20-22 
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Figur 3.3, Risikoanalysens 6-trin. Kilde: Egen tilvirkning 

 

I forbindelse med den nye 6-trinsproces har OECD udarbejdet en opdeling af risici i finansiel og 

operationel risiko. Når en væsentlig risiko er forbundet med en investering, kræves det som noget 

nyt, at der skelnes mellem den finansielle risiko, som knytter sig til finansieringen af en aktivitet 

eller et aktiv, og den operationelle risiko, der knytter sig til de operationelle aktiviteter, som finan-

sieringen er brugt til. I de følgende afsnit vil risikoanalysens 6-trin blive analyseret. 

3.3.4.1 Trin 1: Identificering af væsentlige økonomiske risici 

For at kunne analysere risici i en kontrolleret transaktion, må de væsentlige økonomiske risici iden-

tificeres som det første. I forbindelse med transfer pricing defineres risiko som sandsynligheden for, 

at det realiserede resultat af en transaktion eller aktivitet afviger fra det forventede resultat. Ved at 

et selskab påtager sig risici, kan det således både have negative og positive effekter på dens profit. 

Hvis det realiserede resultat overstiger det forventede, vil det have en positiv effekt på profitten, og 

omvendt vil det have en negativ effekt på profitten, såfremt det realiserede resultat er mindre end 

det forventede. Der vil altid være en vis mængde af usikkerhed og risiko forbundet med de drifts-

mæssige handlinger og beslutninger, et selskab foretager, hvorfor selskabet må vælge de risici, som 

det vil påtage sig40. 

 

																																																								
40 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015:  25 
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Der er forskellige måder at kategorisere risici på, men overordnet set, skal usikkerheder ved selska-

bet overvejes, og hvilke risici der dermed kan være. I retningslinjerne er det beskrevet, hvilke om-

råder der kan være risici indenfor, og som derfor bør undersøges41: 

• Strategiske eller markedsmæssige risici 

• Infrastrukturelle eller operationelle risici 

• Økonomiske risici 

• Transaktionsrisici 

• Skadesrisici. 

3.3.4.2 Trin 2: Kontraktlig påtagelse af risiko 

Ligesom kontrakten er udgangspunktet for den overordnede fastlæggelse af transaktionen, er kon-

trakten også udgangspunktet for risikoanalysen og dermed fastlæggelsen af, hvilke parter der har 

påtaget sig risikoen. Det skal dog fremgå tydeligt af kontrakten, hvilke rettigheder og forpligtelser 

de enkelte parter påtager sig. Som tidligere nævnt, vil et selskab forvente et positivt afkast, når det 

påtager sig risiko. Dermed er det også gældende, at såfremt selskabet påtager sig en risiko jf. kon-

trakten, vil de også skulle have en del af det realiserede overskud, som udspringer fra den påtagede 

risiko. Tilsvarende skal koncernselskabet bære de omkostninger eller tab, der evt. er forbundet her-

med. Det afgørende er, hvem der faktisk styrer og har kontrol over en risiko, hvilket bestemmes ved 

hjælp af risikoanalysen42. 

3.3.4.3 Trin 3: Analyse af parternes funktioner i forhold til risici 

I tredje trin af risikoanalysen skal det analyseres, hvilke funktioner de enkelte parter i de koncern-

selskaber har i forhold til de identificerede væsentlige økonomiske risici. Figuren, som blev forkla-

ret i afsnit 3.3.3.1, illustrerede, at der var en betydelig sammenhæng mellem kontrol og risiko, hvor-

for det også er væsentligt på dette trin at fastlægge, hvem der udfører kontrol over risici og træffer 

væsentlige beslutninger. Ligeledes skal det analyseres, hvem som udfører funktioner vedrørende 

minimering af risici, hvem der har den finansielle kapacitet til at bære risikoen, og hvem der bærer 

resultaterne af risikoen43. Finansiel kapacitet betyder, at selskabet skal kunne bære de omkostnin-

ger, der kan opstå ved den risiko, som de påtager sig. Dette forudsætter, at transaktionen går dårligt, 

således at der sker et tab. 

 
																																																								
41 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 26-27 
42 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 28-29 
43 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 29 
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For at illustrere dette trin, forklares et eksempel fra OECD’s TPG 2016: 

Eksemplet omhandler selskab A, der har købt et aktiv, som udlejes til uafhængige parter. På trin 1 

af risikoanalysen er den økonomisk signifikante risiko identificeret som investeringen i aktivet, og 

hvorvidt der er efterspørgsel på dette aktiv. Ved næste trin viser det sig, at selskab A har en kontrakt 

med en afhængig part, selskab C, om at de skal levere serviceydelser ved udlejning af aktivet. I den 

juridiske kontrakt fremgår det ikke, hvem der har risikoen, og hvem der skal have resultatet heraf. 

Som beskrevet ovenfor er det ved analysens trin 3 nødvendigt at identificere de enkelte parters 

funktioner i forhold til aktivet. Det identificeres på trin 3, at et andet koncernselskab, selskab B, har 

besluttet, at aktivet skal købes. De har udført analyse af risikoen ved aktivet og vurderet investerin-

gen. Dog er det selskab C, der har truffet beslutninger om, hvordan aktivet skal benyttes og mar-

kedsføres, og derudover forhandler de kontraker med de uafhængige lejere. Ifølge kontrakten er 

selskab A ejeren af aktivet, men det er B og C, der kontrollerer risici ved aktivet og træffer alle be-

slutninger. Dette kan illustreres ved nedenstående figur. I dette tilfælde er det nødvendigt, at afgøre, 

hvem der har den reelle risiko ved aktivet og dermed er beslutningstager, for at kunne bestemme, 

hvem der er berettiget til at modtage afkastet for den påtagede risiko ved aktivet. Dette afgøres ved 

de næste trin i risikoanalysen44. 

 

 
Figur 3.4, Illustration af eksempel. Kilde: Egen tilvirkning 

3.3.4.4 Trin 4 og trin 5: Tolkning af oplysninger fra trin 1-3 og allokering af risiko 

På trin 4 skal den information, som er indsamlet i trin 1-3 fortolkes og bruges til at vurdere og fast-

lægge, om den faktiske adfærd mellem parterne stemmer overens med fordelingen af risici i kon-

trakten. Et vigtigt element i den forbindelse er at vurdere, om den part, som ifølge kontrakten har 

kontrol over risiko, også rent faktisk er den part, som udøver kontrollen. Ligeledes er det afgørende, 

at denne part har substans og dermed har den finansielle kapacitet til at bære risikoen45. Resultatet 

																																																								
44 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 30-31 
45 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 31 
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af denne vurdering er afgørende for den videre analyse, idet trin 5 omhandler allokering af risici. 

Dette indebærer, at såfremt det vurderes, at den part, som påtager sig risikoen ifølge kontrakten, 

ikke udøver kontrol over denne risiko og ikke har den finansielle kapacitet til at påtage sig denne 

risiko, da skal der ske en allokering af risikoen til den part, som rent faktisk udøver kontrol og har 

den finansielle kapacitet46. Hvis det derfor på trin 4 vurderes, at der er overensstemmelse mellem 

kontrakten og den faktiske adfærd - at den part som risikoen er allokeret til i kontrakten også udøver 

kontrol over risikoen og har den finansielle kapacitet - skal der ikke foretages nogen yderligere ana-

lyse. Trin 5 kan springes over, og man kan gå direkte videre til trin 6, som omhandler prisfastsættel-

se af transaktionen. 

 

Hvis det derimod vurderes, at der ikke er overensstemmelse mellem den faktiske adfærd og kon-

traktbetingelserne, vil det være parternes adfærd, som er afgørende. Dette betyder, at hvis det ek-

sempelvis fremgår af kontrakten, at en part udøver kontrol over en risiko, men dette ikke er tilfæl-

det, vil der skulle ske en allokering af risiko på trin 5 til den part, der udøver den faktiske kontrol. 

Der vil ligeledes skulle ske en allokering, hvis der er mangel på finansiel kapacitet. Såfremt analy-

sen viser, at der er flere, som udøver kontrol over en risiko, er det den part, som har påtaget sig risi-

koen i kontrakten, som skal anses som havende kontrollen, såfremt den finansielle kapacitet også er 

til stede. Hvis flere parter har påtaget sig kontrollen i kontrakten, skal begge parter anses som ha-

vende kontrol, såfremt de rent faktisk udøver kontrol47. 

3.3.4.5 Trin 6: Prisfastsættelse af den fastlagte transaktion 

Efter at have foretaget ovenstående analyse, skal transaktionen prisfastsættes ud fra de prisfastsæt-

telsesmetoder, som er beskrevet i TPG kapitel 2 og 3. Det er vigtigt, at de parter, som påtager sig 

risiko, modtager den største del af resultatet48. 

3.3.4.6 Sammenhængen mellem ”kontrol over risiko” og beslutningstagerfunktion 

En vigtig del af risikoanalysen består i at identificere, hvilke selskaber som kontrollerer en bestemt 

risiko, da det har en afgørende betydning for, hvorvidt selskabet er berettiget til overskud eller tab 

som følge af risikoen som beskrevet ovenfor. Derfor er det også nødvendigt at definere kontrol over 

risiko. Et selskab vil have kontrol over en risiko, såfremt det har evnen og kompetencen til at be-

slutte, om selskabet vil påtage sig en risikobærende mulighed samt evnen til at træffe beslutninger 

																																																								
46 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 33 
47 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 31-33 
48 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 35 
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om, hvordan og hvornår der skal reageres på risici, der kan være forbundet med denne mulighed. 

Såfremt et selskab har disse karakteristika, vil det have en beslutningstagerfunktion. Det kan ek-

sempelvis være, at der træffes beslutninger om at foretage investeringer eller udvikling af nye pro-

dukter49. For at et selskab har evnen og kompetencen til at træffe beslutninger, kræver det, at sel-

skabet har substans, dvs. at de nødvendige ressourcer er til stede. For eksempel er det nødvendigt, at 

principalen har uddannet ansatte, som har kompetencer til at træffe beslutninger om et givet områ-

de. Hvis et koncernselskab f.eks. beordrer en kontraktproducent til at producere 1000 lamper, skal 

principalen samtidig også kontrollere risici ved f.eks. at få en daglig rapportering eller have en mel-

lemleder til at sikre sig, at alting går efter planen. Principalen skal også sikre sig, at der er nok med-

arbejdere til at få transaktionen gennemført. Dermed skal beslutningstageren sikre sig, at medarbej-

derne kan bære risici og opgaven. Ifølge TPG er det selskabet, der er den ultimative beslutningsta-

ger over en risiko, som skal have et evt. afkast eller bære omkostningen af denne. Således er beslut-

ningstagerfunktionen en afgørende faktor for risikoallokeringen. 

3.3.4.7 Rådgiveres kritik af risiko og beslutninger 

Flere rådgivere kritiserer ovenstående aspekt af risikoanalysen, da de mener, at der er nogle udfor-

dringer ved dette i praksis. KPMG og Deloitte har udtalt sig om disse udfordringer. 

 

3.3.4.7.1 KPMG’s kommentarer 

I KPMG’s udtalelse om høringsudkastet til kapitel 1 beskriver de, hvordan de er bekymrede for, at 

OECD anser risiko som uadskillelig fra beslutningstagning. Derudover mener de, at ejerskabet af 

aktiver eller kapital har en for lille indflydelse på, hvordan risikoen allokeres50. En af årsagerne til 

denne bekymring, er for det første, at det i praksis ofte kan være svært at udskille resultatet fra en 

risiko. Ligeledes er det også svært at linke dette resultat til en bestemt beslutningstager. Ofte vil 

beslutninger i en multinational koncern nemlig blive truffet af flere forskellige selskaber i koncer-

nen, hvilket gør det svært at identificere, hvem der har kontrol over en risiko og dermed er den ul-

timative beslutningstager51. Et andet problem, som KPMG påpeger, er, at nogle hovedbeslutninger 

træffes af beslutningstagere, som ikke tilhører en bestemt del af koncernen, men som derimod er 

transportable. KPMG forklarer, at der eksempelvis kan være tale om en medicinalvirksomhed, hvor 

det er bestyrelsen, som beslutter at investere mange millioner i et nyt klinisk studie. Efterfølgende 

																																																								
49 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 23-24 
50 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10: Revisions... op. cit.., 2015: 524 
51 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10: Revisions... op. cit.., 2015: 535 
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er der flere forskellige selskaber i koncernen, som træffer afgørende beslutninger om, hvordan for-

skellige kliniske forsøg skal udføres. Det er altså bestyrelsen, som træffer hovedbeslutningen, men 

flere andre selskaber træffer også afgørende beslutninger, hvorfor det kan være kompliceret at be-

stemme, hvem der er beslutningstageren og derfor skal have afkastet af risikoen52. KPMG er altså 

skeptiske over for, at der er så stærk en sammenhæng mellem den, som træffer beslutninger, og den, 

som skal have afkastet fra beslutningen, da det ofte i praksis er svært at identificere, hvem der 

egentlig træffer beslutningen. På grund af de praktiske udfordringer, mener rådgiver altså, at andre 

faktorer såsom ejerskabet af aktiver også bør have indflydelse på risikofordelingen. 

 

3.3.4.7.2 Deloittes kommentarer 

I Deloittes kommentarer til forslaget beskriver de, at de er enige i, at det er vigtigt, at det er det sel-

skab, der har kontrol over risikoen, som også skal have afkastet heraf. Dog forklarer de også, at 

selskaber på det åbne marked ofte outsourcer risikoledelsesfunktioner. Ifølge Deloitte har selskabet, 

som har outsourcet denne risikoledelsesfunktion, alligevel kontrol med risikoen, idet de kan vælge 

at skifte én leverandør af risikostyringstjenester ud med en anden på det åbne marked. Sådanne si-

tuationer vil ifølge Deloitte ikke have en indflydelse på selskabets kontrol over risiko53. OECD me-

ner derimod, at der vil være en grænse for de beslutninger, som outsources. For eksempel kan en 

beslutningskompetence ikke outsources til et anden selskab, da selskabet dermed mister kontrollen 

over risikoen. Deloitte udtaler sig ikke yderligere om OECD’s forslag om, at kontrol over risiko 

skal spille en større rolle i forhold til resultatfordelingen. 

 

Ud fra Deloitte og KPMG’s kommentarer til høringsudkastet fremgår det, at begge parter er enige 

om, at OECD er gode til at opstille nogle retningslinjer, men at der i praksis kan opstå nogle pro-

blemer. Af KPMG’s kommentarer kan det udledes, at de er bekymrede for, at det i praksis kan være 

svært at bestemme, hvem der er konkret beslutningstager. Deloitte udtaler sig ikke om dette, men 

nævner, at der i praksis kan være mange, som outsourcer risiko ledelsesfunktionen. 

 

OECD har ikke ændret TPG på trods af ovenstående kritik. Dette kan skyldes, at det er helt essenti-

elt for risikoanalysen, fordeling af risici, samt resultatfordelingen, at der er et selskab, som er be-

																																																								
52 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10: Revisions... op. cit.., 2015: 531 
53 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10: Revisions... op. cit.., 2015: 277-278 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

37		
	

slutningstager. Ligeledes mener OECD, at der altid vil være en reel beslutningstager, som må være 

mulig at identificere. 

3.3.5 Koncernfinansieringens udvidede betydning 

I takt med at der er kommet mere fokus på, at parter kun skal aflønnes for den del af risikoen, de har 

kontrol over ved en transaktion, er der også kommet mere fokus på koncernfinansiering. Som be-

skrevet tidligere opdeles risici i finansielle og operationelle risici. Ofte vil der i en multinational 

koncern være én part, som finansierer aktiver eller omkostninger ved en transaktion, og en anden 

part, som anvender aktivet eller udfører funktionerne54. 

 

Hvis den finansierende part finansierer et aktiv eller omkostningerne ved en transaktion, og disse 

skal bruges eller udføres af andre koncernforbundne parter, vil aflønningen af finansieringen af-

hænge af, hvorvidt denne part har kontrol over risikoen. For at et selskab kan have kontrol over en 

finansiel risiko, kræver det, at de opfylder betingelserne for at have kontrol over en risiko. Disse 

betingelser er beskrevet i afsnit 3.3.4.6. Såfremt en part har ydet lån, men ikke har kontrol over risi-

koen vedrørende det finansierede aktiv, aktiviteten eller udlånsrisikoen, vil denne part blive afløn-

net med en risikofri forrentning af kapitalen. Når den finansierende part derimod har kontrol over 

udlånsrisikoen associeret med finansieringen, men ikke har kontrol over andre risici fordi selskabet 

ikke deltager i driftsaktiviteten, kan denne part forvente et risiko-justeret afkast af investeringen. 

Afkastet kan f.eks. bestemmes ud fra afkastet på en realistisk alternativ investering under samme 

økonomiske omstændigheder55. Såfremt et selskab både har den finansielle risiko, men også den 

operationelle risiko, ved den finansierede aktivitet eller aktiv, vil selskabet modtage en andel af det 

afkast som følger af den operationelle risiko. I de tilfælde, hvor en finansiering af en transaktion 

ikke anerkendes, fordi den finansielle belåning ikke er kommerciel rationel, vil gældsforholdet ikke 

blive anerkendt, og renten på lånet vil sættes til nul. Der er således tre typer af rentesatser, som an-

vendes i forbindelse med koncernfinansiering. Disse kan ses i nedenstående figur: 

 
Figur 3.5, Oversigt koncernfinansiering. Kilde: Egen tilvirkning 

																																																								
54 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 81 
55 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 81-82 
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OECD ville i forbindelse med BEPS-projektet reducerer betydningen af rentebetalinger til koncern-

selskaber. Ved at risikoen nu skal opdeles i finansiel og operationel risiko, sættes der mere fokus på, 

hvorvidt det finansierende selskab skal have en del af afkastet. OECD har forsøgt at begrænse kon-

cernfinansiering, ved at parterne kun får aflønning for den del af en transaktion, hvor de kontrollerer 

risiko. 

3.3.6 Produktet eller ydelsens karakteristika og egenskaber 

Forskelle i varers og ydelsers karakteristika vil ofte påvirke prisen på det åbne marked, hvorfor det 

også er relevant at fastlægge egenskaberne for produktet, når skattemyndigheden skal have kend-

skab til og bestemme sammenligneligheden af transaktioner. Der er forskellige egenskaber ved pro-

duktet eller ydelsen, som kan påvirke fastsættelsen af prisen. For varer bør der bl.a. undersøges dens 

fysiske karakteristik, kvalitet, udbuddets størrelse, varemærker m.m. Disse faktorer er tilsammen 

med til at bestemme prisen på en vare. Ofte vil selskaber, som har et kendt varemærke, og som er 

kendt for kvalitet, kunne tage en højere pris end selskaber uden kendte varemærker. Et eksempel på 

dette er, at Apple i mange år har kunne tage en højere pris for computere, tablets og mobiler, end de 

fleste konkurrenter på markedet, da de er kendt for deres varemærke, innovation og gode kvalitet. 

Apple har længe kørt denne strategi, men de har i de seneste år oplevet faldende efterspørgsel, da 

produkterne på markedet bliver mere og mere homogene56. 

 

Ved transaktioner der indeholder serviceydelser er det ofte de samme faktorer, som undersøges, 

men her bør der også tages stilling til varens omfang, da dette også vil have en indvirkning på pri-

sen. Fælles for alle varer og servicer er, at deres karakteristika kan være afgørende for fastsættelsen 

af priser og vilkår57. 

3.3.7 Økonomiske omstændigheder 

Ved skattemyndighedernes sammenligning af to transaktioner er det også nødvendigt at analysere 

markedsforholdene. Dette er for at sikre, at uafhængige parter og koncerner handler på samme mar-

kedsvilkår, da priser for samme vare eller service kan variere fra marked til marked. I forhold til 

forskellige markeder er der forskel på risiko, efterspørgsel og prisniveauer i f.eks. USA, Mellem-

østen, Norden og Tyrkiet. Eksempelvis vil en sko fra Nike, i Danmark, være et par hundrede kroner 

dyrere end f.eks. i USA. Der vil dermed være to forskellige priser i denne situation, selvom der er 
																																																								
56 Finans, Apples salg falder for første gang i 13 år, 2016 
57 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 35 
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handlet på armslængdevilkår, og dermed kan det være svært at sammenligne priser og evt. vilkår, 

når der handles forskellige steder i verden. En anden faktor, som kan være væsentlig at analysere, er 

konkurrencesituationen i markedet. Des mere konkurrence der er på et marked, des lavere vil prisen 

som regel være. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilken indvirkning konkurrencesituationen har 

på de analyserede transaktioner. En faktor, som ydermere kan være relevant at være opmærksom 

på, er, at selskaberne som sammenlignes skal være på samme stadie i en cyklus. F.eks. skal et ny-

startet selskab sammenlignes med et lignende nystartet selskab. Mere modne selskaber har som 

regel større omsætning med mindre vækst, hvorimod nystartede selskaber har en lavere omsætning 

med en højere vækstrate58. 

 

Hvis selskaberne, som skal sammenlignes, har faktorer, der ikke er ens, skal der foretages en kor-

rektion af disse afvigelser. Hvis disse korrektioner ikke kan foretages, er skattemyndighederne nød-

saget til at finde andre, mere sammenlignelige selskaber, da resultatet ellers ikke kan bruges til at 

fastsætte armslængdepriser eller -vilkår59. 

3.3.8 Forretningsstrategier 

For at skattemyndighederne kan få yderligere kendskab til en kontrolleret transaktion, samt for at 

kunne fastlægge sammenligneligheden af en sådan, må forskellige forretningsstrategier hos de in-

volverede parter undersøges. Et selskabs forretningsstrategi vil ofte påvirke dens fastsættelse af 

priser på varer og ydelser, og dermed kan en bestemt strategi medføre, at der fastsættes en pris, som 

normalt ikke vil være på armslængdevilkår. Eksempelvis vil et selskabs, som prøver at trænge ind 

på et nyt marked ofte fastsætte en lavere pris end den pris, andre selskaber, som allerede er på mar-

kedet, forlanger for sammenlignelige produkter. For at en sådan strategi er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet kræver det, at strategien kun anvendes kortsigtet. Med dette menes, at der må 

forventes en lavere profit på kort sigt efterfulgt af en højere profit på lang sigt som følge af den risi-

ko, selskabet påtager sig. Skattemyndighederne bør derfor analysere, hvad formålet med en forret-

ningsstrategi som denne er, hvordan det vil påvirke fastsættelsen af priser og vilkår, og om den på-

ståede forretningsstrategi er overholdt både på kort og lang sigt. Et andet vigtigt element, som bør 

undersøges, er, om et uafhængigt selskab, som handler på armslængdevilkår, ville være villig til at 

følge en lignende strategi og dermed miste noget profit på kort sigt60. For sammenlignelige produk-

																																																								
58 P. Kotler et. al. 2012: 558 
59 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 36-37 
60 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 37-38 
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ter og ydelser på sammenlignelige markeder kan der være forskel i pris alt efter, hvilken forret-

ningsstrategi selskabet har, hvorfor en analyse af den uafhængige og kontrollerede selskabs forret-

ningsstrategi er et vigtigt element i sammenlignelighedsanalysen. 

3.4 Anerkendelse af den faktiske transaktion 

Som beskrevet tidligere omhandler risikoanalysens trin 5 en allokering af risiko til den involverede 

part, som udøver mest kontrol over en risiko i en transaktion, og som har den finansielle kapacitet 

til at bære risikoen, samt de fornødne kompetencer til at træffe beslutninger omkring risikoen. Det, 

at skattemyndighederne kan foretage denne allokering, er en præcisering, som er blevet indført i 

forbindelse med de nye TPG fra 2016. Førhen var det første trin i forbindelse med anerkendelse af 

transaktionen, hvorimod det i TPG fra 2016 er indeholdt i risikoanalysen. 

 

Udover at allokere risikoen, kan skattemyndighederne nægte at anerkende den faktiske transaktion, 

hvis den ikke er økonomisk og forretningsmæssig rationel. Som tidligere nævnt har flere rådgivere 

vist stor bekymring for, om skattemyndighederne vil lave flere korrektioner end nødvendigt, da de 

har muligheden for det. OECD argumenterer derimod for, at skattemyndighederne ikke skal se bort 

fra eller erstatte den faktiske transaktion, medmindre der er usædvanlige forhold, som gør sig gæl-

dende. Ifølge OECD, vil skattemyndighederne umiddelbart kun gøre dette, når der ikke er nogen 

substans i transaktionen. OECD beskriver bl.a., at skattemyndighederne skal være meget sikre i 

deres sag, hvis de ikke anerkender en transaktionen. Det er derfor vigtigt, at der fokuseres på dette, 

da manglende anerkendelse af en transaktion kan lede til dobbeltbeskatning. 

 

Skattemyndighederne må ikke bare forkaste en kontrakt, fordi armslængdeprisen er for svær at 

identificere. Hvis transaktionen også kan ske mellem to uafhængige parter, under sammenlignelige 

forhold, så vil skattemyndighederne altid skulle anerkende den faktiske transaktion. 

Derudover står der også i TPG 2016, at selvom transaktionen ikke er sket mellem uafhængige par-

ter, betyder dette ikke, at transaktionen ikke skal anerkendes. Derimod skal skattemyndigheden fo-

kusere på de transaktioner, som uafhængige parter vil mene er rationelle (økonomisk og forret-

ningsmæssigt) og dermed vil foretage. En indikator for, at transaktionen er økonomisk rationel, kan 

være, at hvert selskab opnår et positivt resultat ved transaktionen før skat. På denne måde kan det 

elimineres, at det kun er koncernen, der samlet set har en fordel ved transaktionen. Denne tommel-

fingeregel skal analyseres før skat, da evt. skattebesparelser ved forskellige skattesatser her er eli-

mineret. 
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Når en transaktion skal anerkendes, består det vigtige i at undersøge, hvorvidt to uafhængige parter 

ville indgå en lignende aftale, hvis alle realistiske alternativer tages med. Skattemyndigheden kan 

altså ikke underkende transaktionen, hvis det er realistisk, at to uafhængige ville have indgået afta-

len, uanset om en sådan aftale har fundet sted førhen61. 

 

Såfremt den fastlagte kontrollerede transaktion ikke har noget økonomisk eller forretningsmæssigt 

formål, og denne ej heller kan prisfastsættes således at de koncernforbundne selskaber får en separat 

fordel ud af transaktionen, vil denne ikke kunne anerkendes. En samlet fordel for koncernen vil ikke 

kunne anerkendes, da det jf. separate entity-tilgangen er hvert enkelt selskab, som skal have en se-

parat fordel. Hvis en transaktion kun foretages pga. skattespekulation, og den ikke er forretnings-

mæssigt rationel, skal den ikke anerkendes. Eksempelvis vil en forretningsmæssig begrundelse væ-

re, at selskabet udvider sin markedsposition, eller vil spare nogle omkostninger62. 

 

Ved anerkendelse af en transaktion er et vigtigt element formålet for transaktionen. Hvis denne 

grundlæggende er økonomisk og rationel for selskaberne kan transaktionen sagtens godkendes, 

selvom der ikke findes en sammenlignelig transaktion. Det vigtige er, at transaktionen ville kunne 

forekomme mellem uafhængige parter, også selvom den ikke er forekommet førhen. Det er også 

vigtigt, at risici og selskaberne kan separeres, ellers kan fordelene ikke fordeles mellem parterne. 

3.5 Delkonklusionen 

I dette kapitel er TPG kapitel 1 fra 2016 blevet analyseret, med fokus på de relevante præciseringer. 

Det kan konkluderes, at rækkefølgen på sammenlignelighedsfaktorerne i sammenlignelighedsanaly-

sen er blevet ændret, således at der tages udgangspunkt i kontrakten, men det er den faktiske adfærd 

som er afgørende. En anden betydelig ændring er indførslen af 6-trins-risikoanalysen. I den forbin-

delse skelnes der mellem den finansielle risiko, som knytter sig til finansieringen af en investering, 

og den operationelle risiko, der knytter sig til de operationelle aktiviteter som finansieringen er 

brugt til. Risikoanalysen skal være med til at fastlægge, om resultatfordelingen i koncernen er i 

overensstemmelse med den risiko og værdiskabelse, som de enkelte selskaber har. Derudover stiller 

OECD krav til at selskabet, som påtager sig en risiko, har den finansielle kapacitet til at bære denne 

og ansatte til at træffe beslutninger omkring denne. OECD har forsøgt at begrænse koncernfinansie-

ring, og et selskab får kun et afkast, såfremt de har kontrol men en risiko. Undervejs er rådgiveres 

																																																								
61 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 39 
62 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 38-40 
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kommentarer til kapitlet blevet analyseret for at få deres perspektiv på præciseringerne, og det kan 

konkluderes, at Deloitte og KPMG generelt har den opfattelse, at det kan være svært at implemente-

re retningslinjerne i praksis. Derudover vil en kontrolleret transaktion kun blive anerkendt, hvis 

hvert selskab som indgår, har en fordel før skat. 
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4. TPG kapitel 6 – Immaterielle aktiver 
I dette kapitel vil OECD’s TPG kapitel 6 blive analyseret og diskuteret. OECD’s kapitel 6 omhand-

ler retningslinjer for selskabers behandling af kontrollerede transaktioner, som involverer immateri-

elle aktiver, således at disse anvendes eller overføres i overensstemmelse med armslængdepriser og 

-vilkår. Som led i OECD’s opdatering af guidelines for transfer pricing udkom der den 5. oktober 

2015 et opdateret kapitel 6 i rapporten Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, 

Actions 8-10. Ligesom for TPG kapitel 1 blev rapporten godkendt som en del af OECD’s TPG den 

23. maj 2016, og det opdaterede kapitel 6 skal erstatte retningslinjerne fra 201063. I TPG kapitel 6 

2016 har OECD implementeret action point 8. OECD modvirker BEPS ved b.la. at have opdateret 

definitionen af IP, således at definitionen er mere klar. Samtidig har de udviklet og tydeliggjort ret-

ningslinjerne, så det sikres, at profit fra anvendelsen eller overførslen af IP allokeres til de selska-

ber, som har risikoen og værdiskabelsen ved den økonomiske aktivitet fra aktivet. Ligeledes inde-

holder det opdaterede kapitel 6 regler for de IP, som er svære at værdiansætte (hard to value). 

 

For at fastlægge de gældende regler og retningslinjer for kontrollerede transaktioner, som omhand-

ler IP, tager dette kapitel udgangspunkt i de væsentligste aspekter af det nye TPG kapitel 6, samt 

relevante ændringer fra de gamle TPG 2010 kontra de nye TPG 2016. TPG kapitel 6 er opdelt i fire 

afsnit: Identificering af IP (A), ejerskab af IP (B) transaktioner som indeholder IP (C) og suppleren-

de vejledning til at anvende armslængdeprincippet ved IP (D). 

4.1 Identificering af immaterielle aktiver 

Ligesom for andre transaktioner imellem koncernselskaber skal priser og vilkår for transaktioner, 

som involverer anvendelse eller overførsel af immaterielle aktiver, fastsættes i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet. Principperne i TPG kapitel 1, 2 og 3 finder også anvendelse på transak-

tioner, som omhandler IP, men da det kan være relativt komplekst at bestemme armslængdepriser- 

og vilkår for IP, indeholder TPG kapitel 6 specifikke retningslinjer til at fastlægge dette område. En 

af årsagerne til at transaktioner, som omhandler IP er komplekse, er at det er svært at identificere 

sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, da immaterielle aktiver ofte er unikke. 

For at kunne bestemme armslængdepriser er det først og fremmest nødvendigt at fastlægge, hvor-

vidt transaktionen indeholder et immaterielt aktiv64. OECD’s opdaterede retningslinjer skal gøre det 

																																																								
63 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.2 
64 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 66 
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nemmere at identificere IP, hvorfor de har udarbejdet en opdateret definition af IP og kommer med 

eksempler på, hvilke aktiver der kan være immaterielle.  

4.1.1 Definition af immaterielle aktiver i OECD TPG kapitel 6 

Èt af OECD’s mål med BEPS-projektets action point 8 er at fastlægge en mere bred og klar defini-

tion af immaterielle aktiver for at forhindre BEPS-situationer. Årsagen til dette var, at definitionen i 

kapitel 6 fra 2010 var noget uklar og blot kom med forskellige eksempler på, hvad et immaterielt 

aktiv kunne være. Med denne definition kunne der opstå tvivl om, hvilke aktiver der skulle anses og 

behandles som et immaterielt aktiv. OECD ændrede derfor definitionen af IP i TPG 2016, således at 

denne blev mere tydelig og bred. For at illustrere forskellen på den nye og gamle definition fremgår 

disse af nedenstående figur: 

 
 

 

OECD beskriver i første afsnit af TPG kapitel 6, hvordan der kan opstå problemer i TP-analyser, 

hvis definitionen af IP enten er for smal eller for bred. Hvis definitionen er for smal, kan skatte-

myndigheder og selskaber argumentere for, at nogle IP vil ligge uden for definitionen og dermed vil 

blive anvendt eller overført uden nogen form for kompensation, selvom uafhængige parter ville 

have givet en kompensation i en sammenlignelig transaktion. Omvendt kan der argumenteres for, at 

hvis definitionen er for bred, vil anvendelsen eller overførslen af et aktiv i en transaktion mellem 

koncernforbundne selskaber blive kompenseret, selvom en sammenlignelig transaktion imellem 

uafhængige parter ikke bliver kompenseret. Med OECD’s ændrede definition af IP har de udarbej-

det en definition, som er mere bred end den forrige, men som hverken er for bred eller for snæver, 

Figur 4.1, Definition af immaterielle aktiver TPG 20101 og 2016. Kilde: Egen tilvirkning 
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og IP defineres nu, som aktiver der ikke er fysiske eller finansielle. Således kan flere aktiver falde 

ind under definitionen. Samtidig fremgår det af den opdaterede definition, at et aktiv defineres som 

et IP, såfremt anvendelse eller overførsel ville have været kompenseret, hvis det var sket mellem 

uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder65. Uafhængige parters definition af IP 

 spiller således også en større rolle end før. 

 

OECD beskriver, at der kan opstå problemer ved identificeringen af IP, såfremt den regnskabsmæs-

sige eller juridiske definition anvendes. Dette skyldes, at IP ofte ikke vil optræde, som et immateri-

elt aktiv, i et selskabs regnskab. Såfremt den regnskabsmæssige kvalifikation anvendes, kan det 

medføre, at større IP ikke identificeres, hvorfor fokus skal være på de vilkår, som uafhængige parter 

ville have anvendt66. 

4.1.2 Definition af immaterielle aktiver i dansk ret 

En overdragelse af immaterielle aktiver mellem koncernforbundne selskaber beskattes i dansk ret 

efter SL §§ 4-6 og LL § 2, hvilket betyder, at en kontrolleret transaktion skal være i overensstem-

melse med armslængdeprincippet. Derudover anvendes AL § 40 til at fastlægge betingelserne for de 

skattemæssige afskrivninger, som kan foretages, hvis et immaterielt aktiv overdrages67. AL § 40 

indeholder ligeledes den danske lovgivnings definition af IP. Derudover fremgår det, at immateriel-

le aktiver opdeles i goodwill, som er omfattet af AL § 40 stk. 1, og andre immaterielle aktiver, som 

er omfattet af AL § 40 stk. 2. 

 

AL § 40 stk. 2 indeholder ikke en udtømmende angivelse af, hvad der menes med andre immateriel-

le aktiver, hvilket følger af loven, hvori der står: ”Ved erhvervelsen af andre immaterielle aktiver 

såsom…”. Loven nævner herefter nogle udvalgte eksempler på IP. Andre immaterielle aktiver kan 

være særlige fremstillingsmetoder eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret, ret 

til mønster eller varemærker eller retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt. Da be-

stemmelsen ikke indeholder en udtømmende opregning af, hvilke IP der er omfattet af bestemmel-

sen, har AL § 40 et bredt anvendelsesområde68. 

																																																								
65 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 67 
66 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 67 
67 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.1 
68 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.1 
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4.1.3 Sammenhængen mellem den danske og OECD’s definition 

Som det fremgår af ovenstående definitioner, er både OECD’s og den danske definition relativ bred 

og har et vidt anvendelsesområde. Da Danmark er medlem af OECD, skal den danske definition af 

IP være i overensstemmelse med OECD’s gældende vejledninger, hvorfor SKAT har været nødsa-

get til at vurdere, om den danske definition i AL § 40 stemmer overens med den nye definition i 

TPG kapitel 6, eller om der skal foretages en ændring. Selvom OECD’s definition af IP er blevet 

mere bred end tidligere, har OECD og SKAT vurderet, at der i bestemmelsen kun er tale om en 

præcisering af definitionen fra 2010. SKAT har ikke ændret definitionen i AL § 40, da de har vur-

deret, at oplistningen af eksempler samt loven ikke er udtømmende, hvilket gør, at den nye definiti-

on i TPG kapitel 6 kan rummes i afskrivningsloven. Hvis AL § 40 havde været mere snæver, og der 

i AL § 40 stk. 2 ikke havde stået såsom, ville SKAT være nødt til at ændre loven, således at den er i 

overensstemmelse med OECD’s gældende vejledninger. Såfremt OECD og SKAT havde vurderet, 

at der var tale om en ny definition, skulle denne implementeres i dansk lovgivning, og ordlyden i 

AL § 40 skulle ligeledes have været ændret. Den danske definition i AL § 40 svarer altså til 

OECD’s definition af IP. 

4.1.4 Typer af immaterielle aktiver 

I de tidligere retningslinjer fra 2010 var der ikke definitioner på de forskellige typer af immaterielle 

aktiver. IP blev opdelt alt efter, om det var et trade-immaterielt aktiv eller et kommercielt immateri-

elt aktiv, hvoraf OECD udledte nogle eksempler på hver definition. 

Et kommercielt immaterielt aktiv omfattede f.eks. patent, knowhow, design m.m., hvorimod et tra-

de-immaterielt aktiv er et kommercielt immaterielt aktiv, som ikke er et markedsførings-immaterielt 

aktiv. Disse trade-IP kan f.eks. være aktiver, der er skabt igennem risikabel og omkostningskræ-

vende forskning og udvikling69. Definitionen af et markedsførings-IP er ændret siden 2010. Førhen 

omhandlede definitionen kun eksempler på, hvilke typer af IP der er markedsføringsaktiver, mens 

der i det nye kapitel både er en definition af markedsførings-IP samt eksempler herpå. Definitionens 

eksempler på typer af markedsførings-IP er ikke udtømmende70. Markedsførings-IP er aktiver, som 

relaterer sig til marketing-aktiviteter, som støtter den kommercielle brug af en vare eller service 

og/eller har en vigtig markedsføringsværdi for produktet. Opdelingen af IP gjorde det svært for 

skattemyndigheder i praksis, da det kunne være svært at skelne mellem de immaterielle aktiver, og 

der var meget få eksempler. 

																																																								
69 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 192 
70 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 69 
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OECD har derfor i TPG fra 2016 udarbejdet grundige definitioner og eksempler på otte typer af IP, 

som kan gøre klassificeringen nemmere. OECD har valgt at bibeholde den tidligere klassificering 

fra 2010 i det nye kapitel 6. De otte nye definitioner er en ikke-udtømmende liste, derfor kan IP, der 

ikke er oplistet her, stadig være omfattet af TP-reglerne. Definitionerne af IP er opremset i følgende 

tabel: 

 
Figur 4.2, Typer af immaterielle aktiver71. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Efter skattemyndigheder og selskaber har foretaget en analyse af, hvilken slags IP der er tale om, 

skal aktiverne vurderes i sammenhæng med sammenlignelighedsanalysen.  

																																																								
71 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 70-73 
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4.2 Ejerskab af immaterielle aktiver 

For at kunne bestemme armslængdebetingelser for anvendelsen eller overførslen af immaterielle 

aktiver er det, ligesom for andre kontrollerede transaktioner, nødvendigt at udarbejde en sammen-

lignelighedsanalyse. Kapitel 6 anvender tilsvarende analysemodeller som kapitel 1, hvorved prin-

cipperne i analyserne umiddelbart er de samme, men da IP er komplekse, er der brug for yderligere 

vejledning for anvendelse af TPG. Særligt kan det være svært at udføre en funktionsanalyse og be-

stemme, hvem der kontrollerer risici og skal have afkastet fra et aktiv, da der ofte er flere selskaber 

i koncernen, som udfører funktioner vedrørende det immaterielle aktiv. Dette afsnit vil derfor be-

handle, hvilke forhold selskaber og skattemyndigheder skal være opmærksomme på, når en funkti-

onsanalyse udarbejdes for IP. 

4.2.1 6-trins analyse for immaterielle aktiver 

I præciseringerne til OECD’s kapitel 6 om immaterielle aktiver, er der blevet indført en 6-trins ana-

lyse, som overordnet er den samme analyse, som 6-trins risikoanalysen i TPG kapitel 1. 6-trins ana-

lysen er en funktions- og risikoanalyse for IP og skal anvendes for at kunne fastlægge hvem der 

udfører funktioner og kontrollerer risici i forbindelse med det immaterielle aktiv, og dermed hvem 

der er berettiget til at få afkastet fra aktivet. Det afgørende er, at det også her skal vurderes, om den 

faktiske adfærd er i overensstemmelse med kontraktbetingelserne, da der ellers skal foretages en 

korrektion fra skattemyndighedernes side72. 

 

Som det er beskrevet i TPG kapitel 1, er der i funktionsanalysen særligt fokus på, at de selskaber, 

der udfører funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici, skal belønnes med et afkast. I forhold 

til IP er dette stadig gældende, og alle medlemmer af koncernen, som kontrollerer en risiko og har 

den finansielle kapacitet til at bære denne, skal således modtage kompensation herfor. Dog skal 

dette ses i relationen til, hvilke selskaber der udvikler, forbedrer, vedligeholder, beskytter og udnyt-

ter det immaterielle aktiv (udfører DEMPE-funktioner). DEMPE-funktioner gælder kun for IP, da 

der typisk vil være flere forskellige selskaber i koncernen, der udfører forskellige funktioner i for-

hold til aktivet. I forbindelse med opdateringen af TPG kapitel 6, er det blevet præciseret, at DEM-

PE-funktioner er afgørende for profitallokeringen og prisfastsættelsen. I den tidligere TPG-

vejledning, var disse funktioner kun benævnt som ”vigtige funktioner73”, og at ”vigtige funktioner” 

var afgørende for resultatfordelingen, men OECD har nu præciseret dette som DEMPE-funktioner. 

																																																								
72 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 74-75 
73 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 198 
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Dermed er det blevet tydeliggjort, at kontrol, beslutningstagerfunktioner og i den forbindelse sub-

stans i form af medarbejdere med relevant uddannelse, informationer og beslutningskompetence 

samt finansiel kapacitet er det afgørende element for resultatfordelingen. Dette er en konsekvens af 

indførelsen af den nye risikoanalyse i OECD TPG kapitel 1. En anden konsekvens af indførslen af 

risikoanalysen er, at det kræves, at risiko opdeles i finansiel og operationel risiko. Dette blev be-

skrevet i afhandlingens kapitel 3 om armslængdeprincippet, men er også gældende for IP. Det er 

derfor nødvendigt at bestemme, hvilke selskaber som udfører funktioner, anvender aktiver og påta-

ger sig risiko i forhold til DEMPE74. Dette skal nedenstående 6-trins analyse hjælpe med: 

 
Figur 4.3, 6-Trins analyse for immaterielle aktiver75. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Formålet med ovenstående analyse er at identificere, hvilke IP der er relevante og vigtige for kon-

cernen, samt hvilke risici der er forbundet hermed. Dermed minder den meget om den tidligere risi-

koanalyse i afhandlingens kapitel tre, men denne fokuserer mere på IP og DEMPE-funktionerne, 

hvorimod den anden model fokuserede mere generelt på risici. Dermed finder brugeren, med hjælp 

fra modellen, frem til armslængdepriser og -vilkår for en transaktion, som indeholder anvendelse 

eller overførsel af det immaterielle aktiv. I overensstemmelse med OECD TPG kapitel 1 er der mu-

lighed for, at transaktionen ikke kan anerkendes, hvis ovenstående seks trin ikke giver mening. Det-

te kan eksempelvis ske, hvis transaktionen ikke er i overensstemmelse med den faktiske adfærd, 

																																																								
74 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 77 
75 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.2 
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hvis en aktivitet overføres til et selskab, som ikke opfylder substanskravene, eller hvis der ikke kan 

findes sammenlignelige transaktioner.  

4.2.2 Den juridiske ejers ret til kompensation 

Retten til at anvende nogle IP kan være beskyttet i registreringssystemer, således at det kun er den 

juridiske ejer af aktivet, som må anvende dette. Eksempelvis gælder dette for patenter. Den registre-

rede ejer af sådanne IP har den eksklusive juridiske og kommercielle ret til at anvende disse samt 

retten til at forhindre andre i at anvende aktivet. Et juridisk ejerskab af et immaterielt aktiv er dog 

ikke ensbetydende med, at ejeren får hele afkastet fra dette aktiv. Jævnfør den nye risikomodel og 

armslængdeprincippet skal de selskaber i koncernen, der udfører funktioner, anvender aktiver og 

påtager sig risiko i forbindelse med DEMPE-funktionerne modtage kompensation herfor som be-

skrevet ovenfor. I praksis ses det også ofte, at selskaber er registreret som den juridiske ejer, fordi 

det er et landekrav. Dog afspejler det sjældent den reelle værdiskabelse i koncernen, hvorfor der må 

være fokus på dette. I forbindelse med det nye kapitel 6 er der derfor opsat en række krav for, hvor-

når den juridiske ejer har ret til kompensationen for IP. Disse vil blive gennemgået i det følgende 

afsnit76. 

4.2.3 Kompensation for udførelse af funktioner 

Hvis den juridiske ejer af det immaterielle aktiv skal modtage det fulde forventede afkast af IP, 

kræver det, at ejeren skal udføre alle funktioner, bidrage med alle aktiver, som bliver anvendt, og 

påtage sig alle risici i forbindelse med DEMPE-funktionerne. Såfremt den juridiske ejer opfylder 

disse krav, vil selskabet være den økonomiske ejer. For at kunne fastlægge om disse krav er til stede 

for den juridiske ejer, er det derfor essentielt at identificere, hvilke selskaber som udfører disse 

DEMPE-funktioner. 

 

I forbindelse med at skattemyndighederne analyserer koncernselskabernes udførsel af funktioner i 

forhold til IP, er det nødvendigt, at de ikke kun anvender kontrakten, da adfærden kan være ander-

ledes. I tilfælde hvor det ikke er den juridiske ejer, der udfører relevante funktioner, men derimod 

andre selskaber i koncernen, skal disse selskaber kompenseres for de funktioner, de udfører, som 

bidrager til værdien af det immaterielle aktiv. OECD forklarer, at det ikke er væsentligt at den juri-

diske ejer udfører alle DEMPE-funktionerne fysisk med eget personale. Ejeren kan i sidste ende 

stadig være berettiget til at beholde eller tilskrives en del af afkastet, såfremt den har kontrol over 

																																																								
76 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 75-76 
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den risiko der knytter sg til udførslen af DEMPE-funktionerne. Dette er relevant for en del større 

selskaber, da flere vælger at outsource dele af deres værdikæde til andre koncernselskaber, da det i 

praksis kan være problematisk, hvis den juridiske ejer selv skal stå for alle funktioner for at være 

berettiget til afkastet. Dette kan lade sig gøre såfremt selskabet stadig bevarer kontrollen over risi-

koen. For at kunne bevare kontrol over risikoen er det eksempelvis nødvendigt at føre kontrol med 

medarbejderne i det outsourcede selskab. Dette kan gøres igennem strenge retningslinjer og doku-

mentationskrav på det udførte arbejde, eller uanmeldte besøg f.eks. hver anden måned, således at 

selskabet fører kontrol med, at aftalte arbejdshandlinger bliver udført. Hvis funktioner outsources 

kan det give nogle udfordringer i forbindelse med at bestemme, hvem der varetager funktioner og 

dermed skal have afkastet. 

 

I forhold til immaterielle aktiver er der nogle funktioner, der skal kompenseres mere end andre. IP, 

som er selvudviklede eller erhvervede, og hvor selskabet kan udvikle videre på aktivet, kan have en 

større værdi. Hvis selskabet kan videreudvikle sit produkt og evt. lave en ny version hvert år, har 

det immaterielle aktiv en høj værdi. Eksempler på dette kunne være spil som The SIMS eller FIFA. 

 

Funktioner, der er særligt afgørende for størrelsen på kompensationen af selskaberne, er f.eks. de-

sign og kontrol af udviklingsaktiviteter, marketingskampagner, prioriteringen i selskabet (ledelse) 

og strategiske beslutninger m.m. Da der typisk er en række risici forbundet med disse funktioner, 

får selskaber en større kompensation, såfremt de udfører nogle af disse. Andre vigtige funktioner 

kan være beskyttelse af det immaterielle aktiv eller kvalitetskontrol, da det også kan have en væ-

sentlig effekt på værdien af aktivet. Såfremt den juridiske ejer påtager sig disse funktioner, vil det 

betyde, at den juridiske ejer i praksis vil have ret til kompensation. Da disse funktioner ofte indebæ-

rer, at selskabet udgør en beslutningstagerfunktion og dermed har kontrol over risiko (se afsnit 

3.3.4.6 for forklaring af, hvad en beslutningstagerfunktion udgør), vil de ikke kunne outsources til 

andre selskaber. Selskaber kan dermed outsource mindre strategiske funktioner, men ikke de strate-

giske beslutningerne77. Ifølge afhandlingens afsnit 3.3.4.7 om rådgivers kommentarer er det tyde-

ligt, at det i praksis kan se anderledes ud. Deloitte mener, f.eks. at det sagtens kan lade sig gøre at 

outsource ledelsesfunktioner. 

 

																																																								
77 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 78-80 
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OECD’s TPG er meget generelle i dette afsnit, da de beskriver, at visse funktioner kan have større 

påvirkning på kompensationens størrelse, men ikke hvordan skattemyndigheden f.eks. skal vurdere 

funktionerne. De kommer heller ikke med forslag til værktøjer til håndtering af de problemer, der 

kan opstå i praksis. Dermed vil nogle rådgivere mangle noget vejledning til, hvordan de skal hånd-

tere det i praksis. Selskabets udførsel af funktioner skal ses i forhold til aktiver og risici, således at 

skattemyndighederne kan vurdere, hvilke selskaber som har ret til en del af afkastet fra det immate-

rielle aktiv. 

4.2.4 Kompensation for anvendelse af aktiver  

Hvis den juridiske ejer skal have hele det forventede afkast fra et immaterielt aktiv, kræver det, at 

dette selskab stiller alle de nødvendige aktiver til rådighed i forhold til DEMPE-funktioner. Sådan-

ne aktiver kan eksempelvis være fysiske aktiver, finansiering eller IP, som bruges i forbindelse med 

forskning, udvikling eller marketing. Ofte vil der dog være et koncernselskab, som finansierer 

DEMPE-funktionerne forbundet med et immaterielt aktiv, mens andre koncernselskaber udfører 

alle de relevante funktioner forbundet med aktivet. Såfremt flere selskaber stiller aktiver til rådig-

hed, vil den juridiske ejer kun skulle have en del af det forventede afkast. Størrelsen på det afkast, et 

selskab får for at finansiere funktioner, som knytter sig til det IP, afhænger af, hvorvidt selskabet 

har kontrol med risici og udfører funktioner vedrørende det finansierede aktiv. Der er tre forskellige 

afkast på koncernlån, nemlig risiko justeret afkast, risikofri rente og ingen rente, hvilket er beskre-

vet i afhandlingens afsnit 3.3.5 om koncernfinansiering. 

 

Når et selskab skal yde finansiering til en investering, vil der være en vis risiko forbundet hermed, 

denne vil dog afhænge af det aktiv eller den transaktion, som finansieres. Ofte vil risikoen være 

højere, såfremt det selskab, der ydes lån til, har en dårlig kreditvurdering, og hvis investeringen der 

finansieres er risikofyldt. Når et selskab eksempelvis finansierer udviklingen af et immaterielt aktiv, 

er der en vis risiko forbundet hermed, da der er en usikkerhed omkring, hvilket afkast selskabet kan 

forvente. Beslutningen, om hvorvidt det er attraktivt at finansiere udviklingen af et aktiv, vil derfor 

afhænge af risici forbundet med projektet, samt det finansierede selskabs kreditvurdering. For at 

kunne fastlægge om en koncernfinansiering er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, er 

det nødvendigt at fastlægge sådanne forhold. Uafhængige parter vil eksempelvis ikke yde lån, så-

fremt der er en høj risiko forbundet med aktivet eller transaktionen, som skal finansieres. Koncern-

selskaber kan derimod have incitament til at yde lån til andre koncernselskaber, hvis koncernen har 

fælles interesser, selvom der er en høj risiko forbundet med investeringen, eller selskabet har en 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

53		
	

dårlig kreditvurdering. Når det skal bestemmes, hvilken kompensation et selskab som finansierer IP 

skal have, er det derudover vigtigt at fastlægge, hvad uafhængige parter ville have fået, hvis de hav-

de ydet samme finansiering78. 

4.2.5 Kompensation for påtagelse af risici 

For at skattemyndigheden kan analysere, hvem i koncernen der har ret til afkastet ved at påtage sig 

en risiko, henviser OECD til at risikoanalysens 6-trin følges med fokus på trin 1-5. I risikoanalysen 

for IP skal man særligt have fokus på følgende risici: 

 
Figur 4.4, Risici ved immaterielle aktiver. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Alle disse forskellige faktorer kan have en indflydelse på, hvor meget hvert selskab skal have i af-

kast, da en større risici skal belønnes med et større afkast. Hvis et selskab f.eks. bærer alle omkost-

ninger ved en udvikling, skal dette selskab belønnes højt, da de har den højeste risici, hvis projektet 

mislykkes. Som det er beskrevet i afhandlingens kapitel tre, er påtagelse af risiko, altså en væsentlig 

faktor for, hvorvidt et selskab har ret til et afkast fra en transaktion, som involverer IP. Ligesom 

med aktiver og funktioner skal risici ses i forhold til DEMPE-funktionerne, hvilket også er tydeligt i 

ovenstående figur. Hvis en negativ begivenhed indtræffer, vil det være det selskab, som har påtaget 

sig risikoen, som skal bære konsekvenserne heraf, hvorfor det også er nødvendigt, at selskabet har 

den finansielle kapacitet til at bære risikoen. Hvis den juridiske ejer ikke er den, som reelt påtager 

sig hele risikoen ved transaktionen, skal skattemyndigheder foretage en korrektion af risikoforde-

lingen til de, som påtager sig risiko i forbindelse med DEMPE-funktionerne79. 

 

 

																																																								
78 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 81-82 
79 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 82-83 
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Rådgiverne ser generelt negativt på OECD’s måde at håndtere risikoopdeling, da der ofte er scena-

rier, hvor det juridiske ejerskab er fordelt ud over flere datterselskaber, da de ofte udfører de opera-

tionelle opgaver, imens moderselskabet har al kontrol og risiko. Disse typer af problemstillinger 

forholder OECD sig ikke til, da OECD mener, at det godt kan lade sig gøre at opdele risici allige-

vel. Retningslinjerne er således svære at anvende for selskaber og skattemyndigheder i praksis, hvis 

selskaberne har komplekse strukturer. 

4.2.6 Hvordan fordeles afkast i forhold til funktioner, aktiver og risici i praksis? 

OECD kommer med en række eksempler på, hvordan skattemyndighederne og koncernerne kan 

udarbejde en funktions- og risikoanalyse i annekset til kapitel 6. I dette afsnit vil det mest relevante 

eksempel på, hvordan koncerner fordeler funktioner, risici og aktiver blive analyseret. Eksemplet 

omhandler moderselskabet Shuyona og dens datterselskab, Selskab S. Hele koncernen forhandler 

forbrugsvarer, og de prøver konstant at forbedre deres produkter igennem forskning og udvikling 

(R&D). Koncernen har to R&D-centre: ét, som moderselskabet styrer, og ét, som Selskab S styrer. 

R&D-centeret, som moderselskabet styrer, er det overordnede R&D-center, da det står for R&D for 

hele koncernen. Dermed står Shuyona R&D-centeret for at designe forskningsprogrammerne, ud-

vikle og kontrollere budgetter og træffer også beslutninger om, hvor denne forskning skal foretages, 

og centeret kontrollerer hele funktionen for koncernen. Hvis Selskab S’s R&D-center vil foretage 

ændringer til nogle af programmerne, skal de først have tilladelse af Shuyona R&D-centret. Derud-

over skal de rapportere til moderselskabet minimum én gang om måneden. I den juridiske kontrakt 

står der, at Shuyona bærer alle risici og omkostninger for selskab S’s R&D. Til gengæld vil alle IP, 

patenter m.m., som Selskab S opfinder, stå i Shuyona’s navn. Dette får Selskab S’s R&D-center en 

betaling for hver måned. 

 

Dette er et typisk eksempel på en koncern, hvor datterselskaberne foretager en stor del af DEMPE-

funktionerne, mens moderselskabet kontrollerer dem og samtidig bærer og kontrollerer risikoen ved 

dem. I en TP-analyse vil den juridiske ejer være Shuyona, da det både er dem, der står som ejer på 

patentet og i kontrakten. Derudover kontrollerer og leder Shuyona begge R&D-centre og udfører de 

vigtige funktioner i forbindelse hermed såsom budgetter, kontrol af Selskab S, design. Shuyona skal 

derfor modtage residualindtjeningen og har derfor adgang til en del af det eventuelle overskud fra 

de IP, som udvikles fra begge R&D-centre. Selskab S skal modtage en kompensation, for de funkti-

oner de har udført, de aktiver, de har anvendt, og de risici, de har påtaget sig fra Shuyona. 
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For at skattemyndigheden kan fastlægge, hvor stor en kompensation Selskab S skal have, skal myn-

digheden b.la. analysere personalet, ansættelsesaftaler, hvilken slags forskning de foretager sig, i 

hvilket omfang de ansatte kan træffe beslutninger m.m. Da Selskab S har minimale risici, skal de 

modtage en relativ lav kompensation. De skal kompenseres for de funktioner de udfører, men da 

Shuyona har kontrollen over risici og bestemmer det hele, vil deres bidrag bliver belønnet markant 

højere80. Dermed skal alle tre faktorer: funktioner, aktiver og risici vurderes i forhold til DEMPE-

funktionerne, da skattemyndigheden herigennem nemmere kan identificere transaktionen, og fast-

lægge hvem i koncernen der skal have et afkast af denne. 

4.2.7 Opdeling af forventet afkast og det faktiske afkast 

Da koncerner og skattemyndigheder ofte ikke er bekendt med det egentlige resultat af en transakti-

on, som omhandler immaterielle aktiver på transaktionstidspunktet, skal der ifølge OECD skelnes 

mellem den forventede (ex ante) og faktiske (ex post) indtjening: 

 
Figur 4.5, Illustrering af ex ante og ex post. Kilde: Egen tilvirkning 

 

OECD har opdelt indtjeningen i to dele, da det kan være svært at fastlægge den fremtidig indtje-

ning, da der altid vil være et vis skøn over dette. Når det skal fastlægges, hvordan koncernens sel-

skaber skal kompenseres for at udfører funktioner, anvende aktiver og påtage sig risici, vil det ofte 

være den forventede indtjening (ex ante) af transaktionen, som anvendes. Dette vil også gælde, når 

selskabernes kompensationen for at bidrage til DEMPE-funktioner skal bestemmes81. Den faktiske 

(ex post) indtjening, f.eks. ved at udnytte et immaterielt aktiv, kan afvige fra den forventede (ex 

ante), hvilket er meget normalt, da der altid kan opstå uforudsete begivenheder, der kan påvirke 

udfaldet. Derudover kan koncernen have udarbejdet fejlagtige analyser for fremtiden, hvor evt. risi-

																																																								
80 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 128-129 
81 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 76-77 
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ci er overset. Når det faktiske resultat er kendt, er det vigtigt at koncernen fordeler overskuddet eller 

underskuddet mellem de selskaber der udfører DEMPE-funktionerne, og i forhold til, hvem der har 

den faktiske risici82. Opdelingen af afkastet i ex ante og ex post er præciseret i TPG 2016 i forhold 

til de gamle TPG 2010, og vil yderligere blive gennemgået i afsnit 4.4.3 om HTVI. 

4.3 Transaktioner som indeholder immaterielle aktiver 

Udover at skattemyndigheden skal identificere det immaterielle aktiv og ejeren af det IP, herunder 

hvem som skal have afkastet fra det IP, skal transaktionen, som indeholder IP, også identificeres. I 

det nye TPG kapitel 6 afsnit C fra 2016 er der lavet nogle retningslinjer, som beskriver de transakti-

oner, som kan have relevans for TP-formål, og dermed også, hvilke forhold som skattemyndigheder 

skal være opmærksomme på i forbindelse med identificering af disse transaktioner. 

 

Der findes to typer af transaktioner som indeholder IP: 

 
Figur 4.6, Typer af transaktioner som indeholder IP83. Kilde: Egen tilvirkning 

4.3.1 Transaktioner som involverer overdragelse 

Immaterielle aktiver eller rettigheder til et IP kan overdrages på forskellige måder. Når en transakti-

on, som involverer IP skal vurderes, skal der ligesom for andre transaktioner tages udgangspunkt i 

kontrakten, selvom det er parternes adfærd, som er afgørende. En overdragelse af IP kan være en 

separat overdragelse, eller en kombination af flere aktiver. Såfremt der sker en samlet overførsel af 

en kombination af immaterielle aktiver eller rettighederne hertil, kan der opstå nogle problemer. For 

det første kan det være svært at identificere alle IP, som overdrages, hvis de overdrages samlet, da 

de nogle gange kan være meget integrerede og dermed svære at adskille. Hvis et varemærke ek-

																																																								
82 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 83-84 
83 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 88 
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sempelvis skal overdrages mellem koncernselskaber, vil der ofte være noget goodwill forbundet 

med varemærket, som er svær at identificere. Udfordringen består derfor i at identificere alle IP, 

som overdrages. Derudover vil nogle IP være mere værdifulde, såfremt de overdrages samlet, da de 

kan miste deres værdi, hvis de overdrages separat. Dette er f.eks. tilfældet for mange farmaceutiske 

produkter, da der ofte er knyttet flere IP til produktet, som er ubrugelige hver for sig. Såfremt dele 

af det IP overdrages, f.eks. en udviklingsdel, må det fastlægges, hvem som har udført funktioner, 

båret risici og afholdt omkostninger ved udviklingen af aktivet ud fra selskabets adfærd. 

 

Nogle gange overdrages IP sammen med materielle aktiver eller serviceydelser. Her må det igen 

fastlægges, hvilke IP der er blevet overdraget i forbindelse med serviceydelsen eller det materielle 

aktiv. Det immaterielle aktivs armslængdepris skal både fastsættes sammen med det materielle aktiv 

og alene. I praksis kan det dog nogle gange være svært at separere aktiverne, hvorfor det er nødven-

digt at se på partenes adfærd og fastlægge transaktionen herudfra. OECD lægger vægt på, at der ved 

fastlæggelsen af transaktionen skal tages højde for, hvordan uafhængige parter ville have fastsat 

priser og vilkår84. 

4.3.1.1 Beskatningen i forhold til gradvis og fuld overdragelse 

I nogle tilfælde vil et selskabs aktiviteter, som involverer IP, overdrages gradvist til koncernfor-

bundne selskaber. I den forbindelse skal koncernen og skattemyndigheden overveje, om aktiverne 

overdrages med skatteudløsende virkning, dvs. om der skal betales skat af overdragelsen i takt med, 

at aktivet overdrages. Da dette kan påvirke selskabets overskud, er det vigtigt at selskabet overvejer 

konsekvenserne af overdragelsen af aktiver, funktioner eller risici85. 

4.3.1.2 Hvornår bliver selskabet exitbeskattet? 

Der er to måder, et selskab kan blive pålagt exitbeskatning på ifølge SKAT. Først og fremmest vil 

der ske exit-beskatning, hvis selskabet flytter aktivitet ud af landet, således at den løbende indtje-

ning i Danmark ændres, eller hvis det danske selskab sælger et IP. Hvis det danske selskab ejer det 

immaterielle aktiv, kan en overdragelse af rettighederne til et andet selskab udløse en beskatning, da 

selskaber hermed har ”solgt” aktivet videre. Dette kunne f.eks. være overdragelse af adgangen til at 

videreudvikle produktet, overdragelse af forretningshemmeligheder eller overdragelse af en del af 

et varemærke m.m. En anden måde, et selskab kan blive pålagt exitbeskatning på, er, hvis selskabet 

																																																								
84 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 88-91 
85 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.2 
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ændrer fordelingen af funktioner og risici i koncernen, og det medfører, at der sker en ændring i den 

løbende indtjening i Danmark som følge af en overdragelse af et aktiv. Dette skal oplyses i selvan-

givelsen for det gældende indkomstår jf. SKL § 3B, stk.1 og i TP-dokumentationen jf. SKL § 3B, 

stk. 5. Hvis aktivet bliver i Danmark, selvom selskabet flytter risici og funktioner i koncernen, skal 

skattemyndigheden foretage en vurdering af aktivet i forhold til at fastsætte den efterfølgende ind-

tjening i Danmark. De selskaber, der har udført funktioner, påtaget sig risici og anvendt aktiver, 

skal fortsat kompenseres. Det er vigtigt for koncernen at foretage sig disse overvejelser, da større, 

multinationale koncerner hurtigt kan blive pålagt en exit-beskatning86. 

4.3.1.3 Exitbeskatnings relevans for kontrol af risici 

Exit-beskatning skal ses i forhold til de tidligere nævnte DEMPE-funktioner. Hvis et selskab udfø-

rer DEMPE-funktioner, men ikke har kontrol over risikoen, får selskabet et lavt afkast. Samtidig vil 

der i dette tilfælde ikke ske exit-beskatning, da det sjældent er dette selskab, som tager beslutnin-

gerne om, hvordan fordelingen i koncernen skal være. Til gengæld vil de selskaber, som har kontrol 

over risici og udfører DEMPE-funktioner og dermed får et større afkast af den faktiske indtjening, 

blive exitbeskattet. Dette vil ske, da selskabet har truffet beslutningen om, at deres aktiver skal ryk-

kes til f.eks. Holland, hvoraf der fremadrettet kan være en mindre indtjening i Danmark. Dermed er 

det meget relevant, at koncernen ved, hvilke selskaber der har kontrol og risici i koncernen, således 

at de også ved, hvem der evt. kan blive beskattet ved en overdragelse af et immaterielt aktiv. 

4.3.2 Transaktioner som involverer anvendelse 

I nogle tilfælde anvendes IP i forbindelse med kontrollerede transaktioner, men aktivet overdrages 

ikke. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis et koncernselskab producerer en vare og bruger patenter i 

den forbindelse for derefter at sælge denne varer til et andet koncernselskab. Det er vigtigt i sådanne 

transaktioner, at IP identificeres, da det har en påvirkning på armslængdepriser og -vilkår87. 

 

Ovenstående forhold skal sammen med retningslinjerne i TPG kapitel 1, 2 og 3 hjælpe med at iden-

tificere de aktuelle kontrollerede transaktioner som involverer IP. Det er vigtigt, at dette gøres i for-

hold til DEMPE-funktioner med fokus på ejerskab, kontrakt, adfærd og kontrol over risici. 

																																																								
86 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.2 
87 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 91-92 
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4.4 Yderligere retningslinjer til at bestemme armslængdebetingelser for immaterielle aktiver 

Da nogle transaktioner kan indeholde immaterielle aktiver, som det er komplekst at fastlægge arms-

længdebetingelser for, indeholder afsnit D i TPG kapitel 6 yderligere retningslinjer til at fastlægge 

armslængdepriser og -vilkår for IP. Her fremstiller OECD bl.a. en supplerende værdiansættelses-

model, til når én af de traditionelle TP-værdiansættelsesmetoder ikke kan anvendes.  

4.4.1 Yderligere vejledning til sammenlignelighedsanalysen 

Når de faktiske transaktioner er identificeret, skal der udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse i 

overensstemmelse med TPG kapitel 1. Da immaterielle aktiver ofte er unikke, kan det give udfor-

dringer, når en sammenlignelighedsanalyse skal foretages. Nedenfor vil der være en ikke udtøm-

mende liste på faktorer, som kan være vigtige at identificere i en sammenlignelighedsanalyse af IP: 

 
Figur 4.7, Faktorer til sammenlignelighedsanalyse for IP. Kilde: Egen tilvirkning 

 

En vurdering og identifikation af ovenstående faktorer skal hjælpe koncernselskaber og skattemyn-

digheder med at fastlægge sammenlignelige transaktioner og til at fastsætte armslængdepriser- og 

vilkår. Derudover skal det hjælpe skattemyndighederne i at vurdere, om den af koncernen fastsatte 

pris er i overensstemmelse med armslængdeprincippet88. 

4.4.2 Værdiansættelse af immaterielle aktiver  

Ligesom i det gamle kapitel 6 fra 2010 erkender OECD i de nye TPG fra 2016, at det er svært at 

værdiansætte immaterielle aktiver, men hvor kapitlet fra 2010 blot beskriver, hvilke af de fem vær-

																																																								
88 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 93-96 
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diansættelsesmetoder som kan anvendes ved værdiansættelse af IP, indeholder kapitel 6 fra 2016 en 

mere dybdegående supplerende vejledning til, hvordan IP værdiansættes. 

 

Generelt kommer TPG kapitel 6 fra 2016 med en tydeligere vejledning til, hvilke overvejelser sel-

skaber og skattemyndigheder skal gøre sig, når de skal vælge den mest optimale værdiansættelses-

model. De fem TP-værdiansættelsesmetoder, som beskrives i TPG kapitel 2, finder som udgangs-

punkt også anvendelse på transaktioner, som involverer IP. I den forbindelse forklarer OECD, at det 

er nødvendigt for at kunne fastlægge, hvilken værdiansættelsesmetode som skal anvendes, at vurde-

re karakteristika ved det immaterielle aktiv, som skal værdiansættes. Det er desuden nødvendigt at 

vurdere, sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter til rådighed, og om de fem TP-

værdiansættelsesmetoder kan anvendes. Derudover er det vigtigt, at den metode, som vælges, med-

tager alle de faktorer, som er væsentlige for værdiskabelsen. Ofte er det ikke muligt at anvende dis-

se modeller, da der ikke er sammenlignelige transaktioner eller IP til rådighed, hvorfor koncernen 

må supplere med en NPV-værdiansættelsesmodel89. 

 

Koncerner skal anvende de traditionelle TP-metoder når det er muligt. OECD beskriver, at ud af de 

fem TP-metoder er CUP-metoden og Profit-Split-metoden mest brugbare i forhold til værdiansæt-

telse af transaktioner, som involverer IP. CUP-metoden kræver, at pålidelige, sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige parter kan identificeres, hvorimod Profit-Split-metoden kan an-

vendes uden sammenlignelige transaktioner er til rådighed, men her er der andre begrænsninger, 

som er beskrevet i TPG. OECD kommer med en udvidet vejledning til, hvordan selskaber og skat-

temyndigheder kan anvende de to metoder til at værdiansætte immaterielle aktiver eller rettighe-

der90. 

 

OECD erkender i den forbindelse, at der ofte ikke kan identificeres sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige parter, enten på grund af det immaterielle aktivs unikke karakteristika, eller 

fordi det kun overdrages i koncerner. Hvor de hidtil blot har anerkendt, at det er svært at værdian-

sætte IP, erkender de i det nye TPG kapitel 6, at det i nogle tilfælde ikke vil være optimalt at anven-

de én af de fem transfer pricing-værdiansættelsesmetoder, hvorfor andre værdiansættelsesmetoder 

må anvendes. I TPG kapitel 6 er der derfor som noget nyt et afsnit om brugen af andre værdiansæt-

																																																								
89 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 97-98 
90 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 99-102 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

61		
	

telsesmetoder, og OECD beskriver, at det særligt er NPV-metoden, som er brugbar til at værdian-

sætte armslængdepriser for IP, hvor der ikke findes sammenlignelige transaktioner. Ved denne me-

tode beregnes den diskonterede værdi af fremtidige indkomststrømme eller cash flows ved udnyttel-

sen af det IP. OECD beskriver ligeledes, at der findes flere varianter af værdiansættelsesmodeller, 

som er baseret på den diskonterede værdi af fremtidige cash flows fra udnyttelsen af det immateriel-

le aktiv. Såfremt andre værdiansættelsesmetoder benyttes til at fastsætte armslængdepriser for IP, er 

det vigtigt, at dette gøres i overensstemmelse med armslængdeprincippet og retningslinjerne i TPG. 

Eksempelvis vil der ofte bruges andre antagelser og forudsætninger ved en regnskabsmæssig værdi-

ansættelse af et immaterielt aktiv end i forbindelse med TP. For at kunne bruge NPV-metoden er 

det altså essentielt, at antagelser og forudsætninger fastlægges med formålet om at bestemme en 

transfer pricing-værdi, og at denne er i overensstemmelse med den pris, uafhængige parter vil an-

vende. For at sikre at en armslængdepris findes, skal der tages hensyn til begge parters perspektiv 

ved værdiansættelsen91. I SKAT’s juridiske vejledning omtales det, at der skal findes én pris, hvor 

der er taget højde for både køber og sælgers interesser. Prisen skal fastsættes i enighed mellem par-

terne, og koncernen skal dermed kun udarbejde én beregning i stedet for to92. 

 

OECD anerkender dog også, at der er nogle ulemper ved at bruge NPV-værdiansættelsesmetoden. 

Den estimerede værdi kan være meget usikker, da små ændringer i de fastsatte antagelser eller pa-

rametre, som indgår i modellen, kan have en stor indflydelse på værdien af det immaterielle aktiv. 

Eksempelvis kan en lille ændring i diskonteringsrenten eller terminalværdien påvirke værdien af 

aktivet markant. Ligeledes skal de projekterede, fremtidige indtægtsstrømme eller cash flows ved 

udnyttelsen af aktivet over dets resterende levetid estimeres. Der kan være mange faktorer, som 

påvirker et aktivs levetid, og disse kan være svære at identificere. Ofte vil der også være nogle 

uforudsete faktorer, som spiller ind, eksempelvis ændring i teknologi m.m. Der er således en række 

usikkerheder omkring den estimerede værdi, såfremt NPV-metoden anvendes, men OECD mener, 

at det er den mest pålidelige transfer pricing-metode, når der ikke er nogle sammenlignelige trans-

aktioner mellem uafhængige parter. 

 

På grund af vigtigheden af de underliggende antagelser og værdiansættelsesparametre skal selska-

ber og skattemyndigheder kunne dokumentere, hvordan disse er fastsat, hvis NPV-metoden anven-

																																																								
91 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 102-103 
92 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.4 
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des til at fastsætte armslængdepriser. Ligeledes er det en god ide, hvis selskaber i deres TP-

dokumentation udarbejder følsomhedsanalyser, således at det kan analyseres, hvilken indflydelse 

det vil have på prisen, hvis nogle faktorer ændres i værdiansættelsesmodellen93. 

 

Det kan diskuteres, om OECD har indført en sjette værdiansættelsesmodel, som gælder for IP. Der 

kan argumenteres for, at der ikke er tale om en ”ny” model, da NPV-modeller har været brugt i 

mange år i praksis til værdiansættelser af andre aktiver. Bl.a. er det den model, som oftest bruges, 

når selskaber skal værdiansættes94. Omvendt er det første gang modellen omtales i TPG, hvorfor 

der kan argumenteres for, at der er tale om en ny og sjette værdiansættelsesmodel for IP. OECD 

omtaler ikke selv modellen som én af de fem værdiansættelsesmodeller eller som en sjette værdian-

sættelsesmodel, men ser den som en supplerende model, hvis CUP-metoden f.eks. ikke kan anven-

des. Ligeledes ser OECD NPV-metoden som en præcisering i forhold til TPG kapitel 6 fra 2010. 

Havde OECD anset modellen som den sjette værdiansættelsesmodel, og dermed som en ny værdi-

ansættelsesmodel, havde der ikke været tale om en præcisering af TPG. Det må derfor antages, at 

den indtil videre blot har karakter af en supplerende model, men at den måske i fremtiden vil blive 

anset som den sjette TP model. 

4.4.3 Hard to value immaterielle aktiver 

I forbindelse med implementeringen af BEPS-projektets action point 8 i de nye TPG fra 2016 blev 

afsnit D i TPG kapitel 6 udvidet med retningslinjer for immaterielle aktiver, som er svære at værdi-

ansætte (HTVI). Dette er den største ændring, der blev udarbejdet i de nye TPG. OECD’s formål 

med dette punkt er at udvikle TP-regler, som omhandler værdiansættelse af IP, som er svære at 

værdiansætte på transaktionstidspunktet, da de indeholder en stor grad af usikkerhed. Eksempelvis 

kan det være svært at fastsætte armslængdepriser og –vilkår, når et koncernselskab overdrager et 

immaterielt aktiv på et tidligt stadie i udviklingsfasen, da den reelle pris for aktivet på dette tids-

punkt ofte vil være ukendt. OECD har lavet en definition af, hvilke immaterielle aktiver eller ret-

tigheder til immaterielle aktiver, som er et HTVI. Det er immaterielle aktiver eller rettigheder til 

immaterielle aktiver, som overføres mellem koncernforbundne selskaber, og hvor der på tidspunk-

tet, hvor transaktionen indgås: 

- ikke findes nogle pålidelige sammenlignelige immaterielle aktiver 

																																																								
93 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 103-107 
94 Plenborg et. al., 2012: 216 
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- ikke er nogle pålidelige projekterede fremtidige cash flows eller forventet indkomst fra det 

overførte immaterielle aktiv, eller hvor antagelserne til brug for værdiansættelse af det im-

materielle aktiv er meget usikre, hvilket gør det svært at forudsige ”the level of ultimate 

success”95. 

 

Det er dermed aktiver, hvor der er en stor usikkerhed forbundet hermed. De to ovennævnte punkter 

er ellers normalt de forudsætninger, der skal være tilstede for at kunne lave en sammenligneligheds-

analyse. Enten vil der være eksterne, sammenlignelige transaktioner eller tilstrækkelige og trovær-

dige interne dokumenter fra koncernen såsom budgetter med forudsætninger eller referater fra for-

skellige vigtige møder til rådighed. Når der ikke er nogen eksterne informationer til rådighed, er det 

ikke muligt at lave en sammenlignelighedsanalyse. Samtidig vil de interne oplysninger altid være 

mere usikre end de eksterne, og når der kun er interne dokumenter til rådighed, vil der være en vis 

usikkerhed ved værdiansættelsen. Dette er også årsagen til, at SKAT i nogle tilfælde kan bruge ex 

post-resultatet til at allokere overskuddet, da det forventede afkast kan blive for usikkert. Dette vil 

blive diskuteret mere detaljeret nedenfor. OECD kommer med en række eksempler på HTVI og de 

særlige karakteristika herved. Dette er blot eksempler og indeholder ikke en udtømmende liste.

 
Figur 4.8, Karakteristika ved HTVI. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Såfremt et immaterielt aktiv opfylder definitionen for et HTVI og samtidig udviser mindst ét af 

ovenstående karakteristika, vil der være tale om et HTVI96. 

 

																																																								
95 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 110 
96 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 110 
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Problemet med HTVI er, at det kan være svært for skattemyndigheder at vurdere, om transaktionen 

er i overensstemmelse med armslængdeprincippet på transaktionstidspunktet. I de fleste tilfælde vil 

udviklinger og begivenheder, som kan påvirke aktivet, være knyttet til det forretningsmæssige mil-

jø, hvor aktivet udvikles eller udnyttes. For at kunne vurdere, hvilke udviklinger og begivenheder 

som kan påvirke prisen på aktivet, er det derfor en nødvendighed at skattemyndigheder har en dyb-

degående forretningsmæssig indsigt. Dette er dog sjældent tilfældet, da der for HTVI kan være be-

grænset eller ingen ekstern information til rådighed for skattemyndigheder. Derimod har koncern-

selskabet ofte en dybdegående, forrentningsmæssig indsigt, og der opstår dermed asymmetri i den 

information, koncernselskabet og skattemyndighederne har til rådighed97. 

 

Selskaberne har mulighed for selv at kontakte skattemyndigheden, hvis de på et senere tidspunkt 

finder ud af, at deres forudsætninger for prisfastsættelsen var forkerte pga. manglende informationer 

og usikkerheder om fremtiden. Selskabet kan fremsende en genoptagelsesanmodning til skattemyn-

digheden, hvilket er et brev, hvori selskabet anmoder om at ændre skatteansættelsen. Ofte vil sel-

skaber kun tage initiativ til dette, hvis det er til deres egen fordel. Det har medført, at OECD har 

givet skattemyndigheder mulighed for at foretage en efterfølgende korrektion af en værdiansættelse, 

som et koncernselskab har udarbejdet for et HTVI. Skattemyndigheder kan således i senere ind-

komstår anvende de faktiske resultater (ex post) til at indkomstregulere værdien af HTVI. Såfremt 

der er forskelle mellem ex ante-forventninger og ex post-resultater, som ikke er på grund af uforud-

sete begivenheder eller udviklinger, kan forskellene indikere, at der har været relevante begivenhe-

der eller udviklinger, som koncernselskaberne ikke har taget højde for i deres prisfastsættelse på 

transaktionstidspunktet. Som følge heraf er skattemyndigheder berettiget til at ændre i den fastsatte 

pris, således at den bringes i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I de tilfælde hvor skat-

temyndigheder kan bekræfte pålideligheden af den information, som er blevet anvendt til ex ante-

prisfastsættelsen, skal der ikke foretages nogen korrektioner. Ligeledes gælder der fire undtagelses-

situationer, hvor skattemyndigheder ikke må anvende de faktiske resultater til at fastsætte en prisju-

stering: 

 

1) Det forudsætter, at skatteyder leverer: 

A) Detaljeret information omkring ex ante-budgetteringen, som er anvendt på tidspunktet, 

hvor det IP er overdraget og værdiansættelsen er foretaget, herunder hvordan risiko er 

																																																								
97 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 109 
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medtaget i prisfastsættelsen. Derudover skal selskabets overvejelser omkring forudsige-

lige begivenheder og andre risici med, samt sandsynligheden for deres indtræden, og 

B) pålidelig dokumentation for, at forskellen mellem de oprindelige budgettal og de fakti-

ske resultater er grundet af en helt uforudsigelig udvikling eller begivenheder, hvilket er 

indtruffet efter fastsættelsen af prisen, og som koncernselskabet ikke kunne have været 

bekendt med på tidspunktet, hvor prisen blev fastsat. Det kan også være, at forudsigelige 

begivenheder er indtruffet og at sandsynligheden for, at disse begivenheder ville indtræf-

fe, ikke var over- eller undervurderet på tidspunktet for værdiansættelsen. 

2) Overdragelsen af aktivet er omfattet af en bilateral eller multilateral Advanced Pricing Ag-

reement (APA) mellem overdragelsesland og modtagerland. 

3) Det faktiske resultat vil ikke øge eller reducere HTVI værdiansættelsen med mere end 20 %. 

4) Aktivet har været udnyttet kommercielt i en periode på fem år med salg til uafhængige, uden 

at afvigelsen mellem budgettal og faktiske resultater er større end 20 %98. 

 

Som det fremgår af den første undtagelsessituation stilles der i punkt A) krav til, at selskaberne skal 

dokumentere, hvordan prisen for en transaktion er fastsat. Dette er er i overensstemmelse med de 

normale dokumentationskrav for kontrollerede transaktioner99. For HTVI udvides TP-

dokumentationspligten med punkt B), som stiller krav til, at selskaberne kan dokumentere, at for-

skellen mellem ex post og ex ante skyldes uforudsigelige udviklinger eller begivenheder100. OECD 

forklarer, at såfremt resultatet af et salg (ex post) er højere end det forventede salg (ex ante), skal 

der ikke foretages nogen korrektion, hvis dette er et resultat af en uventet begivenhed som f.eks. en 

naturkatastrofe, som var klart uforudsigelig, på det tidspunkt transaktionen blev værdiansat. OECD 

anerkender altså, at selskaber ikke kan forudsige alle faktorer, men samtidig sætter de strenge krav 

til, at der skal være tale om forhold, som er klart uforudsigelige, før at skattemyndighederne skal 

anerkende en transaktion som værende i overensstemmelse med armslængdeprincippet101. Flere 

rådgivere har kritiseret dette aspekt af de nye retningslinjer, hvilket vil blive diskuteret i det følgen-

de afsnit. 

																																																								
98 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 110-111 
99 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.13.1 
100 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.13.1.2.4.1 
101 OECD, Aligning Transfer Pricing... op. cit.., 2015: 112 
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4.4.4 Rådgivers kommentarer til HTVI 

I dette afsnit vil udgangspunktet være OECD’s høringssvar fra juni 2015 ligesom i tidligere afsnit, 

dog med en udvidelse af Deloittes egen publikation om HTVI fra november 2015 og et andet hø-

ringssvar fra KPMG fra juni 2015. 

 

4.4.4.1 Deloittes kommentarer  

I høringssvaret til OECD er Deloitte enig med OECD i, at det er vanskeligt for skattemyndigheder-

ne at afgøre, hvorvidt koncernens ex ante-budgetteringer og -analyser er tilstrækkeligt pålidelige og 

robuste, således at analyserne er korrekte. Samtidig er de dog bekymrede for, at en hvilken som 

helst særlig omstændighed ender med at være en ex post-genberegning af prisfastsættelsen, således 

at skattemyndigheden for ofte vil lave en korrektion af HTVI. Der vil altid være en vis usikkerhed, 

når fremtiden skal budgetteres, hvorfor Deloitte er bekymrede for, at der måske for ofte vil være 

forskel mellem ex ante-forventninger og ex post-resultater. Deloitte er også meget kritiske over, at 

makroøkonomiske faktorer som f.eks. renteudsving, valutaudsving, inflation m.m. samt andre begi-

venheder, som er uden for koncernens kontrol, kan ændre transaktionen. Ifølge Deloittes fortolk-

ning af OECD’s TPG vil sådanne faktorer eller begivenheder ikke være tilstrækkelige til, at skatte-

myndighederne accepterer forskellen mellem ex ante og ex post. Samtidig kritiserer de, at der skal 

være tale om naturkatastrofelignende begivenheder for at et selskab undgår skattemyndighedernes 

korrektion af transaktionen. Dermed vil det være meget svært i praksis at udarbejde en analyse, som 

indeholder alle risici, da koncernen sjældent vil kunne opfange dem alle. Ifølge Deloitte vil uaf-

hængige parter acceptere disse risici eller have udarbejdet en prisreguleringsmulighed, hvorfor skat-

temyndighederne også burde acceptere samme risici for koncerner. Koncernen vil have meget svært 

ved at udarbejde disse analyser, og i nogle tilfælde vil det slet ikke kunne lade sig gøre. OECD har 

ikke imødekommet denne kritik fra Deloitte, og koncernen kan fortsat kun undgå en korrektion, 

hvis det er grundet naturkatastrofer eller andre ekstreme forhold. Dermed vil der stadig være en 

risiko for, at skattemyndigheden laver for mange korrektioner især ved mindre udsving i makro-

økonomiske faktorer. 

 

Deloitte er dog enige i, at nogle af de nuværende analyser for IP ikke indeholder tilstrækkelig in-

formationen. I disse tilfælde skal skattemyndighederne have mulighed for at forkaste måden, hvor-

på selskaber analyserer fremtidige faktorer. Deloitte kommer med et forslag om, at OECD laver 

nogle eksempler på eller regler for, hvornår skattemyndigheden kan tilsidesætte koncernens analy-
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se. Desuden burde OECD overveje at oprette nogle eksempler på, hvornår koncernens analyser ikke 

vil blive udfordret (safe harbour), selvom de mangler dokumentation for, hvorfor der er en afvigel-

se. Således kan skattemyndighederne fokusere på de tilfælde, hvor de er berettiget til at modtage en 

yderligere analyse af koncernen102. OECD har til dels imødekommet dette punkt, ved at opstille 

flere undtagelsessituationer. I OECD’s høringsudkast for HTVI havde de opstillet én undtagelsessi-

tuation103, som svarer til undtagelsessituation nr. ét i TPG 2016. I det nye TPG 2016 er der yderlige-

re tilføjet tre undtagelsessituationer, hvor skattemyndigheden ikke må foretage korrektioner, hvis 

der f.eks. er mindre udsving i forhold til budgetteringen. 

 

Deloitte har derudover udgivet The new transfer pricing landscape – A practical guide to the BEPS 

changes fra november 2015, hvor de kommenterer på udvalgte emner inden for BEPS. Her har de 

kommenteret og forklaret HTVI. Til at starte med udtaler Deloitte sig om, at HTVI har en meget 

bred definition, og at mange IP derfor vil blive inkluderet under denne definition og dermed under-

lagt en sådan analyse. I forlængelse af deres høringssvar fra juni 2015, om at koncernen skal udar-

bejde meget dybdegående analyser for deres dokumentation til skattemyndighederne, mener Deloit-

te, at OECD sagtens kunne fastlægge kravene, for at dokumentationen er tilfredsstillende, da det 

således vil være nemmere i praksis at opfylde disse krav. Deloitte kan sagtens forstå, at dokumenta-

tionen skal være dybdegående, da der ikke burde være asymmetri mellem skattemyndighederne og 

koncernens viden i forhold til at bedømme de IP og deres transaktioner. 

Der er dog også nogle informationer, som selskaberne heller ikke har 

kendskab til, da disse vedrører fremtiden og kan have ukendte udfald. 

Asymmetrien mellem skattemyndighederne og selskabet kan illustreres 

ved figuren til venstre. Jf. figuren vil selskabet have den største viden, da 

de har flest informationer tilgængelige. SKAT vil også have noget viden, 

men slet ikke lige så meget som selskabet, da de ikke har den samme inter-

ne information tilgængelig. Derudover vil der altid være nogle informatio-

ner, som hverken selskabet eller SKAT har kendskab til, hvilket illustreres med spørgsmålstegnet. 

Det kan diskuteres, om OECD har imødekommet denne kritik fra Deloitte. De har ikke ændret defi-

nitionen af IP, men har derimod udvidet eksemplerne på HTVI-karakteristika, således at det er 

nemmere for koncerner at identificere HTVI. Selvom OECD har udvidet karakteristika for HTVI, 

																																																								
102 OECD, BEPS actions 8, 9 and 10: Revisions... op. cit.., 2015: 288-289 
103 Deloitte, Public Discussion Draft: BEPS action 8: Hard-to-value-intangibles, 2015: 5-6 

Figur 4.9, Illustrering af 
asymmetri. Kilde: Egen 
tilvirkning. 
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vil der stadig være IP, som falder ind under definitionen, hvorfor det må konkluderes, at OECD 

ikke har imødekommet denne kritik. Ligeledes har de ikke opstillet nogle krav eller eksempler på, 

hvornår dokumentationen er tilfredsstillende, hvilket også var et kritikpunkt fra Deloitte. Af 

SKAT’s juridiske vejledning fremgår det, at det er vanskeligt at udarbejde en liste over, hvilke for-

hold som altid eller som aldrig er relevante for dokumentationen af en værdiansættelse. Dette kan 

være en af årsagerne til, at OECD ikke opstiller konkrete krav til, hvornår en dokumentation er til-

fredsstillende, da det afhænger af den enkelte værdiansættelse. SKAT har derimod i værdiansættel-

sesvejledningen lavet nogle dokumentationsanbefalinger, som skal gøre det nemmere for selskaber 

at levere en god dokumentation til skattemyndighederne104. 

 

Deloitte har også nogle forslag til, hvordan OECD kan gøre vejledningen bedre for immaterielle 

aktiver. OECD kunne f.eks. komme med eksempler på, hvordan tidligere selskaber har vurderet 

usikkerheden ved at værdiansætte immaterielle aktiver, hvilke slags værktøjer de har brugt osv. 

Derudover kunne det i kontrakten tilføjes, hvordan koncerner skal værdiansætte det immaterielle 

aktiv, hvis specielle begivenheder finder sted. Dette synspunkt er dog i uoverensstemmelse med 

tidligere rådgivers kommentarer til kontrakten, da kontrakten ikke kan indeholde alle mulige udfald 

af aktivet105. OECD har ikke opfyldt ovenstående forslag fra Deloitte. Dette kan skyldes, at det er 

for omfattende og svært at indføre i vejledningen. 

 

Deloitte er dermed skeptiske over for det nye begreb HTVI og mener, at der er mangler for vejled-

ninger og eksempler til anvendelsen af begrebet i praksis som diskuteret ovenfor. I afsnit 4.4.5 bli-

ver det diskuteret, hvordan OECD kan gøre HTVI nemmere at anvende i praksis, og hvor der evt. 

kan være mere vejledning at hente. 

 

4.4.4.2 KPMG’s kommentarer 

I dette afsnit vil et høringssvar som KPMG har udgivet i juni 2015 om HTVI blive anvendt. Dette er 

valgt, da høringssvaret, som vi tidligere har anvendt, fokuserer mere på andre faktorer end HTVI. 

KPMG er generelt tilfredse med, at OECD har udarbejdet et afsnit om HTVI, da det er et meget 

vanskeligt område, hvor passende vejledning vil have en høj værdi for koncerner og skattemyndig-

heder. Dermed mener KPMG, at det er en god ide, at OECD begynder at fokusere på dette. Ud fra 

																																																								
104 SKAT, juridisk vejledning, C.D. 11.13.1.2.4.1 
105 Deloitte, Deloitte, Public Discussion Draft ... op. cit.., 2015: 22-23 
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et praktisk synspunkt er der store udfordringer med HTVI på grund af usikkerhederne for koncerner 

og skattemyndigheder, hvilet kræver en tydelig vejledning. KMPG anbefaler derfor OECD at gøre 

vejledningen mere tydelig i nogle tilfælde, hvilket vil blive gennemgået nedenfor. 

Den type usikkerhed, der er tale om, er værdiansættelsen af ex ante og ex post. KPMG udtaler, at i 

praksis vil der ofte tages hensyn til risici igennem NPV-metoden ved diskonteringsrenten og penge-

strømme. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis et produkt er helt nyt, eller selskabet er i gang 

med kliniske forsøg af produktet eller lignende. Når der er store usikkerheder med i prisfastsættel-

sen, er det meget normalt, at ex ante- og ex post-værdien ikke vil være den samme. Det er næsten 

umuligt, at de rammer hinanden i praksis. Efterfølgende har OECD i høj grad taget dette kritikpunkt 

til sig, da de flere gange nævner, at koncerner kan bruge en anden form for værdiansættelsesmetode 

som f.eks. NPV-metoden. Derudover mener SKAT og OECD, at en løsning på, at der er store usik-

kerheder ved ex ante- og ex post-værdien, er, at selskaber kan aftale at anvende milestone payments, 

således at selskabet løbende kan vurdere, hvad aktivet er værd, og dermed hvad selskabet skal af-

lønnes med. Dette gøres ofte i praksis, hvorfor koncerner også får lov til at bruge denne metode, 

såfremt uafhængige parter ville gøre det i en tilsvarende situation106. 

 

KPMG mener også, at asymmetrien mellem koncerner og skattemyndigheder er den samme som 

mellem uafhængige parter og skattemyndigheder, hvorfor OECD burde tage dette med i deres be-

tragtninger. Dermed mener KPMG, at skattemyndighederne ikke skal være ekstra opmærksomme 

på koncerner, da der også er asymmetri mellem uafhængige parter. Det er dog vigtigt, at der er mi-

nimal asymmetri, således at prisfastsættelsen kan være så ens som mulig, for at der i koncernen ikke 

sker en flytning af overskud. Et eksempel på dette kunne være, at koncernen har en viden om, at der 

er 70% chance for, at et patent bliver godkendt, mens skattemyndighederne mener, der er 50% 

chance for dette. Således vil skattemyndighederne værdiansætte det immaterielle aktiv lavere, så 

koncernen internt kan sælge det videre til en lavere pris, end hvad aktivet er værd. Dette betyder, at 

de kan flytte fremadrettede indtægter i koncernen. Denne mulighed vil kun opstå, såfremt værdien 

af aktivet ikke er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Samtidig skal vejlednin-

gen også tydeliggøre, at skattemyndigheden som udgangspunkt skal forudsætte, at der ikke er nogen 

asymmetri, da koncernerne vil gøre sit bedste for en god dokumentation. OECD har ikke kommen-

teret på dette i TPG, hvorfor det må antages, at de mener, at de har taget højde for, at der er den 

samme asymmetri mellem koncerner og uafhængige parter. 

																																																								
106 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.6.5 
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KPMG er meget bekymrede for, om dokumentationen af HTVI er pålidelig nok til skattemyndighe-

derne, hvilket Deloitte også kommenterede på. KMPG mener dog, at hvis koncernen har en god 

forklaring og evaluering af de usikkerheder, koncernen er bekendt med, på det tidspunkt hvor den 

kontrollerede transaktion prisfastsættes, skal skattemyndigheden acceptere denne prisfastsættelse 

baseret på ex ante-forudsætningerne. Dermed mener KPMG, i overensstemmelse med tidligere af-

snit om rådgivers kommentarer, at skattemyndighederne ikke må nægte at anerkende en af transak-

tioner for hurtigt uden også at kigge på andre vigtige faktorer. 

OECD har valgt at fastholde kravet om, at selskaberne skal have en pålidelig dokumentation, så-

fremt de skal undgå en korrektion ved undtagelsessituation et. OECD mener således, at der er for-

skel på en god forklaring og pålidelig dokumentation, og at det ikke er nok at have en god forkla-

ring. Selskaberne skal kunne dokumentere usikkerhederne, de er bekendt med. 

 

KPMG nævner, at der godt kunne være mere konsistens med resten af kapitel 6 og dermed være 

større fokus på DEMPE-funktionerne i forhold til HTVI. Med dette mener KPMG, at OECD skal 

anvende ex post-beviser til at udregne prisfastsættelsen af det halvfærdige immaterielle aktiv i for-

hold til indkomstfordelingen for DEMPE-funktionerne. KPMG mener, at der skal være større sam-

menhæng med resten af kapitlet og især DEMPE-funktionerne, da disse bliver overset i HTVI. 

OECD har ikke tilføjet dette til TPG 2016, hvorved der kan opstå tvivl om, hvordan DEMPE-

funktionerne skal ses i forhold til HTVI. Dermed mangler der en vis sammenhæng med resten af 

OECD TPG kapitel 6. 

 

KPMG har i høringsudkastet skrevet, at OECD gerne må tydeliggøre, hvad der menes med en ”sig-

nifikant” ændring mellem ex ante og ex post, da dette er et meget subjektivt ord. Efterfølgende har 

OECD tilføjet ændringen i de fire undtagelsessituationer, således at der skal være en ændring på 

mere end 20% for at det er signifikant, og der må foretages en ændring som tidligere beskrevet. 

Dermed har OECD opfyldt KPMG og andre rådgivers holdning til dette punkt, således at det er 

nemmere at måle på ændringen107. 

 

KPMG er generelt positive over for den nye vejledning, men de mener, at der sagtens kan ske nogle 

ændringer, således at nogle ordlyde bliver klarere, og at vejledningen bliver nemmere at bruge i 

																																																								
107 KPMG, Comments on the Discussion Draft on Hard-to-Value-Intangibles, 2015 
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praksis. Derudover er de meget i tvivl om, hvordan skattemyndigheden skal håndtere denne asym-

metri mellem skattemyndighederne og koncerner, og de frygter, at skattemyndighederne ikke vil 

anerkende nogle transaktioner, da det nuværende kapitel 6 ikke er fyldestgørende nok. 

 

Deloitte og KPMG har derfor begge kritiske holdninger til det nye kapitel 6 om HTVI. De kommer 

dog med forskellige synsvinkler på, hvad der er kritisabelt, og hvad der kan gøres bedre. Det næste 

afsnit vil diskutere den fremtidige udvikling af kapitel 6. 

4.4.5 Tvivlstilfælde i kapitel 6 og dets udvikling i 2017 

Med indførslen af de nye retningslinjer for HTVI i TPG kapitel 6 fik skattemyndighederne mulig-

hed for at foretage korrektioner af værdiansættelsen af HTVI. Der er dog en række udfordringer ved 

retningslinjerne, da de bl.a. ikke kommer med vejledning til, hvordan skattemyndighederne skal 

foretage korrektionerne. Hvis et immaterielt aktiv f.eks. overdrages eller sælges i 2013, og skatte-

myndighederne først konstaterer, at prisen ikke har været i overensstemmelse med armslængdeprin-

cippet i 2017, er der på nuværende tidspunkt ingen vejledning til, hvornår og hvordan korrektionen 

skal finde sted. Skattemyndighederne kan altså både korrigere i salgsåret (2013 i dette eksempel) 

eller på det tidspunkt, hvor myndigheden konstaterer, at der skal ske en korrektion i 2017, og der er 

således tvivl om, hvilket indkomstår der skal ske ændringer. Derudover kan der opstå tvivl om, 

hvilken pris som skal anvendes, og om der skal tillægges renter i årene, fra prisen er fastsat, til skat-

temyndighederne opdager, at prisen ikke har været i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Udover rådgivernes holdninger til mangler på området, er dette også et eksempel på, hvilke udfor-

dringer der kan være ved det nye afsnit om HTVI. Da TPG-vejledningen har nogle mangler, har det 

også betydet, at de enkelte lande har implementeret vejledningen forskelligt. Landenes forskellige 

implementeringer og måden, hvorpå reglerne om HTVI anvendes, kan øge antallet af dobbeltbe-

skatningssituationer. 

 

OECD har erkendt, at der mangler en række præciseringer og forbedringer omkring HTVI, og at 

retningslinjerne reelt set ikke er færdige på dette område. I 2017 arbejder de på at supplere den nu-

værende vejledning. Blandt andet vil de forsøge at supplere retningslinjerne, således at dobbeltbe-

skatning undgås. Ligeledes vil de komme med flere eksempler, som skal gøre det nemmere at an-
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vende vejledningen108. En arbejdsgruppe i OECD er i skrivende stund i gang med at udarbejde 

yderligere vejledning for HTVI, og det forventes, at disse kommer i høring medio 2017109. 

 

Deloitte har udtalt, at de f.eks. ønsker mere vejledning om, hvordan skattemyndighederne vil ændre 

prisfastsættelsen, da en ændring kan påvirke koncernens skatteopgørelse markant. Derudover øn-

sker Deloitte også som tidligere nævnt, at OECD tydeliggøre, hvor dybdegørende dokumentationen 

skal være, for at skattemyndigheden skal acceptere denne110. KPMG ønsker derimod, at den nye 

vejledning ligesom tidligere vejledninger skal vise flere eksempler, således at det er nemmere for 

skattemyndigheder og koncerner at anvende de nye principper. KPMG ønsker f.eks. at OECD viser, 

hvordan selskabernes bidrag til DEMPE-funktioner vil påvirke ex post-resultaterne. 

 

Det bliver spændende at se, hvad OECD udvider vejledningen med i 2017. Umiddelbart kunne det 

tyde på, at der skal være klarere ordlyde og flere eksempler, så retningslinjerne er nemmere at bruge 

i praksis både for skattemyndigheder og koncerner. 

4.5 Delkonklusion 

OECD har i TPG kapitel 6 2016, implementeret BEPS-projektets action point 8, hvilket har medført 

en række præciseringer og ændringer i kapitlet. OECD har opdateret definitionen af immaterielle 

aktiver, således den er blevet mere tydelig og bred. Definition stemmer overens med den danske 

definition i AL § 40. Derudover er der i det nye TPG kapitel 6 indført en ikke-udtømmende liste 

med definitioner af IP, således det bliver nemmere for selskaber og skattemyndigheder at identifice-

re IP. OECD har ligeledes indført en 6-trins analyse, som er i overensstemmelse med TPG kapitel 

1’s risikoanalyse. Denne skal gøre det nemmere at identificere, hvilke selskaber i koncernen som 

skal have et afkast fra det immaterielle aktiv, som følge af udførsel af funktioner, anvendte aktiver 

og påtagelse af risiko i forhold til det nye begreb DEMPE-funktioner. Et juridisk ejerskab, vil ikke i 

sig selv være ensbetydende med, at selskabet er berettiget til hele afkastet fra det immaterielle aktiv. 

Ydermere er der blevet indført en supplerende vejledning til, hvordan IP værdiansættes. OECD 

kommer for første gang med en vejledning til, hvordan der kan anvendes andre værdiansættelses-

metoder end de typiske TP-metoder. F.eks. kan NPV-metoden anvendes, og det kan diskuteres, om 

dette er en sjette værdiansættelsesmodel. OECD har indført begrebet HTVI, da de erkender at der er 

																																																								
108 SKAT, juridisk vejledning C.D.11.6.6 
109 OECD Tax Talk, 28-4-2017 
110 Deloitte, Deloitte, Public Discussion Draft... op. cit.., 2015: 22-2322-23 
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nogle IP som er svære at værdiansætte på transaktionstidspunktet. OECD har derfor større fokus på 

ex ante og ex post, da en evt. forskel skal korrigeres af skattemyndigheder. Rådgiverne kritiserer 

HTVI-vejledningen, da de mener den er mangelfuld, og at der nemt kan ske en korrektion af sel-

skabernes transaktionen.  
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5. TPG kapitel 9 – Omstruktureringer 
I det følgende kapitel vil OECD’s TPG kapitel 9 fra 2010 blive analyseret og sammenholdt med 

høringsudkastet til det nye kapitel 9 fra 2016. OECD’s kapitel 9 omhandler koncerninterne om-

struktureringer og forklarer, hvordan omstruktureringer skal behandles, så armslængdeprincippet 

overholdes. I forbindelse med udarbejdelsen af BEPS-projektet, herunder rapporten Action Plan on 

Base Erosion and Profit Shifting og præciseringen af TPG kapitlerne i Aligning Transfer Pricing 

Outcomes with Value Creation, Action 8-10 er der opstået et behov for at præcisere TPG kapitel 9 

fra 2010, således det bliver i overensstemmelse med BEPS-projektet og de præciserede TPG-

kapitler fra 2016. OECD arbejder derfor på at præcisere kapitel 9111 og har i den forbindelse udgivet 

høringsudkastet Conforming Amendments to Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines den 4. 

juli 2016112. Da høringsudkastet endnu ikke er blevet færdiggjort som værende en del af TPG, vil 

dette kapitel analysere og diskutere baggrunden for udarbejdelsen af det nye kapitel 9 samt de væ-

sentligste præciseringer i høringsudkastet til kapitel 9 i forhold til kapitlet fra 2010. Derudover vil 

rådgivers kommentarer til høringsudkastet blive behandlet for at kunne diskutere, hvilke præcise-

ringer det endelige kapitel 9 sandsynligvis vil indeholde. 

5.1 Hvorfor har der været behov for ændringer? 

Retningslinjerne for koncerninterne omstruktureringer behandles i TPG kapitel 9 2010 og består af 

fire dele: 

1. Særlige overvejelser i henhold til risici  

2. Armslængde-kompensation for selve omstruktureringen 

3. Aflønning af de kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen 

4. Anerkendelse af den faktiske udførte transaktion113. 

 

Da omstruktureringer i høj grad udgør BEPS-risici, da der sker en flytning af indtjeningspotentialer 

mellem koncernselskaber, var offentliggørelsen af TPG kapitel 9 i 2010 en væsentlig årsag til, at 

OECD arbejdede videre og udarbejdede BEPS-projektet og de nye TPG. Efter udgivelsen af de nye 

TPG-kapitler mente OECD, at hele del ét om risici og hele del fire vedrørende anerkendelse af 

transaktioner i kapitel 9 skulle rykkes til kapitel 1 i TPG fra 2016. Ved at rykke disse to dele vil der 

ikke kun skulle fokuseres på risici og anerkendelse ved omstruktureringer, men derimod skal kon-

																																																								
111 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.7 
112 OECD, Conforming amendments to chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines, 2016 
113 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 239-301 
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cerner og skattemyndigheder fokusere på dette ved alle transaktioner. I forhold til tidligere kapitler i 

afhandlingen er det også tydeligt, at der er fokus på påtagelse af risici, kompensation herfor og an-

erkendelse af de faktiske transaktioner. Ved at rykke disse to dele til kapitel 1 om armslængdeprin-

cippet er de gældende for alle kapitlerne i TPG. 

 

Den nye præcisering af kapitel 9 er derfor en konsekvensændring, som er afledt af BEPS-projektet 

og TPG-kapitlerne fra 2016. Ændringerne er udarbejdet, således at kapitel 9 er i overensstemmelse 

med BEPS-rapporterne114. I høringsudkastet til kapitel 9 er del to og tre fra 2010 blevet til del ét og 

to, da OECD dermed undgår gentagelser i forhold til TPG 2016. Samtidig har OECD valgt at præ-

cisere disse to dele, således at de er i overensstemmelse med det nye TPG kapitel 1 og 6, og for at 

det bliver tydeligere for koncernen, hvordan de skal håndtere omstruktureringer115. 

5.2 OECD’s definition af omstruktureringer 

Det er vigtigt at fastlægge, hvordan OECD definerer omstruktureringer, så koncerner ved, hvilke 

som er omfattet af definitionen, og dermed hvilke selskaber som skal kompenseres. OECD’s TPG 

2010 indeholder følgende definition af koncerninterne omstruktureringer: 

 
Figur 5.1, Definition af omstruktureringer 2010. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ifølge OECD skal koncerninterne omstruktureringer forstås som en grænseoverskridende omforde-

ling af funktioner, aktiver og/eller risiko mellem koncernforbundne selskaber116. Af OECD’s TPG 

fremgår det ligeledes, at omstruktureringer medfører en flytning af indtjenings-/tabspotentialet mel-

lem koncernselskaber enten kort efter omstruktureringen eller over få år117. 

 

I høringsudkastet til kapitel 9 har OECD udarbejdet en præciseret definition af koncerninterne om-

struktureringer, som er som følger: 

																																																								
114 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.7 
115 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 1-33 
116 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 235 
117 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines... op. cit.., 2010: 236 
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Figur 5.2, Definition af omstruktureringer 2016. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af definitionen i høringsudkastet er denne blevet præciseret, og koncerninterne 

omstruktureringer skal forstås som grænseoverskridende reorganiseringer af operationelle og finan-

sielle relationer mellem koncernforbundne selskaber, herunder opgivelse eller genforhandling af 

eksisterende kontrakter118. I høringsudkastet beskrives det, ligesom i TPG kapitel 9 fra 2010, at om-

struktureringer medfører en flytning af indtjening-/tabspotentialet mellem koncernselskaber, og der 

er dermed ingen ændringer til denne del119. Omvendt er definitionen blevet præciseret, så en om-

strukturering ikke blot er en grænseoverskridende omfordeling af funktioner, aktiver og risici. Det 

vil stadig være funktioner, aktiver og risici, som flyttes og overdrages mellem koncernselskaberne, 

men ordlyden i definitionen har ændret sig. Dette kan ses i relation til, at der generelt i TPG kapitel 

1 og 6 fra 2016 er kommet mere fokus på at opdele risiko finansielt og operationelt. Definitionen i 

høringsudkastet indeholder ligeledes ”opgivelse eller genforhandling af eksisterende kontrakter.” 

Den præciserede definitionen er blevet mere indsnævret, hvilket kan gøre det lettere for selskaber 

og skattemyndigheder at fastlægge, hvilke omstruktureringer som er omfattet af definitionen i TPG. 

 

Der findes forskellige formål og måder, hvorpå en koncern kan udarbejde omstruktureringer. Både i 

TPG 2010 og høringsudkastet fra 2016 kommer OECD med en række eksempler på omstrukture-

ringer, som ofte foretages i en koncern. Generelt vil det ofte indebære en centralisering af immateri-

elle aktiver, risici eller funktioner med det profit-potentiale, som knytter sig hertil. En omstrukture-

ring kan eksempelvis ske ved en omdannelse af et full-fledged selskab til et limited risk-selskab. Et 

full-fledged selskab er ifølge OECD et selvstændigt produktions- eller distributionsselskab, som i 

høj grad udfører funktioner og bærer risikoen ved produktionen eller salget. Når dette selskab om-

dannes til et limited risk-selskab, flyttes væsentlige immaterielle aktiver, funktioner og risici ved 

driften til et principalselskab, som varetager disse områder fremadrettet. Principalselskabet vil 

fremover styre limited risk-selskaberne, som skal producere og sælge produkter efter kontrakter, 

som de har indgået med principalen. Limited risk-selskabet bliver således en kontraktproducent eller 
																																																								
118 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 3 
119 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 4 
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salgsselskab, som sælger efter ordrer fra principalen, og principalen vil udgøre den centrale beslut-

ningstagerfunktion for koncernen. En anden måde at lave omstruktureringer på er ved at overføre 

immaterielle aktiver eller rettigheder til et centralt selskab i koncernen, dvs. en principal. I hørings-

udkastet forklarer OECD som noget nyt, hvad der menes med full-fledged og limitid-risk. OECD 

præciserer også i høringsudkastet, at indkomst kan flyttes ved at centralisere funktioner, såsom ind-

køb, salgssupport m.m., så der forekommer synergieffekter120. OECD’s eksempler på typiske om-

struktureringer kan gøre det nemmere for skattemyndigheder og selskaber at identificere lignende 

situationer i praksis. 

 

Alle omstruktureringer, der falder ind under definitionen i TPG, skal ske i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet i modeloverenskomstens artikel 9. En omstrukturering mellem koncernfor-

bundne selskaber skal derfor foregå på samme betingelser, som uafhængige parter ville have an-

vendt. Ofte vil omstruktureringer mellem koncernselskaber dog ske på en måde, som ikke finder 

sted mellem uafhængige parter, hvilket kan gøre det svært at vurdere, om armslængdeprincippet er 

overholdt121. TPG kommer derfor med en vejledning til, hvordan selskaber og skattemyndigheder 

skal håndtere omstruktureringer. De væsentligste aspekter og ændringer fra TPG 2010 til hørings-

udkastet fra 2016 vil blive diskuteret i følgende afsnit. 

5.3 Del 1: Armslængde-kompensation for selve omstruktureringen 

Omstruktureringer omhandler en omfordeling af funktioner, aktiver og risici mellem koncernfor-

bundne selskaber. I den forbindelse skal der tages stilling til, om omstruktureringen medfører en 

kompensation for nogle af de involverede koncernselskaber, og om kompensationen opfylder arms-

længdeprincippet. Del 1 er i høringsudkastet opdelt i seks afsnit: A) introduktion, B) forståelse for 

selve omstruktureringen, C) anerkendelse af de faktiske transaktioner, som omfatter omstrukture-

ringer, D) re-allokering af ”profit potentiale” som et resultat af omstruktureringen, E) afståelse af 

”noget af værdi” og F) kompensation ved opgivelse eller genforhandling af kontrakter. Alle disse 

trin skal analyseres, for at koncernen ved, hvornår og hvordan der skal ydes kompensation i forbin-

delse med omstruktureringer, og for at skattemyndighederne kan fastlægge, om en kompensation er 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

																																																								
120 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 3  
121 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 4 
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5.3.1 Forståelse for selve indholdet af omstruktureringen 

Til at starte med er det vigtigt at opnå en forståelse for selve indholdet af omstruktureringen og 

formålet med denne. Dette gøres i overensstemmelse med TPG kapitel 1 ved at identificere de ope-

rationelle og finansielle relationer mellem koncernselskaberne samt andre økonomiske relevante 

forhold, således at den faktiske transaktion bliver identificeret ved en sammenlignelighedsanalyse. 

Skattemyndighedernes udgangspunkt er i den forbindelse den interne aftale mellem de involverede 

parter, men det er den faktiske adfærd, som er afgørende for fastlæggelsen af transaktionen. Føl-

gende figur viser, hvilke faktorer der skal undersøges nærmere, når operationelle og finansielle for-

hold mellem parterne skal fastlægges, og det skal vurderes, om en omstrukturering i en koncern er 

sket på armslængdevilkår: 

 
Figur 5.3, Faktorer der skal undersøges ved omstrukturering. Kilde: Egen tilvirkning122 

 

Disse faktorer skal undersøges efter principperne i TPG kapitel 1, som er behandlet i afhandlingens 

kapitel 3, hvorfor en større forklaring af disse ikke vil blive givet her. Det bør dog nævnes, at risiko, 

funktioner og aktiver også er afgørende i forbindelse med omstruktureringer, hvorfor koncerner og 

skattemyndigheder må fastlægge, hvilke selskaber der bærer økonomisk signifikante risici, da de 

skal kompenseres for dette. Det er derudover særligt vigtigt at undersøge, hvorvidt der er andre, 

mere attraktive, realistiske alternativer til rådighed for koncernselskaberne, da det antages, at uaf-

hængige parter kun vil indgå i en omstrukturering, såfremt det er deres bedste alternativ, og at det 

samme dermed er gældende for koncernselskaber. Ved at udføre sammenlignelighedsanalysen og 

fokusere på de tre ovennævnte faktorer skal skattemyndigheder derefter have opnået en stor forstå-

else for omstruktureringen og formålet hermed. 
																																																								
122 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.7.2.2.2 
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Som noget nyt i høringsudkastet til kapitel 9 er der blevet tilføjet et afsnit B.4 om TP-

dokumentation for omstruktureringer. Dette er sket som følge af, at dokumentationskravene er ble-

vet præciseret og udvidet, og at der er kommet mere fokus på, at selskaberne skal dokumentere 

transaktionen før, under og efter en omstrukturering. I koncernens master file skal koncernen be-

skrive alle vigtige omstruktureringer i hele koncernen, og den samme dokumentation skal gives til 

skattemyndighederne i alle de lande, hvor koncernen har selskaber123. Derudover skal de i deres 

local file beskrive, om det enkelte lokale selskab er involveret i eller påvirket af omstruktureringer i 

det igangværende år eller året før, samt forklare, hvordan sådanne omstruktureringer påvirker det 

lokale selskab. OECD har større dokumentationskrav og kommer derfor med anbefalinger til, hvil-

ke elementer dokumentationen bør indeholde. Koncerner skal eksempelvis dokumentere, hvis der 

indtræffer flytninger af aktiver, funktioner og risici eller ændringer i de interne aftaler. Koncernen 

bør derfor inden omstruktureringen informere om, hvilke forretningsmæssige årsager der har været 

til omstruktureringen, herunder de beslutninger der er truffet om at flytte væsentlige risici. Derud-

over bør de dokumentere de forventede fordele fra en omstrukturering samt den påvirkning, eventu-

elle synergier har på selskabet. Koncernen bør også informere om de realistiske alternativer, de 

havde på transaktionstidspunktet, således at skattemyndighederne nemmere kan konkludere, hvor-

vidt omstruktureringer er udført på armslængdevilkår124. 

5.3.2 Anerkendelse af de faktiske transaktioner som omfatter omstruktureringer 

OECD’s flytning af part fire i TPG kapitel 9 om anerkendelse af transaktioner til TPG kapitel 1 

2016 har medført, at de har tilføjet et nyt afsnit C i høringsudkastet til TPG kapitel 9, som præcise-

rer, hvornår skattemyndigheder skal anerkende en transaktion, som omhandler omstruktureringer. 

Som tidligere nævnt i TPG kapitel 1 kan koncernen frit vælge, hvordan de vil organisere deres sel-

skabsstruktur. Ofte vil koncernen komponere omstruktureringer, som ikke er set mellem uafhængi-

ge parter, f.eks. kan de vælge at gøre hele koncernen mere centraliseret. Selvom der ikke er sam-

menlignelige transaktioner, betyder det ikke nødvendigvis, at omstruktureringen ikke er på arms-

længdevilkår. Det afgørende for en anerkendelse af transaktioner ved omstruktureringer er, at det er 

økonomisk og forretningsmæssigt rationelt for hver part, som er involveret i omstruktureringen. Det 

er derfor vigtigt, at de involverede selskaber i koncernen undersøges separat, og at det fastlægges, 

om hvert selskab drager fordel af omstruktureringen. Dette skal måles før skat, så det undgås at 

																																																								
123 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.13.1.1 
124 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 5-10 
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omstruktureringen alene foretages for at mindske koncernens samlede selskabsskat125. Problematik-

ken i dette er, at uafhængige parter ofte har mulighed for at indregne skattefordelene, hvorimod 

koncernen ikke må indregne samme skattefordele, da de opererer i flere lande og dermed har mu-

lighed for at udnytte skattefordelene. 

5.3.3 Re-allokering af profit-potentiale som et resultat af omstruktureringen 

En omstrukturering i koncerner skal kompenseres, såfremt der overdrages ”noget af værdi”, som 

medfører, at det overdragne selskab mister et fremtidigt indtjeningspotentiale. Ligeledes skal et 

selskab kompenseres for de omkostninger, som er afledt af omstruktureringen. Der skal dog kun 

gives kompensation, såfremt uafhængige parter ville have kompenseret en lignende transaktion, da 

det ellers ikke er på armslængdevilkår. ”Noget af værdi” kan ifølge OECD være rettigheder, aktiver 

eller en forretningsaktivitet (se næste afsnit). Kompensationens størrelse bliver målt i forhold til det 

fremtidige ”profit potentiale”, hvilket er et nyt begreb i TPG, hvormed der menes den forventede 

fremtidige profit. Hvis der under en omstrukturering foretages en omfordeling af funktioner og risi-

ci, men hvor aktiver eller rettigheder ikke er en del af omstruktureringen, vil selskabet ikke få en 

kompensation, da fordelen for selskabet i sådanne tilfælde består i, at de sparer omkostninger til at 

udføre og bære disse funktioner og risici. Selskabet skal kompenseres, hvis funktioner eller risici 

flyttes til et andet selskab, og der knytter sig noget af værdi hertil, da selskabet mister sit fremtidige 

profit-potentiale. Størrelsen på kompensationen skal vurderes i de konkrete tilfælde126. 

 

For at undersøge om en omstrukturering er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, må der 

foretages en analyse af risikoallokeringen, herunder om det modtagende selskab har reel substans, 

så det kan påtage sig de risici, som følger af omstruktureringen. Dette kræver, at selskabet har den 

finansielle kapacitet til at bære risikoen samt ansatte med de nødvendige kompetencer til at træffe 

beslutninger. Derudover er det vigtigt, at det afgivende og modtagende selskabs realistiske alterna-

tiver vurderes ud fra armslængdeprincippet, således at selskabet ikke stilles dårlige end deres ud-

gangspunkt, hvilket følgende eksempel illustrerer. En koncern har valgt at gennemgå en større om-

strukturering, og et full-fledged selskab har i den forbindelse to realistiske muligheder jf. selskabets 

kontrakt. Selskabet kan vælge at blive et limited risk-selskab og modtage en stabil profit på omkring 

2 % om året fra et andet koncernselskab, eller selskabet kan stoppe samarbejdet med koncernsel-

skabet. Full-fledged selskabet skal dermed vurdere, om det bedst kan svare sig at blive et limited-

																																																								
125 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 11-12 
126 SKAT, juridisk vejledning C.D.11.7.2.2.3 
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risk-selskab, eller om der er andre realistiske alternativer som stiller selskabet bedre. Full-fledged 

selskabet vil kun acceptere omstruktureringen, hvis selskabet ikke har andre realistiske muligheder, 

som er mere fordelagtige. Hvis det antages, at selskabet vælger at blive et limited risk-selskab, er 

det en indikation på, at det er selskabets bedste mulighed, og at selskabets kompensation for om-

struktureringen dermed også er på armslængdevilkår127. 

5.3.4 Afståelse af ”noget af værdi” 

OECD forklarer, at der er tre typer af ”noget af værdi”, som kan overføres under en omstrukture-

ring, og som skal kompenseres: Materielle aktiver, immaterielle aktiver og forretningsaktivitet 

(going concern). 

 

Når et materielt aktiv overdrages i en omstrukturering, vil værdien og dermed kompensationen her-

for ofte fastlægges ud fra den regnskabsmæssige, bogførte værdi. Det skal i den forbindelse vurde-

res, om de bogførte værdier stemmer overens med markedsværdierne. 

 

Som beskrevet i afhandlingens kapitel 4, vil der ved overførsel af immaterielle aktiver ofte være 

problemer med at identificere det immaterielle aktiv og foretage en værdiansættelse heraf. Generelt 

skal retningslinjerne i kapitel 9 om omstruktureringer derfor læses i tæt sammenhæng med kapitel 6 

i TPG fra 2016 om immaterielle aktiver, da dette kapitel behandler udfordringerne herved. Heri 

fremgår det eksempelvis, at der kan anvendes forskellige værdiansættelsesmetoder til IP og andet 

”af værdi”, som selskabet overfører. OECD beskriver fire typiske eksempler på overdragelse af IP i 

forbindelse med omstruktureringer: 

 
Figur 5.4, Eksempler på overdragelse af IP. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som følge af opdateringen af TPG kapitel 6 har OECD tilføjet DEMPE-funktioner i høringsudka-

stet til kapitel 9. Eksempelvis er det beskrevet, at de selskaber, som bidrager til DEMPE-funktioner, 

skal kompenseres herfor ved omstruktureringen. Ligeledes er den juridiske ejer ikke længere en 

																																																								
127 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 12-14 
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afgørende faktor, hvilket selskabet skal forholde sig til under en omstrukturering, da denne kan æn-

dre på, hvilke parter som er økonomiske ejere. 

 

I forhold til overdragelse af IP på et tidspunkt, hvor der er stor usikkerhed omkring værdien, henvi-

ser OECD til HTVI-vejledningen i TPG kapitel 6, såfremt det opfylder kriterierne for at være et 

HTVI. Dette illustrerer, OECD’s ønske om at skabe konsistens mellem kapitlerne i TPG. 

 

I situationer hvor et full-fledged selskab bliver til et limited risk selskab, vil det være relevant for en 

koncern at undersøge, om full-fledged selskabet har lokale, IP som eksempelvis lokale reklameakti-

ver, da disse kan blive overdraget i forbindelse med en omstrukturering. Her er det vigtigt, at kon-

cernen vurderer, hvilke lokale IP, der kan være, og hvordan selskabet skal kompenseres for at over-

føre disse til et andet selskab. Kompensationens størrelse skal bestemmes ud fra armslængdeprin-

cippet, og der skal i denne tages højde for, om selskabet udfører nogle DEMPE-funktioner relateret 

til det IP. Der skal foretages en værdiansættelse af aktivet, for at de selskaber, der bidrager til 

DEMPE-funktionerne, kan blive kompenseret tilfredsstillende.  

Ved en overdragelse af kontraktuelle rettigheder er det vigtigt, at det koncernselskab som opgiver 

en favorabel kontrakt til fordel for et andet koncernselskab, kompenseres herfor af det selskab, kon-

trakten overdrages til, såfremt profit-potentiale flyttes, da uafhængige parter ville forlange det 

samme. 

 

Overdragelser af forretningsaktiviteter anses også som værende ”noget af værdi” og skal derfor 

kompenseres i en omstrukturering, såfremt det afgivende selskab mister fremtidig indtjening som 

følge af overdragelsen. Når kompensationens størrelse skal bestemmes, skal selskaber være op-

mærksomme på, at der ved en omstrukturering ofte vil være mere end enkeltstående overdragelser 

af materielle og immaterielle aktiver. Udover den købte forretningsaktivitet med immaterielle akti-

ver vil den nye ejer typisk også få adgang til tidligere oparbejdet viden og platforme samt evt. 

salgskanaler for deres produkter. Hvis omstruktureringen derfor indeholder en overdragelse af et 

helt forretningsområde, skal de immaterielle aktiver derfor opgøres samlet. Ved en værdiansættelse 

af en forretningsaktivitet vil det derfor være hensigtsmæssigt at bruge NPV-metoden, da denne ta-

ger højde for flere faktorer og forudsætninger, som koncernen dermed kan tage med i værdiansæt-

telsen128. 

																																																								
128 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 14-20 
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5.3.5 Kompensation ved opgivelse eller genforhandling af kontrakter 

En opgivelse eller genforhandling af kontrakter vil ofte medføre en ændring i den påtagede risiko 

og de funktioner, som udføres, hvilket kan have en indflydelse på det fremtidige indtjeningspotenti-

ale. Samtidig vil det omstrukturerede selskab ofte afholde store omkostninger eller have tab i for-

bindelse med en omstrukturering, f.eks. større afskrivninger, fratrædelsesgodtgørelse til medarbej-

dere og centralisering af systemer m.m. Det må derfor fastlægges, om det omstrukturerede selskab 

skal have en kompensation herfor, enten ved at få erstattet alle omkostninger eller dele heraf. 

OECD’s afsnit F kommer med en vejledning til, hvornår omstrukturerede selskaber skal modtage 

en kompensation på armslængdevilkår for de omkostninger, der er forbundet med opgivelse og gen-

forhandling af kontrakter. Det er ikke alle opgivelser eller genforhandlinger af kontrakter, som skal 

kompenseres. Dette afhænger af den konkretes sag og må fastlægges ud fra omstruktureringen og 

parternes realistiske alternativer, herunder om uafhængige parter ville blive kompenseret under 

samme omstændigheder129. 

 

Koncernen kan bruge ovenstående vejledning til at fastlægge, hvilke selskaber der skal modtage 

kompensation under en omstrukturering og kompensationens størrelse. Generelt er vejledningen i 

høringsudkastet blevet præciseret, således at den er nemmere at bruge i praksis. 

5.4 Del 2: Aflønning af kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering 

I OECD’s TPG kapitel 9 fra 2010 er der i del tre en vejledning til, hvordan kontrollerede transakti-

oner skal aflønnes efter en omstrukturering. I høringsudkastet fra 2016 er dette del to. Overordnet er 

indholdet det samme med få præciseringer. For kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering 

gælder der som udgangspunkt de samme regler og principper som for andre kontrollerede transakti-

oner, dvs. at der skal fastsættes priser og vilkår, som er i overensstemmelse med armslængdeprin-

cippet130. Dog er der nogle særlige omstændigheder, selskaber og skattemyndigheder skal være op-

mærksomme på, når armslængdeprincippet skal opfyldes efter en omstrukturering. 

 

Af OECD’s del to, afsnit A, ”Almindelige forretningsmæssige omstruktureringer versus omstruktu-

reringer”, fremgår det, at skattemyndigheder og selskaber skal være opmærksomme på, at der kan 

																																																								
129 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 20-25 
130 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 26 
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være forskel på, hvordan armslængdeprincippet skal anvendes, alt efter om selskaberne ændrer et 

løbende samarbejde, eller om de etablerer et nyt samarbejde131. 

I afsnit B, ”Valg af TP-metode for kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering”, forklarer 

OECD, at der ligesom før en omstrukturering skal foretages en analyse af den konkrete økonomiske 

transaktion, herunder en fastlæggelse af hvem som udfører funktioner, anvender aktiver og påtager 

sig risiko, da det er afgørende for valg af prisfastsættelsesmetode. Det er specielt vigtigt at fastlæg-

ge, hvem som bærer risikoen ved transaktionen, hvilket er en følge af præciseringen af TPG-

kapitlerne fra 2016132.  

I afsnit C, ”Sammenhængen mellem kompensation for omstruktureringen og aflønningspriserne 

efter omstruktureringen”, forklarer OECD, at omstruktureringen kan påvirke aflønningspriserne for 

den efterfølgende drift af selskabet, såfremt der vil være et vedvarende forretningsmæssigt forhold 

mellem selskaberne, som er involveret i omstruktureringen133. Afsnit A, B og C vil ikke blive gen-

nemgået yderligere, da der ikke er nogle væsentlige præciseringer fra TPG kapitel 9 2010. 

5.4.1 Sammenligning af situationen før og efter en omstrukturering 

OECD forklarer i del to, afsnit D, at det i nogen tilfælde kan være relevant at sammenligne en situa-

tion før og efter en omstrukturering, da det bl.a. kan hjælpe til at opnå en forståelse for omstrukture-

ringen og ændringerne i de involverede selskabers indtjeningspotentiale. Ved at sammenligne situa-

tionen før og efter omstruktureringen kan skattemyndighederne fastlægge operationelle og finan-

sielle forhold mellem de involverede selskaber, herunder hvordan fordelingen af aktiver, funktioner 

og risici har ændret sig. Ofte vil det på denne måde også være muligt at fastlægge, om parternes 

faktiske adfærd er i overensstemmelse med kontrakten imellem parterne. Det er dog vigtigt at tyde-

liggøre, at analysen ikke er tilstrækkelig til at fastlægge, om den kontrollerede transaktion er i over-

ensstemmelse med armslængdeprincippet, da transaktionen ikke sammenlignes med uafhængige 

parter. Det vil derfor stadig være nødvendigt at udarbejde en sammenlignelighedsanalyse med uaf-

hængige parter134. 

5.4.2 Landespecifikke omkostningsbesparelser 

Nogle koncernselskaber vælger at foretage omstruktureringer ved at flytte nogle funktioner eller 

aktiver til andre lande for at opnå location savings, f.eks. fordi der i dette land er lavere lønomkost-

																																																								
131 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 26-27 
132 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 27 
133 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 29-30 
134 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 30-32 
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ninger. Såfremt der opnås omkostningsbesparelser som følge af en omstrukturering, skal koncern-

selskabet tage stilling til, hvordan disse besparelser skal fordeles mellem de involverede parter i 

omstruktureringen. Det afgørende for fordelingen af besparelser er, hvordan uafhængige ville have 

foretaget en lignende fordeling. Ofte vil fordelingen af aktiver, funktioner og risici være afgørende 

for, hvem der skal have del i omkostningsbesparelserne135. 

 

Overordnet er der i del to af høringsudkastet kommet mere fokus på, at armslængdekompensationen 

skal være i overensstemmelse med de funktioner, som udføres, de aktiver, som anvendes, og den 

risiko, som påtages. Ligeledes lægger OECD vægt på, at aflønningen af kontrollerede transaktioner 

efter en omstrukturering skal være på armslængdevilkår ligesom før omstruktureringen.  

5.5 Rådgivers kommentarer til høringsudkastets kapitel 9 

I det følgende afsnit vil rådgivers kommentarer til høringsudkastet fra den 4. juli 2016 blive analy-

seret. I OECD’s høringssvar Comments received on document for Public review – Conforming 

Amendments to Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines fra den 24. august 2016 har Deloitte 

kommenteret på høringsudkastet til kapitel 9. KPMG har derimod hverken i høringssvaret til OECD 

eller i andre publikationer kommenteret på høringsudkastet, hvorfor det kun er Deloittes hørings-

svar, som anvendes nedenfor. 

 

5.5.1 Deloittes kommentarer til kapitel 9 

I høringssvaret er Deloitte generelt positiv stemt over for høringsudkastet til kapitel 9. De mener, at 

vejledningen om risiko og anerkendelse af en transaktion hjælper selskaber og skattemyndigheder 

med fortolkningen og anvendelsen af armslængdeprincippet i forhold til omstruktureringer. Deloitte 

mener dog, at høringsudkastet nogle steder indeholder uklare formuleringer, som kan medføre, at 

der opstår unødvendige konflikter mellem selskaber og skattemyndigheder, såfremt kapitlet tolkes 

forskelligt136. Deloitte har derfor i deres høringssvar lagt vægt på at præcisere de steder, hvor de 

mener, der er uklarheder. 

 

Ifølge Deloitte er høringsudkastet eksempelvis uklart i forhold til, hvad der menes med realistiske 

alternativer. I del ét, afsnit B skifter OECD mellem at fastslå, at det skal være omstruktureringen, 

																																																								
135 OECD, Conforming amendments to chapter IX... op. cit.., 2016: 32-33 
136 OECD, Comments received on documents for public review: Conforming Amendments to Chapter IX of 
the Transfer Pricing Guidelines, 2016: 23 
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som er klart mere attraktiv, og at det er de andre realistiske alternativer, som skal være klart mere 

attraktive for selskaberne. Deloitte vil derfor gerne have præciseret dette sammen med eksempler på 

anvendelsen af mulige realistiske alternativer, således at det bliver nemmere for selskaber og skat-

temyndigheder at anvende dette begreb. Ligeledes efterspørger de flere eksempler, som illustrerer, 

hvilke økonomiske og operationelle faktorer som bør overvejes, for at en kompensation er i over-

ensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Deloitte kritiserer derudover OECD’s nye begreb ”profit-potentiale”, da de mener, at der ofte vil 

være transaktioner, hvor der ikke er nogen profit, eller hvor profitten kan være begrænset på grund 

af selve transaktionen. Derfor bør OECD anvende et andet ord som eksempelvis ”økonomisk poten-

tiale”, hvor der også tages højde for transaktioner uden profit. Ligeledes bør definitionen på ”profit-

potentiale” komme tidligere i kapitlet. OECD bør derudover ifølge Deloitte anerkende, at nogle 

omstruktureringer kun kræver meget lidt eller ingen analyse for at bevise, at armslængdeprincippet 

er opfyldt. Nogle omstruktureringer er nemme at fastlægge, og OECD bør derfor indse, at der er for 

store krav til dokumentationspligten for sådanne omstruktureringer. Det skaber unødvendigt besvær 

for selskaberne at udarbejde dokumentationen, og ofte vil en mindre uddybende dokumentation 

være nok for skattemyndighederne137. 

 

Deloittes kritikpunkter omhandler generelt, at der i høringsudkastet er utydelige formuleringer og 

mangel på eksempler. De efterspørger dette, så det bliver nemmere for skattemyndigheder og sel-

skaber at anvende retningslinjerne i praksis, men generelt er de positive over for kapitel 9 i hørings-

udkastet.  

5.6 OECD’s mulige opdateringer til TPG kapitel 9 

OECD har generelt præciseret og videreudviklet TPG kapitel 9 i høringsudkastet, hvilket fremgår af 

ovenstående analyse, men på trods af dette udtrykker rådgiver, at der stadig er nogle mangler. 

Følgende afsnit vil diskutere, hvilke yderligere mangler der er i høringsudkastet, og hvorvidt OECD 

implementerer disse. 

 

Generelt mangler der flere eksempler i kapitlet, hvilket Deloitte også efterspørger. Igennem hø-

ringsudkastet kommer OECD ofte med eksempler, hvor det er et full-fledged distributions- eller 

																																																								
137 OECD, Comments received on documents… op. cit..., 2016: 25-26 
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produktionsselskab, som under en omstrukturering bliver til et limited-risk-distributions- eller pro-

duktionsselskab, men det er sjældent, eksemplerne illustrerer en omstrukturering, som foregår den 

modsatte retning. Hvis nogle selskaber eksempelvis går fra at være et limited-risk-selskab til et full-

fledged selskab, kan det være svært at anvende vejledningen i praksis. Dette er blot ét tilfælde, hvor 

der er mangel på eksempler, og hvor OECD med fordel kan implementere flere eksempler, som 

illustrerer anvendelsen af kapitlets indhold. 

 

Der er flere steder i kapitlet, hvor nogle ordlyde kunne præciseres, ligesom Deloitte pointerer. Ek-

sempelvis er der flere steder i høringsudkastet, hvor OECD skriver ”generelt” eller ”typisk vil en 

koncern…” Dette er f.eks. tilfældet, når OECD skriver, at ophør og genforhandling af kontrakter 

generelt vil omfatte ændringer i de involverede parters risici og funktioner138. OECD burde tage et 

fastere standpunkt og direkte skrive, hvis OECD mener, det er sådan i ni ud af ti tilfælde. En anden 

mulighed er, at OECD også udarbejder nogle eksempler på tilfælde, hvor koncernen ikke falder ind 

under ”generelt”, da det vil give en bedre vejledning til selskaber og skattemyndigheder. Når OECD 

på nogle områder er lidt tilbageholdende med at skrive dybdegående eksempler eller vejledninger, 

bliver det svært for koncerner og rådgivere at anvende vejledningen. OECD bør derfor være mere 

konkrete i deres forklaring af, hvordan forhold skal håndteres, og hvilke specifikke handlinger som 

bør foretages. 

 

I sammenhæng med ovenstående afsnit er et andet kritikpunkt, som OECD kan tage op til overve-

jelse, at der mangler vejledning til, hvem som skal have kompensation, og hvordan koncernerne i 

praksis skal fordele kompensationen. I høringsudkastet er det specielt i del ét, afsnit D om re-

allokering af ”profit-potentiale” som et resultat af omstruktureringen der er større uklarheder, som 

godt kunne præciseres. I vejledningen forklares der blot, at selskabet kun skal kompenseres, hvis 

der overdrages ”noget af værdi”, eller der sker et ophør eller en genforhandling af kontrakter, såle-

des at de kompenseres for deres fremtidige tab. OECD kunne f.eks. beskrive flere tilfælde eller ud-

arbejde flere eksempler, som illustrerer, hvordan selskaber skal kompenseres139. I den juridiske vej-

ledning har SKAT fortolket på dette, og de vejleder eksempelvis i, at kompensationen skal ske i 

forhold til det fremtidige ”profit-potentiale”140. Der er også en større forvirring, da forklaringen på 

”noget af værdi” først kommer i afsnit E, hvorfor læseren skal springe rundt i kapitlet for at få den 

																																																								
138 OECD, Comments received on documents… op. cit..., 2016: 21 
139 OECD, Comments received on documents... op. cit.., 2016: 12 
140 SKAT, juridisk vejledning, C.D.11.7.2.2.2 
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fulde værdi af vejledningen. I forvejen skal læseren stadig tilbage til TPG kapitel 1 og 6, da der 

forekommer en del henvisninger til disse kapitler. 

 

Det forventes ikke, at OECD tager alle kommentarerne til sig, da de tidligere har været tilbagehold-

ne med at implementere kritikken i høringssvarene til TPG kapitel 1 og 6. De vil formentlig kun 

ændre nogle ordlyde, således at nogle afsnit bliver præciseret. De lidt større ændringer vil OECD 

formentlig ikke indføre, medmindre en stor del af rådgiverne ser disse som et problem. 

5.7 Delkonklusion 

OECD har i høringsudkastet til TPG kapitel 9 præciseret flere dele af vejledningen, hvilket er en 

konsekvens af BEPS-projektet og præciseringen af TPG kapitlerne 2016. Definitionen af omstruk-

tureringer er blevet præciseret. Høringsudkastet indeholder nu kun to dele, da del ét og fire i TPG 

kapitel 9 2010 er blevet flyttet til TPG kapitel 1 2016. I del ét i høringsudkastet kommer OECD 

med retningslinjer til at fastlægge selve omstruktureringen og kompensationen herfor, således at 

den er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Her er det særligt vigtigt at analysere forde-

lingen af aktiver, funktioner og risici mellem parterne samt parternes realistiske muligheder på 

transaktionstidspunktet. Ligeledes fastlægges det, at et selskab skal kompenseres, såfremt der over-

drages ”noget af værdi”, og det medfører, at det overdragne selskab mister dets fremtidige indtje-

ningspotentiale. Et selskab skal derudover kompenseres for de omkostninger, som er afledt af om-

struktureringen. Den anden del i høringsudkastet beskriver retningslinjerne for fastlæggelse af af-

lønning af kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen. Aflønningen skal fastlægges efter de 

samme principper, som gælder før omstruktureringen.  

 

Deloitte udtaler, at der stadig er mangler i det nye kapitel 9. De efterspørger nogle præciseringer af 

formuleringer og ordlyde samt flere eksempler for at gøre vejledningen mere anvendelig. Bl.a. kun-

ne OECD med fordel tydeliggøre retningslinjerne for, hvornår der skal gives en kompensation, samt 

hvordan en kompensation skal fordeles i forbindelse med en omstrukturering. 
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6. Case - Copenhagen Nature Lashes A/S 
I dette kapitel vil ovenstående teoretiske analyser blive anvendt i en egenudviklet case. Igennem 

casen belyses de udfordringer, der kan være i praksis ved en koncernintern omstrukturering, som 

indeholder overførsel af immaterielle aktiver. Casen omhandler det danske moderselskab Copenha-

gen Nature Lashes A/S (herefter CNL A/S) og to 100 % ejede udenlandske datterselskaber. De 

udenlandske datterselskaber har en selskabsform, som svarer til det danske A/S. I casen foretages 

der en koncernintern omstrukturering, således at det danske moderselskab flytter aktiver, funktioner 

og risici fra Danmark til et af datterselskaberne i udlandet. Dette kapitel vil derfor indeholde en ana-

lyse af CNL-koncernen før omstruktureringen (scenarie ét), under omstruktureringen og efter om-

struktureringen (scenarie to), herunder en diskussion af, hvordan det danske moderselskab skal 

kompenseres i forbindelse med omstruktureringen. Scenarierne kan opstilles som følger: 

 

1. I scenarie ét er det danske moderselskab et principalselskab, og de to udenlandske dattersel-

skaber er limited risk-selskaber. 

2. I scenarie to overdrages funktioner, aktiver og risici under en omstrukturering til et uden-

landsk datterselskab, således at datterselskabet bliver et principalselskab og det danske mo-

derselskab ændres til et limited risk-selskab. 

 

Nedenstående analyse fastlægger forholdene i CNL-koncernen igennem en sammenligneligheds-

analyse før og efter omstruktureringen, herunder en analyse af fordelingen af funktioner, aktiver og 

risici i koncernen. Derudover vil den koncerninterne omstrukturering blive analyseret. 

6.1 Scenarie ét: CNL-koncernen før omstruktureringen 

Casen tager udgangspunkt i CNL-koncernen, som består af CNL A/S og dets to udenlandske datter-

selskaber, CNL Production og CNL Development. CNL A/S blev oprettet af tre danske stiftere den 

1. januar 2010 med et ønske om at udvikle et øjenvippeserum til kvinder, som skulle produceres 

med naturlige ingredienser. Vippeserummet har det formål at gøre brugerens øjenvipper fyldigere 

og længere inden for seks til otte uger. For at opnå den ønskede effekt 

skal brugeren anvende produktet én gang om dagen ved at påføre se-

rummet på øjenlåget tættest på vippekanten, således at serummet kan 

trænge ind i hårsækkene og få dem til at vokse (se illustrationen til ven-
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stre141). Målgruppen for øjenvippeserummet er kvinder mellem 23-40 år, da flere kvinder i denne 

alder foretrækker at anvende kosmetiske produkter af en høj kvalitet og dermed er villige til at beta-

le en højere pris for produkter, som er fremstillet af naturlige ingredienser.  

 

CNL A/S’ stiftere så en mulighed i at udvikle vippeserummer med naturlige ingredienser, da de 

nuværende vippeserummer på markedet er blevet kritiseret for at indeholde stoffet prostaglandin, 

som anvendes til at behandle grøn stær, og som kan have alvorlige bivirkninger for øjnene142. Bi-

virkningerne er bl.a. varige pigmentændringer i øjet samt mørkfarvning af huden, hvor produktet 

påføres. Stifterne opdagede, at størstedelen af udbyderne på markedet anvendte dette stof, og at der 

ikke var nogle, som producerede et vippeserum, som udelukkende indeholdte naturlige ingredienser 

såsom aloe vera og vitaminer143. Derudover havde der de sidste par år været stor efterspørgsel efter 

naturlige kosmetiske produkter (se bilag 7), hvorfor stifterne valgte at starte med at udvikle et vip-

peserum med 100 % naturlige ingredienser, som de ville kalde ”Nature Lashes”, og som skulle give 

brugeren lange og fyldige vipper. Bilag 8 illustrerer, ved et før- og efter-billede for et lignende pro-

dukt, den effekt, som stifterne ønsker, at Nature Lashes skal give forbrugeren144. Stifterne beslutte-

de, at de ville operere på det europæiske marked, da de havde størst kendskab til dette marked og 

den europæiske kultur.  

6.1.1 Koncernens historik 

Efter etableringen af Copenhagen Nature Lashes A/S den 1. januar 2010 er der sket følgende æn-

dringer:  

2010:  Selskabet bliver etableret af tre stiftere, som sidenhen har udgjort ledelsen af selska-

bet. 

 

2010-2012: De første to år bliver anvendt til at udvikle et vippeserum, som opfylder de tre stifteres 

høje krav om, at det kun skal indeholde naturlige ingredienser. Udviklingen tager lang 

tid, da der er mange EU-restriktioner forbundet med at udvikle kosmetik. Eksempelvis 

er der strenge regler for, hvilke ingredienser der må være i produktet, således at der 

tages højde for allergener og lignende. Derudover skal produktet igennem en sikker-

																																																								
141 M2 Beaute: M2 Beautés produkt, 2017 
142 DR.dk, Miljøstyrelsen undersøger om øjenvippe-serum er farligt, 2015 
143 Fagbladet kosmetik, Lige på vippen?, 2013 
144 Aphro Celina: Før og efter billeder ved vippeserum, 2017 
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hedsvurdering, før det sættes på markedet145. Der er således relativt høje adgangsbar-

rierer på markedet, da der er høje opstartsomkostninger, lang udviklingstid og mange 

EU-restriktioner. Dette ser ledelsen dog som en fordel, da det kan begrænse konkur-

rencen på markedet.  

I starten af 2012 begynder salget af vippeserummet, og stifterne beslutter, at alle 

salgs- og marketingaktiviteter skal foregå i Danmark, hvorfor de ansætter en række 

sælgere og marketingmedarbejdere. Salget går over al forventning, og CNL A/S får 

hurtigt etableret gode salgskontrakter med både store og små butikskæder. Ledelsen 

indser derfor hurtigt, at produktionen ikke kan følge med salget, og de ser sig nødsaget 

til at ekspandere. 

 

2013: Ledelsen undersøger derefter, hvad der vil være mest fordelagtig og beslutter at flytte 

produktionen af vippeserummer til Polen, og de opretter derfor et datterselskab i Po-

len, CNL Production, den 1. januar 2013. Årsagen til dette er, at der som følge af det 

øgede aktivitetsniveau skal ansættes flere medarbejdere til at udføre produktionen af 

vippeserummer, og da der i Polen er lave lønomkostninger (se bilag 9), ser ledelsen 

dette som en klar fordel. Da der ikke skal træffes væsentlige beslutninger i Polen, og 

medarbejderne primært skal producere vippeserummet efter ordre fra Danmark, kræ-

ves der ikke et ligeså højt uddannelsesniveau. Samtidig ser ledelsen det som en fordel, 

at produktionen er centralt i Europa, da selskabets salg er i Europa, og leveringstiden 

derfor skal være kort og fragtomkostningerne lave. Udviklingen af produktionstekno-

logier skal fortsat foregå i Danmark for hele tiden at effektivisere processen. 

 

2014: Efter en analyse af markedet opdager ledelsen, at der også er et behov for at udvikle et 

vippeserum, som samtidig med at de forlænger vipperne og giver dem fylde også far-

ver vipperne mørkere. Stifterne beslutter derfor, at de vil udvikle en ny variant. Samti-

dig vil de udvikle det nuværende vippeserum, da Nature Lashes og andre vippese-

rummers effekt forsvinder, når forbrugeren stopper med at anvende produktet. Ledel-

sens mål er derfor at udvikle produktet, således at effekten opretholdes i eksempelvis 

to til fire måneder, efter forbrugeren er stoppet med at anvende produktet146.  

																																																								
145 Miljø- og fødevareministeriet, EU-regler om kosmetik, 2016 
146 M2 Beauté: Information om produktet, 2017 
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Efter en undersøgelse af deres konkurrenter indser stifterne, at M2 Beauté er den stør-

ste konkurrent på markedet, da de anvender et prostaglandin-derivat, som ikke har 

samme bivirkninger, som andre vippeserummer på markedet147. Da M2 Beautés vip-

peserum bliver udviklet i Tyskland, ønsker ledelsen at Nature Lashes skal udvikles i 

Tyskland, så CNL A/S kan anvende eksperter som før har produceret vippeserum. De 

forventer samtidig at kunne tiltrække nogle eksperter fra M2 Beauté148. Ledelsen har 

undersøgt, at M2 Beauté ikke har nogen konkurrenceklausuler, hvorfor der ikke vil 

være nogle problemer i, at ansætte medarbejdere fra M2 Beauté. Ligeledes findes de 

nyeste teknologier på det tyske marked, hvorfor stifterne beslutter at flytte udviklings-

delen til Tyskland den 1. januar 2014 i et nyoprettet datterselskab CNL Development.  

 

2015-2016: Produktudviklingen giver udfordringer, da det er svært at finde et naturligt farvestof til 

produktet. CNL Development forventer dog, at produktet færdigudvikles inden tre år, 

da projektet ellers afvikles. Deres forbedring af Nature Lashes’ effekt er en langsigtet 

investering og forventes først færdig om fem til syv år, da der endnu ikke er fundet en 

formular, til at forbedre produktet. Salget af Nature Lashes stiger yderligere i 2015 og 

2016, da CNL A/S er blevet et kendt varemærke og har fået mange loyale kunder. 

6.1.2 Koncernstrukturen 

CNL-koncernen har indtil 2017 haft en principalstruktur, hvor CNL A/S er principal og ejer de to 

udenlandske datterselskaber 100 %. CNL A/S har kontrol over alle væsentlige finansielle og opera-

tionelle risici, funktioner og aktiver. De to datterselskaber er limited risk-selskaber, hvilket betyder, 

at de udenlandske datterselskaber ikke er beslutningstagere, ikke bærer nogen væsentlige finansielle 

og operationelle risici eller ejer nogen værdifulde IP. Koncernstrukturen ses nedenfor: 

																																																								
147 Fagbladet kosmetik, Lige på vippen?, 2013 
148 M2 Beauté: Hvor bliver M2 Beauté’s vippeserum udviklet?, 2017 
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Figur 6.1, Koncernstruktur CNL-koncernen. Kilde: Egen tilvirkning 

6.1.3 Introduktion til moderselskabet CNL A/S 

Moderselskabet, CNL A/S, blev grundlagt den 1. januar 2010 af tre stiftere, som hver især har for-

skellige kompetencer, som de kan udnytte i selskabets drift. Den ene havde tidligere erfaringer med 

udvikling af kosmetik og de procedurer, som knytter sig til lanceringen af kosmetiske produkter. 

Den anden havde tidligere været marketingskonsulent for flere kendte kosmetikmærker, såsom Shi-

seido og Loréal, og havde dermed kendskab til forbrugernes præferencer. Den sidste havde tidligere 

arbejdet med produktion af mascara hos Nilens Jord og havde derfor stor faglig viden inden for 

produktion af kosmetiske produkter med naturlige ingredienser. De tre stifteres forskellige kompe-

tencer medførte, at de besluttede, at de skulle varetage forskellige områder i selskabet. Den ene 

skulle kontrollere salg og marketing, den anden udvikling og den tredje produktion. 

 

Da de to datterselskaber blev oprettet, var det vigtigt for de tre stiftere, at de stadig kontrollerede 

alle funktioner og væsentlige finansielle og operationelle risici, samt ejede alle aktiver i forbindelse 

med deres udenlandske datterselskaber. De bestemte derfor, at moderselskabet, CNL A/S, som 

principal skulle være den ultimative beslutningstager og træffe alle væsentlige beslutninger for dat-

terselskaberne. Eksempelvis skal CNL A/S beslutte hvilke produkter der skal produceres, forskes i 

og udvikles, samt hvilke leverandører der skal indgås aftaler med i datterselskaberne. Ligeledes er 

det CNL A/S, som påtager sig alle finansielle og operationelle risici samt bærer eventuelle omkost-

ninger ved de risici, der opstår. Eksempelvis kan der være risiko for at leverandørerne ikke holder 

deres aftaler eller leverer for sent. Derudover er der risiko for at kunden ikke betaler til tiden eller 

går konkurs. Der kan også være markedsrisici, såsom ændringer i efterspørgslen, svingende priser 

m.m. CNL A/S kan påtage sig disse risici, da selskabet har substans i form af ansatte med de for-
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nødne kompetencer til at træffe beslutninger om disse risici samt den finansielle kapacitet til at bære 

eventuelle økonomiske tab. I starten skød stifterne selv en sum penge ind, men de opdagede hurtigt, 

at der var mangel på kapital, og at det var nødvendigt løbende at optage lån i Danske Bank, således 

at selskabet kunne udvikle produktet færdigt og investere i de nye datterselskaber. CNL A/S bærer 

den finansielle risiko forbundet med finansieringen af investeringerne såsom renteudsving. Derud-

over er det CNL A/S, der er den juridiske ejer af alle væsentlige IP, hvilket vil blive uddybet i afsnit 

6.3.2.1. Nedenstående tabel viser udviklingen i CNL A/S’ finansielle oplysninger: 

Tabel 6.1, Udvikling i finansielle oplysninger for CNL A/S. Kilde: Egen tilvirkning 
 

I de første tre år havde CNL A/S underskud, hvilket skyldes, at der blev afholdt mange omkostnin-

ger til opstart og udvikling af produktet. Ligeledes anvendte selskabet i 2012 mange ressourcer på 

marketing og salg, således at forbrugerne kunne få kendskab til produktet. CNL A/S havde sit første 

overskud i 2013, hvorefter salget og efterspørgslen steg de efterfølgende år. Da CNL A/S er et prin-

cipalselskab, modtager de residualindtjeningen i koncernen.  

6.1.4 Introduktion til det udenlandske datterselskab CNL Production 

I forbindelse med et stigende salg opstod der, et behov for større produktionsanlæg og -maskiner. 

Dermed blev selve produktionen flyttet til Polen i det nyoprettede datterselskab, CNL Production. I 

den forbindelse blev der investeret i større produktionsanlæg og ansat mere personale i Polen, såle-

des at produktionskapaciteten blev forøget. 

 

På trods af at produktionen blev flyttet, ønskede ledelsen stadig at udføre alle beslutningstagerfunk-

tioner i datterselskabet, hvorfor ledelsen bl.a. stadig bestemmer, hvad der skal produceres, hvor 

meget der skal produceres, hvordan det skal produceres, og hvor produkterne skal leveres. Ligele-

des fastlægger CNL A/S, hvilke leverandører der skal levere råvarer, således at kvaliteten af pro-

duktet sikres. CNL Production producerer således kun efter ordre fra ledelsen i Danmark, og de 

træffer ikke selv nogle væsentlige beslutninger. Udover at CNL A/S er beslutningstager, skal ledel-

sen og medarbejderne i Danmark arbejde på, at effektiveres produktionsprocesserne i Polen. CNL 

A/S fører løbende kontrol med CNL Production. Eksempelvis besøger stifteren med produktionser-

faring, datterselskabet minimum 12 gange om året for at sikre, at kvaliteten er på det ønskede ni-
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veau. Derudover er der ugentlige telefonmøder, således at ledelsen i Danmark hele tiden er opdate-

ret på produktionsselskabet. CNL A/S har ligeledes udarbejdet nogle specifikke retningslinjer og 

specificerede budgetter for aktiviteterne knyttet til indkøb, produktion og levering, som CNL Pro-

duction skal følge. I tilfælde hvor CNL Production afviger fra budgetterne, skal det godkendes fra 

ledelsen i Danmark. CNL A/S bærer også alle væsentlige risici forbundet med datterselskabet. Dis-

se risici kan f.eks. være produktionsnedbrud, leverandørsvigt, eller at der sker fejl i produktionen, så 

der produceres for mange, eller for få produkter. Produceres der for mange kan der opstå spild, hvis 

produkterne f.eks. overskrider udløbsdatoen. Nedenstående tabel viser CNL Productions finansielle 

oplysninger gennem årene: 

 
Tabel 6.2, Udvikling af finansielle oplysninger for CNL Production. Kilde: Egen tilvirkning 

 

CNL Productions omsætning er steget siden selskabets etablering i 2013. CNL Production aflønnes 

for den produktion, som udføres for moderselskabet, hvor prisen fastsættes til 5,5 % efter TNMM 

net cost plus-modellen.  

6.1.5 Introduktion til det udenlandske datterselskab CNL Development 

I 2013 blev større dele af udviklingsafdelingen i Danmark flyttet til Tyskland i det nyoprettede dat-

terselskab CNL Development, således at det var muligt at ansætte eksperter inden for kosmetikud-

vikling samt købe og anvende den nyeste teknologi til forskning. Afdelingen blev ikke kun flyttet, 

men også forøget med flere medarbejdere, således at Nature Lashes kunne forbedres, og der kunne 

udvikles nye produkter. Derfor var det også vigtigt for ledelsen i Danmark, at de på trods af flytnin-

gen af afdelingen stadig bestemte, hvilket personale som løbende skulle ansættes, da ledelsen kun 

ville have de førende eksperter inden for udviklingen af vippeserummer. 

 

Da ledelsen ønskede at der skulle være en tæt og direkte styring af udviklingsteamet, besluttede de 

at udviklingen af designet skulle blive i Danmark. Samtidig skulle CNL A/S forblive beslutningsta-

ger for CNL Development. Beslutningstagerfunktionen skulle således ikke outsources til Tyskland, 

men blive i Danmark. Den danske ledelse træffer derfor alle beslutninger om, hvilke produkter der 

skal forskes i og udvikles, og hvilke projekter der skal igangsættes. CNL Development skal følge 
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klare instrukser, som de får fra CNL A/S, og større finansielle og operationelle beslutninger skal 

godkendes af CNL A/S. CNL Development skal derudover udarbejde månedlige rapporter over 

opnåede resultater og de igangværende projekter. Derudover besøger den ene stifter selskabet i 

Tyskland, én gang om måneden, og hele ledelsen tager på besøg flere gange om året, således at de 

har kontrol med datterselskabet. CNL A/S bærer alle væsentlige risici forbundet med selskabet som 

f.eks. risikoen for, at der ikke er succes med forskningen og udviklingen af gamle og nye produkter. 

Nedenfor fremgår de finansielle oplysninger for CNL Development: 

 
Tabel 6.3, Udvikling af finansielle oplysninger for CNL Development. Kilde: Egen tilvirkning 

 

CNL Development aflønnes med en TNMM net cost plus på 10 % for den forskning og udvikling, 

som selskabet udfører for CNL A/S.  

6.1.6 CNL-koncernens kontrollerede transaktioner 

I dette afsnit vil koncernens kontrollerede transaktioner blive fastlagt. Nedenstående figur illustrerer 

transaktionerne i koncernen: 

 
Figur 6.2, CNL-koncernens kontrollerede transaktioner. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

TP 1: De kontrollerede transaktioner mellem CNL A/S og CNL Production består i, at CNL A/S 

giver ordrer til datterselskabet, og CNL Production eksekverer opgaven i forhold til de retningslin-

jer, CNL A/S har fastlagt. CNL A/S træffer alle væsentlige beslutninger og bærer alle operationelle 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

97		
	

og finansielle risici i forbindelse med produktionen. CNL Production er dermed en kontraktprodu-

cent med begrænset risici. Når CNL Production har udført ordren fra CNL A/S, vil CNL Production 

modtage en passende betaling for dette. Prisen fastsættes efter OECD’s TNMM net cost plus-model, 

hvor de samlede omkostninger, som CNL Production har båret, bliver tillagt en mark-up på 5,5 %, 

hvilket ifølge ledelsens undersøgelse af sammenlignelige, uafhængige tyske udviklingsselskaber, 

vurderes at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

TP 2: De kontrollerede transaktioner mellem CNL A/S og CNL Development består i, at CNL De-

velopment udfører den forskning og udvikling, der aftales med CNL A/S, og CNL Development er 

dermed en kontraktudvikler. CNL A/S træffer alle væsentlige beslutninger om udvikling og forsk-

ning i CNL Development, og bærer samtidig alle væsentlige risici. Når CNL Development har ud-

ført forskning og udvikling for CNL A/S, modtager de en betaling herfor. CNL A/S aflønner CNL 

Development for de aktiviteter, de har udført, efter OECD’s TNMM net cost plus-model, hvor de 

samlede omkostninger, som CNL Development har båret, bliver tillagt en mark-up på 10 %. Ledel-

sen har undersøgt sammenlignelige, uafhængige tyske forsknings- og udviklingsselskaber og vurde-

rer, at denne pris er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Ved årets udgang vil CNL A/S foretage en justering (year-end-adjustment), hvis der er en afvigelse 

mellem den budgetterede og den faktiske aflønning. Justeringen skal sikre, at kontraktproducenten 

og kontraktudvikleren får deres faste margin. Der skal eksempelvis foretages en justering, hvis pro-

duktionsselskabets faktiske produktion er mindre end den budgetterede, fordi en risiko er indtrådt. 

Hvis produktionsselskabet f.eks. kun har produceret 500 produkter pga. uventede fejl i produktions-

anlægget eller ustabile leverandører, og det budgetterede var 800 produkter, skal CNL A/S dække 

de tab og omkostninger forbundet hermed. CNL Production skal i sådanne tilfælde sende en faktura 

til Danmark på de omkostninger, de har afholdt som følge af den risiko, der er indtrådt. CNL A/S 

skal dermed betale mere pr. producerede enhed, for at CNL Production ikke lider økonomiske tab af 

den indtrådte risiko. Det samme gælder, hvis der indtræder nogle risici i CNL Development. Årsa-

gen til at der skal foretages en korrektion i slutningen af året er, at limited risk-selskabernes afløn-

ning ikke skal afhænge af den indtrådte risici, da disse selskaber har en begrænset risiko. 

 

6.1.7 Værdikæde for CNL-koncernen 

CNL-koncernens processer og værdiskabelse kan illustreres ved følgende værdikæde: 
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Figur 6.3, Værdikæde for CNL-koncernen. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Hermed kan det ses, at koncernen først udvikler produkterne, hvorefter produktionsafdelingen pro-

ducerer produkterne og salgsafdelingen distribuerer derefter produkterne rundt til forskellige for-

handlere. Udviklingsafdelingen er opdelt i to, én afdeling i Danmark der udvikler designet, og én 

afdeling i Tyskland der udviklerne selve produkterne. Den sidste del af værdikæden består i, at 

kunderne ofte kommer med en feedback på produktet, som CNL A/S anvender og implementere i 

R&D afdelingen i Tyskland.  

6.2 Sammenlignelighedsanalyse af CNL-koncernen før omstruktureringen 

For at fastlægge betingelserne og de økonomiske omstændigheder for de kontrollerede transaktioner 

i CNL-koncernen før omstruktureringen, vil det følgende afsnit omhandle en sammenligneligheds-

analyse, herunder en funktions- og risikoanalyse. 

6.2.1 Vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten 

Da de to datterselskaber er henholdsvis kontraktudvikler og kontraktproducent, har de hver især en 

kontrakt med CNL A/S. CNL A/S’ kontrakter med de enkelte datterselskaber indeholder klare ret-

ningslinjer for selskaberne, herunder en beskrivelse af risikofordelingen mellem de involverede 

parter, ansvarsfordeling, hvem der afholder omkostninger, hvis risici indtræder, hvem der udfører 

hvilke funktioner herunder DEMPE-funktioner, hvem der ejer værdifulde aktiver samt aflønnings-

form. Kontrakten i mellem principalselskabet og datterselskaberne vil være udgangspunkt for resten 

af analysen.  

6.2.2 Funktions- og risikoanalyse 

I det følgende afsnit er der foretaget en funktions- og risikoanalyse af de to datterselskaber for at 

fastlægge, hvilke funktioner selskaberne udfører, hvilke aktiver de anvender, samt hvilke risici de 

har påtaget sig. OECD’s nye 6-trins risikoanalyse vil blive anvendt til at analysere risici. Da CNL-

koncernen har immaterielle aktiver, vil OECD’s nye 6 trins-analyse for IP ligeledes blive anvendt 

til at fastlægge, hvilke IP der er i koncernen, samt hvilke selskaber i koncernen som udfører DEM-

PE-funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici i forbindelse med de immaterielle aktiver. 
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6.2.2.1 6-trins analyse for immaterielle aktiver i CNL-koncernen 

Ifølge OECD’s 6-trins analyse for IP, skal IP, som anvendes i en kontrolleret transaktion, identifice-

res som det første. Koncernens seks mest værdifulde aktiver fremgår af nedenstående figur:	

 
Figur 6.4, CNL-koncernens immaterielle aktiver. Kilde: Egen tilvirkning. 

	

Patentet er CNL-koncernens vigtigste IP, da CNL-koncernen har den eksklusive ret til at anvende 

den formular, som anvendes til at producere Nature Lashes. Patentet er beskyttet hos den europæi-

ske patentmyndighed, hvor CNL A/S er registreret som den juridiske ejer149. Da CNL-koncernen er 

de eneste, der anvender 100 % naturlige ingredienser til at fremstille produktet, vil koncernen po-

tentielt kunne miste markedsandele, hvis større koncerner med et mere kendt varemærke udvikler et 

sammenligneligt produkt med 100 % naturlige ingredienser. Markedet er til dels beskyttet af høje 

adgangsbarrierer i form af lange processer med at fremstille kosmetiske produkter og høje opstarts-

omkostninger. Patentet beskytter CNL-koncernens produkt, som CNL A/S har fået udviklet og som 

allerede er på markedet. Patentet sikrer en økonomisk stabilitet, som øger CNL A/S’ sandsynlighed 

for fremtidig succes og dermed gør det lettere at finansiere den fortsatte udvikling af vippeserum-

met med naturlige ingredienser. Da CNL-koncernens differentiering sker igennem deres formular, 

er det derfor yderst vigtigt at beskytte denne, således at konkurrenterne ikke kopierer formularen og 

evt. producerer billigere versioner af produktet. I de ti år patentet kan beskytte formularen, videre-

udvikler CNL Development produktet, således at et evt. nyt produkt og patent kan beskytte deres 

fremadrettede indtjening. 

 

Igennem årene har CNL-koncernen oparbejdet værdifuld know-how hos deres medarbejdere. Deres 

know-how består blandt andet i viden om, hvordan produkterne skal produceres, hvordan forret-

ningsgange optimeres, og hvordan sælgerne opnår de bedste salg. Da CNL A/S startede, oparbejde-

																																																								
149 European Patent Office: Hvordan ansøges der om europæisk patent, 2017 
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de de tre stiftere hurtigt værdifuld viden om selskabets arbejdsgange f.eks. i produktionsafdelingen. 

Denne viden har ledelsen efterfølgende delt med centrale medarbejdere, som derfor er blevet vigti-

ge nøglemedarbejdere i selskabet. Da CNL A/S etablerede de to datterselskaber, var det derfor nød-

vendigt at flytte nogle nøglemedarbejdere fra Danmark til selskaberne, således at udviklings- og 

produktionsafdelingerne fik indsigt i den værdifulde know-how. 

 

For at opfylde efterspørgslen på markedet efter kosmetik med naturlige ingredienser, har der fra 

start været et behov for hele tiden at forske i og udvikle Nature Lashes og nye varianter af vippese-

rummet150. Det tredje IP er forbundet med udviklingsprocessen af øjenvippeserummer. Udviklingen 

af den nye variant af vippeserummet er et HTVI, da dette produkt er under udvikling, og der er sto-

re usikkerheder om, hvorvidt produktet bliver færdigudviklet, og hvilken værdi produktet vil have. 

Samtidig er omkostningerne, som er forbundet med udviklingen af produktet usikre, og det er svært 

at budgettere den fremtidige indkomst, da der er stor usikkerhed omkring den fremtidige efterspørg-

sel på produktet. Da der endnu ikke er udviklet vippeserummer med 100 % naturlige ingredienser, 

som farver øjenvipperne samtidig med, at de forlænges, er der heller ingen pålidelige, sammenlig-

nelige IP. Dermed opfylder udviklingsarbejdet på det nye produkt HTVI-definitionen. 

 

Siden 2010 har de tre stiftere forsøgt at indgå salgskontrakter med såvel store som små butikskæder 

i Europa. Det har dog hele tiden været vigtigt for stifterne, at der kun blev indgået aftaler med eks-

klusive butikker og butikskæder som eksempelvis Illum eller Magasin i Danmark, da det er vigtigt, 

at Nature Lashes fremstår som et luksuriøst vippeserum. Selskabet har løbende indgået vigtige og 

værdifulde salgskontrakter med sådanne butikskæder i flere dele af Europa, og et vigtigt IP for CNL 

A/S er derfor deres kundelister. 

 

Det har samtidig været vigtigt for ledelsen, at forbrugerne kan genkende Nature Lashes, hvorfor 

CNL A/S har brugt mange omkostninger på at udvikle et eksklusivt varemærke, som forbrugeren 

kan associere med Nature Lashes. Dette ses nedenfor: 

 
 

																																																								
150 Statista: Den globale markedsværdi for naturkosmetik fra 2007-2017, 2017 
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Samtidig har CNL-koncernen forsøgt at understrege, at Nature Lashes er et luksuriøst vippeserum, 

ved at brande sig på forskellige måder. De har promoveret sig ved større reklamer i dameblade så-

som IN og Alt for Damerne, men også nyere marketingtrends er blevet anvendt. Eksempelvis har 

selskabet ladet kendte bloggere afprøve vippeserummet og fået dem til at kommentere på det. Sam-

tidig er produktet blevet kåret i flere dameblade som ”bedst i test”, hvilket har øget varemærkets 

værdi. Dette har ligeledes været med til at tiltrække den rette målgruppe og medført megen omtale 

af Nature Lashes. Det er vigtigt at promovere produktets image, således at forbrugerne får kendskab 

til, at Nature Lashes er et naturligt produkt151. Efter fem år på markedet er det lykkedes CNL A/S at 

opnå en tilfredsstillende varemærkeværdi, da forbrugeren kan genkende varemærket. CNL A/S har 

derfor fået varemærket beskyttet og registreret i deres navn i det europæiske varemærkeregister, 

EUIPO152. Varemærket er derfor et vigtigt IP for CNL-koncernen. 

 

6.2.2.1.2 6-trins analysens trin 2-6 

Efter at have identificeret koncernens immaterielle aktiver skal der jf. analysens trin to til fire, fore-

tages en analyse af ejerskabet af de immaterielle aktiver, udførsel af DEMPE-funktioner, samt kon-

trol over funktioner og risici. Derudover skal det vurderes, om der er overensstemmelse mellem 

kontrakten og den faktiske adfærd. 

 

Siden stiftelsen af CNL A/S’ to datterselskaber har CNL-koncernen haft en centraliseret struktur, 

hvor principalen, CNL A/S, er den juridiske ejer af alle IP, som knytter sig til udviklingen, produk-

tionen og distributionen af Nature Lashes. CNL A/S’ juridiske ejerskab betyder, at de har den fakti-

ske og retlige råderet over alle IP, hvorfor de bl.a. kan beslutte, hvilke selskaber som må anvende 

aktiverne. CNL A/S træffer derfor også alle beslutninger vedrørende de immaterielle aktiver og 

udfører alle DEMPE-funktioner, som knytter sig hertil, med kontrol. Deres to datterselskaber udfø-

rer også nogle DEMPE-funktioner, dette er dog uden kontrol, da det danske moderselskab bærer de 

økonomiske risici forbundet hermed. CNL Production udvikler (D) produktionsprocesser i form af 

know-how i samråd med CNL A/S. CNL Development udvikler, forbedrer og vedligeholder (DEM) 

CNL A/S’ produkter under styring af principalen. CNL A/S udøver kontrol ved at føre tilsyn med 

medarbejderne i datterselskaberne ved f.eks. at modtage dokumentation på det udførte arbejde, af-

																																																								
151 Kosmetiske: Udvalg og test af flere øjenvippeserummer, 2017 
152 EUIPO: Hvordan registreres et europæisk varemærke, 2017 
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holde ugentlige telefonmøder med udviklings- og produktionscheferne og tage på besøg i selska-

berne månedligt. 

 

CNL A/S bærer som principal selskab desuden alle de operationelle og finansielle risici, der knytter 

sig til de immaterielle aktiver og ved udførslen af DEMPE-funktionerne. Dette er muligt, da de har 

substans i form af kompetente og veluddannede medarbejdere, som er i stand til at træffe alle væ-

sentlige beslutninger omkring risici. Bl.a. har de tre stiftere, som er ansat i CNL’s ledelse, stor erfa-

ring og viden inden for selskabets forretningsområde, hvorfor de kan være beslutningstagere. Der-

udover har CNL A/S den finansielle kapacitet, således at de kan dække eventuelle omkostninger, 

hvis nogle risici indtræder. I CNL A/S’ interne kontrakter med de to datterselskaber, er det beskre-

vet, at det er CNL A/S, som er den juridiske ejer af alle IP samt bærer alle risici, der er forbundet 

hermed. Ligeledes er fordelingen af DEMPE-funktionerne beskrevet i kontrakten. Det vurderes, at 

kontrakten er i overensstemmelse med selskabernes faktiske adfærd. 

 

I dette afsnit er 6-trins analysens trin ét til fire analyseret, og de faktiske forhold ved de kontrollere-

de transaktioner, som omhandler IP, fastlagt. Dette medfører ikke en ændring i resultatfordelingen 

eller en omfordeling af risici i koncernen på trin fem, da trin ét til fire er i overensstemmelse med 

den faktiske adfærd. På trin seks skal aflønningen til datterselskaberne fastlægges. CNL Develop-

ment og CNL Production skal modtage en kompensation fra CNL A/S for de DEMPE-funktioner, 

som de udfører. Denne aflønning vil blive beskrevet nedenfor. 

6.2.2.2 Funktions- og risikoanalyse for CNL Production og CNL Development 

Efter at have foretaget en analyse af CNL-koncernens immaterielle aktiver vil dette afsnit indeholde 

en generel funktions- og risikoanalyse af de kontrollerede transaktioner i koncernen. De enkelte 

funktions- og risikoanalyser for datterselskaberne er sammenholdt med CNL A/S, da det er moder-

selskabet, som de to datterselskaber har kontrollerede transaktioner med. Der er imellem selskaber-

ne fordelt fem x’er for at illustrerer fordelingen af funktioner, aktiver og risici. Nedenfor ses funkti-

ons- og risikoanalysen for datterselskabet CNL Production: 
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Figur 6.5, Funktionsanalyse CNL Production. Kilde: Egen tilvirkning 

 

CNL Production er en kontraktproducent som producerer produkter inden for aftalte rammer med 

CNL A/S. Det er CNL A/S der som principal træffer alle væsentlige beslutninger i forhold til CNL 

Production. CNL A/S fastlægger f.eks. retningslinjer for CNL Production, men da CNL Productions 

ledelse videregiver instrukser til medarbejderne, udfører de stadig funktioner i forhold til fastlæg-

gelse af retningslinjer, hvorfor CNL Production stadig har ét kryds i funktions- og risikoanalysen. 

Samtidig kontrollerer CNL A/S, som den juridiske ejer, patentet og know-how, som CNL Producti-

on anvender i forbindelse med produktionen. Ved hjælp af risikoanalysens trin ét til fire er økono-

miske, væsentlige finansielle og operationelle risici identificeret (eksempler på disse er behandlet i 

afsnit 6.1.4), og det er ligeledes fastlagt, at det er CNL A/S, som bærer og kontrollerer alle væsent-

lige risici.  

 

Nedenfor ses funktions- og risikoanalysen af datterselskabet CNL Development: 
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Figur 6.6, Funktionsanalyse CNL Development. Kilde: Egen tilvirkning 

 

CNL Development er en kontraktudvikler som udfører servicefunktioner inden for aftalte rammer 

med CNL A/S. CNL Development udfører forsknings- og udviklingsprojekter, hvor CNL A/S bæ-

rer den operationelle og finansielle risiko. Det er CNL A/S, som udfører alle væsentlige funktioner 

og er den ultimative beslutningstager i forhold til CNL Development. CNL Developments ledelse 

fører løbende kontrol med den daglige aktivitet, og giver medarbejderne instrukser på, hvordan 

forskningen skal udføres efter aftalte retningslinjer med CNL A/S. CNL A/S er derudover den juri-

diske ejer af produktudviklingen, som knytter sig til udviklingen af Nature Lashes. Der er ligesom 

for CNL Production foretaget en analyse af trin ét til fire i risikoanalysen, hvor økonomiske, væ-

sentlige risici er fastlagt (eksempler på disse er behandlet i afsnit 6.1.5).  

 

Efter at have foretaget ovenstående risiko- og funktionsanalyse er det fastlagt, hvem som udfører 

hvilke funktioner, ejer aktiver og påtager sig risici, og at kontrakterne mellem CNL A/S og dets 

datterselskaber er i overensstemmelse med den faktiske adfærd. Da der på trin fem ikke ændres på 

resultatfordelingen i koncernen, vil der på trin seks anvendes TNMM net cost plus til at aflønne de 

to datterselskaber for de funktioner og DEMPE-funktioner, de udfører. 

6.2.3 Produktets karakteristika og egenskaber 

CNL-koncernen producerer og sælger indtil videre kun ét produkt, Nature Lashes, som har til for-

mål at give kvinder længere og fyldigere vipper (se afsnit 6.1). Nature Lashes er et kvalitetsprodukt, 

som kun er produceret med de bedste naturlige ingredienser som f.eks. aloe vera og vitaminer. Da 

CNL A/S kun bruger naturlige ingredienser og det er er eksklusivt produkt, er prisen på produktet 
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1200 kr., hvilket er en høj pris i forhold til selskabets konkurrenter153. Igennem større marketingsar-

bejde har koncernen oparbejdet et værdifuldt varemærke, hvilket ligeledes øger produktets værdi. 

Såfremt produktet anvendes dagligt, vil indholdet række til fire til fem måneder, før kunden skal 

investere i Nature Lashes igen. Ønsker kunden at bibeholde effekten af vippeserummet, vil det være 

nødvendigt at fortsætte med at købe produktet, da effekten forsvinder, hvis produktet ikke længere 

anvendes154. Produktets holdbarhed er seks måneder155. 

6.2.4 Økonomiske omstændigheder 

En økonomisk faktor, som kan have en indflydelse på den fastsatte pris, er konkurrencesituationen 

på markedet. Der er mange udbydere af vippeserummer, i mange forskellige priskategorier, hvor 

konkurrencen generelt er stor på markedet. De fleste vippeserummer produceres dog med ingredi-

enser såsom prostaglandin, og dermed anvender CNL A/S’ konkurrenter ikke samme naturlige in-

gredienser, som Nature Lashes produceres med. CNL A/S’ største konkurrent er det tyske selskab, 

M2 Beauté, da de ligesom CNL A/S forsøger at differentiere sig på ingredienserne i vippeserum-

met. M2 Beautés vippeserum koster 990 kr., og prisen er dermed høj i forhold til andre konkurren-

ter på markedet156. Prisen på Nature Lashes er lidt højere, da kvaliteten er vigtig og der anvendes 

mange penge på produktudvikling. Da M2 Beauté ikke anvender 100 % naturlige ingredienser, er 

deres vippeserum ikke direkte sammenligneligt med CNL A/S’ Nature Lashes. CNL A/S differen-

tierer sig dermed fra deres konkurrenter ved at have et eksklusivt produkt med naturlige ingredien-

ser, hvorfor konkurrencen ikke vil have en stor indflydelse på prisen af Nature Lashes.  

6.2.5 Forretningsstrategi 

CNL A/S’ forretningsstrategi er langsigtet, da ledelsen ønsker fortsat vækst over en længere årræk-

ke. Ledelsen har derfor brugt mange omkostninger på forskning og udvikling af den nye variant af 

vippeserummet samt reklame for produktet med henblik på at styrke CNL A/S’ position på marke-

det. Derudover ønsker ledelsen, at CNL A/S skal ekspandere yderligere i Europa ved at udvide de-

res nuværende markedsandele. Ledelsen ønsker også at komme ind på det amerikanske og det asia-

tiske marked på længere sigt. CNL A/S’ overordnede forretningsstrategi er at differentiere sig fra 

dens konkurrenter ved at have et eksklusivt produkt med naturlige ingredienser, hvorfor prisen ikke 

er et parameter, de vil ændre på i forbindelse med ekspanderingen af markedsandele. 

																																																								
153 Kosmetiske: Udvalg og test af flere øjenvippeserummer, 2017 
154 M2 Beauté: Information om produktet, 2017 
155 Q kvinder med kurver: Bakteriebombe: Så lang tid holder dine produkter, 2017 
156 M2 Beaute: M2 Beautés produkt, 2017 
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6.3 Den koncerninterne omstrukturering 

Den stigende efterspørgsel på Nature Lashes i Europa, har medført, at CNL-koncernens omsætning 

og aktivitetsniveau er øget væsentligt. Dette har bevirket en stor travlhed i CNL A/S, hvor såvel 

ledelsen som det øvrige personale har svært ved at følge med. Da CNL A/S udfører alle beslut-

ningstagerfunktioner, er beslutningstiden blevet lang, og mange sager bliver ikke behandlet i tide. 

Ledelsen har derfor valgt, at der skal udføres en omstrukturering i koncernen i januar 2017, da især 

produktionsafdelingen afventer mange godkendelser og ordrer fra CNL A/S. 

6.3.1 Årsagerne til omstruktureringen 

Ledelsen i CNL A/S har efter flere overvejelser valgt at ændre principalstrukturen, så beslutnings-

tagerfunktioner, aktiver og risici overdrages fra CNL A/S til produktionsselskabet CNL Production 

i Polen. Omstruktureringen medfører, at CNL Production fremadrettet har kontrollen over alle væ-

sentlige finansielle og operationelle risici, funktioner og aktiver i CNL Development. CNL Deve-

lopments funktioner, aktiver og risici vil ikke ændre sig under omstruktureringen, hvorfor der foku-

seres på ændringerne i CNL Production og CNL A/S. 

 

Den væsentligste årsag til at ledelsen vælger at ændre principalstrukturen er, at ledelsen ønsker at 

effektivisere produktionen ved bl.a. at reducere sagernes behandlingstid. Ved at rykke alle væsent-

lige beslutningstagerfunktioner, aktiver og risici til CNL Production, kan datterselskabet selv træffe 

beslutninger vedrørende produktionen af Nature Lashes, og de behøver ikke længere at afvente or-

drer eller godkendelser fra CNL A/S, og der undgås derfor spildtid. For at der ikke opstår samme 

flaskehalsproblemer som i CNL A/S, kræver det øgede aktivitetsniveau, at der skal ansættes flere 

medarbejdere i Polen. I den forbindelse kan CNL Production opnå store location savings i form af 

besparelser på lønomkostninger, da lønniveauet i Polen er lavere end i Danmark, og der kan dermed 

ansættes flere medarbejdere for samme omkostninger. Derudover kræver det øgede aktivitetsni-

veau, at bygningskapaciteten udvides. Ledelsen har derfor modtaget et attraktivt tilbud på en er-

hvervsbygning, som de vælger at købe, således at der er plads til de nye ansatte og den større aktivi-

tet. 

 

En anden forretningsmæssig årsag til at flytte beslutningstagerfunktioner til Polen, er at salget på 

det polske kosmetiske marked er steget med fire til fem procent årligt i de seneste år. Særligt er ef-

terspørgslen på naturlige produkter steget, og markedseksperter estimerer at efterspørgslen på natur-
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lige produkter vil stige med ti procent årligt i de kommende år157. Ved at flytte CNL-koncernens 

drift til CNL Production i Polen, og dermed være fysisk til stede og mere synlige på det polske 

marked, håber ledelsen at øge salget, og opnå større markedsandele i Polen.  

 

I forbindelse med omstruktureringen overtager CNL Production alle salgs- og marketingsaktiviteter, 

således at de fremadrettet vil foregå i Polen. Ved at flytte salgsafdelingen til Polen er der større mu-

ligheder for, at imødekomme efterspørgslen på et attraktivt polsk marked. For at opnå større salg og 

markedsandele, vil ledelsen ansætte flere polske sælgere, som kender markedet og kulturen i Polen, 

således at de lokale salg øges. CNL Production ansætter i forbindelse med omstruktureringen desu-

den flere eksterne sælgere i de europæiske lande hvor Nature Lashes sælges, således at der opnås 

lokale salg.   

 

Ledelsen ser det ligeledes som en fordel, at der er en lavere selskabsskattesats i Polen på 19 % op 

imod den danske selskabsskatteprocent på 22 %158. Selvom skattesatsen i Polen ikke er markant 

anderledes end i Danmark, var ledelsen stadig begejstrede for, at selskabet fremadrettet kunne spare 

penge i selskabsskat. 

 

CNL A/S har talt med dets rådgiver som har oplyst, at OECD er i gang med at præcisere forholdene 

i TPG kapitel 9. Selvom kapitel 9 ikke er færdigt, vil det blive anvendt af skattemyndighederne i 

Polen og Danmark, når det skal vurderes om de involverede selskaber, i den koncerninterne om-

strukturering, får en fordel ud af omstruktureringen målt før skat. CNL A/S har derfor, efter rådgi-

vers anbefalinger fokuseret på at dokumentere selskabernes forventede fordele i forbindelse med 

omstruktureringen og de overvejelser, ledelsen har gjort sig om de forretningsmæssige årsager til 

omstruktureringen, ved at lægge beslutningsreferater, budgetberegninger m.m. i deres TP-

dokumentation. Ledelsen fastlægger, at CNL A/S og CNL Production er de selskaber, som har den 

største fordel ved omstruktureringen, da de opnår synergieffekter og stordriftsfordele som eksem-

pelvis effektivisering af beslutningsprocesser. CNL A/S opnår ligeledes den fordel, at de modtager 

en kompensation for de beslutningstagerfunktioner, aktiver og risici, som de afgiver, hvorved de 

mister retten til residualindtjeningen. CNL Production opnår den fordel at de i fremtiden vil modta-

ge residualindtjeningen i koncernen, som følge af de ekstra funktioner og risici, som selskabet har 

																																																								
157 Export.gov: Undersøgelse af det kosmetiske marked i Polen, 2016 
158 Skatteministeriet: Selskabsskattesatser i EU 1996-2016, 2016 
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påtaget sig. CNL Development, som bliver mindre berørt af omstruktureringen, får den fordel, at 

beslutninger og ordrer bliver givet hurtigere, da der er flere ansatte i CNL Production, således at 

datterselskabet mindsker dets spildtid forbundet med godkendelser og ordrer fra principalen. 

6.3.2 Betydningen af omstruktureringen 

Den koncerninterne omstrukturering betyder, at CNL Production i fremtiden vil være principalsel-

skab, mens CNL A/S og CNL Development vil være limited risk-selskaber. Dette betyder, at CNL 

A/S bliver kontraktudvikler for CNL Production. I den forbindelse ønsker den ene stifter at træde 

ud af ledelsen, da han ikke ønsker at have beslutningstagerfunktioner, økonomiske risici og ikke 

ønsker at flytte til Polen. I stedet bliver stifteren tilbudt en anden stilling uden ansvar, som produkt-

udvikler af designet i CNL A/S, hvilket han accepterer. De andre to stiftere (ledelsen) vælger der-

imod at flytte fra Danmark til Polen, da de fortsat ønsker at være beslutningstagere efter omstruktu-

reringen. Omstruktureringen vil ikke have indflydelse på ejerskabsstrukturen i CNL-koncernen, 

hvilket betyder, at CNL A/S stadig ejer de to datterselskaber 100 %. 

 

I forbindelse med omstruktureringen besluttes det ligeledes, at CNL A/S forsat skal finansiere drif-

ten i koncernen samtidig med, at det er koncernens holdingselskab. CNL A/S skal dermed stadig 

optage lån hos eksterne banker efter behov, og låne kapitalen videre til CNL Production. CNL A/S 

vil i fremtiden fungere som en ekstern bank til CNL Production, hvor CNL A/S følger deres risici 

ved udlånene til CNL Production. CNL Production vil dog være den ultimative beslutningstager i 

forhold til operationelle beslutninger. Ledelsen mente, at denne koncernfinansiering var den bedste 

beslutning, da CNL A/S allerede havde et godt netværk med forskellige danske banker, som kendte 

CNL A/S’ lånehistorik. De havde bl.a. et godt samarbejde med Danske Bank, som vidste, at CNL 

A/S var et stabilt selskab, som betalte regninger til tiden. Ledelsen var derfor overbeviste om, at det 

ville være nemmere at skaffe kapital samt forhandle lavere renter, hvis CNL A/S fortsat skaffer 

kapital og optager lån. 

 

Omstruktureringen vil primært påvirke CNL A/S og CNL Production, idet der skal overdrages 

funktioner, aktiver og risici mellem de to selskaber. Samtidig vil aktivitetsniveauet og kontrollen i 

Danmark blive ændret markant, da CNL A/S bliver kontraktudvikler for CNL Production og der-

med mister kontrol i fremtiden. CNL Development skal derimod ikke overføre nogle funktioner, 

aktiver og risici ved omstruktureringen. Den største ændring for CNL Development består i en kon-
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traktændring, da de fremadrettet vil blive kontraktudvikler for CNL Production og dermed modtage 

deres aflønning fra CNL Production. 

6.3.3 Juridisk ejerskab af CNL-koncernens immaterielle aktiver 

For at CNL Production kan blive den nye principal, kræver det, at alle koncernens værdifulde im-

materielle aktiver, som anvendes i forbindelse med udvikling, produktion og salg, overdrages til 

CNL Production fra CNL A/S. CNL A/S overfører den 1. januar 2017 alle IP til CNL Production. 

CNL Production bliver således den juridiske ejer af de immaterielle aktiver, og i den forbindelse 

registreres varemærket og patentet i CNL Productions navn. I forbindelse med overdragelsen af de 

immaterielle aktiver skal kontrollen over DEMPE-funktionerne samt de risici, som knytter sig til 

aktiverne, også overdrages. CNL Production skal således kontrollere alle DEMPE-funktioner og 

bære alle økonomiske risici i fremtiden, hvorfor de også skal have residualindtjeningen fra de im-

materielle aktiver. 

6.3.4 Ændring i udførsel af funktioner og påtagelse af risiko 

I forbindelse med omstruktureringen overdrager CNL A/S også alle væsentlige funktioner til CNL 

Production. CNL Production skal således fremadrettet udføre alle væsentlige beslutningstagerfunk-

tioner i forbindelse med salgs-, udviklings- og produktionsaktiviteterne i CNL-koncernen, og der-

med kontrollere de to limited risk-selskaber. Ligeledes skal CNL A/S overdrage alle operationelle 

og finansielle risici til CNL Production, som fremadrettet skal kontrollere risici som f.eks. markeds-

risici og risici forbundet med usikre resultater af udviklingsprojekter. Da CNL A/S i fremtiden skal 

fungere som en ekstern bank og yde lån til CNL Production, vil CNL A/S kontrollere den finansiel-

le udlånsrisiko forbundet hermed, og denne risiko skal dermed ikke overdrages til CNL Production 

ved omstruktureringen.  

 

For at CNL Production kan være den ultimative beslutningstager og bærer risici, kræver det, at de 

har substans i form af kompetente medarbejdere, som har evnerne til at udføre beslutningstager-

funktionerne og kontrollere risici. Da beslutningstagerfunktioner, herunder den danske ledelse, flyt-

ter med til Polen, vil funktionerne kunne udføres på samme måde, som i CNL A/S. Derudover vil 

en del af nøglemedarbejderne i Danmark flytte med til Polen, så de medarbejdere, som tidligere har 

haft ansvaret for udførsel af funktioner såsom ledelse af medarbejdere, fastlæggelse af retningslinjer 

og opfølgning af budgetter, kan hjælpe CNL Production med at udføre samme funktioner fremad-

rettet. Ledelsen håber, at der igennem nøglemedarbejderne kan skabes en stor vidensdeling, og for-
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venter, at funktionerne kan varetages uændret i Polen. Et andet substanskrav er, at CNL Production 

skal have den finansielle kapacitet til at bære de operationelle og finansielle risici i koncernen. Le-

delsen vurderer, at CNL Production kan bære evt. omkostninger, som opstår i forbindelse med en 

risiko, da CNL A/S finansierer koncernens drift.  

 

Det er vigtigt, at det i forbindelse med omstruktureringen sikres, at de interne kontrakter mellem 

selskaberne viser de ændrede funktioner og dermed den nye risikoallokering. Kontrakterne skal 

derfor ændres, således at kontrakterne stemmer overens med den faktiske adfærd. Kontrakterne skal 

således indeholde en beskrivelse af, at det er CNL Production, som er beslutningstager og påtager 

sig risici i forbindelse med de to limited risk-selskaber. 

6.3.5 Kompensation for omstruktureringen 

Dette afsnit vil fastlægge, hvordan CNL A/S skal kompenseres i forbindelse med omstrukturerin-

gen, men da dette er en egenudviklet case, er oplysningerne ikke tilstrækkelige til at nå frem til et 

præcist tal for kompensationens størrelse. I stedet drøftes elementer og overvejelserne bag en kom-

pensation fra CNL Production til CNL A/S.  

 

Den koncerninterne omstrukturering ændrer på fordelingen af funktioner, aktiver og risici mellem 

CNL A/S og CNL Production og dermed også på resultatfordelingen i koncernen. Et selskab skal 

kompenseres, såfremt der overdrages noget ”af værdi” og det medfører, at selskabet mister dets 

fremtidige profit-potentiale. Da CNL A/S overdrager IP, hvortil der knytter sig en værdi samt et 

fremtidigt profit-potentiale til CNL Production, skal de have en kompensation fra CNL Production. 

Når CNL A/S mister ejerskabet og kontrollen af de IP, vil de fremadrettet opleve et stort fald i deres 

omsætning, ligesom deres resultat før skat vil falde markant, idet dette profit-potentiale er overført 

til CNL Production. For at kunne bestemme størrelsen på kompensationen er det nødvendigt at 

værdiansætte de immaterielle aktiver. Størrelsen på kompensationen skal afspejle det fremtidige 

forventede afkast ved anvendelsen af de immaterielle aktiver, hvorfor der i værdiansættelsen af de 

enkelte aktiver skal tages højde for dette. Det vurderes derfor, at CNL-koncernen bør anvende en 

DCF-metode til at værdiansætte de immaterielle aktiver, da indkomstbaserede metoder afspejler de 

forventede fremtidige pengestrømme fra aktiverne. 

 

CNL A/S overdrager ligeledes et HTVI til CNL Production i forbindelse med omstruktureringen, 

nemlig de IP, der knytter sig til udviklingen af den nye variant af vippeserummet. Da der knytter sig 
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en værdi til dette HTVI, skal CNL A/S også kompenseres for overdragelsen af dette. Da vippese-

rummet ikke er færdigudviklet på overdragelsestidspunktet, er der dog stor usikkerhed omkring 

aktivet og de budgetter, der er fastlagt. CNL A/S har endnu ikke kendskab til de totale omkostnin-

ger, den fremtidige efterspørgsel og indtjening, hvorfor det er svært at fastlægge aktivets værdi og 

dermed kompensationens størrelse på overdragelsestidspunktet. På overdragelsestidspunktet skal 

prisen og dermed kompensationen til CNL A/S fastsættes ud fra de informationer, der er til rådig-

hed. CNL A/S og CNL Production har valgt at tilføje en prisreguleringsmekanisme i form af miles-

tone payments, hvor værdien af de immaterielle aktiver kan forøges eller reduceres alt efter om 

overskuddet stiger eller falder mere end ex ante-budgetteringen. Hvis det efterfølgende viser sig, at 

der er forhold som CNL A/S og CNL Production burde have været bekendt med på transaktions-

tidspunktet, men som ikke afspejles i den fastsatte pris, kan skattemyndighederne i Polen og Dan-

mark foretage en prisjustering i de efterfølgende indkomstår. 

 

I kompensationens størrelse skal der ligeledes tages højde for de omkostninger, CNL A/S har af-

holdt i forbindelse med omstruktureringen. Eksempelvis skal CNL A/S kompenseres for de fratræ-

delsesgodtgørelser, de har været nødsaget til at betale til de medarbejdere i Danmark, som ikke flyt-

ter med til Polen. Derudover skal CNL A/S kompenseres for de advokatomkostninger, der er for-

bundet med omstruktureringen i forhold til ændring af kontrakter m.m. 

 

Uafhængige parter vil kun indtræde i en transaktion, såfremt det stiller dem bedre end deres realisti-

ske muligheder. Ved fastlæggelsen af kompensationens størrelse, er det derfor vigtigt, at både CNL 

A/S og CNL Production tilgodeses. Kompensationen til CNL A/S skal således afspejle de afgivne 

profit-potentialer og deres omkostninger ved omstruktureringen. Omvendt vil CNL Production kun 

være villig til at betale en kompensation svarende til det fremtidige forventede profit-potentiale.  

6.4 Scenarie to: CNL-koncernen efter omstruktureringen 

Dette afsnit vil omhandle en analyse af CNL-koncernen efter omstruktureringen, herunder en fast-

læggelse af de ændringer, omstruktureringen har medført i de involverede selskabers funktioner, 

aktiver og risici. Efter omstruktureringen har principalstrukturen samt funktions-, aktiv- og risiko-

fordelingen ændret sig, således at CNL Production er blevet principalselskab, og CNL A/S og CNL 

Development er limited risk-selskaber. CNL A/S er dermed gået fra at være principalselskab, som 

træffer alle væsentlige beslutninger, ejer alle aktiver, og bærer alle finansielle og operationelle risi-

ci, til at være et limited risk-selskab, der er i fremtiden skal være kontraktudvikler for CNL Produc-
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tion. CNL A/S er stadig et holdingselskab der ejer aktierne i de to udenlandske datterselskaber, men 

fungerer derudover som det finansierende selskab, som optager lån for CNL Production i eksterne 

banker. CNL A/S har derfor også overført alle væsentlige risici, beslutningstagerfunktioner og IP til 

CNL Production.  

 

Omstruktureringen har ikke medført nogle funktions- eller risikomæssige ændringer for CNL Deve-

lopment, hvorfor funktions- og risikoanalysen er den samme som i scenarie ét. Nedenstående vil 

derfor alene omhandle en analyse af de ændringer, der er sket i forbindelse med omstruktureringen, 

herunder en funktions- og risikoanalyse for CNL Production og CNL A/S. 

6.4.1 CNL-koncernens kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen 

Nedenstående figur illustrerer de koncerninterne transaktioner efter omstruktureringen: 

 
Figur 6.7, Kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen. Kilde: Egen tilvirkning 

 

TP 1: Som det fremgår af figuren, er CNL A/S efter omstruktureringen blevet en kontraktudvikler, 

som fremadrettet skal udvikle designet af vippeserummet. CNL A/S vil i fremtiden modtage ret-

ningslinjer fra CNL Production om, hvordan selskabet skal designe vippeserummets udseende, 

hvorefter de vil udføre opgaven efter de modtagne retningslinjer. Da CNL A/S bliver kompenseret 

for selve omstruktureringen vil aflønningen for den fremtidige kontraktudvikling i Danmark være 

fastsat efter TNMM net cost plus, hvor de samlede omkostninger, som CNL A/S afholder til udvik-

ling af designet, bliver tillagt en mark-up på 10 %. CNL A/S modtager således den samme afløn-

ning som CNL Development for den forskning og udvikling, som selskabet udfører. Ledelsen har 

tidligere vurderet, at CNL Developments aflønning er i overensstemmelse med armslængdeprincip-

pet, hvorfor det også er gældende for CNL A/S’ aflønning. 



TRANSFER 	PRIC ING 	– 	TEORETISKE 	OG 	PRAKTISKE 	PROBLEMSTILLINGER 	VED 	 IMMATERIELLE 	AKTIVER 	

	

	

113		
	

TP 2: Efter omstruktureringen yder CNL A/S lån til CNL Production, og de finansierer således 

driftsaktiviteter, aktiver, DEMPE-funktioner forbundet med IP m.m. CNL A/S kan i den forbindelse 

sammenlignes med en ekstern bank, som skal have aflønning for dets funktioner med at optage og 

videreudlåne penge til CNL Production. CNL A/S træffer ikke nogle beslutninger i den operationel-

le drift og vil alene fokusere på om lånets vilkår overholdes, herunder om lånet tilbagebetales på de 

aftalte tidspunkter. Da CNL A/S alene har finansielle udlånsrisici og ikke operationelle risici, skal 

CNL A/S aflønnes med en risiko-justeret rente.   

 

TP 3: Som det fremgår af figuren, er der ikke længere transaktioner mellem CNL A/S og CNL De-

velopment, da CNL Production er den nye principal. CNL Development vil kun have kontrollerede 

transaktioner med CNL Production i fremtiden og skal således udføre forskning og udvikling efter 

de retningslinjer, de modtager fra CNL Production. Selskabet træffer ikke vigtige beslutninger og 

bærer heller ikke væsentlige risici ved transaktionen, da risici bæres af CNL Production. Dattersel-

skabet aflønnes på samme måde som før omstruktureringen med en TNMM net cost plus på 10 %. 

6.4.2 Finansielle oplysninger efter omstruktureringen 

I dette afsnit er de finansielle oplysninger efter omstruktureringen analyseret. Tallene illustrerer at 

indtjeningspotentialet er flyttet som følge af en ændring i CNL A/S’ og CNL Productions funktio-

ner, aktiver og risici. Nedenstående figurer viser det forventede, fremtidige overskud i de næste to 

år for CNL Production og CNL A/S.  

 

Følgende tabel viser de finansielle oplysninger for CNL A/S efter omstruktureringen: 

 
Tabel 6.4, Finansielle oplysninger for CNL A/S efter omstruktureringen. Kilde: Egen tilvirkning 
 

I ovenstående tabel ses det, at CNL A/S har en lavere omsætning og en mindre aflønning end i tid-

ligere indkomstår, da CNL A/S er blevet en kontraktudvikler. De modtager derfor ikke længere 

residualindtjeningen, men aflønnes nu af CNL Production med en TNMM net cost plus på 10 % for 

de ydelser de leverer til CNL Production. Ligeledes vil de fremadrettet aflønnes med en risikojuste-
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ret rente for koncernfinansieringen til CNL Production. CNL A/S vil modtage en kompensation fra 

CNL Production i 2017 for de immaterielle aktiver som de har overdraget og de omkostninger de 

har afholdt i forbindelse med omstruktureringen. Kompensationens størrelse er ikke afspejlet i tal-

lene, da størrelsen af kompensationen ikke er beregnet.  

 

Følgende tabel viser de finansielle oplysninger for CNL Production: 

 
Tabel 6.5, Finansielle oplysninger for CNL Production efter omstruktureringen. Kilde: Egen tilvirkning 

 

CNL Production oplever en markant stigning i deres EBIT som følge af, at de går fra at få en fast 

mark-up på 5,5 % til at få residualindtjeningen i koncernen. CNL Production kræver et højere afkast 

for de ekstra risici, de har påtaget sig som følge af omstruktureringen i det efterfølgende år. I 2017 

vil CNL Production betale en kompensation til CNL A/S. Kompensationens størrelse er ikke afspej-

let i tallene. Fremadrettet skal CNL Production også betale en risiko-justeret rente til CNL A/S for 

den koncernfinansiering, som de yder. 

6.4.3 Sammenlignelighedsanalyse efter omstruktureringen 

I dette afsnit vil der blive foretaget en sammenlignelighedsanalyse efter omstruktureringen. Produk-

tets karakteristika og egenskaber, de økonomiske omstændigheder og forretningsstrategien har ikke 

ændret sig efter omstruktureringen og er derfor det samme som i scenarie ét. Ændringerne i sam-

menlignelighedsanalysen består derfor i, at der er nye kontraktlige vilkår og en ny fordeling af 

funktioner, aktiver og risici. Efter omstruktureringen vil det derfor være nødvendigt at analysere de 

kontraktlige vilkår på ny, da kontrakterne for limited risk-selskaberne er udarbejdet med CNL Pro-

duction i stedet for CNL A/S. Det vurderes, at kontrakterne mellem CNL Production og de to limi-

ted risk-selskaber afspejler den faktiske kontrol af risici, fordeling af funktioner, ejerskab af IP, af-

lønning m.m. Nedenfor foretages der derfor en ny funktions- og risikoanalyse efter omstrukturerin-

gen. 
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6.4.4 Funktions- og risikoanalyse for CNL Production og CNL A/S 

CNL A/S og CNL Production har gennemgået store forandringer i forhold til fordelingen af aktiver, 

funktioner og risici. Ligesom før omstruktureringen er funktioner og risici i forhold til de immateri-

elle aktive blevet analyseret ud fra 6-trins analysen. Ud fra denne er det fastlagt, at det nu er CNL 

Production, som ejer alle IP og udfører DEMPE-funktioner med kontrol. CNL A/S udfører DEM-

PE-funktioner uden kontrol, da de udvikler, forbedrer, og vedligeholder (DEM) produktet. Ligele-

des er der blevet foretaget en 6-tins risikoanalyse. Da CNL A/S i fremtiden vil være kontraktudvik-

ler af designet af vippeserummet, vil funktions- og risikoanalysen for CNL A/S være identisk med 

CNL Developments i afsnit 6.2.2.2. Af denne figur kan det ses, at CNL A/S har mistet deres beslut-

ningstagerfunktion, deres værdifulde IP og kontrollen over operationelle risici.  

 

CNL A/S har stadig finansielle risici forbundet med koncernfinansieringen, hvilket kan ses neden-

for i funktions- og risikoanalysen for CNL A/S og CNL Production: 

 
Figur 6.8, Funktions- og risikoanalyse for CNL A/S efter omstruktureringen. Kilde: Egen tilvirkning 

 

CNL A/S’ funktion er at yde lån til CNL Production, og da de har en risiko for tab på udlån, bærer 

CNL A/S den finansielle udlånsrisiko. CNL A/S blander sig ikke i den operationelle drift, hvorfor 

CNL Production har de operationelle risici, hvilket ovenstående figur afspejler.  

 

Efter at have analyseret fordelingen af funktioner, aktiver og risici ud fra 6-trins analysen og risiko-

analysens trin 1-4, har ledelsen vurderet, at kontrakten stemmer overens med den faktiske adfærd, 

og der er derfor ikke behov for en risikoallokering på trin 5. Fastlæggelsen af aflønningen for trans-

aktionerne mellem CNL Production og CNL A/S er behandlet ovenfor i afsnit 6.5.1. CNL A/S af-

lønnes efter OECD’s TNMM net cost plus-model, og modtager derudover en risiko-justeret rente. 
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6.5 Delkonklusion 

I casen behandles en koncernintern omstrukturering af CNL-koncernen, som udvikler, producerer 

og sælger øjenvippeserummet Nature Lashes. Før omstruktureringen er det danske moderselskab, 

CNL A/S, principal, og de to udenlandske datterselskaber, som er beliggende i henholdsvis Polen 

og Tyskland, er limited risk-selskaber. CNL A/S er den ultimative beslutningstager, bærer alle ope-

rationelle og finansielle risici og er den juridiske ejer af alle væsentlige IP og modtager derfor resi-

dualindtjeningen i koncernen. Datterselskaberne, CNL Production og CNL Development, modtager 

en TNMM net cost plus aflønning.  

 

I den koncerninterne omstrukturering overdrager CNL A/S alle beslutningstagerfunktioner, aktiver 

og risici til CNL Production i Polen, som bliver den nye principal. CNL A/S bliver i den forbindelse 

til en kontraktudvikler og dermed et limited risk-selskab. CNL A/S skal fremadrettet fungere som 

en ekstern bank for CNL Production, da CNL A/S finansierer koncernens aktiviteter ved at yde 

koncernfinansiering til CNL Production. I forbindelse med omstruktureringen skal CNL A/S mod-

tage en kompensation fra CNL Production for de overdragne IP herunder deres HTVI, da de mister 

et fremtidigt indtjeningspotentiale. Samtidig skal de have en kompensation for de omkostninger der 

er forbundet med omstruktureringen.  

 

Omstruktureringen ændrer på fordelingen af funktioner, aktiver og risici og dermed resultatforde-

lingen i koncernen. Efter omstruktureringen modtager CNL A/S en TNMM net cost plus aflønning 

fra CNL Production, for den forskning og udvikling, de udfører. Samtidig modtager CNL A/S et 

risiko-justeret afkast for den finansiering, de yder til CNL Production. CNL Production vil fremad-

rettet modtage residualindtjeningen, da de varetager alle væsentlige beslutningstagerfunktioner, ejer 

alle IP og påtager sig koncernens finansielle og operationelle risici.  
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7. Konklusion	
Som følge af en stigende samhandel på tværs af landegrænser mellem multinationale koncerner er 

der i de seneste år opstået et behov for at skabe overensstemmelse mellem nationale skattelovgiv-

ninger, så dobbeltbeskatning og dobbelt-ikke-beskatning undgås. Forskelligheden i nationale skatte-

lovgivninger har givet koncerner incitament til at føre en aggressiv skatteplanlægning, hvor koncer-

ner bl.a. flytter profit til lande med lav eller ingen beskatning. Da immaterielle aktiver er svære at 

værdiansætte, overfører koncerner f.eks. disse internt i koncernen til priser, som ikke ses mellem 

uafhængige parter, hvorved koncernen samlet kan opnå en skattemæssig fordel. OECD lancerede 

derfor BEPS-projektet i 2013, hvilket medførte, at TPG blev opdateret, og at der i 2016 bl.a. blev 

udgivet præciserede retningslinjer for bl.a. armslængdeprincippet og immaterielle aktiver, hvor ac-

tion point 8, 9 og 10 var implementeret. 

 

I opdateringen af TPG i 2016, har OECD mere fokus på, at den faktiske adfærd er af afgørende be-

tydning for profitallokeringen i koncernen. OECD har derudover fokuseret på, at de selskaber, som 

påtager sig risiko, skal have en del af selskabets overskud, og de har indføre en 6-trins risikoanalyse 

i TPG til at fastlægge dette. For at begrænse kontrollerede transaktioner, som ikke er på armslæng-

devilkår, stilles der som et afgørende element i de nye TPG krav til, at koncernselskaberne skal ha-

ve substans. OECD har ligeledes forsøgt at begrænse koncernfinansiering, da selskabernes kontrol 

over finansielle risici er afgørende for, hvilket afkast selskaberne modtager. 

 

Da der kan være særlige udfordringer ved TP-transaktioner, som indeholder immaterielle aktiver, 

har OECD i TPG 2016 udgivet en mere fyldestgørende vejledning til, hvordan transaktioner, som 

involverer immaterielle aktiver, håndteres, ved b.la. at opdatere definition af immaterielle aktiver. 

OECD har indført begrebet DEMPE-funktioner, således at de selskaber, der udfører funktioner, 

bidrager med aktiver og kontrollerer risici i forhold til DEMPE-funktionerne, er økonomiske ejere 

af de immaterielle aktiver. Et selskabs juridiske ejerskab er således ikke afgørende for, hvem der 

skal modtage afkastet fra det immaterielle aktiv. Derudover har OECD for første gang indført en 

vejledning til, hvordan andre værdiansættelsesmetoder som f.eks. NPV-metoden kan anvendes til at 

værdiansætte immaterielle aktiver. Den største opdatering i TPG kapitel 6 er indførslen af HTVI, 

hvor OECD erkender, at der er nogle immaterielle aktiver, som er svære at værdiansætte på transak-

tionstidspunktet. Der er dog en række mangler ved denne del af kapitlet, og OECD arbejder derfor i 

2017 på at supplere denne vejledning. 
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Generelt er Deloitte og KPMG glade for, at OECD har opdateret TPG, men de er begge skeptiske 

over for en del af ændringerne, da de mener, at OECD stiller mange krav, som kan være svære at 

opfylde i praksis. Rådgiverne efterspørger generelt flere eksempler og mere vejledning i TPG, såle-

des at de bliver nemmere at anvende i praksis. 

	

OECD har udgivet et høringsudkast til kapitel 9 om omstruktureringer, hvilket er en konsekvens af 

opdateringen af TPG 2016. Høringsudkastet indeholder kun kompensation før og efter en omstruk-

turering, da risiko og anerkendelse af transaktionen er rykket til TPG kapitel 1, således at dette er 

generelt gældende for kontrollerede transaktioner. I forbindelse med en omstrukturering skal sel-

skaber kompenseres for de omkostninger, der er forbundet hermed, og når ”noget af værdi” over-

drages fra selskabet. Høringsudkastet forventes at blive implementeret som en del af TPG i 2017.	

 

Den egenudviklede case omhandler et dansk moderselskab, CNL A/S, som har kontrollerede trans-

aktioner med dets udenlandske limited risk-datterselskaber. Igennem funktions- og risikoanalysen 

fastlægges det, at CNL A/S har kontrol over alle operationelle og finansielle risici, udfører alle be-

slutningstagerfunktioner og ejer alle immaterielle aktiver. CNL A/S er dermed principal og modta-

ger residualindtjeningen i koncernen, mens datterselskaberne aflønnes med en TNMM net cost plus 

for de funktioner, de udfører. Den. 1. januar 2017 foretages en omstrukturering, da det vil effektivi-

sere processer i koncernen. CNL Production, skal fremadrettet være den nye principal, og alle IP, 

beslutningstagerfunktioner og risici overdrages fra CNL A/S til CNL Production. CNL A/S skal 

have en kompensation for de immaterielle aktiver, som overdrages til CNL Production, da de her-

ved mister fremtidig forventet indtjening. De IP skal værdiansættes efter NPV-metoden. Samtidig 

skal de kompenseres for de omkostninger, de har afholdt i forbindelse med omstruktureringen. Om-

struktureringen ændrer på resultatfordelingen i koncernen, da CNL A/S fremadrettet bliver et limi-

ted risk-selskab. Da CNL A/S bibeholder kontrollen over den finansielle risiko, skal de fremadrettet 

modtage et risiko-justeret afkast for den koncernfinansiering, som de yder til CNL Production, samt 

aflønnes med en TNMM net cost plus for de funktioner, de udfører. CNL Production vil modtage 

residualindtjeningen fra koncernen i fremtiden.  

Ud fra casen kan det konkluderes, at en koncernintern omstrukturering, som omhandler en overdra-

gelse af IP, beslutningstagerfunktioner og risici mellem et dansk moderselskab og et udenlandsk 

datterselskab ændrer på resultatfordelingen i koncernen. 
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8. Perspektivering	
Som det bliver analyseret og diskuteret i denne afhandling, er opdateringen af OECD’s TPG en 

konsekvens af den øgede samhandel mellem koncerner. Det er dermed interessant at diskutere, 

hvilke mulige ændringer OECD’s TPG kan have i fremtiden, som følge af ændringer i samfundet. I 

denne perspektivering fokuseres der på, hvilken betydning den amerikanske præsident Donald 

Trumps nye skatteudspil, som er blevet fremlagt den 26. april 2017, kan have på OECD’s TPG, 

såfremt det bliver vedtaget. Donald Trump har i det nye skatteudspil foreslået, at selskabsskattesat-

sen i USA sænkes fra de nuværende 35 % til 15 %. Derudover foreslås det, at indkomst, der bliver 

bragt ind i USA fra multinationale selskaber, kun bliver beskattet med 10 %159. Vedtages skatteud-

spillet, kan det først og fremmest tiltrække multinationale koncerner til USA, og TP-

problemstillinger kan opstå, såfremt koncerner overfører profit til USA igennem kontrollerede 

transaktioner, som ikke er på armslængdevilkår. Trumps forslag har skabt stor debat, hvorfor tre 

forskellige perspektiver på skattelempelsen, vil blive diskuteret nedenfor. 

 

Ifølge rådgiverhuset PwC kan ændringen få stor betydning for multinationale koncerner og deres 

skatteplanlægning. Hvis USA får en lavere selskabsskatteprocent, kan det f.eks. være fordelagtigt 

for flere koncerner at deres immaterielle aktiver bliver i USA. Koncernselskaber, som er placeret i 

højere beskattede lande som f.eks. Danmark, kan således betale en royalty fee for anvendelsen af de 

immaterielle aktiver til de amerikanske selskaber, og den royalty fee vil således kun blive beskattet 

med 15 % i USA hos det selskab, som modtager den. Samtidig vil selskabet i Danmark kunne fra-

trække den omkostning, som betales for anvendelsen af det immaterielle aktiv. Hvis det immateriel-

le aktiv derimod er placeret i Danmark, vil selskabet skulle beskattes med 22 % af den royalty fee, 

de modtager fra selskaber i USA. På denne måde optimerer koncernen deres skattefradrag og skat-

tebetalinger maksimalt. Jørgen Juul Andersen, TP-partner i PwC, anbefaler selskaber, som har akti-

viteter i USA, at følge udviklingen i USA’s skattereform tæt, således at selskabernes fremtidige 

indtjening kan blive beskattet minimalt. Han mener, at koncerner skal kunne medregne skatteforde-

le i deres planlægning af, hvor koncernens selskaber skal operere. Tidligere har flere multinationale 

koncerner, som f.eks. Apple, Microsoft og Google flyttet deres omsætning til lande med lav beskat-

ning, og såfremt det nye skatteudspil vedtages, vil disse koncerner måske blive i USA i fremti-

den160. 

																																																								
159 Reuters: Trump tax plan will sharply slash corporate tax rates, 2017 
160 Børsen, PwC advarer erhvervsliv efter Trump-pakke: Radikale ændringer på vej, 2017 
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Ifølge OECD’s TPG kan en kontrolleret transaktion eller en koncernintern omstrukturering kun 

anerkendes, såfremt hvert selskab, som deltager, får en fordel heraf målt før skat. En koncernintern 

omstrukturering vil derfor ikke skulle anerkendes, hvis den udelukkende skyldes, at koncernen sam-

let får en skattemæssig fordel. Det er derfor heller ikke tilladt, at koncerner indregner skattefordele i 

deres planlægning af transaktioner eller omstruktureringer og dermed udnytter, at koncernen er pla-

ceret i flere lande. Såfremt en koncern gennemfører en transaktion eller omstrukturering, med et 

formål om at udnytte lave skattesatser, som f.eks. hvis skattesatsen sænkes i USA, vil disse ikke 

skulle anerkendes ifølge OECD. Udfordringen er, at når uafhængige parter skal vurdere deres reali-

stiske alternativer, kan de, i det omfang det er muligt, indregne fordele målt efter skat. Denne del af 

OECD’s TPG bliver derfor mødt af kritik fra rådgivere, da de mener, at der skal være ens vilkår for 

uafhængige parter og koncernselskaber, som det også fremgår af Juul Andersens kommentarer.  

 

Ifølge analysechef i tænketanken Cepos, Otto Brøns-Pedersen, kan skatteprocentsændringen have 

konsekvenser for den danske selskabsskat, da især mindre lande er under pres, når store økonomier 

sænker deres skat. Ifølge Brøns-Pedersen, vil større økonomier ofte have høje skatteprocenter, mens 

lande som Danmark er nødsaget til at have en lav selskabsskattesats for at tiltrække multinationale 

koncerner. Hvis den danske regering ikke reagerer på en evt. skattenedsættelse, kan det medføre, at 

flere selskaber flyttes til andre lande med en lavere beskatning. Brøns-Pedersen nævner eksempel-

vis, at flere medicinalselskaber har en stor aktivitet i USA, hvorfor disse vil opnå store besparelser, 

hvis selskabsskatten sænkes, ved en omstrukturering eller flytning af immaterielle aktiver til 

USA161.  

 

Som det fremgår af ovenstående, er der mange perspektiver på, hvordan en evt. skattenedsættelse i 

USA vil påvirke lande som Danmark og koncerners skatteplanlægning. Det bliver interessant at 

følge med i, om OECD i fremtiden lemper kravene for anerkendelse af kontrollerede transaktioner, 

således at det i fremtiden tillades, at fordelen ved en transaktion eller omstrukturering måles efter 

skat, ligesom uafhængige parter har mulighed for. Hvis OECD fortsat ønsker, at deres medlemslan-

de anvender TPG, er de nødsaget til at lempe disse regler, så der ikke stilles for høje krav til kon-

cerner i forhold til uafhængige parter. De fremtidige ændringer i TPG skal stemme overens med 

samfundets udvikling.  

																																																								
161 Børsen: Trump udløser et globalt opgør om lav skat, 2017 
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10. Bilag 
	
 
Bilagsoversigt:  
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Bilag 1: Figuroversigt 
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Bilag 2: Tabeloversigt	

 
 
 
Bilag 3:	Skatteministeriets TP-opgørelse for 2015 
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162 SKAT, Transfer pricing-redegørelser for 2015, 2016 
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Bilag 4:	Resume over SKM 2017.115 (LSR) 
 

SKM 2017.115 (LSR)  

Sagen vedrører de kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og dets faste driftssted samt 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det faste driftssted. Landsskatteretten fandt, at SKAT 

var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse i henhold til dagældende skattekontrollovs § 

3B, stk. 8 (nu stk. 9), og § 5, stk. 3, idet der primært blev lagt vægt på, at der manglede en sammen-

lignelighedsanalyse i selskabets transfer pricing dokumentation. Landsskatteretten fandt også, at 

SKAT’s skøn var i overensstemmelse med OECD Transfer Pricing Guidelines, men at klageren i 

tilstrækkelig grad havde godtgjort at SKAT’s skøn skulle ændres. 
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Bilag 5: Oversigt over OECD medlemslande 

163 
																																																								
163 OECD: Liste over BEPS-medlemslande, 2017 
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Bilag 6:	Oversigt over Starbucks-sagen 
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164 Berlingske Business, Vestager: Fiat og Starbucks skal betale trecifrede millionbelløb i ekstra skattereg-
ning, 2015 
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Bilag 7: Statistik over den globale markedsværdi for naturligt kosmetik (2007-
2017) 
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165 Statista: Den globale markedsværdi for naturkosmetik fra 2007-2017, 2017 
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Bilag 8: Billede af før og efter effekt af vippeserum 
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166 Aphro Celina: Før og efter billeder ved vippeserum, 2017 
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Bilag 9: Statistik over den estimerede lønomkostning for Europa 
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167 Eurostat: Estimeret personaleomkostninger pr. time, 2015 


