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Abstract 

 
Digitalization has made technology cheaper, more powerful and globally standardized, which has giv-

en MNEs the opportunity of creating a significant value in a jurisdiction without having any physical 

presence. This makes governments around the globe question whether these MNEs should have a 

nexus in economies, where entities with a highly digitalized value chain have created a significant val-

ue in the minds of jurisdiction’s users. If OECD does not agree on a unified solution, countries will act 

in desperation, an example is France, who has launched a digital tax called GAFA, taxing 3% of the 

revenue generated in France. 

This thesis seeks to understand whether today's international taxing rules and transfer pricing guide-

lines are capable of allocating income to jurisdictions, where an enterprise is understood to create 

value without having any physical presence.  

To further understand the value creation process, this thesis will look at the main characteristics of a 

digitalized business that is said to be of significant value in a highly integrated value chain. This thesis 

centers on an analysis of different processes of value creation across 3 different digitalized business 

models, with the aim of a better understanding on how to effectively allocate profit. Intangible assets 

play a huge role regarding the value creation in a highly digitalized business model, and as a result of 

their nature of being easy to relocate from one business to another and being used across jurisdic-

tions, it creates an issue in whom the profit should be allocated to. 

The conclusion of this thesis is that the arm’s length principle, international taxing rules and OECD 

Transfer Pricing Guidelines as we know them today, fails to appropriately allocate income to the juris-

diction in which an entity is understood to create value.  All the proposals set out by OECD would real-

locate profits in favor of the user or market jurisdictions. This creates a new nexus rule, which ignores 

the physical presence of an entity. Not only this, they all go behind the arm’s length principle and ig-

nore the separate entity approach.  
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Generelt om afgangsprojektet 

Indledning: 
Dette afgangsprojekt er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD (R) studiet ved Copenhagen 

Business School i sommeren 2020. Emnet for afgangsprojektet er udfordringer ved prisfastsættelse af 

højt integrerede værdikæder, der bygger på en digital forretningsmodel. 

Transfer Pricing vedrører prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner, og dermed fordelingen af 

internationale koncerners samlede indtjening og skattebetaling mellem de lande, som koncernens 

selskaber opererer i.  

Transfer Pricing skal sikre, at selskaber ikke bliver dobbeltbeskattet af den samme krone, samtidig 

med, at de lande, som selskaberne opererer i, ikke snydes for det skattekrav, de har over for virksom-

hederne.  

Gennem tiden har der været flere ændringer og yderligere specificering og præcisering af forskellige 

elementer under Transfer Pricing i OECD´s Transfer Pricing guidelines. Dette sker i tråd med, at er-

hvervslivet bliver stadigt mere kompliceret, grundet øget digitalisering. Vi har i de senere år oplevet, at 

digitaliseringen spiller en væsentlig rolle i erhvervslivet og samfundet generelt.  

De traditionelle tankegange vedrørende de klassiske prisfastsættelsesmetoder er udfordrede og 

kommer til kort i et komplekst erhvervsliv. 

Multinationale virksomheder med en digitaliseret forretningsmodel kan i dag udnytte muligheden for at 

placere værdiskabende aktiviteter i lande med lav selskabsskat for at undgå høje skattebetalinger.  

Dette setup kan også anvendes af mindre virksomheder og startups, som har en værdikæde bygget 

på en digitaliseret forretningsmodel, og som arbejder med immaterielle aktiver.   

Fælles for disse er, at de agerer i brancher, hvor digitalisering er højt på agendaen, og forretningsmo-

dellerne er komplekse. Størstedelen af selskabernes værdiskabende aktiviteter er immaterielle aktiver, 

som ikke direkte kan allokeres til et specifikt datterselskab/land, hvorfor de traditionelle tankegange, 

hvad angår armslængdeprincippet bliver udfordret. De immaterielle aktiver er en af årsagerne til, at 

Transfer Pricing overhovedet er et skatteretligt problem.  

OECD har derfor lagt op til debat og søger input til alternative løsninger, der kan anvendes i et kom-

plekst erhvervsliv. 
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Problemformulering 
Indledningen leder os frem til følgende problemformulering:  

Hvordan skal man med udgangspunkt i armslængdeprincippet og de hidtidige anerkendte regler, vej-

ledninger og OECD Transfer Pricing Guidelines være i stand til at prisfastsætte højt integrerede vær-

dikæder, der bygger på en digital forretningsmodel? 

Undersøgelsesspørgsmål: 

Til brug for besvarelsen af problemformuleringen er nedenstående undersøgelsesspørgsmål udfor-

met: 

- Hvordan er man i stand til at profit-allokere i en højt digitaliseret virksomhed med en højt inte-

greret værdikæde? 

 

- Hvilke muligheder giver TPG 2017, som går længere end det klassiske armslængdeprincip i 

TPG 2010 med særligt fokus på immaterielle aktiver? 

 

- Hvad kan det have af påvirkning, at OECD ligger op til, at der anvendes allokeringsnøgler som 

proxy for værdiskabelse? 

 

- Hvordan afviger Pillar 1 og Pillar 2 fra de hidtidige anerkendte regler? 

 

Afgrænsning  
Vi har i afgangsprojektet foretaget en række afgrænsninger, som er vurderet nødvendige for at af-

grænse projektet til den egentlige problemstilling vi ønsker belyst.  

Afgangsprojektet er foretaget i forbindelse med afslutningen af HD (R) studiet, hvorfor det forudsæt-

tes, at læseren er bekendt med almene begreber inden for Transfer Pricing. Derfor vil disse almene 

begreber ikke blive beskrevet nærmere, medmindre det vurderes nødvendigt i forbindelse med projek-

tet. Dog har vi forklaret de forkortelser vi bruger i projektet. 

 

Vi har i projektet valgt at afgrænse os til virksomheder med en integreret værdikæde, som i udbredt 

grad er kendetegnet ved at være opbygget omkring en digitaliseret forretningsmodel. Med en digitali-

seret forretningsmodel vil vi yderligere afgrænse projektet til at omhandle multinationale koncernsel-

skaber, som har aktiviteter i lande, hvor de ikke nødvendigvis har fysiske/juridiske enheder, agenter 

eller aktiver tilknyttet deres service eller varer solgt i de pågældende lande. 
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Metode  
Idet formålet er at analysere gældende ret og nye tiltag vedrørende Transfer Pricing i relation til pris-

fastsættelse af den overnormale profit, der er genereret på baggrund af immaterielle aktiver, vil tilgan-

gen primært være en traditionel rets dogmatisk metode. Projektet vil dreje sig om retsstillingen for pris-

fastsættelse af digitale virksomheder med højt integrerede værdikæder, som opererer på tværs af 

landegrænser uden faste driftssteder. I den forbindelse vil der blive taget udgangspunkt i OECD’s Mo-

deloverenskomst, BEPS Projektet og Transfer Pricing Guidelines.  

Retskildeværdien af disse retningslinjer er soft law, og er dermed ikke af bindende karakter for de del-

tagende lande, da der alene er tale om anbefalinger fra OECD, som er med til at tjene som væsentlige 

fortolkningsdata til behandling af indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Med udgangspunkt i de løsningsforslag og nye regler OECD ligger op til, vil der i forlængelse heraf 

blive taget stilling til, om disse er tilfredsstillende, og om der bør foretages yderligere præciseringer 

eller fortolkninger af de nye regler.  

Metodiske overvejelser  
I det følgende afsnit beskrives de metodiske overvejelser, som vi har haft i forbindelse med afgangs-

projektet, herunder hvilke typer af data vi har anvendt. Ydermere reflekterer vi over de kilder, vi har 

benyttet os af og vurderer kildernes pålidelighed.  

Opbygningen af vores projekt vil starte med en analytisk og undersøgende tilgang på de allerede gæl-

dende Transfer Pricing regler på området for prisfastsættelse af den overnormale profit, der er generet 

på baggrund af immaterielle aktiver. Det vurderes relevant i forhold til projektets problemstilling, at der 

opnås indgående kendskab til de nuværende guidelines, som danner grundstenen i de nye tiltag i for-

bindelse med BEPS-projektet. 

Vi vil efter gennemgangen af de nye regler gennemgå baggrunden for BEPS-projektet og de publice-

ringer, der har været i forbindelse hermed, hvor behovet for en opdatering af de nuværende Transfer 

Pricing regler i TPG 2017 belyses. 

For at holde os fuldstændigt opdateret på, hvor langt OECD er med BEPS projektet, vil vi se den se-

neste opdatering omkring arbejdet med BEPS-projektet fra OECD via et webcast, som er udsendt d. 

13. februar 2020, hvori der gives en opdatering på arbejdet med de nyeste tiltag inden for BEPS-

projektet, herunder udkast til Pillar 1 og Pillar 2, som er nærmere beskrevet og analyseret i projektet. 
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Som afslutning på den teoretiske og analyserende proces vil projektet munde ud i en praktisk gen-

nemgang af konsekvenserne ved de nye tiltag, som OECD ønsker at indføre for en fiktiv multinational 

koncern, der opererer på tværs af landegrænser, og som er kendetegnet ved at have en højt integre-

ret værdikæde, der er bygget på en digital forretning. Koncernen er som udgangspunktet opbygget 

efter en traditionel principalstruktur med etablerede datterselskaber rundt om i verdenen uden faste 

driftssteder.  

Kildekritik  

Projektet ønskes udarbejdet med udgangspunkt i benyttelsen af en objektiv indgangsvinkel, særligt i 

forbindelse med analyse af rapporter udgivet fra OECD. Vores primære kilde til dataindsamling er 

OECD’s publiceringer og webcast. OECD's TPG 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i at vejlede 

både skattemyndigheder og virksomheder ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvorfor der vur-

deres at være en høj grad af objektivitet i disse guidelines. OECD’s publiceringer, webcast og øvrige 

rapporter, som er udgivet i forbindelse med BEPS-projektet er ligeledes med samfundsøkonomisk 

udgangspunkt, hvor der søges input fra de deltagende lande, hvor det er målet for OECD at opnå en 

fælles og tilfredsstillende løsning, som der kan skabes konsensus omkring, hvorfor vi vurderer, at der 

generelt er høj grad af objektivitet i de anvendte data. 

Udover det materiale, som er publiceret af OECD, har vi i mindre grad benyttet bogen Transfer Pricing 

udgivet af Jens Wittendorff, som bygger på de retningslinjer, der er i TPG 2017. Det er ud fra forfatte-

rens interesser og faglige kompetencer vurderet, at validiteten af bogen er af høj karakter, selvom vi er 

opmærksomme på, at forfatteren kan have subjektive holdninger til dele af emnet. Ved øvrige kildean-

vendelser gennem projektet er der ved udarbejdelsen taget højde for forfatteren og dennes umiddel-

bare subjektive holdning.  

 
 

 

 

 

 



P a g e  8 | 77 

 

Forklaring af forkortelser og særlige begreber  
Der vil løbende i opgaven anvendes faglige termer inden for Transfer Pricing, hvor ikke alle vurderes 

nødvendige at forklare, da disse er almen kendte begreber inden for dette fag. For enkelte begreber 

har vi dog indsat en forklaring. Engelske ord, der er alment kendte vil også blive benyttet løbende i 

opgaven, da disse typisk er mere afdækkende end en eventuel dansk oversættelse.  

 

Faglige og særlige begreber: 

Cross-jurisdictional scale without mass: Digitaliseringens globale mulighed til virksomheder, når det 

kommer til vækst i en jurisdiktion uden væsentlig fysisk tilstedeværelse på de respektive markeder. 

PE: Permanent establishment 

MNE: Multinational entities 

Leads: Leads er et begreb, som bliver brugt indenfor salg og marketing, når man refererer til en poten-

tiel kunde, der har vist interesse i virksomhedens produkter eller services 

SOME: Sociale medier  

Digitale virksomheder: Virksomheder, som har en højt integreret værdikæde, der bygger på en digital 

forretning. 

 

Tekniske begreber benyttet under værdikædeanalyserne 

Tilgængelighedszone: rækkevidde af et netværk af servere kan operere indenfor, eksempel; Når ser-

ver A placeret i land A går ned, kan server B i land B træde til for brugere i fx. land A. 

Cloud computing: Cloud computing eller skyen er et begreb, som dækker levering af software, ser-

vices og tjenesteydelser via internettet, en fællesbetegnelse  

Host country: Et værtsland, hvor en virksomhed kan operere uden et PE  

Cache: Midlertidig hukommelse på en computers processor   
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Redegørelse   
Inden vi går helt i gang med redegørelsen, fastlægges en række grundsten, som der skal reflekteres 

over gennem hele opgaven for at kunne løse vores reelle problemstilling. Vi skal hele tiden have i 

baghovedet, hvorfor der reelt er en udfordring med prisfastsættelse i højt integrerede værdikæder, 

som bygger på en digitaliseret forretningsmodel, hvordan større virksomheder formår at allokere deres 

profit mellem de forskellige selskaber, og i hvilke lande der reelt skabes værdi for i disse virksomhe-

der. Vi ser i dag en stigning i cross boarder income, som genereres på tværs af landegrænser fra bl.a. 

virksomheder, der opererer internationalt uden at have en reel tilknytning til de lande, der opereres i. 

Dette bliver et problem, når de respektive lande føler sig berettiget til en andel af den indkomst, som 

virksomhederne tjener i deres lande. Vi starter projektet med at se på de skatteregler, der gør sig 

gældende på overordnet plan og bearbejder og analyserer de forskellige problemer, vi søger svar på. 

 

Fundamentale principper vedrørende skattemodeller1  
I en verden, hvor regeringer må se større udgifter, mindre omsætning og skattemæssige begrænsnin-

ger i øjnene, er virksomheders stigende omsætning en af de vigtigste ressourcer, når det kommer til 

finansiering af offentlige goder og infrastrukturen i et land. Størstedelen af den skat, virksomhederne 

betaler er netop med til at finansiere ovenstående omkostninger i de respektive lande.  

Under forudsætning af et vist indtægtsniveau, der skal øges, ses der på det pågældende lands brede-

re økonomiske og skattemæssige politik, hvor der er en række skattepolitiske overvejelser, der traditi-

onelt har ført udviklingen af skattesystemer. Blandt disse er neutralitet, effektivitet, sikkerhed, simplici-

tet, effektivitet, retfærdighed og fleksibilitet.  

Disse principper lagde grundstenene til dét, vi i dag kalder ”The Ottawa Taxation Framework” (OECD 

2001). Dengang kom man frem til, at disse principper var nødvendige, da man så på de skattemæssi-

ge udfordringer, som opstod på baggrund af e-commerce. OECD vurderer stadig, at disse principper 

gør sig gældende, når det kommer til de nyere forretningsmodeller, som vi ser i denne nye og digitale 

tid.  

 
1 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2014 Deliverable, p. 30 
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Kort om principperne2 

Neutralitet:  

Skat skal være neutral og være i ligevægt mellem de forskellige former for virksomhedsaktiviteter.  

Effektivitet: 

Compliance omkostninger for virksomheder og administrationsomkostninger for regeringer skal mini-

meres mest muligt.  

Sikkerhed og simplicitet: 

Skatteregler burde være tydelige og simple at forstå. En simpel skattemodel gør det lettere for den 

enkelte at vurdere, hvilke obligationer denne har. På denne måde tager virksomhederne de mest op-

timale beslutninger for den enkelte virksomhed. Ved en kompleks skattemodel åbner det op for mulig-

heden for at finde smutveje, som kan medføre tab for den enkeltes økonomi.   

Effektivitet og retfærdighed: 

Skatterne bør opkræves rettidigt og præcist for at undgå dobbeltbeskatning og fejlbeskatning. 

Fleksibilitet: 

Skattemodeller skal være fleksible og dynamiske, så disse kan følge med den teknologiske og kom-

mercielle udvikling. Skattemodellerne skal imødegå regeringers behov for større omsætning samtidig 

med, at de skal kunne tilpasse sig de nyere tendenser på markedet.  

Beskatning af indtægter på tværs af landegrænser 
Det er alment accepteret, at der er to aspekter af en stats suverænitet: Magt over et område og mag-

ten over lovgivningen i det pågældende område. Denne binære natur af suverænitet var stærkt stad-

fæstet i menneskets tankegang i det 19. og 20. århundrede, og har haft en indflydelse på en stats 

skattemyndighed den dag i dag. 

Ved beskatning af indtægter på tværs af landegrænser ses der typisk på 2 situationer:  

1) Beskatning af indtægter, som er genereret i udlandet af danske virksomheder med residens i 

Danmark. 

2) Beskatning af indtægter genereret i Danmark af udenlandske virksomheder, som ikke har residens 

i Danmark.  

 
2 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2014 Deliverable p. 30. 
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Virksomhedens residens er en nøglefaktor, da flere lande definerer dette anderledes. I nogle lande 

afhænger residensen af, hvor virksomheden har registreret sig selv, mens den i andre lande afhænger 

af generelle kriterier, såsom hvor selve værdien skabes. Det er dog ikke så let at dele cross-border 

income op i to kategorier. Beskatningen af cross- boarder income er nemlig blevet mere kompliceret 

igennem tiden i takt med den øgede digitalisering i virksomheder med højt integrerede værdikæder, 

som opererer på tværs af lande uden faste driftssteder og særligt fast driftssted skal vise sig at være 

en af de afgørende faktorer i OECD´s arbejde med de nye tiltag.  

The League of Nations udvalgte I start 1920’erne 4 økonomer til at se på, hvilke teoretiske problemstil-

linger der var ved dobbeltbeskatning, og hvordan man kunne undgå dette. De skulle ud fra dette de-

signe en international beskatningsramme på baggrund af økonomisk troskab mellem landene. 3 

De 4 nøje udvalgte økonomer kom frem til følgende 4 faktorer, der gjorde sig gældende for at kunne 

allokere indkomsten mellem landene på en fair og lige måde:  

1) Hvor stammer indkomsten fra? (Origin of wealth or income) 

2) Hvor hører indkomsten hjemme?  (Situs of wealth or income) 

3) Håndhævelse af retten til indkomsten. (Enforcement of the rights to wealth or income) 

4) Adresse eller domicil til den person/virksomhed der har retten til at disponere over indkomsten. 

(Place of residence or domicile of the person entitled to dispose of the wealth or income)  

I de tilfælde, hvor flertallet af ovenstående faktorer kan føres tilbage til et land, er det meget simpelt at 

finde ud af, hvilke virksomheder der kan kræves skat fra. Det komplicerede kommer, når først de 

ovenstående 4 faktorer vedrører flere forskellige lande. Den skattemæssige indkomst skal heraf forde-

les til de respektive lande, der har krav på en andel af indkomsten.  

Projektet skal medvirke til at belyse, hvordan man med Transfer Pricing kan allokere den rette skatte-

mæssige indkomst til de lande, de respektive virksomheder agerer i.  

 

  

 
3 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report 
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OECD Transfer Pricing Guidelines  

 
OECD Transfer Pricing Guidelines er de retningslinjer, der er med til at forme Transfer Pricing lovgiv-

ningen, og disse agerer som internationale retningslinjer i Transfer Pricing sammenhænge. Retnings-

linjerne er soft law, som er defineret ved, at retningslinjerne ikke er definerede love, som vi kender det 

fra fx ligningsloven, men er de retningslinjer, som landene er blevet enige om skal udgøre et fælles 

udgangspunkt. Det fælles udgangspunkt kan både være retningslinjernes styrke og svaghed. Da 

Transfer Pricing kan være et vanskeligt område at lovgive på, har det gjort, at Transfer Pricing Guide-

lines udgør det fælles udgangspunkt til det bedste og mest anvendte værktøj inden for OECD-

medlemslandene. Netop derfor er Transfer Pricing Guidelines også mindre stærk i kraft af, at det ikke 

er en lov, men blot retningslinjer, hvilket kan være for ukonkret i nationale lovgivningsspørgsmål. Ret-

ningslinjerne er løbende blevet opdateret siden introduktionen i 1995, og har bl.a. fået en større gen-

nemgang i 2010 og 2017.  

Efter gennemgangen af Transfer Pricing guidelines fra OECD og de danske Transfer Pricing regler 

vedrørende dokumentationskrav og armslængdeprincippet er det helt tydeligt, at der er tale om både 

omfattende og komplicerede regler. Reglerne har med tiden fået flere opdateringer, og kravene til sel-

ve Transfer Pricing dokumentation er blevet udvidet op til flere gange.  Nye krav som land for land 

rapport, formkrav til den øvrige dokumentation i form af fælles dokumentation og landespecifik doku-

mentation. Netop landespecifik dokumentation er særligt væsentlig at tage fat i. Dette er i øvrigt et 

resultat af BEPS-rapporten fra 2015, som har været særligt medvirkende til de øgede krav. Selve 

BEPS-projektet har medført utrolig mange nye udvidelser og opdaterede præciseringer, som har re-

sulteret i et indhold i Transfer Pricing Guidelines 2017, der næsten er dobbelt så stort som Transfer 

Pricing Guidelines 2010, hvor man er gået fra Guidelines på 375 sider i 2010 til 612 sider i 2017. 

Ved en sammenligning af begge versioner af TPG er det tydeligt, at en stor del af ændringen kan ses i 

kapitel 5, som netop har med dokumentationskrav at gøre. Derudover har også armslængdeprincippet 

fået en gennemgående præcisering og større indhold i Transfer Pricing Guidelines 2017, hvilket kan 

ses i kapitel 1. BEPS-projektet adresserer ikke kun de udfordringer og muligheder, der følger med 

Transfer Pricing. Formålet med projektet er som tidligere beskrevet at forebygge og bekæmpe skatte-

unddragelse, flytning af indtægter og bekæmpelse af skattekonkurrence, særligt fra de såkaldte skat-

tely. Da BEPS-projektet indeholder alle tidligere nævnte elementer, er det naturligt, at disse kommer til 

udtryk i form af øget jura. Man har foretaget ændringer til kravene i dokumentationskravet med action 

13, som alene omhandler ændringer i transfer Pricing dokumentationen for at gøre det nemmere for 
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skattemyndighederne at gennemskue Transfer Pricing dokumentationen. Ser vi nærmere på det pro-

blem, som undersøges i projektet, er det værd at fremhæve action 8-10, som omhandler problematik-

ker vedrørende immaterielle aktiver, kapital samt risiko og deres indvirkning på armslængdeprincippet. 

Den nye version af kapitel 1 i Transfer Pricing guidelines 2017, som udgør grundstenen i Transfer 

Pricing - nemlig armslængdeprincippet - er ikke tydelig eller klar nok i forhold til, om det er en egentlig 

ændring eller en præcisering af armslængdeprincippet. Det er særlig vigtigt at have en mening om 

dette, da en egentlig ændring vil betyde, at adgang til at foretage skønsmæssig ansættelse fra myn-

dighedernes side også vil være ændret. Der er i forbindelse med gennemgangen af ovenstående sta-

dig en skillelinje, som ikke er klar eller tydelig nok i forhold til, om Transfer Pricing guidelines 2017 er 

en egentlig ændring eller en præcisering af de allerede eksisterende Transfer Pricing guidelines. 

Der er løbende opfølgning på retningslinjerne, og disse revideres 2 gange årligt. Senest er der kom-

met en ændring til dokumentationskrav, der trådte i kraft 1. januar 2019, som omhandler fristen for 

indsendelse af dokumentationen for Transfer Pricing. Da dette forslag blev udsendt, fremlagde man 

yderligere et forslag om ændring af skattekontrollovens § 39, som vil ende ud i, at man giver Skatte-

styrelsen lettere adgang til at foretage skønsmæssig ansættelse ved manglende indsendelse af 

Transfer Pricing dokumentation, eller hvis det indsendte er utilstrækkeligt i en sådan grad, at Skatte-

styrelsen ikke kan vurdere, hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt.4  

Transfer Pricing guidelines 2017 versionen er den udgave, som projektet er baseret på, hvilket sætter 

en naturlig begrænsning for, hvilken uddybende litteratur vi har haft mulighed for at anvende med 

henblik på kritik af metoderne. Aktualiteten giver dog samtidig en relevans for netop den aktuelle ver-

sion, og de ellers nyligt opdaterede regler, som følger de nye markedstendenser, som vi ser det i en 

ny og stærkt digitaliseret verden. Den væsentligste opdatering i Transfer Pricing Guidelines 2017 er 

definitionen af de immaterielle aktiver samt uddybning heraf.   

Armslængdeprincippet  

Armslængdeprincippet handler grundlæggende om, at alle der er omfattet af ligningslovens § 2 skal 

kunne dokumentere, at de handler på markedsvilkår. Det vil sige, at transaktioner, som er foretaget 

mellem koncernforbundne selskaber også kaldet kontrollerede transaktioner, skal ske på markedsvil-

kår, som er defineret ved, at transaktioner er foretaget, som var de foretaget mellem to uafhængige 

selskaber, der handler med hinanden. Armslængdeprincippet kommer fra OECD’s modeloverens-

komsts artikel 9, og er standard for alle lande, som er tilknyttet OECD. 

 
4 https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/nyt-forslag-vil-aendre-lovgivningen-for-transfer-pricing.html 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/nyt-forslag-vil-aendre-lovgivningen-for-transfer-pricing.html
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Det er endvidere et krav, jf. uafhængighedskravet, at referencetransaktionen er foretaget mellem uaf-

hængige parter, hvorfor en transaktion mellem to koncernforbundne selskaber ikke kan anvendes som 

referencetransaktion.  

 

Væsentlige ændringer i TPG fra 2010 til 2017 med fokus på immaterielle aktiver5 

Definitionen af immaterielle aktiver er ikke nyt i TPG 2017, hvilket også var defineret i TPG 2010, hvor 

disse indgik i en funktionsanalyse. Der er dog sket en væsentlig udvidelse, og der er indført en dybere 

forklaring af, hvilke forhold omkring risiko som er forbundet hermed, og hvordan dette påvirker vurde-

ringen af armslængdeprincippet. Der er rent teoretisk ikke sket en egentlig ændring af definitionen 

eller behandling af immaterielle aktiver, og det nye kapitel kan derfor sidestilles med en udvidelse af 

tidligere definition. 

Generelt er der ikke sket større ændringer til kapitel 1, som er grundstenen i TPG - nemlig armslæng-

deprincippet. Der er skrevet lidt nyt omkring emnet, dvs. en opdatering til en allerede præcis defineret 

metode. Opdateringen har ikke betydning for opfattelsen af armslængdeprincippet.  

 

Ejerskab og fordelingen af immaterielle aktiver har fået en større væsentlig betydning i TPG 2017, 

hvor man tidligere har allokeret alt afkastet fra de immaterielle aktiver til principalen/juridiske ejer, 

samtidig med, at der ikke tidligere har været stillet krav til ejerens beslutningstagning vedrørende fx 

forskningsaktiviteter eller kontrol hermed, ligesom der ikke har været afsat et loft over ejerens afkast, 

som til forskel for 2017, hvor dette ændrer sig. Her har man på baggrund af BEPS-action 8-10 define-

ret, at der nu skal være mere fokus på risiko, immaterielle aktiver og værdiskabelse. I vurderingen af 

immaterielle aktiver skal der være yderligere fokus på de faktuelle forhold, som gør sig gældende i en 

given transaktion, dvs. man kigger nu på, hvem der besidder den reelle risiko i handelen, og hvem 

som reelt kan påtage sig den kontraktuelle opgave forbundet med transaktionen. Man forsøger fra 

OECD’s side at præcisere, at der er behov for at se på, om det som aftales imellem koncernforbundne 

parter i en indgået kontrakt, også er det som reelt bliver udført af de samhandlende parter, og om de 

er økonomisk rustet til at kunne påtage sig den eventuelle risiko forbundet med transaktionen. Man 

har særligt fokus på at se på, om de samhandlende parter reelt har kapacitet og ressourcer til faktisk 

at påtage sig de risici, som er forbundet med transaktionen. 

Det må antages, at ingen virksomhed ville ønske at indgå i en risikofyldt transaktion, uden at der er en 

økonomisk kompensation eller udsigt til en større økonomisk gevinst ved at indgå i en. 

 
5 Jens Wittendorff Transfer Pricing 2. udgave 2018 
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Generelt er der bred enighed om, at armslængdeprincippet ikke er ændret i TPG 2017, men at denne 

med sine nye udvidelser og præciseringer har dannet grundlag for en mere dynamisk fortolkning, sær-

ligt hvad angår kapitel 1 og armslængdeprincippet. Ifølge Jens Wittendorff, som har skrevet bogen 

Transfer Pricing 2018, er de væsentligste ændringer i 2017, bestående af en autonom definition af 

immaterielle aktiver, regler om fælles udvikling af immaterielle aktiver, regler om værdiansættelse og 

om bevisbyrdereglen. 

 

Immaterielle aktiver har, jf. Wittendorff, i realiteten mistet deres status som nøglekriterium for alloke-

ring af indkomsten mellem koncernforbundne selskaber, idet personfunktioner anvendes som stedfor-

træder. Uden at vi konkluderer os enig hermed, kan vi drage en parallel til de nye tiltag fra OECD ifm. 

BEPS-rapporten. 

 

Immaterielle aktiver  
Et mere kompliceret og samtidig mere centralt begreb i Transfer Pricing er immaterielle aktiver, som 

påvirker transaktionerne mellem de koncernforbundne selskaber.  

Ser vi på definitionen heraf, er det et aktiv, som ikke er materielt eller finansielt. Det immaterielle aktiv 

kan ejes eller kontrolleres og anvendes i forretningsmæssige sammenhænge.  

I Artikel 9 i OECD-model tax convention skelner man ikke mellem materielle aktiver og immaterielle 

aktiver ved koncerninterne transaktioner. Artiklen fokuserer dog på, hvorvidt disse transaktioner ska-

ber en økonomisk værdi for virksomhederne.  

Det komplekse ved immaterielle aktiver sker når et selskab, som ejer og/eller kontrollerer det immate-

rielle aktiv, blandt andet vælger at sælge/overføre rettigheden til brugen af dette til et andet koncern-

forbundet selskab. Selskaberne skal nemlig handle, som var det sket mellem to uafhængige parter 

under sammenlignelige omstændigheder6, men hvordan prisfastsætter man et immaterielt aktiv? Det 

vil projektet give nogle konkrete bud på.  

Definitionen af immaterielle rettigheder: 

Patent: Når en virksomhed har et patent, forbyder denne, at andre virksomheder udnytter deres va-

re/tjenesteydelse eller forsøger at tilbyde selvsamme produkt. De har således eneret til erhvervsmæs-

sig udnyttelse af en opfindelse. Til gengæld for denne eneret skal varen/tjenesteydelsen offentliggø-

 
6 Jf. pkt. 6.6 i OECD Transfer Pricing Guidelines 
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res, så denne er tilgængelig for alle. Et eksempel på et patent kunne være, at et softwarefirma har 

patent på dobbeltklik. Omkostninger anvendt til udvikling og brug af opfindelsen beskyttes ved paten-

tering.  

Forfatter- og kunstnerrettigheder: Forfatter- og kunstnerrettigheder er rettigheder, der er beskyttede 

efter lov om ophavsret. Skøn-, faglig- og videnskabelig litteratur, filmrettigheder, retten til edb-

programmer, web 

shops, hjemmesider, domænenavne m.m. er inkluderet herunder. 

Udbytteret: Her forstås retten til en aftalt kontraktlig indkomst erhvervet ved overdragelse af et for-

muegode. Et eksempel kunne her være, når man afstår en virksomhed.  

Designretten: Designretten giver en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af et design således, at der 

kræves en tilladelse fra designeren, før dette design kan sættes i produktion eller sælges. Denne ret 

er en lovbestemt beskyttelse af industrielt eller håndværksmæssigt fremstillede produkters image. 

Varemærke: Et varemærke er et specifikt navn eller kendetegn, der giver en virksomhed en speciel 

værdi i forbrugernes bevidsthed. Varemærkeretten er også en lovbestemt beskyttelse. Dog skal vare-

mærket kunne gengives grafisk, før denne kan opnå beskyttelse fx via et logo, som æblet fra Apple. 

TP- metoder  
Transfer Pricing Guidelines anbefaler en række prisfastsættelsesmetoder, som er anerkendt af de 

danske myndigheder. Disse prisfastsættelsesmetoder benyttes i forbindelse med prisfastsættelse af 

koncerninterne transaktioner. Prisfastsættelsesmetoderne inddeles i 2 overordnede kategorier; 

 

De traditionelle transaktionsbaserede metoder 

Den første kategori udgøres af de transaktionsbaserede prisfastsættelsesmetoder, som også kaldes 

de direkte metoder, da der er direkte sammenhæng mellem prisfastsættelsen og afregningsprisen.7 

 

CUP- metoden:  

Denne metode er den foretrukne Transfer Pricing metode, da den baserer sig direkte på transaktio-

nens markedspris. Derfor kaldes denne metode også for den frie markedsprismetode.  

Den koncerninterne transaktion sammenlignes direkte med en sammenlignelig transaktion, der skal 

opfylde 5 attributter, før denne kan kaldes sammenlignelig. Disse 5 attributter er defineret nedenfor:  

 
7 Jf. Kapitel 2 I OECD Transfer Pricing Guidelines 
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● Kontraktvilkår - hvad er det, der er aftalt? 

● Funktioner, risici og aktiver - hvad er det, der udføres? 

● Realydelsens egenskaber - hvad er det, der overdrages? 

● Økonomiske omstændigheder - hvad er transaktionens miljø (tid og hvor købes varen, har det indflydel-

se på prisen)? 

● Forretningsstrategier - hvilke strategiske overvejelser har indflydelse på prisen (fx beliggenhed af en 

mærkevarebutik, som lider tab pga. høj husleje, men der er noget specielt ved at være positioneret net-

op der. Så bliver servicen en realydelse)? 

Cost plus-metoden: 

Cost plus-metoden er en omkostningsbaseret metode, der fokuserer på virksomhedens bruttoavance-

niveau, der medtager de direkte omkostninger, der kan knyttes til en vare/ydelse.  

Herefter tillægges en avance, der skal fastsættes på markedsvilkår. Denne er lettere at anvende end 

CUP-metoden, eftersom det ikke er et krav, at alle betingelser for en CUP er opfyldt. Det kan dog alli-

gevel være svært at finde relevant sammenlignelige data, da det er forskelligt, hvordan virksomheder 

klassificerer deres variable omkostninger.  

 

RPM-metoden8  

Resale Price Method (RPM-metoden), også kaldet videresalgsprismetoden, anvendes i de fleste til-

fælde af salgs- eller distributionsselskaber. Ved anvendelse af RPM-metoden findes armslængdepri-

sen for en kontrolleret transaktion ved brug af bruttoavancen, nærmere bruttoavancemarginen. Det 

kan både gælde den bruttoavance, en uafhængig part kan tjene på at distribuere varer under sam-

menlignelige omstændigheder, eller den bruttoavance en virksomhed kan tjene på at videresælge 

varer til tredjepart, dvs. et uafhængigt selskab, som er købt af et koncerninternt selskab. 

 

Den kontrollerede transaktion er sammenlignelig med den ikke kontrollerede transaktion, når en af to 

betingelser er opfyldt.9 

 

Når forskellen mellem transaktionerne ikke har væsentlig indflydelse på avancen, eller når det er mu-

ligt at justere for forskellene og dermed gøre transaktionerne sammenlignelige.  

 

RPM-metoden kan være god at anvende, da der er en direkte sammenhæng mellem metoden og de 

fastsatte afregningspriser, samtidig med at der ikke stilles store krav til produktsammenlignelighed. 

 
8 C.D.11.4.1.2. RPM (Resale Price Method) 
9 TPG 2.29 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232626
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Der kan dog være udfordringer med at finde sammenlignelige data. Derudover er prisfastsætningsme-

toden vanskelig at anvende på transaktioner, hvori de immaterielle aktiver indgår som en del af trans-

aktionen. 

De transaktionsbestemte nettoavancemetoder  

TNMM-metoden10 

Transactional Net Margin Method (TNMM-metoden), også kaldet den transaktionsbestemte netto-

avancemetode, tager udgangspunkt i nettoresultatet for en kontrolleret transaktion. For at sammen-

holde med en ikke-kontrolleret transaktion tages der udgangspunkt i nettoavancen ved brug af bereg-

nede nøgletal, som fx kan være nettoavance i forhold til omsætning, nettoavance i forhold til omkost-

ninger eller anvendte aktiver. TNMM-metoden kan både være baseret på en ekstern sammenlignelig 

transaktion og en intern sammenlignelig transaktion. Interne sammenlignelige transaktioner er trans-

aktioner mellem et af koncernens selskaber med et uafhængigt selskab. En ekstern sammenlignelig 

transaktion er en transaktion mellem to uafhængige virksomheder. Når TNMM-metoden anvendes, 

tages der udgangspunkt i nettoavancen sammenholdt med nøgletal som vurderes passende. De nøg-

letal, som anvendes i metoden, kaldes også Profit Level Indicator (PLI), og bestemmes typisk ud fra, 

hvordan indkomsten genereres i forhold til den kontrollerede transaktion. I nogle tilfælde er PLI’en 

bestemt ud fra, hvad den mest pålidelige fællesnævner er for de transaktioner, som der ønskes en 

sammenligning imellem. Fordelene ved TNMM-metoden er, at de priser, der findes, ikke behøver at 

være lige så sammenlignelig som ved anvendelse af markedsprismetoden, videresalgsmetoden eller 

Cost Plus-metoden, både når det gælder produktegenskaber, funktioner, risici og aktiver. TNMM-

metoden kan dog være vanskelig at benytte, når det kommer til opgørelsen af nettoavancen, da der 

skal foretages en opgørelse af de eksakte omkostninger, som er forbundet hermed. 

Profit Split metoden11 

Denne metode kaldes også avancefordelingsmetoden, da denne går ud på at fastlægge den enkelte 

virksomheds bidrag til den samlede nettoavance ved salg af en vare/tjenesteydelse. Denne anvendes 

i tilfælde, hvor flere virksomheder i samme koncern arbejder sammen om produktionen af en vare eller 

en ydelse.  

Når virksomheden skal udarbejde en fordeling af parternes bidrag til varen/ydelsen, vil der typisk ta-

ges udgangspunkt i en FAR-analyse, hvor de enkelte selskabers risici tages i betragtning, og yderlige-

re vil man anvende eksterne markedsdata til fastlæggelse af, hvor stor en andel af avancen, de re-

 
10 Jf. Kapitel 2 I OECD Transfer Pricing Guidelines 
11 Jf. Kapitel 2 I OECD Transfer Pricing Guidelines 
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spektive virksomheder er berettigede til. Fordelingen af avancen skal selvfølgelig ske, som var det en 

fordeling mellem eksterne parter. 

Denne metode anvendes typisk, hvor de koncerninterne virksomheders bidrag til varen/ydelsen vil 

være meget integreret, og det er svært at adskille den enkelte virksomheds bidrag til værdiskabelsen. 

Metoden er yderligere velegnet, hvor de involverede parter tilfører produktet unikke og værdifulde bi-

drag eller værdifulde immaterielle aktiver. Denne metode kræver dog, at man har et detaljeret indblik i 

alle parters data. 

DEMPE  
Den stigende digitalisering og dermed et stigende antal online brugere er medvirkende til, at kunder-

nes behov for at besøge fysiske butikker formindskes, og dermed kan virksomhederne udskifte de 

fysiske rammer ud med de online rammer. Dette er medvirkende til, at virksomhederne heraf ikke bli-

ver skattepligtige på de enkelte markeder, hvor de ikke længere har en fysisk tilstedeværelse. Salg og 

marketing er nogle af de funktioner, som efterhånden kan håndteres fra centralt hold i takt med stig-

ningen i online kunder, og man har ikke længere brug for det, som man tidligere kendte som en LRD, 

hvor man havde behov for en fysisk tilstedeværelse i det land, som virksomheden ønskede at operere 

i. Den teknologiske udvikling medfører, at alt data kan udnyttes (remotely), og virksomheder derfor 

kan afvige fra de risici, der ligger i DEMPE.12  

Development: Her er der særligt fokus på udvikling af de immaterielle aktiver. 

Enhancement: Her er der særligt fokus på at øge værdien af de immaterielle aktiver. 

Maintenance: Her er der særligt fokus på at opretholde værdien af de immaterielle aktiver. 

Protection: Her er der særligt fokus på at beskytte de immaterielle aktiver. 

Exploitation: Her er der særligt fokus på udnyttelse af fordelene ved de immaterielle aktiver. 

 

 

 

 
12 Addressing the tax challenges of digitalization of the economy, p. 13 
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Ejerskab af immaterielle aktiver og transaktioner, som omfatter DEMPE-funktioner  

En koncern skal ved allokering af afkast fra et immaterielt aktiv vurdere de risici, som koncernen for-

pligter sig til ved udførelse af de funktioner, som kan forbindes med DEMPE-funktionerne. 

På baggrund af allokeringsmetoden understrejes det, at al allokering skal beregnes på baggrund af de 

udførte DEMPE-funktioner. Man kigger særligt på, hvilke parter i koncernen som påtager sig risici og 

omkostninger forbundet med udførelsen af DEMPE-funktionerne13. TPG angiver, at der er en række 

forhold, som gør processen med profit allokering vanskelig grundet manglende sammenlignelige refe-

rencetransaktioner. Derudover kan der være forskelle i den tidsmæssige placering af de udførte 

DEMPE-funktioner.  

Man vil i koncernen typisk indgå kontrakter, som adskiller ejerskab, finansiering og risiko på en måde, 

som gør, at der ikke ville kunne findes en referencetransaktion, som ville være sammenlignelig. ifølge 

TPG skal der udføres en 6 trins proces for korrekt profit allokering på baggrund af DEMPE-

funktionerne. 

1. Identificering af det immaterielle aktiv med nøjagtighed samt den økonomiske risiko forbundet med 

DEMPE-funktionerne i en bestemt transaktion.  

2. Identificering af kontraktaftaler til fordeling af det juridiske ejerskab samt kontrakt om risikoalloke-

ring i en pågældende/given transaktion.  

3. Identificering af parterne i koncernen, som udfører funktioner i DEMPE, dette trin kaldes også for 

funktionsanalysen. 

4. Der skal foretages en vurdering af, om parterne i koncernen påtager sig de risici og funktioner, der 

er indgået kontrakt om samt om den risikopåtagende part har den finansielle kapacitet til at påtage 

sig risikoen (actual conduct).  

5. Der skal foretages en afgrænsning af alle transaktioner, som kan relateres til, og som vedrører 

DEMPE-funktionerne. 

6. Der skal vælges en relevant Transfer Pricing metode for parternes bidrag af funktioner, aktiver og 

risici.  

 
13 OECD Transfer pricing guidelines 2017 afsnit. 2017 6.32 
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Direkte problemer ved en digital økonomi 

Med en voksende digital økonomi, som bidrager med utrolig mange fordele, såsom øget vækst, be-

skæftigelse og generelt øget velvære, følger også nogle udfordringer med, som i takt med den stigen-

de digitale økonomi har vokset sig så store, således at man i verdenssamfundet får det vanskeligere 

ved at regulere de virksomheder, som opererer særligt på tværs af landegrænser. Vi ser udfordringer 

omkring GDPR, datalovgivningen, regnskabsregulering og nok vigtigst af alt, formindsket skattebeta-

ling. 

Man har i årtier som stat fået finansieret en del af velfærdssamfundet fra skatteopkrævninger hos virk-

somheder. Der opkræves skatter, såsom ejendomsskat, personskat fra medarbejdere, miljøtillæg, 

moms og selskabsskat. Alle disse opkrævninger er med tiden for flere lande forsvundet og/eller for-

mindsket grundet virksomhedernes overgang til digitale platforme.  

Base erosion and profit shifting  

OECD's oplæg til en handlingsplan, som har til formål at lukke skattehuller og begrænse profit shifting 

og skatteoptimering, blev godkendt på G20-mødet i Sankt Petersborg 2013 og 2015. Brede aktions-

områder blev beskrevet af OECD og godkendt ved G20-mødet i 2015. 

Base Erosion and Profit Shifting er navnet på en handlingsplan, som OECD har søsat med et over-

ordnet formål, som går ud på at forhindre og formindske skatteunddragelse særligt fra virksomheder, 

som handler digitalt på tværs af landegrænser, uden en fysisk tilstedeværelse i værtslandet. 

BEPS går helt konkret ud på, at man med en fælles handlingsplan på tværs af landegrænser kan for-

mindske snyd med skattebetalinger, da virksomheder i dag udnytter muligheden for at kunne flytte 

deres væsentlige værdiskabende immaterielle aktiver mellem deres selskaber således, at disse allo-

keres i de selskaber, som har en fast juridisk enhed i lande med lavt skattetryk. 

OECD arbejder aktuelt med at igangsætte en todelt implementeringsfase med 2 løsningsspor, som 

skal være med til at formindske BEPS globalt og bekæmpe de manglende dele af BEPS, som man 

endnu ikke er blevet enige om en løsning til.  

OECD har et mål om at få alle medlemslandene og de deltagende lande uden for OECD til at følge en 

ensrettet tilgang, også kaldet “Unified Approach”. Det er særligt vigtigt, at der opnås konsensus blandt 

alle medlemmer, og at de respektive medlemmer håndhæver reglerne og får dem indskrevet i loven. 
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Implementeringsfasen består af 2 dele, også kaldet Pillar 1 og Pillar 2, som i øvrigt er de 2 nyeste for-

slag fra OECD til profit allokering. I et webcast fra den 13. februar 2020, forklarer David Bradbury 

Head of Tax Policy and Statistics (CTPA) OECD og hans arbejdsgruppe om, hvilke resultater og virk-

ninger det forventes at have på skatteindbetalinger globalt set ved disse 2 implementeringsværktøjer.  

OECD’s arbejde om en global løsning  

Den digitale økonomi har længe bidraget til skattemæssige udfordringer, hvor emner som skatteund-

dragelse har været drøftet og forsøgt løst i OECD gennem en længere årrække. 

OECD og G20- landende afsluttede i 2015 deres projekt om ”Base Erosion and Profit Shifting” 

(BEPS). Her var konklusionen, at man ikke kan adskille den digitale økonomi fra den øvrige økonomi, 

da denne er ved at blive dybt forankret i alle slags økonomier. Derfor fokuserer OECD sit arbejde på 

selskabsbeskatning og profitallokering generelt, frem for en særskilt beskatning af digitale virksomhe-

der. Siden 2015 har man arbejdet med at få indført 2 nye spor, som berører selskabsbeskatning gene-

relt. Nedenfor er begge spor defineret. 

Pillar 1 (spor 1) 

Pillar 1, også kaldet “Unified Approach” (en samlet løsning), hentyder til, at medlemslandene finder 

frem til en fælles løsning, og at der opnås bred konsensus omkring denne. Pillar 1 er det første spor i 

en 2 spors løsning, som helt konkret har til formål at omfordele beskatningsretten fra virksomhedens 

faste driftssted, også kaldet “hjemlandet” til nu at være i forbrugslandet. Denne ændring gør fuldstæn-

digt op med det traditionelle princip om, at international beskatning af selskabers overskud skal ske i 

det land, hvor selskabet er hjemmehørende (dvs. hvor styring/ledelse, forskning & udvikling udføres), 

frem for det sted, hvor omsætningen finder sted. 

Selvom der kan være vanskeligheder ved at adressere de problemer, der er forbundet med den øge-

de digitalisering, så går Pillar 1 skridtet videre i bekæmpelsen mod skatteunddragelse og forsøger at 

skabe en form for nye globale skatteregler, som ændrer ved “the Nexus rules”, som er et udtryk for de 

traditionelle skatteregler, hvor virksomheder beskattes efter fast driftssted. Man forsøger nu at indføre 

beskatning efter, hvor ens kunder og primære værdi skabes og plejes. 

Reglerne, som OECD forsøger at få gennemført, går længere end det traditionelle armslængdeprincip, 

som vi kender det. Man vil ikke længere se på virksomheder som særskilte enheder, når de indgår i fx 

en koncern. Der skal nu ses på virksomhederne som en samlet enhed og placeringen af modersel-

skabet. Netop placeringen kan have en betydning, da der ifølge de nye tiltag skal kunne foretages 
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justeringer i transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvoraf den ene part ikke lever op til de 

nye regler jf. Pillar 2 om bl.a. minimumsbeskatning. Der henvises til element A i næste kapitel. 

OECD har også et mål om at implementere Pillar 1 for at påvirke de globale skatteregler hen imod en 

mere simpel og stabil retning. 

OECD foreslår, at der foretages et skøn af en virksomheds overnormale profit, og at der herefter fore-

tages en fordeling af profitten til beskatning mellem de forskellige lande på grundlag af selskabets 

omsætning i de pågældende lande. 

Pillar 2 (spor 2)  

Det andet spor i implementeringen er Pillar 2, som helt konkret lægger op til en fælles global mini-

mumskat, som også skal være med til at forhindre skatteunddragelse.  

Pillar 2 består af 4 elementer, som illustreret i figuren nedenfor:  

 

Transaktioner vedrørende profit: 

A) En minimumsbeskatning af virksomheders globalindkomst: moderselskabet bliver beskattet af den 

del af datterselskabets indkomst, der ikke minimumsbeskattes i udlandet.  

B) Overgangsreglen indføres, hvormed man skal gå fra fritagelse til modregning, hvis der er profit, 

som ikke beskattes til minimums skattesats. 
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Transaktioner vedrørende intern afregning: 

C) Fradragsbenægtelse for visse betalinger til koncernforbundne selskaber, der ikke bliver mini-

mumsbeskattet i udlandet.  

D) Supplerende regel omkring fradragsbenægtelse for betalinger af tilbageholdt skat og andre øvrige 

skatter, som ikke bliver minimumsbeskattet i udlandet. 

 

Forslaget betyder helt konkret, at et land kan beskatte selskaber fra tredjelande, i det omfang deres 

hjemlande ikke sikrer en vis effektiv minimumsbeskatning ud fra en fast defineret skattetakst, som fx 

12,5 %, som OECD ligger op til i 202014. Selvom Pillar 2 også fokuserer på selskabsbeskatning gene-

relt, adresserer den særligt nogle af de udfordringer, der er i den digitale økonomi. Virksomheder, som 

bygger på en stærkt integreret værdikæde, som i overvejende grad er digitale med væsentlige imma-

terielle aktiver, har særdeles gode muligheder for at flytte rundt på deres immaterielle aktiver til lav-

skattelande for at slippe for beskatning eller for at betale mindre i skat.  

OECD’s forslag om en fælles og global minimums skattetakst for selskabsskatten vil reducere virk-

somheders tilskyndelse til aggressiv skatteplanlægning, og sætte en grænse for skattekonkurrence 

mellem forskellige lande. Det ses tydeligt, at lande med lavt eller intet skattetryk tiltrækker en del virk-

somheder, som placerer juridiske enheder i disse lande. Dette er bedre kendt som skattely. Det speci-

fikke niveau for skattesatsen og skattebasen er endnu ikke fastsat af OECD, da OECD-sekretariatet 

først og fremmest ønsker enighed om principperne bag en global løsning, før detaljerne bliver fastsat. 

Dog har man på et webcast den 13. februar 202015 præsenteret et eksempel på, hvad skattesatsen 

kunne være, og her har man kalkuleret med en minimumsskattesats på 12,5 % på globalt plan.  

Såfremt det er muligt, at man i OECD-regi finder en løsning, som alle de involverede parter kan blive 

enige om, og at der opnås bred konsensus, planlægger både EU og alle G20- landene at implemente-

re den globale løsning, udarbejdet af OECD i nationale skattesystemer og i bilaterale skattetraktater. I 

EU vil en OECD-aftale blive vedtaget i et direktiv for at gøre det juridisk bindende i EU.   

  

 
14 OECD. (2020, 13. Februar). Economic Analysis and Impact Assessment - Pillar 1 and Pillar 2 Proposals (Feb-
ruary 2020) 
15 OECD. (2020, 13. Februar). Economic Analysis and Impact Assessment - Pillar 1 and Pillar 2 Proposals (Feb-
ruary 2020) 
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Analyse 
 

Teknologiens påvirkning på økonomien 

Den teknologiske udvikling har medført et hurtigt fald i enhedsomkostningerne til databehandling, hvil-

ket har ført til høje stigninger i brugen af digital information, der kan manipuleres ved høj hastighed og 

lave marginale omkostninger. Denne ændring har været medvirkende til udviklingen af digitale produk-

ter og transaktioner, der forårsager en løbende strukturel ændring.  

Den løbende strukturelle ændring har indflydelse på de ældre økonomiske modeller, såsom værdikæ-

deanalysen samt de nuværende skattemodeller, der ikke er fleksible nok til at tage højde for en digita-

liseret forretningsmodel.  

OECD karakteriserer den digitale økonomi som værende kendetegnet ved en afhængighed af 2 dele 

Den ene er de immaterielle aktiviteter og den anden del er væsentlig anvendelse af data.16    

EU-Kommissionen har derudover defineret den digitale økonomi ud fra 3 nøgleelementer: 

netværkseffekter, mobilitet samt brugen og bearbejdning af data.17 

Nøgleelementet mobilitet skal forstås som den geografiske mobilitet, digitaliseringen har medført og 

fortsat medfører for selskaber såvel som deres produkter og services. 

Øget mobilitet forbedrer et selskabs  mulighed for at nå ud til potentielle kunder, der fysisk befinder sig 

langt væk fra hvor virksomheden drives eller har fast driftssted.18  

”Netværkseffekter” skal forstås som den forøgelse af værdi, som deltagerne af den digitale økonomi 

skaber for selve den digitale økonomi og for øvrige deltagere af den digitale økonomi. Værdiforøgel-

sen kan være lavere priser og øget udbud af produkter fra mange forskellige leverandører som man 

kan vælge imellem.19 

Derudover tillader digitaliseringen, at store mængder af data kan håndteres og benyttes i forretnings-

øjemed.20 

 
16 OECD (2013):” Action plan on base erosion and profit shifting”, s. 10 
17 European Commission (2014):” Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 11  
18 European Commission (2014):” Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 12 
19 European Commission (2014):” Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 12 
20 European Commission (2014):” Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 12 
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Da den digitale økonomi i stigende grad har en indvirkning på alle slags brancher og forretningsmodel-

ler, er denne del blevet en mere rodfæstet del i den øvrige økonomi. Særligt for digital handel som 

med teknologiens fremgang er blevet øget markant. Der skelnes i litteraturen mellem ”den digitale 

økonomi” og ”digital handel”, hvor digital handel enten anses for at være en delmængde af den digita-

le økonomi eller, at den digitale økonomi og digital handel anses for havende et overlap21. Begreberne 

anses dog også for at være synonymer. Der hvor digital økonomi og digital handel ikke anses for at 

være synonymer, defineres digital handel som værende de kommercielle transaktioner, der er mulig-

gjort på grund af teknologien. De kommercielle transaktioner omfatter blandt andet udveksling af vær-

dier mellem selskaber/personer til gengæld for varer/tjenesteydelser over internettet eller via apps. 

Den digitale økonomi defineres som værende de transaktioner og processer i et selskab, der er mu-

liggjort via digitale teknologier. Projektet vil se på de karakteristika, digitale virksomheder med integre-

rede værdikæder har tilfælles og heraf se på, hvor der skabes værdi i disse forskellige forretningsmo-

deller.   

Hvad karakteriserer digitale virksomheder med en højt integreret værdikæde?22  

Det kan ses i den globale digitaliserede verden, at virksomhedernes struktur og værdiskabelsespro-

cesser har udviklet sig markant. For at få et bedre indblik i de ændringer der har været, er det vigtigt at 

fremhæve en række af de mest fremtrædende fælles egenskaber. Det gør sig gældende ved en digi-

taliseret forretningsmodel og vil fortsat gøre sig gældende for fremtidige virksomheder. Da digitalise-

ringen fortsætter, inkluderes følgende, som bliver defineret længere nede: Cross-jurisdictional scale 

without mass, den store afhængighed af immaterielle anlægsaktiver, specielt IP og vigtigheden af data 

& brugerdeltagelse, samt deres synergier med IP.  

Cross-jurisdictional scale without mass: Digitaliseringen har muliggjort, for mange virksomheder, 

at placere flere dele af deres produktionsprocesser i forskellige lande og samtidig have adgang til et 

større antal brugere i hele verden. Digitalisering gør det også muligt for nogle stærkt digitaliserede 

virksomheder at være stærkt involveret i det økonomiske liv i et land uden nogen betydelig fysisk til-

stedeværelse og således opnå ’cross-jurisdictional scale without mass’. 

 

 
21 Forfatterne anvender termen ”e-commerce” (e-handel), der efter deres opfattelse er identisk med termen ”digital commer-
ce” (digital handel), der benyttes andre steder i litteraturen, jf. Laudon og Traver (2013, 50 
22 OECD. (2018). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim report 2018 
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Afhængighed af immaterielle anlægsaktiver, herunder IP: Digitale virksomheder er karakteriseret 

ved den stigende betydning af investeringer i immaterielle anlægsaktiver, specielt IP, som enten kan 

være ejet af virksomheden selv eller leaset fra en 3. part. For mange digitale virksomheder er den 

intense brug af IP-aktiver en kritisk succesfaktor for deres forretningsmodel. Virksomhederne bruger 

software og algoritmer til at understøtte deres database, hjemmesider og andre centrale funktioner. 

Data, brugerdeltagelse og deres synergi med IP: Data, brugerdeltagelse, netværkseffekter og leve-

ring af brugergeneret indhold ses ofte i forretningsmodellerne for højt digitaliserede virksomheder. 

Fordelene ved dataanalyse vil sandsynligvis også stige med mængden af indsamlet information, der 

er knyttet til en bestemt brugergruppe. Den vigtige rolle, som brugerdeltagelse kan spille, ses blandt 

andet under sociale netværk. Uden data, netværkseffekter og brugergeneret indhold, ville virksomhe-

der ikke eksistere, som vi kender dem i dag på digitale platforme.  

Det er dog vigtigt at pointere, at graden af brugerdeltagelse ikke nødvendigvis korrelerer med graden 

af digitalisering. Et eksempel på dette er virksomheder som tilbyder Cloud tjenester. Disse betragtes 

som værende stærkt digitaliserede virksomheder, der kun har en begrænset involvering af brugerdel-

tagelse.   
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Infrastrukturen i den digitale økonomi 

De fælles egenskaber, digitaliserede virksomheder har, er belyst ovenfor, vi ser herefter på, hvordan 

infrastrukturen ser ud for de digitale virksomheder. Da digitale virksomheder kan komme i mange for-

mer og have mange forskellige formål, har vi at gøre med forskellige typer af infrastruktur:  

Direkte netværkseffekter: På digitale markeder er nytten af forbruget på en bestemt vare eller ser-

vice afhængig af antallet af slutbrugere der forbruger de samme varer og services. Jo flere brugere 

der anvender denne platform, jo mere brugerværdi skabes der på platformen. Det oplagte eksempel 

er her, sociale medier og online chat programmer. Disse er decideret ubrugelige for den enkelte bru-

ger, hvis ikke andre i netværket anvender de samme medier.  

Indirekte netværkseffekter: Indirekte netværkseffekter opstår når der er tale om en tosidet platform. 

En tosidet platform er karakteriseret ved, at slutbrugeren i den ene ende er afhængige af slutbrugeren 

i den anden ende via en online platform. Et eksempel på disse typer af infrastruktur kan være Airbnb, 

Uber mm. 

Stordriftsfordele: I de fleste tilfælde vil produktionen af varer og services indebære relativt høje faste 

omkostninger og lavere variable omkostninger. Et eksempel på denne type infrastruktur kunne være 

en virksomhed som udvikler software, der er brug for større investeringer i infrastruktur og human res-

sources. Ved opstart og ved færdigudvikling vil softwaren blive vedligeholdt, solgt eller distribueret til 

meget lave enhedsomkostninger. I de fleste tilfælde vil de variable enhedsomkostninger forblive bety-

delige for virksomheder, dog findes der en række varer og tjenester der kan blive reproduceret til en 

enhedsomkostning svarende til 0 kr. Eksempler på disse kan for eksempel være e-bøger og musik, 

hvis forbrug ét sted ikke nødvendigvis reducerer muligheden for forbruget et andet sted.  

Skifteomkostninger og lock-in effekter: Digitale transaktioner kan udføres på forskellige elektroni-

ske enheder. Alligevel afhænger slutbrugerens enhed af forskellige operativsystemer. Som konse-

kvens heraf, vil slutbrugeren være locked-in (bundet) til et specifikt system ved køb af en specifik en-

hed.  

Komplementaritet: Mange af de varer og services der bliver solgt på det digitale marked, er komple-

mentære produkter. Det vil sige, at forbrugeren får et større udbytte ved at anvende disse sammen. 

Udbyttet ved brug af pc eller telefon bliver væsentligt forøget, når denne bruges med tilsvarende soft-

waresystemer.  
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De ovenstående karakteristika kan anvendes til at beskrive specifikke aspekter både af den digitale og 

ikke digitale økonomi. Med det igangværende skift mod digitale produkter og transaktioner, har disse 

imidlertid forstærket deres relevans, da disse gensidigt styrker hinanden.  

Mere specifikt har lave enhedsomkostninger og den globale rækkevidde af internettet, gjort det muligt 

for virksomheder hurtigt at øge deres aktiviteter. Direkte og indirekte netværkseffekter forøger værdien 

skabt af digitale virksomheder, da større brugerplatforme direkte kan formidles som en stigning i nyt-

teværdien og dermed en større økonomisk værdi.  

Derudover giver komplementaritet mellem forskellige forretningsområder stordriftsfordele, ved for ek-

sempel udvikling af forskellige slutbruger enheder, systemer og apps. Dette gøres da fælles udvik-

lingsomkostninger fordeles på tværs af forretningsområder og apps kan blive strømlinet og hermed 

reducere opportunity costs (alternativomkostninger).  

De digitaliserede forretningsmodeller kan opnå en større konkurrencedygtighed ved at have en bred 

vifte af aktiviteter. Virkningerne af den digitale udvikling forstærkes yderligere ved, at digitaliseringen 

har ført til en acceleration i de økonomiske aktiviteter.  

På den digitale platform kan transaktioner mellem slutbrugere i forskellige jurisdiktioner afsluttes uden 

tidstab. Der kan øjeblikkeligt tildeles adgang til digitalt indhold fra enhver enhed, der er forbundet til 

internettet. Som et resultat spredes digitale produkter og tjenester hurtigere, markeder ryddes hurtige-

re, ideer cirkulerer hurtigere, og det bliver meget lettere for virksomheder at identificere, engagere og 

udvikle deres kundegrundlag. Denne stigning i hastigheden af den økonomiske aktivitet indebærer, at 

virksomheder kan få betydelige konkurrencefordele ved at være de første på markedet og potentielt 

dominere et nyt marked.  

Samlet set har disse strukturelle ændringer forårsaget af digitaliseringen har været med til at udvikle 

økonomien, hvilket fører til fremkomsten af nye forretningsmodeller og til betydelige ændringer i de 

forretningsmodeller vi har kendt hidtil. Især indirekte netværkseffekter og multi-sided markeder er af-

gørende for at forstå succesen for flere af de mest innovative digitaliserede virksomheder.  

De følgende underafsnit vil derfor komme ind på disse koncepter i mere detaljeret grad, da disse er 

essentielle for en bedre forståelse af værdiskabelse i virksomheder med højt integreret værdikæder.  
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Multi-sided markeder   

Multi-sided markeder er defineret ved den fælles tilstedeværelse af indirekte netværkseksternaliteter 

og ikke neutrale prisstrategier. Indirekte netværks effekter opstår når stigningen af slutbrugerne på 

den ene side forøger nytteværdien for slutbrugerne på den anden side. Et eksempel på dette kan væ-

re Airbnb, hvor man på den ene side har udlejere og den anden side har lejere. Begge parter har indi-

rekte en større fordel i at have flere ”slutbrugere”. Lejere har en fordel i at have flere udlejere at vælge 

imellem og udlejere har en fordel i, at der er flere lejere.  

Den digitale platform er en kritisk succesfaktor i ovenstående markedsform. Uden en platform at mø-

des på, ville denne type forretningsmodel aldrig kunne finde sted. Den kritiske succesfaktor i disse 

forretningsmodeller er at nå ud til et stort antal brugere på begge sider. En nøglefaktor, der har gjort 

det muligt for online multi-sided markeder at nå en betydelig antal slutbrugere, har været deres evne til 

at tilpasse deres prisstrukturer ved at opkræve forskellige medlems- og bruger gebyrer på hver side af 

markedet. Dette fører os videre til den ikke neutrale prisstrategi, hvor priserne på den ene side af mar-

kedet kan være under den marginale omkostning, mens den på den anden side kan være langt højere 

end den marginale omkostning. Slutbrugerne med den lave priselasticitet vil typisk være dem man 

over opkræver.  

Ovenstående kan betyde, at det kan være optimalt for operatørerne at varer og tjenester kan tilgås 

gratis af slutbrugerne på deres platform, afhængigt af størrelsen af de indirekte netværkseksternalite-

ter såvel som priselasticitet.  

Konsekvensen af ovenstående er, at der kan forekomme bytte handelstransaktioner, som medfører at 

varer og tjenesteydelser leveres uden finansiel kompensation, men til bytte for værdifulde data, såsom 

brugerengagement, brugerdata og brugergeneret indhold. Dette ses hos mange SoMe platforme, hvor 

adgangen til brugen af disse er gratis, dog får operatørerne kompensation ved at trække brugbare 

brugerdata og sælge det videre til for eksempel annoncører, som herefter udarbejder kunde-

målrettede annoncer og reklamer rettet mod brugerne.  

Forretningsmodeller under multi-sided markeder 

Tidligere definerede vi multi-sided markeder som havende en fælles tilstedeværelse af indirekte net-

værkseksternaliteter og ikke neutral prisstrategier. Definitionen af et multi-sided marked får under det-

te afsnit yderligere to betingelser. Platformen skal give adgang til direkte interaktioner mellem slutbru-

gere på forskellige platforme og slutbrugerne på hver platform skal oprette en bruger. Den mere 
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skærpede definition kan hjælpe os til at differentiere mellem multi-sided platforms og andre slags for-

retningsmodeller, som under den første definition ville være klassificeret som en multi-sided platform.  

Det skal dog understreges, at en virksomhed ikke nødvendigvis kan klassificeres samlet under en 

forretningsmodel, men typisk deles op i flere. Et eksempel herpå er Amazon Marketplace, som hører 

til én kategori, mens Amazon e-commerce hører til en anden.  

Multi-sided platforme er defineret tidligere og kan fx være Airbnb, Uber, Facebook, Amazon Market-

place, Google mm. 

Resellers: Virksomheder der køber produkter inkl. kontrol rettigheder fra sælger og videresælger dem 

til købere. Resellers kontrollere priser og påtager sig forpligtelser over for kunderne. Der forekommer 

ikke interaktion mellem slutbrugere og de kræver ikke nødvendigvis oprettelse af brugere som fx Ali-

baba, JD.com, Adidas.com, Amazon e-commerce mm.  

Vertikalt integrerede virksomheder: Virksomheder der har erhvervet ejerskab over leverandører og 

således har integreret forsyningssiden af markedet i deres forretning. Eksempler herpå kunne være 

Amazon e-commerce (varehus og logistik), Huawei (hardware og Cloud computing) samt Netflix (film-

produktion).  

Input leverandører: Virksomheder og individer, der leverer mellemliggende input, der kræves til en 

produktionsproces af varer eller tjenester i et andet firma. I modsætning til multi-sided platforme er 

input leverandører ikke mellemmænd og interagerer kun med det ene firma og ikke med slutbrugeren.  

Ved at kunne skelne mellem ovenstående slags digitale forretningsmodeller, vil det give en bedre for-

ståelse for dynamikken i den digitaliserede økonomi og dens skattemæssige udfordringer.  

Digitalisering har været en essentiel faktor for fremkomsten af multi-sided platforme og input leveran-

dører, hvorimod Resellers og vertikalt integrerede virksomheder har været standard forretningsmodel-

ler anvendt længe før digitaliseringen for alvor tog fart. Yderligere ses det, at større virksomheder altid 

er startet med ét forretningsområde og efterfølgende har ekspanderet til flere forretningsområder fx 

ifm. risikospredning.  

Hvad angår markedsdynamik, er traditionelle, vertikalt integrerede virksomheder undertiden blevet 

udfordret af nyopståede multi-sided platforme, hvilket antyder, at sidstnævnte i nogle tilfælde kan have 

komparative fordele i forhold til førstnævnte. Dette ses tydeligt i transport- og hotelbranchen, hvor den 
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traditionelle forretningsmodel er blevet udfordret af multi-sided platforme som Uber, Expedia, Ho-

tels.com, Airbnb mm. 

Værdiskabelse 

Digitalisering har i dag ikke blot givet virksomheder mulighed for at skabe nye produkter og services, 

men har været medvirkende til strukturelle økonomiske ændringer. Dette har været medvirkende til 

fundamentale ændringer i internationale virksomheders forretningsmodeller, mere specifikt, hvor og 

hvordan værdien skabes i disse virksomheder. 

I den økonomiske verden er der specielt én model man ser på, når man skal analysere en virksom-

heds/koncerns værdiskabelse og herunder, hvilke kerneaktiviteter en virksomhed bør holde fast i, 

nemlig værdikædeanalysen. Michael Porter udarbejdede tilbage i midt 80’erne en værdikædeanalyse, 

der deler virksomhedens aktiviteter op, for at få en bedre forståelse af, hvor virksomheden skaber 

dennes kerneværdi for dennes kunder. Denne kerneværdi kan være én af to typer: 1) at virksomheden 

tilbyder differentierede produkter med unikke egenskaber, der kan retfærdiggøre en overpris på mar-

kedet eller 2) at virksomheden har stordriftsfordele, hvorfor de kan producere til minimale omkostnin-

ger.  

Da værdikæde analysen udkom tilbage i 1985, var der en del kritik af denne. Kritikken er i dag meget 

relevant, når vi snakker om digitalisering af værdikæder. De 3 centrale kritikpunkter er følgende23: 

1. Værdikædens begrænsede mulighed for indarbejdelse af værdi skabt gennem informations 

flow. 

a. Porter så dengang internettet som noget der øgede effektiviteten, men ikke som en 

ændring til selve virksomhedsstrategien.  

2. Det faktum, at denne blev udarbejdet til indenlandske virksomheder. 

a. Der tages ikke højde for, at virksomheden kan have aktiviteter på tværs af landegræn-

ser.  

3. Dens begrænsede muligheder for anvendelse til services.  

a. Den traditionelle værdikæde er oplagt at bruge, når vi ser på en produktionsvirksom-

hed, hvor virksomheden har et input, der skal generere et output.  

 
23 OECD. (2018). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim report 2018  
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Den virtuelle værdikæde blev introduceret tilbage i 1995, som en nyttig opgradering til Porters værdi-

kæde. Denne værdikæde beskriver, hvordan værdien kan blive skabt fra interne informationsflow 

skabt ved udførelse af de primære aktiviteter.  

Yderligere blev der udarbejdet en global værdikæde, der beskriver behovet for at koordinere aktiviteter 

på tværs af landegrænser. Denne bliver stadigt mere relevant, grundet den lethed der er ved at sende 

og modtage varer og services på tværs af landegrænser. Vi ser hurtigt, hvordan dette kan spille en 

central rolle, når det kommer til beskatning.  

Endeligt til det 3. kritikpunkt, var Stabell og Fjeldstad de første til at komme med udsagnet om, at Por-

ters værdikæde blot var 1 af 3 generiske værdiskabelsesmodeller.  

Den traditionelle værdikæde24 ser på værdiskabelsen fra råmateriale til et færdigt fysisk produkt, men 

kan ikke implementeres i fx forsikringsselskaber. Modellen ville i dette tilfælde ligge op til, at man ser 

en ikke forsikret person, som værende et råmateriale eller input til produktionen, som ikke kan ses helt 

retvisende.  

Stabell og Fjeldstad har i den forbindelse udarbejdet 2 alternative modeller kaldet værdinetværket og 

værdibutikkerne (shops). 

I betragtning af, at virksomheder i stigende grad beskæftiger sig med levering af tjenester i modsæt-

ning til fremstilling af fysiske varer, er det oplagt at se på disse 2 alternative modeller, når der ses på 

værdiskabelsen i højt integrerede værdikæder.  

Konceptet i værdikædenetværket25 er at skildre virksomheder, hvor værdien skabes ved at forbinde 

brugere, leverandører eller kunder ved at anvende formidlingsteknologi. Dette koncept dækker over 

alle multi-sided platforme. 

Konceptet i ’the value shop’26 beskriver virksomheder, hvor værdien skabes ved at samle ressourcer 

ved hjælp af hardware og software, såvel som specialiseret viden, for at løse kundens problemer. Det-

te inkluderer digitale og ikke digitale tjenesteudbydere, der ikke driver traditionelle produktionsproces-

ser og ikke fungerer som mellemmænd på tværs af markeder.  

 
24 Se figur 1 
25 Se figur 2 
26 Se figur 3 
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For at kunne differentiere mellem værdiskabelsen gennem de forskellige værdikæde modeller, tages 

der udgangspunkt i et eksempel med en Reseller og dennes værdikæde.  

Som nævnt før skaber en reseller værdi ved at sælge varer til slutkunder gennem en online butik. Den 

generelle værdiskabelse er at videresælge varer, der er indkøbt fra en input leverandører til slutkunder 

ved at tillægge en mark up. De solgte varer kan være fysiske eller digitale. En resellers online butik 

kan eksistere med eller uden en fysisk butik.  

Hovedkontoret er ansvarlig for virksomhedens infrastruktur, human ressource management, teknolo-

giudvikling, forskning, udvikling samt globale markedsførings- og salgsstrategier.  

Hovedkvarteret har et datterselskab beliggende i en anden jurisdiktion. Datterselskabet er ansvarlig 

for lokalt salg, enten i deres egen jurisdiktion eller i en nær jurisdiktion. Dette kan kræve en grad af 

lokal tilpasning af digitale platforme, som fx oversættelse af hovedhjemmesiden til det lokale sprog. 

Datterselskabet håndterer interaktioner med slutkunder i de jurisdiktioner de har ansvaret for.  

Kunder besøger virksomhedens hjemmeside, som er oversat til det lokale sprog, vælger de va-

rer/services der skal købes og indsender herefter brugeroplysninger såsom en e-mailadresse, en fy-

sisk adresse til levering af varer og betalingsoplysninger. Kundens ordre ekspederes derefter enten af 

datterselskabet direkte eller afleveres til et tredjeparts logistikfirma til gennemførelse af ordren. Lokale 

datterselskaber kan involveres i softwareudvikling samt lokal kundesupport, lokal markedsføring og 

salg. 

Den primære kilde til fortjeneste i en resellers forretningsmodel er fortjenesten på salg af varer til kun-

der fratrukket indkøbsprisen og de omkostninger forbundet med transaktionen. Nogle reseller´s tilby-

der premium-tjenester såsom gratis forsendelse på udvalgte varer, via en abonnementsmodel. resel-

lers kan også sælge kundedata til tredjepart, som de indsamler løbende ifm. salg. 

IP er en vigtig kritisk succesfaktor for mange digitaliserede virksomheder, inklusiv resellers. IP-

rettigheder er eksklusive rettigheder, der ejes af ejerne af en række vidensbaserede aktiver, der er 

berettiget til lovlig beskyttelse i henhold til gældende IP-love. De vigtigste typer IP-rettigheder er pa-

tenter, ophavsret, designrettigheder, varemærker og geografiske betegnelser. Handelshemmeligheder 

betragtes sommetider også som IP-rettigheder, skønt mange lande ikke udtrykkeligt definerer dem 

sådan. 
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Resellers har ofte varemærker, servicemærker, ophavsret, patenter, domænenavne, Trade dresses, 

forretningshemmeligheder og proprietærer teknologier, som alle er afgørende for virksomhedens digi-

tale drift. En online reseller ville ikke eksistere uden en platform understøttet af patenter og proprietær 

teknologi. 

Kunden leverer data når de anvender virksomhedens hjemmeside eller app. Anvendelsen kan være 

aktiv, fx når brugere opretter en profil, gemmer emner af interesse til fremtidig reference eller foretager 

et køb. Det kan også være passivt, fx når brugere surfer på hjemmesiden eller autoriserer virksomhe-

den til at få adgang til deres browserhistorik eller lokationsdata. Det kan også være muligt for virksom-

heden at få adgang til oplysninger via andre hjemmesider eller apps, der er åbne på samme tid. En 

sådan dataindsamling og den værdi, der kan udvindes fra den dataanalyse der foretages, er et vigtigt 

aspekt af resellerens forretningsmodel.  

En reseller udtrækker værdi fra kundedata på to hovedmåder. For det første kan resellers bruge per-

sondata såsom demografiske oplysninger såvel som data om kundernes adfærd og produktbrug til at 

forstå kundepræferencer. På baggrund af disse præferencer kan de forbedre egne produkter og mål-

rette egen markedsføring på det individuelle brugerniveau. Online butikker eller apps kan være 

skræddersyet til hver enkelt forbruger. For det andet kan en reseller også bruge data til at deltage i 

differentiel prisfastsættelse og opkræve kunden forskellige priser baseret på deres personlige oplys-

ninger. 

En meget lille del af resellernes potentielle differentielle prisstrategier er offentligt kendt, imens nogle 

virksomheder har benægtet, at de ændrer priser baseret på personlige oplysninger, er anekdotiske 

beviser alligevel rigelige.  

En rapport for økonomiske rådgivere fra amerikanske detailhandlere i 2015 deles prisdifferentiering op 

i 3 strategier: undersøge efterspørgselskurven, dvs. gennemføre online eksperimenter for at lære om 

efterspørgsels elasticitet, styring og differentiel prisfastsættelse baseret på demografi og adfærdsmål-

retning og personlig prisfastsættelse.  

I det omfang sådanne strategier anvendes, er resellers i stand til at fange forbrugeroverskud for sig 

selv ved at bruge data og derved maksimere overskuddet. 
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Værdikæden hos en Reseller 

Som beskrevet tidligere består Porters værdikæde af fem primære forretningsaktiviteter: indgående 

logistik, drift, udgående logistik, markedsføring og salg og service.  

Ved at sammenligne traditionelle og digitaliserede reseller forretningsmodeller på tværs af hver af de 

primære aktiviteter i værdikæden, undersøger vi, hvordan nøgleelementerne i den traditionelle resel-

lers forretningsmodel er ændret med digitalisering.27 

I værdikæden er teknologiens rolle at understøtte hver primær aktivitet. Dette kan siges om både den 

traditionelle økonomi og digitaliseringen af økonomien. Teknologien har dog indtaget en position af 

større betydning i forbindelse med digitalisering. I betragtning af at anvendelse og udvikling af tekno-

logi er en nøglefaktor til konkurrencefordele blandt digitaliserede virksomheder, overvejer vi også tek-

nologiens rolle i traditionelle- kontra digitaliserede forretningsmodeller for hver af de primære aktivite-

ter.  

Indgående logistik 

På mange måder svarer den digitaliserede resellers indgående logistikaktiviteter til dem, der gælder 

for en traditionel reseller: begge kræver indkøb af produkter / leverandører; modtagelse og opbevaring 

af produkter, der skal sælges; og brugen af lagerfaciliteter, hvor varerne kan opbevares. Der er dog 

også en række forskelle. 

Den første forskel er den geografiske rækkevidde: hvor en traditionel reseller normalt vil betjene og 

servicere et kundegrundlag inden for en enkelt jurisdiktion eller i et begrænset antal jurisdiktioner. Salg 

af varer online giver mulighed for, at en digitaliseret reseller kan nå direkte ud til kunder globalt på 

tværs af jurisdiktioner.  

Dette indebærer på sin side, at en andel af indgående logistikaktiviteter også udføres globalt. Fx kan 

indkøbsfunktionen outsources til en lokal jurisdiktion, især hvis reselleren sigter mod at imødekomme 

lokale kundepræferencer.  

Derudover kan en digitaliseret reseller, der sælger varer globalt, have en del af lagerbeholdningen i 

eller i nærheden af markedets jurisdiktioner, og dermed stadig have tilstedeværelsen af lagerfacilite-

ter. Det ses at bl.a. Amazon benytter sig af disse såkaldte centrallagre som har til formål at forsyne 

 
27 Se figur 4 
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flere markeder og er kendetegnet ved at være enormt store og automatiseret. Selvom en digitaliseret 

reseller stadig har behov for fysiske lokaliteter til deres lager, ses det, at der er mindre behov for de-

tailbutikker og virksomhederne sparer her en del på faste omkostninger til butik og personale til at dri-

ve butikkerne. Denne del bliver digital og kan serviceres fra centrallageret som i øvrigt også assisteres 

af utrolig mange robotter, som har erstattet fysisk personale28.  

Produktion 

Som med indgående logistiske aktiviteter, er disse ens for både den digitaliserede og traditionelle re-

seller: begge skal opretholde lager- og betalingssystemer og deltage i den potentielle fremstilling af 

varer.  

Den vigtigste forskel er, at en digitaliseret reseller står for den teknologiske udvikling af en online plat-

form, kernen i dens operationer og salgsstrategi. De teknologiske input, der ligger til grund for platfor-

men - computer hardware og -software, softwareingeniører, websteds designere, algoritmer og intel-

lektuel ejendom mere generelt - er hver især nøgle investeringer for en digitaliseret reseller, hvorimod 

disse input er af begrænset relevans i den traditionelle reseller´s sammenhæng. Nogle digitaliserede 

resellers foretager selv denne kapitalinvestering, mens andre kan outsource disse funktioner. I begge 

tilfælde er teknologisk udvikling et centralt aspekt af forretningsmodellen. 

Lagerstyring er generelt ens for begge, men for en digitaliseret reseller vedrører den største bekym-

ring færdigvarer på centrallagrene, da en traditionel reseller skal fokusere på varer ude i butikkerne. 

Vedligeholdelse af et system til modtagelse af betalinger er vigtigt. Da betalinger til en digitaliseret 

reseller foretages 100 % elektronisk, er der således ikke et behov for at sørge for periodisk fysisk 

transport af kontanter til banken, som der er ved den traditionelle reseller. Inventar- og betalingssy-

stemer kan opretholdes i hovedkvarterets jurisdiktioner eller i det regionale hovedkvarter. 

Udgående logistik  

De vigtigste udgående logistikaktiviteter for en traditionel reseller inkluderer transport af varer fra lagre 

til detailforretninger og lagerbutikker. Derimod er ingen af disse aktiviteter nødvendige for en digitalise-

ret reseller. Varerne sælges direkte fra selskabets netværk af lagre uden behov for et lager i en butik.  

 
28 https://www.aboutamazon.com/amazon-fulfillment/our-innovation/what-robots-do-and-dont-do-at-
amazon-fulfillment-centers/ 

https://www.aboutamazon.com/amazon-fulfillment/our-innovation/what-robots-do-and-dont-do-at-amazon-fulfillment-centers/
https://www.aboutamazon.com/amazon-fulfillment/our-innovation/what-robots-do-and-dont-do-at-amazon-fulfillment-centers/
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En digitaliseret reseller modtager ordrer fra kunder via sin online platform, hvor anmodninger kan pla-

ceres fra kunder i udenlandske jurisdiktioner, hvor virksomheden kun har kommerciel tilstedeværelse. 

Selvom en digitaliseret reseller ikke har brug for at opretholde detailforretninger, som en markeds-

kompetence, kræver det sandsynligvis stadig et lager og ansatte, der arbejder for at gennemføre or-

drerne. Mens digitaliserede resellers generelt har ansat mange lagerarbejdere, forventes lageropgaver 

at blive mere og mere automatiserede i fremtiden.  

Da kunder typisk forlader detailforretninger med deres køb, har der generelt ikke været behov for at 

arrangere udgående forsendelser ud over de virksomheder, hvor hjemmelevering har tegnet sig for en 

rimelig andel af deres handel. Derimod er samlingen af ordrer modtaget på internettet og forsendelser 

til slutkunder, en nøglefunktion i en digitaliseret resellers forretning. Modtagelse og forsendelse be-

handles på centrallagre, der findes i lande rundt om i verden og der kan gøres omfattende brug af 

robotter til hjælp med forsendelse af produkter.  

Salg og marketing 

Som nævnt ovenfor i diskussionen om, hvordan forbrugsdata bruges i en detailkontekst, adskiller 

salgs- og markedsføringsaktiviteterne for en digitaliseret reseller sig fra de traditionelle resellers på 

flere vigtige måder. Traditionelle resellers indsamler data om deres potentielle forbrugere fra tidligere 

ordrer mens markedsundersøgelser efterlader internettet et digitalt spor af information, der er langt 

rigere end hvad der tidligere var tilgængeligt. Dette er fordi disse data er meget mere ekspansive in-

den for dets område og kan samles i realtid og i store mængder.  

Data, der er indsamlet af digitaliserede resellere, er også af højere kvalitet, fordi det hele vedrører, 

mønstrer for adfærd og præferencer for de enkelte forbrugere. Brugen af disse data skaber flere nøg-

leforskelle mellem digitaliserede og traditionelle resellere. 

Den første centrale forskel vedrører indstillingen af detailpriser. En digitaliseret reseller har altid poten-

tialet til at differentiere priserne ved hjælp af data om produktudbud og forbrugernes efterspørgsel. 

Forbrugernes efterspørgsel efter et givent produkt kan vurderes ved at analysere brugernes køb og 

klik strøm historik. Prisdifferentiering kan give en digitaliseret reseller mulighed for at sælge til de mak-

simale priser, som forbrugerne er villige til at betale. 

Den anden nøgleforskel vedrører markedsføringsaktiviteterne. Et vigtigt aspekt af en digitaliseret re-

sellers forretning er dens evne til at analysere forbrugerinformation på en måde, der giver mulighed for 
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at skræddersy og målrette reklamerne til den enkelte forbrugers præferencer og opførsel. Ser vi 

tværtimod på den traditionelle reseller er de tilbøjelige til at stole på reklamer, der fokuserer på et me-

re generelt publikum. Den digitaliserede reseller har mulighed for at integrere reklamerne på specifik-

ke hjemmesider, som forbrugerne besøger, hvad enten det er på deres egen hjemmeside eller andre 

steder på nettet. 

Mens online-annoncering giver annoncøren mulighed for at målrette sine omkostninger med større 

præcision, indebærer omkostningsstrukturen for sådanne reklamer generelt en "pay per click" –

metode. På den måde sikrer man, at annoncøren kun betaler, når en forbruger aktivt har erkendt eksi-

stensen af reklamen fx på Google. Disse funktioner sikrer, at online-annoncering er i stand til at levere 

et meget mere værdifuldt produkt end de traditionelle resellers.  

Tilgange som for eksempel loyalitetskort og analyse af kunders behov gennem tidligere køb har været 

meget mere begrænsede, når det kommer til de traditionelle forretningsmodeller. Der er stadig væ-

sentlige forskelle i en digitaliseret resellers evne til at analysere brugerdata, idet virksomheden syste-

matisk indsamler og analyserer en stor mængde data på en måde som kontinuerligt skal være med til 

at forbedre forretningen og dens værdi. Gennem indsamling af clickstream-data er en digitaliseret re-

seller i stand til at overvåge hvert eneste produkt, som en forbruger gennemsøger (uden at forbruge-

ren nødvendigvis køber produktet). 

I det omfang en digitaliseret reseller kan identificere ønskede varer, der ikke er købt, kan resellers 

udnytte denne information ved at promovere eller tilbyde disse varer til lavere priser og derved handle 

til den maksimale pris, som en forbruger er villig til at betale for hver vare. Internetsøgning efterlader et 

digitalt spor, som er utroligt nyttigt ifm. at forstå forbrugerpræferencer. Digitaliseringen har muliggjort, 

at der kan foretages en hurtig analyse og skræddersyet markedsføring i realtid. Dette har også gjort 

det muligt for virksomhederne at kunne arbejde med en 3. grad prisdifferentiering, hvor man får den 

maksimale pris ud af en forbruger. Desuden sker dataanalyse i realtid, hvilket gør det muligt at vise 

relevante produktforslag løbende med, at kunden handler på fx en webshop. 

Service 

Kundeserviceaktiviteterne for en traditionel reseller vil bestå af personale support i butikken, for ek-

sempel ved behandling af returneringer eller ombytning. En sådan support leveres sandsynligvis elek-

tronisk af en digitaliseret reseller i form af e-mailkorrespondancer eller online chat-sessioner, men er 
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ellers ikke markant anderledes. En vigtig forskel ved en digitaliseret reseller er vedligeholdelsen af et 

online kundeforum, hvor forbrugere tilbyder rådgivning til hinanden med baggrund i fx et nyligt køb. 

 

Teknologi  

Mens teknologiudvikling kategoriseres som en sideaktivitet i et værdinetværk i stedet for en primær 

aktivitet, sammenligner vi også de to forretningsmodeller langs denne dimension i betragtning af tek-

nologiens betydning i den digitaliserede økonomi. Faktisk er teknologisk infrastruktur et vigtigt input i 

en digitaliseret reseller´s forretning, hvilket kræver betydelige investeringer og ekspertise. 

Et centralt stykke af en digital resellers forretningsmodel er dens platform, der giver virksomheden 

mulighed for at erstatte et netværk af fysiske detailforretninger med en enkelt online butik, der kan 

tilpasses den enkelte forbruger.  

Fordelen ved, at butikken findes online, giver virksomheden mulighed for at benytte sig af en bred og 

rig strøm af brugerdata, der er tilgængeligt digitalt, og analysere dem for bedre at kunne målrette sine 

produkter til kundernes behov. Disse evner er afhængige af sofistikeret teknologi, software og algorit-

mer, der hver især er en nøglefaktor for værdi og konkurrencefordel ved en digitaliseret reseller. 

Konklusion på værdiskabelsen i en reseller 

En digitaliseret reseller, som har formået at investere i digitalisering af sin virksomhed kan opnå forde-

le ved benyttelse af software og algoritmer til at understøtte sin database, hjemmesider og andre cen-

trale funktioner. Fordelene er, at man kan opnå en signifikant kundemasse på et marked man ikke 

selv har fysisk tilstedeværelse i og på denne måde både spare omkostninger til fysiske butikker som 

skal bemandes, samtidigt med, at man gør hele den globale digitale verden til sin markedsplads.  

De to nye værdikædemodeller, der blev lagt op til, som følge af digitaliseringen, er et værdinetværk og 

en Value shop. Da disse er to nye koncepter, vil de blive analyseret på baggrund af nyere opståede 

værdikæder, som følge af digitaliseringen.  

Det første eksempel vil omhandle en social platform, der er støttet af annonceindtægter. 

Den sociale platform er en multi-sided platform der indsamler brugerdata og tilbyder annonce ser-

vices. Da denne er en multi-sided platform skal vi gøre brug af værdinetværket for at se på hvor vær-

dien skabes.  
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De primære aktiviteter i værdinetværket adskiller sig fra værdikædeanalysen, da denne har følgende 

aktiviteter: 

- Netværkskampagner og kontraktstyring: Aktiviteter, der er forbundet med at invitere potentielle 

brugere til at deltage i netværket, udvælgelse af potentielle brugere og initialisering, styring og 

opsigelse af kontrakter om levering af tjenester og opkrævning af tjenester.  

- Serviceudbydere: Aktiviteter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og afslutning af rela-

tioner mellem kunder og fakturering for ydet service.  

 

- Drift af netværksinfrastruktur: Aktiviteter, der er forbundet med vedligeholdelse og drift af en fy-

sisk infrastruktur og informationsinfrastruktur. De løbende aktiviteter holder hele tiden netvær-

ket opdateret og klar til at betjene bruger anmodninger.  

Denne type forretningsmodel har 2 mål. Det første mål er at tilbyde en platform til brugere, hvor de 

kan oprette forbindelse og dele indhold med hinanden, præcis som vi ser det med Facebook, Linke-

dIn, Twitter mm. 

Set fra brugernes perspektiv, fungerer sociale netværk ved at indsamle det indhold, der genereres af 

det sæt brugere der er knyttet til platformen og overfører dette til et web- eller nyhedsfeed som giver 

brugerne opdateret indhold der er skræddersyet til den enkelte. En traditionel sammenlignelig forret-

ningsmodel ville være en medlemsbaseret social klub.  

Det andet mål er at sigte mod at gøre det muligt for kunder, der ønsker at annoncere på platformen at 

nå deres målgruppe på en effektiv måde.  

Reklamepladserne bliver købt af parter, der ønsker at reklamere for deres idéer, brands, produkter og 

ydelser samt forstærke deres synlighed og på denne måde nå ud til en bred målgruppe. Placeringen 

og valget af reklamer er baseret på attributter som geografi, demografi, interesser, nøgle-søgeord, 

begivenheder mm. En traditionel sammenlignelig forretningsmodel ville være tv- reklamer, reklamer på 

busser el.lign.  

De 2 mål om at forbinde brugere og levere reklametjenester er komplementære. Opfyldelsen af det 

første mål giver værdifulde data til det andet mål. Brugere af det sociale netværk leverer data i form af 

geografisk og demografisk indhold, frivilligt indhold og adfærdsdata i løbet af interaktionen med net-

værket. Dette giver virksomheder gode muligheder for at lære deres målgruppe af kende. Fra virk-
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somhedens perspektiv er dets brugerdata af værdi, fordi det er med til at tiltrække de største kommer-

cielle kunder, nemlig annoncørerne.  

Netværkskampagner og kontraktstyring 

For at de sociale platforme på bedst mulige måde kan betjene deres annoncørkunder, forsøger disse 

at opbygge brede og engagerede brugerfællesskaber med mange brugere. Med henblik herpå søger 

de at rekruttere indflydelsesrige mennesker til netværket, inklusiv verdensledere, berømtheder, atleter, 

journalister, samt medier og populære kunder. Da den sociale platform opererer i et tosidet marked, 

kan det bruge den prisfleksibilitet, der er beskrevet i afsnit 2, da transaktionerne med brugerne på den 

ene side af markedet kan være priser på nær nul.  

En tilsyneladende gratis tjeneste har potentiale til at tiltrække en stor mængde brugere. Behovet for 

netværkskampagner findes for et traditionelt tv-selskab på en måde, der ligner en social netværksvirk-

somheds behov: begge typer virksomheder sigter mod at fremme en platform med brugere, der er 

interesseret i indholdet, der deles på platformen. I det første tilfælde ved et traditionelt tv-selskab vil 

dette indhold være i form af programmer, der udsendes på en tv-kanal, mens det i den digitaliserede 

platform vil være i form af fx delt indhold på et websted eller via en app.  

Derudover er både et traditionelt tv-selskab og et socialt netværk interesseret i to former for netværks-

kampagner: seere & brugere, der forbruger indhold på deres platforme, såvel som annoncører, der 

når frem til seerne eller interagerer med brugerne. En forskel er imidlertid, at tv-seere ikke interagerer 

med hinanden på den samme direkte måde, som sociale netværks brugere interagerer med hinanden.  

Serviceudbydere 

Tjenesteydelserne i disse typer af virksomheder har nogenlunde samme træk som traditionelle tv-

selskaber: begge kræver en platform som kan anvendes til placering af reklamer for at nå ud til en 

specifik målgruppe. Imidlertid er en klar forskel mellem en social platform og et traditionelt tv-selskab i 

placeringen af reklamer, at en social platforms indhold findes online og kan målrettes mod brugere på 

individuelt niveau. Hvorimod traditionelle tv-selskaber retter deres reklamer mod en relativt større 

gruppe seere på én gang. En annoncørkunde placerer sine reklamer i henhold til de reklamer dennes 

målgruppe sandsynligvis vil se. Som et resultat, er der to forskellige strategier til måling af reklamer-

nes værdi. Disse to strategier udgør nøgleforskellen i de to forretningsmodeller.  
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En social platform er i stand til at være mere præcis i forhold til et traditionelt tv-selskab. Dette som 

følge af dets evne til at indsamle data om brugernes bevægelser og aktiviteter på internettet, som ikke 

kan udføres på tv. Den klassiske forretningsmodel estimerer tv-klassificering og seertal, som har til 

formål at fastslå, hvor mange mennesker der ser en given reklamefilm. Klassisk TV leverer dog kun 

grove estimater sammenlignet med den sociale platform. Som eksempel vil en reklamekampagne, der 

fokuserer på at øge brugen af en given app, spore antallet af app installationer, der kan tilskrives det 

relaterede promoverede produkt. 

Den sociale platform bygger en profil af en brugers interesser, følelser og præferencer ved at analyse-

re brugerens indhold og clickstream-historier. Virksomheden bag den sociale platform er i stand til at 

vide nøjagtig, og i realtid, hvordan brugere engagerer sig i promoverede produkter, i mange tilfælde 

identificere, i hvilket omfang en annonce har ført til køb af et produkt, der var grundlaget for annoncen. 

Som et resultat er de meget bedre rustet til at vurdere effektiviteten af reklamekampagnen. 

Det er vigtigt at pointere, at for et traditionelt reklamebureau, produceres indhold enten af virksomhe-

den eller købes af en tredjepart til transmission. På en social platform, er det brugerne selv der bidra-

ger til indholdet af reklamerne, da disse genereres på baggrund af en masse bagvedliggende algorit-

mer. Indholdet er originalt og det tilbydes uden økonomisk kompensation.  

Indholdet og data der leveres på et individuelt niveau, som gør det muligt for virksomheden at være 

særligt målrettet, åbner også op for brugernes privatliv og sikkerhedsudfordringer. Som en del af sin 

kundeservice skal de digitale virksomheder beskytte deres brugere mod hacking, konto tyve-

ri/identitetsvig mm. Dette har ikke tidligere været et problem for de traditionelle tv- selskaber.  

Når det kommer til service, er en anden forskel mellem en virksomhed med social platform og et tv-

selskab, at til trods for, at tv-selskaber muligvis kan give annoncører grundlæggende oplysninger ind-

samlet af agenturer om seertal og demografi for forskellige programmer og tidsvinduer, tilbyder virk-

somheder med en social platform, at der fokuseres relativt mere på placering af annoncer ved hjælp af 

dataanalyse drevet af sofistikerede algoritmer og big data.  

Derudover kræver sociale netværksfirmaer muligvis ikke den samme type markedsanalyse som et tv-

netværk, da det indhold, der leveres, er skræddersyet til den individuelle bruger, og brugerne yderlige-

re er i stand til at interagere med hinanden. Derfor kan sådanne sociale platforme give indhold af stør-

re interesse for brugerne. 
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Drift af netværksinfrastruktur 

Netværksinfrastrukturen til begge forretningsmodeller består af at indsamle data om potentielle mål-

grupper til reklameformål, danne strategier efter hvilke af disse målgrupper der kan nås og indstille 

satser i henhold til forskellige annonceegenskaber. Selvom et socialt netværk og et traditionelt tv-

selskab har disse træk tilfælles, udføres de på 2 forskellige måder.  

Et traditionelt tv-selskab vil deltage i markedsundersøgelser på vegne af sig selv eller ved at indgå en 

kontrakt med en tredjepart, hvorimod en social platform har fordelen ved at generere sine egne bru-

gerdata digitalt på baggrund af de anvendte algoritmer der anvendes på deres platform.  

En virksomhed med en social platform samler brugergenereret data i modsætning til profil- eller de-

mografiske data, hvilket muliggør at de kan lære mere om brugernes interesser og præferencer. 

Derudover er brugerdata tilgængelige på de sociale netværks platforme i realtid i modsætning til de 

traditionelle bagudrettede data indsamlet ved markedsundersøgelser og gennem seertal. Som en 

konsekvens heraf er sociale netværksvirksomheder i stand til at identificere de nyeste emner og 

skræddersy de promoverede produkter de tilbyder, til hvad brugerne mest ønsker at se. 

Hvad angår fastsættelsen af annoncerings satser i henhold til forskellige annonceegenskaber, er sel-

skaber i stand til at prisdifferentiere ved hjælp af data om udbud og efterspørgsel af produkter. Der-

imod er selskaber med en social platform generelt afhængige af en auktion for at fastsætte priserne 

på deres reklameprodukter. Dette giver dem mulighed for at udtrække den maksimale pris, som virk-

somhederne er villige til at betale for reklamepladserne.  

Et traditionelt tv-selskab, kan derimod sætte priser i henhold til annonceegenskaber og popularitet i 

bestemte tidssegmenter. I sidste ende er prisen på reklame på et socialt netværk knyttet til det opnåe-

de brugerengagement. Men det er kun lidt offentligt kendt hvilke nøjagtige prisformler, der anvendes 

af de forskellige virksomheder. 
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Konklusion på værdiskabelsen i en social platform støttet af annonceindtægter 

Digitale sociale platforme kan som følge af den digitale udvikling nå ud til brugere i alle verdens hjør-

ner og være stærkt involverede i økonomien i de forskellige lande uden at bruge store omkostninger 

på blandt andet markedsanalyser.  

De immaterielle aktiver er her en kritisk succesfaktor for de sociale platforme, da de anvender nye 

metoder til indsamling af brugerdata som kan gøres både mere effektivt og meget billigere. Brugerne 

er yderligere med til at øge platformens værdi ved øget interaktion med andre brugere. 

Den sidste værdikæde vi skal se på, er en ’Value shop’, hvor vi tager udgangspunkt i en cloud compu-

ting virksomhed. 

Value shop 

Vi beskriver cloud computing som et eksempel på en Value shop. Valget af cloud computing som et 

eksempel hviler på iagttagelsen af, at denne forretningsmodel synes at være grundlæggende for at 

fremskynde digitaliseringen af andre virksomheder og derfor for hele økonomien.  

Oversigt over forretningsmodeller 

En cloud computing-forretning skaber værdi ved at levere et bredt sæt on-demand computer tjenester 

til kunderne. Tjenesterne leveres generelt på en standardiseret og stærkt automatiseret måde, og som 

forklaret mere detaljeret nedenfor, kan de bredt klassificeres som infrastruktur -as-a-service (IaaS), 

platform -as-a-service (PaaS) & software -as-a-service (SaaS).  

Cloud computing gør det muligt for en række teknologibaserede forretningsaktiviteter at eksistere på 

et netværk af eksterne servere, der er vært på internettet i stedet for på en lokal server eller en per-

sonlig computer. Dette gør det muligt for virksomheder - både store og små - at outsource bestemte 

aktiviteter til andre virksomheder. Ved at stole på cloud computing behøver kunderne ikke at foretage 

store forhånds investeringer i hardware og dermed kan der frigives ressourcer til kerneforretningen. 

Ved at mindske omkostningsbarriererne for adgang til forskellige markeder, kan cloud computing lette 

markedsadgangen for nystartede virksomheder og mindre aktører, som normalt mangler de økonomi-

ske og/eller tekniske ressourcer til at bygge deres egen infrastruktur op omkring deres produkt. 
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I stedet kan de købe sig til den rigtige type og størrelse af de ressourcer, de har brug for, og tiltræde 

dem efter behov. Uden cloud computing-tjenester, skal for eksempel et individuelt firma opretholde sin 

egen computerkapacitet, der er tilstrækkelig til at håndtere en maksimal belastning: En e-detailhandler 

ville have brug for computerkapacitet, der er stor nok til at håndtere betydeligt pres på webstedet, for 

eksempel i feriesæsonen, selvom databehandlingsbehovet ville være meget lavere gennem resten af 

året. Et andet eksempel på lignende er når fx SKAT herhjemme benytter et eksternt selskab til at bistå 

med serverplads til når årsopgørelserne frigives, denne cloud service der tilbydes over for SKAT, skal 

sætte alle besøgende på webstedet i kø uden at belaste selve SKATS hjemmeside. 

Derudover kan virksomheder via skyen få adgang til den nyeste teknologi, da alle sky-enheder kon-

stant kan opdateres eksternt af leverandørerne og virksomhederne har mulighed for fx at hente den 

nyeste software ned og benytte den i virksomheden. 

Disse fordele driver den hurtige inkorporering af e-cloud-tjenester på tværs af forskellige sektorer i 

økonomien, hvilket gør det muligt for virksomheder at blive mere og mere digitaliseret og udnytte digi-

taliseringen til at vokse. 

Computertjenester inkluderer virtuelle servere i skyen, evnen til at køre og administrere web apps ved 

hjælp af fjernkontrol, samt evnen til at programmere på eksterne computere. Lagringstjenester inklu-

derer opbevaring i skyen og datatransport. 

Databasetjenester inkluderer datalagring, databasestyring og cache-systemer. Migrationstjenester 

inkluderer migrering af databaser og datatransport. Netværks- og leveringstjenester inkluderer adgang 

til en virtuel privat sky og brug af et globalt leveringsnetværk, hvis indhold, som for eksempel videoer, 

overføres til seere med høje overførselshastigheder. For at gøre alt det tekniske mere simpelt, så skal 

man se eksemplet med Netflix, som har formået at kunne komme ud til ca. 150 mio. brugere på sam-

me tid uden at deres software har lidt overlast. Dette er takket være de netværk af servere som Netflix 

bruger til at kunne “bære” alt den data og streaming der kører igennem softwaren.  

To offentligt kendte eksempler på cloud computing-kundeundersøgelser er Airbnb og Spotify. Et år 

efter, at Airbnb blev lanceret, migrerede virksomheden sine computertjenester til Amazon Web Ser-

vices for at få fleksibilitet i server forbruget. Amazon Web Services gjorde det muligt for Airbnb at opnå 

øget skala ekstremt hurtigt: antallet af Airbnb-gæster gik fra 4 millioner i januar 2013 til 15 millioner i 

juni 2014. Airbnb bruger Amazon Web Services til sin app, hukommelse og søgefunktioner. 
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Airbnb bruger også Amazon Web Services til at huse sikkerhedskopier og statiske filer, herunder 10 

terabyte brugerbilleder, blandt andre tjenester.  

Spotify er afhængig af Amazon Web Services for at gemme virksomhedens enorme mængde musik 

indhold, mens det forbliver tilgængeligt for brugere af Spotify-webstedet og mobilapplikationen over 

hele verden. Derudover er Spotify afhængige af Amazon web Services Cloud Front for at levere Spo-

tify app’en og softwareopdateringer til brugerne. 

Generelt kan et fullservice-cloud computing-selskab gruppere sine tjenester i tre brede kategorier: 

foundation-tjenester, applikationsservices og implementerings- & managementtjenester. Det markeds-

fører og sælger sine tjenester til kunder mod betaling, hvilket generelt indebærer et løbende forhold, 

da cloud computing-tjenester integreres i det teknologiske stof i klientens aktiviteter. 

Cloud computing-virksomheder kan muligvis køre programmer for visse kunder for at understøtte de-

res forretningsmodeller med yderligere rådgivning og teknologisk support. Sådanne programmer er 

beregnet til at tilskynde brugere af høj profil til at udvikle og markedsføre deres tjenester. Cloud com-

puting-virksomheder kan også tilbyde trænings- og certificeringsprogrammer, der hjælper kunderne 

med at opbygge viden og tekniske færdigheder. Deltagerne betaler gebyrer for træningskurser og re-

gistreringsgebyrer for de prøver, der giver certificering. 

Under denne forretningsmodel genereres indtægter gennem det globale salg af tjenester. Alt imens 

prisstrategierne for cloud computing-tjenester varierer, er en vigtig appel til kunderne, at tjenester ofte 

kan forbruges på en pay-as-you-go-basis, hvilket giver dem mulighed for at betale for det de bruger 

uden opstarts udgifter eller langvarige forpligtelser. Nogle cloud computing-virksomheder har udtalt, at 

deres strategi er at investere i infrastrukturen for at holde omkostningerne nede, idet de ser cloud 

computing som en forretning med stor volumen og lav margin. 

Oprettelsen af proprietær computer hardware, netværksinfrastruktur, software og algoritmer er en 

nøglefaktor til konkurrencefordele for et cloud computing selskab. Cloud computing virksomheder ejer 

forskellige IP-aktiver. 

Bortset fra opbevaring af kunders data på servere, anvender et cloud computing virksomhed begræn-

set brug af data, fordi sikring af fortrolighed af alle oplysninger, der er overdraget til virksomheden, er 

en bekymring hos kunderne. Undtagelsen er, når nogle virksomheder hjælper deres kunder med at 

udvikle bedre indsigt gennem deres analyse af kundedata - hvor kunderne giver deres samtykke til 

dette.  
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En ’Value shops’ primære forretningsaktivitet består af følgende 5 aktiviteter: 

 

1) Problemsøgning og erhvervelse 

2) Problemløsning 

3) Valg 

4) Udførelse og kontrol 

5) Evaluering  

Ser vi på de 3 eksempler, der er gennemgået, er cloud computing den forretningsmodel som anses 

som værende den nyeste. 

Ved gennemgangen af eksemplerne for hhv. værdikæden og værdikæde netværket, sammenholdt vi 

løbende en digitaliseret forretningsmodel med en traditionel forretningsmodel. Dette er dog vanskeligt 

for et cloud computing selskab, da der ikke direkte findes et sammenligneligt traditionelt selskab, hvor-

for gennemgangen af denne ikke vil ses i sammenhæng med en traditionel virksomhed. 

Problemsøgning og erhvervelse:  

Problemsøgning og erhvervelse vedrører kategorien af aktiviteter, der er forbundet med registrering, 

gennemgang og formulering af problemet der skal løses, og valg af den overordnede løsningsmetode. 

Problemsøgning og erhvervelse har meget tilfælles med marketing- og salgsaktiviteten i værdikæden: 

identificering af et kundebehov og anvendelse af ressourcer til at løse det. Afhængigt af det geografi-

ske omfang af deres operationer, opretholder cloud computing-selskaber generelt regionale eller glo-

bale salgsstyrker, der er rettet mod at erhverve kunder, som inkluderer regeringer og andre offentlige 

klienter, enkeltpersoner og virksomheder. 

Nogle cloud computing virksomheders salgsstrategi er at få en større markedsandel ved at holde pri-

serne lave for at øge volumen. Et andet middel til at tiltrække kunder er gennem prisstrategien pay-as-

you-go, som giver mulighed for, at især mindre virksomheder, kan skalere hurtigt uden store up front-

omkostninger.  

På denne måde understøtter cloud computing-tjenester digitaliseringen af økonomien og fremkomsten 

af mere stærkt digitaliserede virksomheder med de kendetegn, der er nævnt tidligere: stordriftsfordele 

og evnen til at opbygge store, ofte tværnationale netværk. Kunder kan opnå scale without mass, da de 

ikke har brug for at investere i deres egen IT-infrastruktur. 
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Derudover opnår virksomhederne muligheden for let at drive forretning på tværs af jurisdiktioner, da 

cloud computing-tjenester allerede er tilgængelige i de fleste regioner rundt om i verden, og de kan 

leveres, uanset hvor der er internetforbindelse.  

De problemer, der betjenes af cloud computing-virksomheder, er rigelige i den digitaliserede økonomi: 

deres tjenester spænder over næsten alle teknologiske infrastruktur behov fra virksomheder, alt fra 

serverplads til databasestyring til app tjenester mm.  

Problemløsninger 

Cloud computing virksomheder tilbyder generelt tjenester i henhold til følgende hovedkategorier: 

Infrastructure-as-a-service: IaaS henviser til levering af infrastruktur såsom computerkapacitet, også 

kendt som hardware-as-a-service. IaaS omfatter alle de fysiske databehandlingsressourcer, der un-

derstøtter levering af applikationer som en service, såsom computer tjenester, database lagring og 

netværksfunktioner. IaaS giver store omkostningsbesparelser til kunderne, da det giver adgang til 

yderligere computerkapacitet efter behov uden behov for en større kapital investering i yderligere 

hardware. 

Platform-as-a-service: PaaS er en metode, hvorpå en hel computerplatform kan bruges eksternt via 

internettet via cloud computing. PaaS henviser til en bred samling af applikations infrastruktur, herun-

der operativsystemer, applikations platforme og database tjenester. PaaS giver en måde for kunder at 

outsource deres platform infrastruktur behov og derfor undgå behovet for at købe og implementere en 

ny platform.  

Denne servicemodel tillader typisk cloud virksomheder kun at opkræve kunder for den del af de res-

sourcer, de bruger, hvilket især er nyttigt for en virksomhed, der kræver en bestemt applikation, som 

den kun vil bruge lejlighedsvis. 

Software-as-a-service: SaaS er en software model, der inkorporerer levering og styring af en soft-

wareapplikation til en ekstern klient via Internettet. SaaS er afhængig af den centraliserede hosting af 

en softwareapplikation, der typisk er tilgængelig via en webbrowser-applikation. SaaS kan konfigure-

res til at tillade offentlig adgang eller privat adgang, hvor kun brugere med de korrekte legitimationsop-

lysninger får adgang til en bestemt hostet softwareapplikation. 
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Valg 

Valg refererer til behovet for at vælge mellem alternative problemløsninger. Cloud-computing virksom-

heders valg spænder over en række on-demand computing ressourcer til kunder. Afhængigt af tjene-

sten, kan valget være helt digitalt, såsom leasing af computerkraft, kørsel af en kode på en ekstern 

server, eller det kan involvere fysiske trin, såsom transport af data fra en kundes placering til et cloud 

computing selskabs mulighed for import til skyen. 

Udførelse 

Udførelsesaktiviteter er dem, der er forbundet med at kommunikere, organisere og implementere den 

valgte løsning. Når en kunde køber en cloud computing-tjeneste, kan denne vælge tilgængeligheds-

zoner eller give cloud computing virksomheder mulighed for at vælge tilgængelighedszoner til ens 

digitale virksomhedsprofil. Kunder kan vælge at være vært i bestemte tilgængelighedszoner for at væ-

re tættere på deres markeder eller for at opfylde lovkrav. 

Cloud computing-tjenester leveres generelt i en eller et lille antal jurisdiktioner i en bredere region. 

Ikke desto mindre er et vigtigt aspekt af cloud computing kundeservices at give mulighed for udvidelse 

af de forskellige funktioner.  

Tilgængelighedszoner er ofte forbundet til hinanden gennem et fiberoptisk netværk, som giver udby-

deren mulighed for at sikre kontinuitet i kundeservicen i tilfælde af, at computerkraften i en tilgænge-

lighedszone mislykkes ved automatisk at skifte til en anden tilgængelighedszone. Desuden kan en 

fejlsikker forbindelse muligvis også konfigureres på tværs af regioner.  

Dette indebærer, at en given kunde kan stole på en række tilgængelighedszoner inden for og/eller på 

tværs af regioner som cloud computing virksomheden stiller til rådighed. 

En vigtig konkurrencefordel hos cloud computing-virksomheder er den service, de leverer til deres 

kunder. De vigtigste kundeproblemer er sikkerheden i deres data og kontinuiteten i deres processer, 

da kunderne i mange tilfælde er meget afhængige af cloud computing-virksomheder for at levere tje-

nester til deres kunder.  

Som et eksempel på den vigtige stabilitet kan vi igen se på Netflix som overhovedet ikke må miste 

computer/server kraft, da hele forretningsgrundlaget er bygget på en stabil og altid tilgængelig stre-

aming af film.  
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Det er i øvrigt Amazon Web Services som bistår Netflix med denne service.  

Der skal bides mærke i at en så stor virksomhed som Netflix udliciterer al server infrastruktur til Ama-

zon selvom de sagtens selv kan finansiere eget datacenter. Dette får os til at tænke på at det er em-

ner som stabilitet og en bred vifte af services som virksomhederne går efter når de søger efter cloud 

computing tjenester. 

Kontrol og evaluering  

Kontrol og evaluering er den kategori af aktiviteter, der er forbundet med måling og evaluering af, i 

hvilket omfang implementeringen har løst det oprindelige problem. 

Cloud computing virksomheder hjælper også deres kunder med at udtænke tilpassede løsninger til 

deres forretningsproblemer. Cloud computing virksomheder sikrer, at de leverer tilstrækkelig teknisk 

support til deres nøglekunder.  

De tilbyder også webinarer og konferencer, hvor tekniske eksperter giver indsigt i operationer og nye 

produkter. Endelig leverer cloud computing selskaberne ofte træningsprogrammer til kunderne, som 

hjælper udviklingen af tekniske færdigheder, der er nødvendige for at bruge virksomhedens tjenester. 

Teknologi 

Cloud computing-tjenester er aktiveret af tunge investeringer i hardware og infrastruktur, herunder 

maskiner såsom servere, netværksudstyr og elektriske kraftsystemer for at sikre tilstrækkelig teknolo-

gisk kapacitet. 

I områder med særlig operationel følsomhed kan cloud computing-virksomheder vælge at udvikle de-

res infrastruktur internt frem for at købe den fra forbundne parter. Eksempler på internt udviklet infra-

struktur, teknologi og hardware inkluderer servere og programmering af elektrisk gear. 

Cloud computing-virksomheder afhænger af deres forhold til internetudbydere (ISP'er), hvorfra de ge-

nerelt lejer fiberoptisk infrastruktur fra ISP'er for at forbinde deres datacentre. Derudover er en anden 

nøglekomponent i teknologien adgang til tilstrækkelig elektrisk strøm.  

Cloud computing-datacentre er enorme forbrugere af elektricitet på grund af den enorme energi, der 

kræves til strøm samt til regulering af temperaturen på serverne. 

 



P a g e  52 | 77 

 

Cloud computing selskaber skal også leje eller købe fast ejendom for at huse deres datacentre. 

Cloud computing-tjenester afhænger af virksomhedernes vedligeholdelse af deres globale sky-

infrastruktur. Som nævnt er sky infrastrukturen ofte organiseret i henhold til regioner, hvor hver region 

på sin side kan indeholde to eller flere tilgængelighedszoner.  

Tilgængelighedszoner består af et eller flere diskrete datacentre, hvorfra cloud computing-tjenester 

kører. Tjenester kan drives af flere datacentre forbundet med fiberforbindelser.  

For eksempel kan en app, der køres i et datacenter, trække på kundedata i et andet data center.  

Hver tilgængelighedszone er isoleret, men tilgængelighedszoner i en region er forbundet. Ved at for-

binde tilgængelighedszoner, er cloud computing-virksomheder i stand til at tilbyde sikkerhedskopiering 

af ressourcer, dvs. lagring af ressourcer på flere placeringer, så fejl på et sted kan overvindes ved at 

skifte til ressourcen, der er gemt i sikkerhedskopi-lokationen.  

Denne struktur tillader stabilitet og kontinuitet i tjenesten. Ressourcer kan også tilgås på tværs af regi-

oner for at give mulighed for endnu større sikkerhed. 

Cloud computing-tjenester kan variere afhængigt af tilgængelighedszonen. Ikke alle tjenester er til-

gængelige i hver zone. Imidlertid er en kundes servicevalg ikke begrænset af dennes geografi; hvis et 

servicetilbud ikke er tilgængeligt i et givent område, skal det kunne tilbydes at benytte en anden zone.  

Konsekvensen af at benytte en anden zone fra computing-tjenesten som udbydes i en placering langt 

fra placeringen af de endelige forbrugere, er længere latenstid, dvs. en længere forsinkelse på det 

som fx streames.  

Dette er et vigtigt problem vedrørende eksempelvis streaming af video eller musik som hele tiden skal 

kunne køre flydende og uden forsinkelser. Igen er det et spørgsmål om stabilitet fra udbyders side. 
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Konklusion på værdiskabelsen i en cloud computing virksomhed: 

Selvom gennemgangen af en cloud computing virksomhed kan blive meget teknisk, er det et meget 

vigtigt emne at belyse. Det er meget tydeligt, hvor vigtige Cloud Computing virksomheder er blevet 

med den øgede teknologiske fremgang. Mange virksomheder er fuldstændigt afhængige af, at disse 

typevirksomheder leverer deres produkter. Mange nye typer virksomheder, som er opstået de senere 

år, er udelukkende repræsenteret på nettet og disse benytter en bred pallette af de services som 

Cloud Computing virksomhederne tilbyder. Uden disse services kunne disse nye typer virksomheder 

ikke eksistere. Cloud computing virksomheder anses som værende stærkt digitaliserede virksomhe-

der, der dog kun har en begrænset involvering af brugerdeltagelse. Til gengæld er disse et af de mest 

digitaliserede forretningsmodeller, der er stærkt afhængige af immaterielle aktiver, herunder software 

til at kunne operere på tværs af landegrænser uden at have en fysisk tilstedeværelse. Ved anvendelse 

af software til at operere på tværs af landegrænser, kan de skabe en væsentlig brugerværdi i lande 

uden en fysisk tilstedeværelse.  

Konklusion på værdikædeanalyserne 

Vi kan på baggrund af værdikædeanalyser konkludere, at de 3 karakteristika for en integreret værdi-

kæde, som tidligere er nævnt og defineret, arbejder sammen i alle 3 værdikæde modeller, der er gen-

nemgået for at gøre det muligt for stærkt digitaliserede virksomheder at skabe værdi på baggrund af 

aktiviteter, der er tæt knyttet til en specifik jurisdiktion uden at have en væsentlig fysisk tilstedeværel-

se.  

For eksempel kan nogle stærkt digitaliserede forretningsmodeller generere betydelig bidrag til og aktiv 

udnyttelse af en webbaseret platform af en jurisdiktions beboer, hvilket skaber betydelig værdi for en 

virksomhed. I henhold til de nuværende skatteregler, har denne jurisdiktion ikke ret til at beskatte den-

ne virksomheds indkomst.  

For at få et overblik over, hvordan profitallokeringen er blevet anvendt hidtil, tager vi udgangspunkt i 

en virksomhed og ser på, hvordan denne burde profitallokere på baggrund af TPG 2017 og derudover 

ser vi på den nye type profitallokering som OECD ligger op til skal indføres som følge af digitaliserin-

gen.  

Der tages udgangspunkt i en reseller virksomhed, med en principal struktur. 



P a g e  54 | 77 

 

Prisfastsættelse i en virksomhed med højt integreret værdikæde 

 

I ovenstående eksempel tager vi udgangspunkt i en fiktiv reseller virksomhed, som agerer principal og 

betaler royalties til moderselskabet for til gengæld at få rettigheder til varemærket som udgør de im-

materielle aktiver i koncernen. Koncernens brand er stærkt repræsenteret på verdensplan og har op-

levet markant vækst på online salg som fra 2015-2019 har oplevet en vækst i tilgangen af online kun-

der på 140 % og en stigning i omsætningen på online salg på i alt 240 %.  

For at gøre eksemplet simpelt er aktiverne i eksemplet udviklet og juridisk ejet af moderselskabet, 

hvilket er ensbetydende med at det skattemæssige ejerskab også er hos moderselskabet. Modersel-

skabet står for beskyttelsen af de immaterielle aktiver og bidrager dermed til DEMPE funktionerne. 

Væsentlige immaterielle aktiver i denne koncernstruktur er varemærket, ophavsret, patenter, domæ-

nenavne, Trade dresses, knowhow og brugerdata genereret på baggrund af brugernes adfærd.  

Før vi går i dybden med eksemplet, er det vigtigt at huske på at koncerner som led i optimeringen af 

deres omkostningsstrukturer kan forsøge at optimere koncernens skattebetalinger, som i virkelighe-

den udgør omkostningerne.  

Koncernen kan gennem placering af en lang række indtægter i lande med en lav eller ingen selskabs-

skat, optimere den samlede skattebetaling i koncernen. Omvendt er det dog væsentligt at være op-

mærksom på, at en sådan ensidig adfærd, dagen i dag, er udsat for en enorm offentlig bevågenhed. I 

takt med den øgede digitalisering, kan det medvirke til en uheldig udstilling i offentligheden til skade 

for selskabets eksistensgrundlag. 
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Moder (Juridisk Ejer) 

Moderselskabet er den juridiske ejer af alle immaterielle aktiver i koncernen, dens eneste opgave er at 

beskytte de immaterielle aktiver. Moderen har afgivet rettigheder via licens til anvendelse af de imma-

terielle aktiver til Principalen, hvorfor Moder modtager royalties herfor. Disse er fastsat på armslæng-

devilkår.  

Principal (Funktionel Ejer) 

Principalen i eksemplet udgør den virksomhed som råder over de immaterielle aktiver og står for at alt 

inden for drift bliver varetaget af de rette personer og på en korrekt måde. Hvis vi kigger ind på DEM-

PE funktionerne så foretager principalen kontrol med alle funktionerne på nær varemærkebeskyttelse 

som Moder selv står for.  

Principalen følger nøje op på at de øvrige DEMPE-funktioner udføres og sørger derudover for rådgiv-

ning af marketingafdelingen og salgsafdelingen. Produktionen er simpel hvorfor der benyttes en kon-

traktproducent. Principalen bærer i øvrigt den største risiko forbundet med driften af de immaterielle 

aktiver både kapacitets og risikomæssigt, hvorfor et eventuelt underskud i koncernen skal bæres af 

principalen. Principalen har jf. TPG 2017 også, som udgangspunkt ret til den overnormale profit. 

Marketing:  

Styres fra centralt hold og holder til i land B. Opgaven for denne PR-virksomhed er at stå for alle re-

klamer og annoncer, hvad enten disse er fysisk eller digitale. Særligt for de digitale, opererer de med 

mange brugerdata som modtages fra datacentret. Disse bearbejdes så der løbende er up-to date- og 

live reklamer hos online brugere på verdensplan.  

Datacenter: 

Datacentrene ligger placeret i land C og centrenes opgave er at hoste, udvikle og vedligeholde alle 

aktiviteter i skyen, herunder alle betalingsløsninger, hjemmesider, webshops, apps mm. Datacenteret 

har et netværk af servere, hvorfra aktiviteterne hostes. Datacentrene har en bred palette af kompeten-

cer, hvoraf de har indbygget cloud computing i deres værdikæde.  

Datacenteret har formået at holde koncernens tilstedeværelse på nettet stabilt, særligt ved brug af 

cloud computing. Datacenterets eksperter står for at levere brugerdata til Marketing virksomheden i 

koncernen via daglige rapporter til brug for målrettet og kvalitetsrig markedsføring. 
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Data der indhentes fra datacenteret, er af højere kvalitet, fordi de ser på forbrugernes mønstre for ad-

færd og præferencer løbende og hele tiden er opdateret på, hvad forbrugerne rundt omkring i verden 

ønsker. Der er automatiseret tracking software koblet på koncernens salgskanaler og øvrige medier, 

hvorfor alle kundemønstre/-adfærd kan spores til brug for målrettet markedsføring.  

Marketingvirksomheden bruger datacenterets løbende rapporter til løbende at udarbejde skræddersy-

ede annoncer til specifikke brugere på verdensplan. Denne rapportering generer en meget høj værdi 

for koncernen. 

Disse typer aktiviteter er svære at prisfastsætte og det er svært at vide præcist, hvor meget disse bi-

drager til værdiskabelsen i værdikæden. Ved prisfastsættelse af værdiskabelsen som datacentrene 

står for, giver TPG 2017 os de velkendte 5 TP-metoder. Da datacentrene anvender immaterielle akti-

ver, er disse unikke og dermed svært at finde sammenlignelige transaktioner for, på markedet. Data-

centrerets aktiviteter er stærkt integrerede med marketingsvirksomhedens aktiviteter.  

Ved stærkt integrerede værdikæder lægger TPG 2017 op til, at der anvendes en profit split metode, 

hvor der ses på, hvem der bidrager til værdiskabelsen af de immaterielle aktiver. Dette gøres ud fra en 

DEMPE-analyse, hvor vi ser på, hvilke virksomheder der udfører alle funktioner, anvender de immate-

rielle aktiver og påtager sig risikoen forbundet med DEMPE-funktionerne. 

Produktion: 

Dette datterselskab anses som værende en kontrakt producent der producerer varer for principalen 

som fører kontrol med producenten og laver løbende kvalitetskontrol. Der er indgået en kontrakt mel-

lem produktionsselskabet og principalen om at produktionsselskabet skal producere de varer som 

principalen videresælger og der er jf. kontrakten indgået aftale om at produktionsselskabet skal bære 

den risiko der er forbundet med den aftalte volumen. 

Principalen køber de producerede varer som denne så videresælger via salgsselskabet. Da kontrakt-

producenten har en begrænset risiko i denne koncernstruktur, vil de være berettiget til deres “indtægt”, 

uanset om det går godt eller dårligt for koncernen.  

Prisfastsættelsen mellem principalen og produktionsselskabet kan ske på baggrund af enten Cost 

plus-metoden eller TNMM-metoden med omkostninger som PLI.  
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Salgsselskab: 

Salgsselskabet står for alt salget i koncernen og har fysiske butikker rundt omkring i verden. Største-

delen af virksomhedens indtjening sker dog gennem online salg. Størstedelen af omsætningen kan 

allokeres ud til lande, hvor virksomheden ikke har en fysisk enhed, men udelukkende en tilknyttet 

hjemmeside.  

Salgsselskabet aflønnes på baggrund af en Resale Price method29, hvor selskabets salgs- og kapaci-

tetsomkostninger dækkes af bruttoavancen opnået ved salget til koncernens kunder.  

Marked: 

Koncernens absolut største marked er i land X hvor der ikke er nogen fysisk repræsentation af kon-

cernen. Alt salg i dette land foretages gennem en webshop specielt udviklet til dette land. Webshop-

pen er i øvrigt oversat til land X’ sprog og der er ingen andre lande i verden som taler samme sprog. 

Marketingvirksomheden i koncernen har ved bearbejdning af korrekt brugerdata formået at finde et 

købsmønster i land X, som nu er vokset sig så stor at markedet udgør en væsentlig del af virksomhe-

dens omsætning.  

Omsætningen udgør en væsentlig del af onlinesalget i det pågældende land, som landet nu er inte-

resseret i at få beskattet, men som ikke har mulighed for det, da der Jf. TPG 2017 hverken skal afreg-

nes særskilt eller tillægges yderligere værdi på grundlag af markedet. Markedet er her defineret som 

en mængde kunder afgrænset til et land.  

Jf. artikel 7 i TPG 2017 tillader denne bestemmelse, at en virksomheds hjemland beskatter indkomst 

fra et eller flere værtslande, medmindre den respektive indkomst kan allokeres til en fysisk juridisk 

enhed i værtslandet, hvor retten til beskatning af indkomsten tilfalder værtslandet:  “Profits of an en-

terprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on busi-

ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enter-

prise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment 

in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.”30 

 

 

 
29 TPG 2.27. 
30 OECD Transfer pricing guidelines 2017 artikel 7.1  
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Delkonklusion: 

Prisfastsættelsen kan være kompleks, da man højst sandsynlig ikke ville kunne finde referencetrans-

aktioner, som er ens med den ydelse der er leveret, hvorfor der må anvendes andre metoder som ikke 

direkte er baseret på sammenlignelighed. Herunder kan nævnes profit split metoden, som vi vælger at 

tage udgangspunkt i, i forbindelse med gennemgangen af eksemplet. Det er desuden værd at fastslå, 

at selvom virksomheden operere på verdensplan, kan profitallokeringen kun ske til fysiske juridiske 

enheder uanset størrelse jf. TPG 2017 og dette er en væsentlig faktor jf. bestemmelserne i 2017. 

Funktionsanalysen 

Ved identifikation af den retmæssige ejer, skal vi være opmærksomme på, at ejerskabet af det imma-

terielle aktiv og brugsretten af en licens ifølge TPG vil anses som to forskellige immaterielle aktiver.  

I vores eksempel ejer moderen varemærket som principalen har en eksklusiv licens til at anvende. 

Moderselskabet er den retmæssige ejer af varemærket, men Principalen er den retmæssige ejer af 

licensen.  

Principalen, Datacentret og Marketingvirksomhedens aktiviteter påvirker indirekte værdien af Moders 

varemærke.  

TPG 2017 tillægger dog ejerskabet begrænset eller ingen betydning. Dette giver I sig selv ikke nogen 

ret til et afkast fra udnyttelsen af de immaterielle aktiver: ”Legal ownership of intangibles, by itself, 

does not confer any ultimately to retain returns derived by the MNE group from exploiting the intangi-

ble, even though such returns may initially accrue to the legal owner as a result of its legal or contrac-

tual right to exploit the intangible”31 

Som det udledes fra ovenstående, har ejerskabet begrænset eller ingen betydning for profitallokerin-

gen ved udnyttelse af aktivet. Det er derimod funktionsanalysen der er afgørende for, hvordan profit-

ten allokeres.  

 

 

 
31 OECD Transfer pricing guidelines 2017 afsnit. 6.54 & 6.55  



P a g e  59 | 77 

 

Funktionsanalysen tager udgangspunkt i, hvilke funktioner, aktiver og risici som hvert medlem i en 

koncern har påtaget sig ved DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection og Explo-

itation) funktionerne, samt hvem der bidrager med øvrige aktiver, finansiering og risiko, forbundet med 

de immaterielle aktiver.32  

Dette betyder også at, hvis den juridiske ejer skal have ret til hele indkomsten fra de immaterielle akti-

ver, skal denne udføre alle funktioner, anvende alle aktiver og påtage sig hele risikoen forbundet med 

alle DEMPE-funktioner.33 

Funktioner: 

Med udgangspunkt i de faktiske omstændigheder, foretages vurderingen af de udførte funktioner. I de 

fleste tilfælde vil der være funktioner som værdimæssigt bidrager mere end andre, hvorved disse funk-

tioner bliver vigtigere og dermed skal kompenseres yderligere.  

Som nævnt under Moder, bliver denne kompenseret med royalties, hvor prisen skal fastsættes på 

armslængdevilkår. Moder står yderligere for udførelse og kontrol af at varemærket forbliver beskyttet, 

som det ses i figuren længere nede.  

Principalen har i dette eksempel outsourcet alt online salg til Salgsvirksomheden, som i samarbejde 

med Datacentret og Marketingvirksomheden er med til at brede kendskabet til brandet via kampagner 

og up-to-date annoncer i håb om at øge salget. Alle parter har her en afgørende rolle i at tilføre bran-

det yderligere værdi. 

Parterne anses her som værende interesseforbundne parter, hvorfor kompensationen skal ske jf. 

armslængdeprincippet. Da det kan være svært at finde en sammenlignelig transaktion, grundet unikt 

brand og den højt digitaliserede integrerede værdikæde, benyttes en profitsplit metode.  

Aktiver & Risiko: 

Hovedreglen i en principal struktur er, at alle selskaber som udnytter aktiver der bidrager til DEMPE 

funktionerne skal have armslængde kompensation herfor. Som nævnt i eksemplet foroven, har Mo-

derselskabet licenseret brugsretten af de immaterielle aktiver til Principalen.  

 
32 OCED Transfer pricing guidelines 2017 afsnit.6.48 
33 OCED Transfer pricing guidelines 2017 afsnit.6.51 



P a g e  60 | 77 

 

Principalen har dermed påtaget sig ansvaret for udførsel af alle aktiviteter forbundet med licensretten. 

Dog står Moderselskabet stadig for beskyttelse af varemærket og udfører aktivt kontrollen heraf som 

man ønsker at bibeholde på egne hænder, hvorfor moderselskabet skal kompenseres for dennes ind-

sats. 

Principalen har outsourcet udførelsen af funktionerne, udvikling, forbedring og vedligeholdelse til Da-

tacentret. Dog står Principalen stadig for kontrollen af, alle funktioner, bortset fra beskyttelse af vare-

mærket som moderselskabet udfører som nævnt tidligere.  

Marketing selskabet står for udnyttelsen af de immaterielle aktiver til brug for deres branding i ifm. 

generering af Leads, kunder og kendskab til varemærket. Dette gøres bl.a. ved bearbejdning af de 

kundedata-rapporter som der modtages fra datacenteret. De skal være med til at lokaliserer forskellige 

brugere og rette brandingen hen imod målgruppen med henblik på at øge salget med særligt fokus på 

online salg. Marketing selskabet står bl.a. for udarbejdelse af reklamer, SOME og for at generere 

Leads til online salg.  

Marketing selskabets aktiviteter bidrager væsentligt i forøgelsen af værdi i varemærket, da man har 

kunne se en væsentlig stigning i online salg fra 2015-2019 hvor Marketingvirksomheden særligt har 

haft øget fokus. Det skal bemærkes at dette særligt også gælder for de markeder, hvor man ikke har 

fysisk repræsentation af virksomheden, men blot har solgt via online kanaler.  

Datacenteret står for den kritiske IT-infrastruktur i koncernen og alle koncernens online salgskanaler 

beror på stabilitet i IT-infrastrukturen som datacenteret har ansvaret for. Udover at datacenteret står 

for stabilitet i IT-infrastrukturen, står de også for indsamling af kundedata som udarbejdes til rapporter 

som benyttes i marketing henseender.  

Derudover står de også for videreudvikling af alle online tjenester i virksomheden herunder kodning af 

nye apps, oprettelse af nye webshops til nye markeder med lokale sprog mv. Principalen fører tilsyn 

med datacenterets aktiviteter meget tæt, da disse er nogle af koncernens mest kritiske og skal derfor 

være stabile og oppe og køre uafbrudt.  

Datacentret har dog ikke den finansielle kapacitet til at påtage sig andre risici end driftsrisikoen, hvor-

for datacenteret jf. vores vurdering ikke er berettiget til profitallokering fra den overnormale profit, men 

blot skal kompenseres for ydelsen de bidrager med, på markedsvilkår.  
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Koncernens bidrag til DEMPE-funktionerne illustreres i nedenstående figurer. 

 

 

Konklusion på funktionsanalyse på baggrund af TPG 2017: 

Det er tydeligt, at der i ovenstående eksempel er tale om en meget aktiv principal, som fører tæt kon-

trol med DEMPE-funktionerne. Principalen får hjælp fra moderselskabet til at føre kontrol med sikker-

heden omkring varemærket, så denne kan fokusere udelukkende på indtjening og udvikling. Derfor 

konkluderer vi, at Moderselskabet har krav på en del af den overnormale profit for sine aktiviteter for-

bundet med DEMPE funktionen Protection foruden at modtage royalties ifm. licensering af varemær-

ket.  

Principalen har i strukturen i eksemplet, centreret den kritiske IT-infrastruktur i et selskab som udeluk-

kende skal have ansvaret for dette og Principalen fører tæt kontrol med de aktiviteter som forestås af 

datacentervirksomheden. Selvom datacenteret videreudvikler på varemærket og vedligeholder det, så 

skal denne ikke have del i den overnormale profit, da datacenteret ikke kan påtage sig den finansielle 

risiko, der er forbundet med udarbejdelse af opgaven.  

Principalen har stadig den finansielle risiko forbundet med udliciteringen af aktiviteterne i datacenteret. 

Vi konkluderer dermed at datacenteret ikke skal have andel i den overnormale profit på trods af, at 

koncernen er med til at skabe brugerværdi på verdensplan. Profitallokeringen foretages kun til de lan-

de, hvor profitten kan allokeres til en fysisk juridisk enhed jf. TPG 2017.  
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3 bud på prisfastsættelse med udgangspunkt i OECD's nyeste tiltag 

Konklusionen på funktionsanalysen på baggrund af TPG 2017 tog slet ikke højde for, at koncernen 

genererer væsentlig værdi på markeder, hvor denne ikke har en fysisk tilstedeværelse, dette vil OECD 

gøre op med, så lande, hvor virksomheder har en væsentlig brugerværdi, har ret til en del af indkom-

sten, der kan allokeres til dette lands brugere. Som nævnt tidligere i opgaven har OECD lagt op til et 

løsningsforslag, som indebærer 2 tilgange. Pillar One vil fokusere på fordelingen af skatterettigheder 

og ser på muligheden for ændringer til de nuværende profit-allokerings og Nexus-regler. Der er lagt op 

til 3 metoder, som vi vil gennemgå hver især i de efterfølgende afsnit. 

Det første alternativ til profit-allokering for den fiktive virksomhed, vi har benyttet som eksempel for-

oven, kunne være at profit-allokering skal ske på baggrund af den aktive og engagerede brugerbase, 

der er med til at genere den anvendte data. Ved at gå ud over de hidtidige anerkendte regler, vil bru-

gernes lande få ret til at beskatte den genererede profit i deres respektive lande.  

Profit-allokeringen skal dog stadig ske på armslængdevilkår, selvom dette kan være svært. Profit split 

metoden er stadig vurderet til at være den meste egnede metode til denne profit-allokering. Der læg-

ges op til følgende steps.  

1. Udregne residualprofitten som er tilbage efter, at de rutinemæssige aktiviteter er blevet afreg-

net efter en af de 5 prisfastsættelsesmetoder. 

2. Tilskrive en del af residualprofitten til den værdi, der skabes af brugerens aktivitet.  

3. Fordele den ovenstående profit til de lande, hvor disse brugere har generet værdi på baggrund 

af en fordelingsnøgle34.  

Ved anvendelse af ovenstående alternativ er det udelukkende residualprofitten, der skal fordeles på 

en sådan måde, at vi ser bort fra den fysiske jurisdiktion, men faktisk ser på, hvor selskabets værdi-

skabende brugere er lokaliseret fysisk.  

Metoden er dog svær at anvende, da det bliver kompliceret at beregne residualprofitten for fx 1 virk-

somhed med en specifik produktlinje, hvor brugerdata er af signifikant betydning, imens virksomheden 

har flere forskellige produktlinjer, og ikke alle er lige så afhængige af denne brugerdata.  

 
34 OECD (2019 6. Marts). Public Consultation Document. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy 
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For at gøre alternativet lettere, er der forslag om at basere sig på en formel, der kan tilnærme værdien 

af brugerne i de respektive lande. Dette er dog en pragmatisk løsning til fordeling af overskud, da der 

er uenighed omkring, hvorvidt brugerdata og brugerdeltagelse er en værdiskabende faktor.  

Da brugerdata ikke er korrelerede med graden af digitalisering, vil et fokus på udelukkende brugerdata 

uden reference til andre faktorer være et udtryk for, at disse skatte udfordringer kun gør sig gældende 

for en begrænset gruppe digitaliserede virksomheder.  

Et andet alternativ ville være at se på markedsføringsaktiviteter, disse defineres som værende aktiver, 

som hjælper med den kommercielle udnyttelse af produkter og services eller har en vigtig salgsfrem-

mende værdi for produktet / servicen. Marketingaktiver kan inkludere fx Trade marks, varemærker, 

kundelister, kunderelationer og proprietær-kundedata, der anvendes som hjælp til markedsføring og 

salg af vare og services til kunder.  

Hvor løsningsforslag 1 ses som værende begrænset til en bestemt gruppe digitaliserede virksomhe-

der, forsøger det andet alternativ at ramme flere typer selskaber, som ikke nødvendigvis har meget 

højt integrerede værdikæder. 

Det andet alternativ ser på en situation, hvor en MNE kan nå ud til en jurisdiktion uden en lokal tilste-

deværelse for at udvikle en brugergruppe og andre markedsføringsmæssige fordele.  

Andet løsningsforslag ses implementeret på 2 forskellige måder. Først skal der ses på de respektive 

markedsføringsaktiver, som i vores eksempel ville være brandet og varemærket. Her ses der på, 

hvordan disse er positioneret i forbrugernes bevidsthed og dermed værdiskabelsen i de respektive 

jurisdiktioner.  

For det andet er der andre markedsføringsmæssige immaterielle forhold, såsom kundedata, kunde-

forhold og kundelister, der er målrettet mod kunder og brugere inden for markedets jurisdiktion. Juris-

diktionen vil som følge af dette forslag have ret til at beskatte en del af residualprofitten, der er forbun-

det med de immaterielle markedsføringsaktiver, mens den resterende profit vil blive allokeret ud på 

grundlag af de eksisterende prisfastsættelsesmetoder.  

Dette forslag vurderes som værende i overensstemmelse med reglerne om profit-allokering baseret 

på virksomheders værdiskabelse, idet den positive positionering i brugernes hjerner skabes af virk-

somhedens aktive rolle på markedet. Virksomheder har i lang tid draget fordel af den residualprofit, 
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der lå i de markedsføringsmæssige aktiviteter, som lå i lande med lav skat. Teknologien har dog i dag 

udviklet og forbedret sig så meget, at lovgivningen på dette område bør opdateres.  

En måde at forstå det immaterielle markedsføringsforslag, er ved at overveje dens indflydelse på tre 

faktorer.  

Den første faktor går ud på, hvordan en stærkt digitaliseret virksomhed henter indtægter fra salgs- og 

markedsføringsaktiviteter, der er rettet mod et bestemt marked, hvor den ikke har en skattepligtig til-

stedeværelse grundet manglende fast driftssted.  

I disse situationer ville man med forslaget netop allokere residualprofitten, der kan henføres til brugen 

af de immaterielle markedsføringsaktiver i lande, uanset fysisk tilstedeværelse.  

I forbindelse med stærkt digitaliserede virksomheder kan sådanne markedsføringsmæssige anliggen-

der omfatte markedsføring af immaterielle aktiver, der er genereret ved drift af en gratis søgetjeneste, 

gratis e-mail, gratis digital opbevaring og lignende ydelser. 

Ser man bort fra, at udgangspunktet er anderledes for det andet løsningsforslag, kommer vi stadigvæk 

frem til et resultat, der ligner det, vi ville have opnået ved hjælp af det første løsningsforslag vedrøren-

de brugerdeltagelse.  

Den anden faktor, der er værd at have i mente er, hvor den selvsamme stærkt digitaliserede virksom-

hed har en lokal tilstedeværelse, men fungerer som en LRD. Dette forslag giver mulighed for, at en del 

af eller hele den residualprofit, der afsættes til markedsførings aktiver, knyttet til en respektive jurisdik-

tion uden fast driftssted, vil være skattepligtig i netop disse jurisdiktioner.  

Formålet her er, at det sikres, at en jurisdiktion kan udøve beskatningsret over den immaterielle mar-

kedsføringsprofit, der er generet på det respektive marked, selvom virksomheden ikke har fast drifts-

sted i jurisdiktionen.  

Den sidste centrale faktor er en “normal” koncern, som efter vores definition ikke vil betragtes, som en 

stærkt digitaliseret virksomhed, men at den enten opereres fra eksternt hold eller gennem en LRD-

struktur.  

I overensstemmelse med den store interesse for forslaget og for at fremme retfærdighed, sammen-

hæng og lige konkurrencevilkår antager forslaget, at ændringer i profitallokeringen og Nexus-reglerne, 

der er tiltænkt at gælde for stærkt digitaliserede virksomheder, vil være nødt til også at gælde ens på 
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lignende beliggende strukturer brugt af traditionelle virksomheder. Det er under denne faktor, at der 

opstår en kløft mellem resultaterne fra første og andet løsningsforslag.  

Forslaget vil ændre den aktuelle profit-allokering og reglerne for Nexus for at kræve, at residualprofit-

ten, der kan henføres til markedsførings aktiver og deres tilhørende risici, allokeres til den jurisdiktion, 

hvor denne værdi er skabt.  

Alle andre indtægter, såsom indkomst, der kan henføres til teknologi, relaterede immaterielle aktiver, 

der er genereret af forskning og udvikling og indtægter, der kan henføres til de normale funktioner, 

herunder rutinemæssige markedsførings- og distributions funktioner, vil fortsat blive allokeret baseret 

på eksisterende prisfastsættelsesmetoder. 

Denne profitallokering generede fra markedsføringsaktiver vil gælde uanset fysisk tilstedeværelse og 

tillægger ikke nogen virksomheder i koncernen nogen særlige rettigheder, selvom disse har ejerskabet 

til disse markedsføringsaktiver og tillægger ej værdi til nogle virksomheder i koncernen, som rent fak-

tisk bidrager til DEMPE-funktionerne vedrørende de immaterielle aktiver, som er forbundet med mar-

kedsføringen.  

Tildelingen vil kunne foretages under en revideret profit split metode, der bruger mekaniske beregnin-

ger. Som ved enhver profit-allokering, skal vi igennem et antal trin, herunder bestemmelse af den 

samlede fortjeneste, hvoraf den rutinemæssige fortjeneste fratrækkes, for at profit-allokerer residual-

profitten. 

Et af måderne residualprofitten, der kan henføres til markedsføringsaktiver, kan blive allokeret på, er 

enten ved en omkostningsbaseret metode, hvor der tages højde for research og udviklingsomkostnin-

ger relateret til markedsføringsaktivet eller mere formelle metoder, hvor der anvendes forskellige bi-

dragssatser, som kan variere efter typen af forretningsmodel. 

Når man er kommet frem til residualprofitten, der kan henføres til markedsføringsaktiverne, kan denne 

allokeres ud til lande baseret på allokeringsnøgler, som for eksempel den procentvise omsætning. I 

dette tilfælde ses der ikke på, hvor debitors bopæl er, men hvilken kundegruppe reklamen var målret-

tet. 

Det tredje og sidste løsningsforslag er om betydelig økonomisk tilstedeværelse. Dette forslag er udar-

bejdet på baggrund af den opfattelse, at digitaliseringen af økonomien og andre teknologiske frem-
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skridt har gjort det muligt for erhvervsvirksomheder at være stærkt involveret i det økonomiske liv i en 

jurisdiktion uden en betydelig fysisk tilstedeværelse.  

De teknologiske fremskridt har gjort de gældende regler for tildeling af overskud og fortjeneste ineffek-

tive. 

I henhold til dette forslag vil der opstå en skattepligt i et land, når en ikke-resident virksomhed har en 

betydelig økonomisk tilstedeværelse på grundlag af faktorer, der beviser en målrettet og vedvarende 

interaktion med landet via en digital platform.   

Indtægter genereret på et vedvarende grundlag er den grundlæggende faktor for skattepligt, men så-

danne indtægter ville isoleret set ikke være tilstrækkelige til at etablere Nexus. Kun når de kombineres 

med andre faktorer, kan indtægter potentielt bruges til at etablere Nexus i form af en betydelig øko-

nomisk tilstedeværelse i det pågældende land.  

I denne sammenhæng kan en eller flere af de følgende faktorer anses for relevante for at udgøre den 

form for målrettet og vedvarende interaktion med en jurisdiktion via en digital platform, der ville være 

tilstrækkelige til at skabe en betydelig økonomisk tilstedeværelse.  

1. Eksistensen af en brugerbase og det tilhørende datainput. 

2. Mængden af digitalt indhold, der stammer fra det respektive land. 

3. Fakturering og indsamling i lokal valuta eller med en lokal betalingsform. 

4. Vedligeholdelse af et websted på et lokalt sprog. 

5. Ansvar for den endelige levering af varer til kunder eller andre supporttjenester, såsom efter-

salgsservice eller reparationer og vedligeholdelse. 

6. Vedvarende marketing- og salgsfremmende aktiviteter, enten online eller på en anden måde, 

der tiltrækker kunderne.  

Som det fremgår af Action 1 rapporten, skal der være en forbindelse mellem virksomhedens indtægts-

skabende aktiviteter og dens betydelige økonomiske tilstedeværelse, førend nogle af løsningsforsla-

gene kan gøre sig gældende. Næste afsnit vil belyse de fordele og ulemper, der er på ovenstående 

løsningsforslag, og komme frem til et optimalt løsningsforslag. 
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Diskussion  

 
Der er en generel enighed om, at cross- jurisdictional scale without mass og afhængighed af immate-

rielle anlægsaktiver, herunder IP, er meget relevante for værdiskabelsen i de digitale virksomheder. 

Der er dog uenighed om, hvorvidt data og brugerdeltagelse har nogen indvirkning på værdiskabelsen i 

en virksomhed. 

Som det fremgik af vores eksempel, var brugerdata en kritisk succesfaktor for vores online handel. 

Størstedelen af indtjeningen i eksemplet kom fra markeder, hvor koncernen ikke har en fysisk tilstede-

værelse, men udelukkende en digital tilstedeværelse. Ved brug af brugernes aktive adfærdsmønstre, 

data og de korrekte algoritmer, har koncernen formået at skabe en kritisk brugermasse på verdens-

plan fra centralt hold.  

Nogle medlemmer fra ” The Inclusive Framework” mener, at brugerdeltagelse er en unik og vigtig driv-

kraft for værdiskabelsen i en digitaliseret virksomhed.  

Disse lande peger på, at brugerdeltagelse og vedvarende engagement fra brugerne giver virksomhe-

derne adgang til at indsamle store mængder af data gennem intensiv overvågning af brugernes aktive 

bidrag og adfærd.  

De peger yderligere på, at brugernes adfærd er medvirkende til, at virksomheden har mulighed for at 

målrette deres tilbud til de specifikke brugergrupper for at kunne tiltrække andre lignende brugergrup-

per, og heraf genere netværkseffekter.  

Disse medlemslande har også den klare holdning om, at brugerdeltagelse kan spille en central rolle i 

opbyggelsen af en virksomheds tillid og omdømme samt bidrage til deres brand, herunder væksten i 

brugernetværket. Her er der eksempelvis tale om Review af produkter/services, og levering af tjene-

steydelser.  

En virksomhed kan gennem brugerdeltagelse på tværs af lande indsamle brugbare data til at nå ud til 

en bredere målgruppe, hvor virksomheden er med til at generere en værdi i de lande, selvom platfor-

men betjenes eksternt / fra centralt hold.  

Andre lande ser dataindsamling, brugerdeltagelse og adgang til brugergenereret data som værende 

transaktioner mellem brugere og den digitale virksomhed, hvor den digitale virksomhed giver adgang 

til finansiel og ikke-finansiel kompensation i bytte for brugernes data.  
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De ikke-finansielle kompensationer kunne være adgangen til data-hosting, e-mail services eller digital 

underholdning. De lande, der er enige i ovenstående, har den holdning, at disse transaktioner bør 

være skattepligtige til trods for, at de godt kan se, at de nuværende skattemodeller ikke tager højde for 

ikke-finansielle transaktioner. De er ikke enige i, at dataindhentelse fra brugere er en aktivitet, som 

skal tilskrive virksomheden en fortjeneste, udelukkende fordi de erhvervede data kan være værdifulde.  

Dog er landene enige i, at de lande, hvori koncernen generer en signifikant værdi, bør være berettige-

de til at beskatte en andel af virksomhedens indkomst, hvorfor der i en længere periode har været 

diskussion om, hvorvidt det er muligt at kunne gå ud over OECD’s hidtidige retningslinjer.  

De 3 alternative løsningsforslag, der er nævnt i analysen, er alle 3 alternativer til, hvordan virksomhe-

den fremover skal profitallokere, så alle markeder koncernen opererer i, hvad enten det er digitalt eller 

fysisk, får en ret til beskatning af virksomhedens indkomst. 

Forslag til brugerdeltagelse understreger den værdi, som digitale virksomheder genererer ved bruger-

nes engagement, interaktion og bidrag, herunder indhold, data og kraftfulde netværkseffekter.  

Dette retfærdiggør fordelingen af overskud fra relevante virksomheder til lande, hvor brugerne er be-

liggende. På den anden side fremhæver forslaget om markedsføringsaktiver den forbindelse, der op-

står mellem brugerne og den givne markedsføringsaktiv, og hvordan positioneringen af markedsfø-

ringsaktivet i brugernes bevidsthed kan skabe loyalitet fra en aktiv og engageret brugergruppe, som i 

sig selv kunne betegnes som en form for et markedsføringsaktiv. 

Ovenstående retfærdiggør profitallokeringen fra relevante virksomheder til lande, hvor brugerne befin-

der sig, eller rettere sagt de respektive lande tildeles skattemæssige rettigheder over en del af over-

skuddet, der kan henføres til markedsføringsaktivet i landet, hvor brugerne befinder sig.  

Forslaget om brugerdeltagelse ses som værende begrænset til kun at finde anvendelse på sociale 

medieplatforme, søgemaskiner og online markedspladser, mens forslaget til markedsføringsaktiver 

potentielt kunne gælde for en langt bredere vifte af virksomheder, der har betydelige markedsførings-

aktiver.  

Der kan dog være yderligere udfordringer ved begge forslag. Under forslaget om brugerdeltagelse 

kunne der argumenteres for, at den værdi, der skabes ved brugernes bidrag og engagement, ikke 

udgør den værdi, som virksomheden skaber, men i stedet udgør, den værdi der skabes af tredjepart, 

der er mere beslægtet med leverandører end medarbejdere.  
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Hvis man desuden accepterer tanken bag forslaget om brugerdeltagelse, er der et spørgsmål om, 

hvorvidt det har relevans ud over de ovenfor nævnte digitale virksomheder, og om det foreslåede 

snævre omfang vil vise sig bæredygtigt over tid, da digitalisering vil påvirke mere traditionelle virk-

somheder.  

Hvad angår forslaget om markedsføringsaktiver, kunne der blive stillet spørgsmålstegn ved den ibo-

ende forbindelse mellem markedsføringsaktivet og det respektive land, når markedsføringsaktiviteter 

udføres uden for denne jurisdiktion, og ikke er væsentligt tilpasset lokale kundevaner og præferencer.  

Det er også et spørgsmål om, hvorvidt forslaget gør sig gældende for selskaber, der opererer på B2B-

markedet, som kan have betydelige markedsføringsudgifter og værdifulde varemærker eller goodwill, 

men måske ikke udnytter digital teknologi og kundedata til at levere meget målrettet og personaliseret 

marketing på samme måde som på B2C-markedet. 

Begge forslag er fælles om ikke at erkende det scenarie, at virksomheder i dag kan have en aktiv til-

stedeværelse i et land uden fysisk tilstedeværelse, vil eksisterende internationale skatteregler ikke 

kunne allokere profitten i de lande, hvor der reelt skabes værdi.  

Det centrale spørgsmål ville være, i hvilke situationer kan det siges, at en virksomhed uden en fysisk 

tilstedeværelse har en aktiv tilstedeværelse og skaber værdi i dette land gennem dens bruger- eller 

kunderelaterede aktiviteter? 

Begge forslag deler den holdning, at salg af varer og tjenesteydelser på tværs af landegrænser ikke 

alene skal føre til, at en virksomhed har en aktiv tilstedeværelse eller deltagelse i disse lande, uanset 

omfanget af dette salg.  

Begge forslag fortolker i stedet aktiv tilstedeværelse eller deltagelse for at være en funktion af en virk-

somheds aktive opsøgende interaktion med brugere eller kunder, herunder brugen af digitale teknolo-

gier til at dyrke, interagere og udnytte en lokal kunde eller brugerbase på en måde, der skaber me-

ningsfuld værdi for virksomheden.  

Dette er kun relevant i situationer, hvor digitale virksomheder engagerer sig, interagerer med, og ge-

nererer bidrag fra en deltagende brugerbase på en digital platform i en bredere vifte af situationer, 

hvor for eksempel forbrugere, der står over for virksomheder, bruger digitale teknologier til at udvikle 

et kundegrundlag, indsamle kundedata eller levere meget målrettet markedsføring og personalisering 
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af produkter; eller i alle situationer, hvor virksomheder har betydelige markedsføringsmæssige imma-

terielle aktiver, der kan tilskrives kunder i en jurisdiktion, jf. forslaget til markedsføringsaktiver.  

Den fortjeneste, der skal tildeles den relevante brugergruppe eller land, skal fordeles på grundlag af 

en aftalt allokeringsnøgle. Denne beregning skal være en rimelig proxy for den relative værdi der ska-

bes i hvert land, og skal kunne administreres af både skatteydere og skattemyndigheder.  

Den fremgangsmåde, der er mest ligetil, kan være allokering baseret på salg. Metoden, der anvendes 

til allokering af profitten til den relevante brugergruppe eller land, skal oplyses.  

Implementeringsproblemer og mulige smuthuller skal identificeres og tages i betragtning. Justeringer 

eller variationer af fordelingsnøglen kan også være påkrævet i forbindelse med annonceindtægter for 

at sikre, at fortjenesten allokeres til det land, virksomheden havde målrettet reklamen til i stedet for 

køberens land.  

Parallelt med det og i det omfang forslagene ikke fuldt ud erstatter de eksisterende regler for over-

skudsfordeling, vil der være behov for yderligere regler for at forene resultatet af forslagene med de 

eksisterende regler og dermed forhindre dobbeltbeskatning (fx at begrænse anvendelsen af de eksi-

sterende regler inden for bestemte områder, justeringer i gruppen).  
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Konklusion 

Som følge af den økonomiske globalisering har flere virksomheder transaktioner på tværs af lande-

grænser, og myndighederne rundt omkring i verden er nødt til at anvende væsentlige ressourcer på at 

beskytte det nationale skatteprovenu. Flere lande har set sig snydt for skatteopkrævninger af virksom-

heder, der opererer inden for landets grænser, men som ikke bidrager nok til statskassen med skatter 

og afgifter. 

Dette projekt har til formål at belyse problemstillingen, der eksisterer ved prisfastsættelse mellem par-

terne i en koncern med en højt digitaliseret værdikæde i en teknologisk og globaliseret verden. Derfor 

er det blevet undersøgt om BEPS-projektet og de efterfølgende tiltag og input, som OECD er kommet 

med, ville kunne være med til at løse en del af problemerne ved profitallokering og retten til at beskat-

te virksomheder med en højt digitaliseret værdikæde, som opererer på tværs af landegrænser uden 

faste driftssteder.  

 

I projektet har vi konkluderet, at reglerne om fast driftssted i TPG 2017 giver store begrænsninger i 

den digitale økonomi, hvormed virksomheder kan have en væsentlig tilstedeværelse i et land uden 

nødvendigvis at have en fysisk tilstedeværelse.  

 

OECD har med sit BEPS-projekt lagt op til et løsningsforslag, der er delt op i 2 spor. Første spor går 

ud på at profitallokere den overnormale profit til de lande, hvor brugerværdien generes, uanset om 

virksomhederne har en fysisk tilstedeværelse i de pågældende lande eller ej.  

Ved prisfastsættelsen i en virksomhed med en højt integreret værdikæde, der bygger på en digital 

forretningsmodel, kan vi konkludere, at den mest optimale prisfastsættelsesmetode er en revideret 

profit split metode, hvor residualprofitten skal allokeres ud på baggrund af den brugerværdi, der er 

genereret i de respektive lande, hvor virksomhederne opererer. Dette gælder også i de lande, hvor der 

ikke er et PE tilknyttet virksomhederne. Dette skal gøres ved anvendelse af en foruddefineret alloke-

ringsnøgle, som er en proxy for værdiskabelsen, der har fundet sted i de respektive lande.  
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Den allokeringsnøgle, der er vurderet af OECD, som værende den mest simple og korrekte at anven-

de, som i øvrigt ikke kræver meget spekulation, er den som er beregnet på baggrund af den opnået 

omsætning i de respektive lande. Man vil helt konkret allokere en del af den overnormale profit imel-

lem landene på baggrund af størrelsen af den omsætning, der er genereret i de respektive lande.  

 

Ved at anvende Spor 1 (Unified approach) til profitallokering, går vi ud over det hidtidige anerkendte 

armslængdeprincip, hvor alle parter blev set som værende separate selskaber. “Unified approach” ser 

yderligere bort fra de nuværende regler om fysisk tilstedeværelse, hvorfor vi samlet kan konkludere, at 

prisfastsættelse i en højt integreret værdikæde ikke kan udføres optimalt på baggrund af de hidtidige 

anerkendte regler.  
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Figur 3: 
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Figur 4:  

 

 


