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1. Metodeafsnit 

 

1.1 Indledning  

I de seneste år er der kommet flere og større koncerner i Danmark, hvor der både er flere koncerner 

med udenlandske ejere og danske koncerner med datterselskaber i udlandet. Denne globalisering er 

steget eksplosivt i de senere år, og virksomhedernes antal af koncerninterne transaktioner på tværs 

af over landegrænser har været stigende. Det er vurderet, at ca. 60-70 % af verdenshandelen 

udgøres af sådanne transaktioner. Andelen af koncerninterne transaktioner stiger med størrelsen af 

virksomheden, og de største virksomheder, som udgør knap tre pct. af nettopopulationen, udgør ca. 

73 pct. af transaktionernes samlede værdi.1 

 

Denne stigning i internationale koncerner og koncerninterne transaktioner har ført til en øget 

interesse fra skattemyndighedernes side, både danske og udenlandske, og der er også et stigende 

antal af sager, der kommer i medierne. Dynamikken kommer bl.a. til udtryk, ved at ‘Organization 

for Economic Co-operation and Development’(OECD) løbende opdaterer modeloverenskomsten. 

Den seneste modeloverenskomst udkom i december 2017.2 Modeloverenskomstens artikel 9 

omhandler transfer pricing, hvilket vedrører handelen mellem koncernforbundne selskaber. 

Derudover foreligger der også kommentarer til modeloverenskomsten. Kommentarerne er udtryk 

for landenes fælles forståelse3. Modeloverenskomsten er ikke folkeretligt bindende, men OECD 

opfordrer lande til at anvende kommentarerne til modeloverenskomsten, når de anvender og 

fortolker deres dobbeltbeskatningsoverenskomster.4 Flere lande tager udgangspunkt i 

modeloverenskomsten ved udarbejdelse af love på transfer pricing-området. I dansk lovgivning er 

armslængdeprincippet rodfæstet i ligningslovens (LL) § 2, som udtrykker samme principielle 

indhold som artikel 9 i modeloverenskomsten.  

Armslængdeprincippet i LL § 2: “Skattepligtige skal ved opgørelsen af den skatte- eller 

udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige transaktioner i 

                                                      

1 https://www.skat.dk/getFile.aspx?id=133852 S. 27 

2https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-

2017_mtc_cond-2017-en#page1 

3 JV C.F.8.2.1 

4 JV C.F.8.2.1 

https://www.skat.dk/getFile.aspx?id=133852
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page1
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overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet med 

uafhængige parter.”  

Sektion 482 i USA’s internal revenue code vedrører også transaktioner imellem koncernforbundne 

selskaber og udtrykker ligeledes samme principielle indhold som artikel 9 i OECD’s 

modeloverenskomst.5 

 

Transfer pricing vedrører prisfastsættelsen i koncerninterne transaktioner. Et datterselskab bliver en 

del af en koncern, hvis moderselskabet har bestemmende indflydelse på selskabet; dette kan gøres 

ved at have et ejerskab på mere end 50 % af aktie- eller anpartskapitalen eller ved at have 

bestemmende indflydelse på selskabet ved at råde over mere end 50 % af stemmerne. Selskaber, 

som er i den samme koncern, men som ikke har bestemmende indflydelse på hinanden, er også 

underlagt transfer pricing-reglerne, da de har samme ledelse. Transfer pricing-reglerne har til formål 

at sikre, at disse transaktioner foretages på armslængdevilkår, hvilket vil sige på markedsmæssige 

vilkår. Derved sikrer reglerne, at indtægter bliver beskattet i de lande, hvori de bliver genereret, og 

at de f.eks. ikke kan flyttes til et andet land, hvor virksomhedsskatten er lavere, hvorved man som 

koncern forsøger enten at betale mindre i skat eller helt at undgå skattebetalinger.   

 

Som følge af det øgede fokus på transfer pricing skal virksomheder af en vis størrelse fra 1. januar 

2019 have udarbejdet transfer pricing-dokumentationen senest på det tidspunkt, hvor 

oplysningsskemaet bliver indberettet, hvor fristen til udarbejdelsen af transfer pricing-

dokumentation tidligere har været længere. En virksomhed skal indsende sit oplysningsskema til 

Skatteforvaltningen senest 6 måneder efter indkomstårets udløb og skal ved indsendelse af 

oplysningsskemaet have udarbejdet dokumentation for, hvorledes vilkår og priser på kontrollerede 

transaktioner er udarbejdet. 

 

Formålet med hele transfer pricing-diskussionen og -lovgivningen er dels at sikre, at 

dobbeltbeskatning undgås, og dels, at der ikke sker transaktioner med det formål at opnå 

skattemæssige fordele. Dette kan f.eks. ske, hvis et moderselskab køber en vare/ydelse til en pris 

over markedsværdien fra et datterselskab, der er i et land med en lavere skat end Danmark, eller 

                                                      

5 https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-011-005 

https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-011-005
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hvis et selskab omvendt sælger en vare til en pris under markedsprisen til et koncernforbundet 

selskab, der er beliggende i et land med en højere beskatning, end man har i Danmark.  

Transfer pricing-området er fyldt med modstridende interesser fra de involverede parter. 

Skatteforvaltningerne i de enkelte lande vil have, at så stor en andel som muligt af den 

skattepligtige indkomst bliver betalt i deres land, hvorfor et selskab kan opleve, at 

skatteforvaltningerne i to lande har forhøjet deres skattepligtige indkomst – og begge to med samme 

argument. Samtidig har selskaberne et incitament til at betale så lidt skat som muligt og derved 

optimere deres overskud. Det er dette incitament, som artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst og 

kommentarerne hertil bl.a. forsøger at gøre op med. 

 

Ud over at der er kommet flere indsatser på området, herunder at lovgivningen er blevet opdateret 

ad flere omgange de seneste år, og at Skattestyrelsen har intensiveret sin indsats på transfer pricing-

området, så har Skatteforvaltningen været involveret i flere retssager vedrørende transfer pricing, 

hvor Skatteforvaltningen har lavet en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst for 

skatteydere, og flere af disse sager har haft forskellige udfald. En af de nyere transfer pricing-sager 

var Skatteforvaltningens sag imod Microsoft, som blev afgjort ved Højesteret i 2019, hvor 

Skatteforvaltningen tabte sagen 3-2.  

 

Denne sag har kastet nyt fokus på lovgivningen på transfer pricing-området og rækkevidden af 

lovgivningen, for så vidt angår Skatteforvaltningens adgang til at lave skønsmæssige ansættelser på 

kontrollerede transaktioner. Sagen har bl.a. medført, at der i november 2019 blev sendt et lovforslag 

i høring, hvis formål bl.a. er at øge Skatteforvaltningens mulighed for skønsmæssige ansættelser, 

hvis den skattepligtige ikke har indleveret dokumentation rettidigt.  

 

Denne sag, sammen med udviklingen i lovgivningen på området, gør, at emnet er højaktuelt og 

interessant at få belyst.  
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1.2 Problemformulering 

Formålet med afgangsprojektet er at belyse kravene til udarbejdelse af transfer pricing-

dokumentation, herunder nødvendigheden af tilstrækkelig dokumentation. Herudover vil vi belyse 

Skatteforvaltningens mulighed for at lave skønsmæssige ansættelser af kontrollerede transaktioner. 

 

For at kunne besvare den ovenstående problemstilling vil det være nødvendigt at besvare 

nedenstående underspørgsmål: 

 Hvad er transfer pricing, og hvad består begrebet ‘armslængdeprincip’ af?  

 Hvad er de danske regler vedrørende dokumentationskrav af kontrollerede transaktioner? 

 Hvordan har Skatteforvaltningens mulighed for skønsmæssig ansættelse af kontrollerede 

transaktioner fungeret i praksis?  

 Er muligheden for skønsadgang blevet forøget ved de seneste års lovændringer? 

 

På baggrund af ovenstående problemformulering vil vi undersøge, hvilken betydning indførslen af 

den nuværende Skattekontrollov har haft, og belyse behovet for skarpere krav til udarbejdelse af 

dokumentation samt vurdere Skatteforvaltningens muligheder for skønsmæssige ansættelser.  

Afslutningsvis vil vi vurdere, hvilken effekt lovforslaget L 48 2019/2020 kan få for 

Skatteforvaltningens muligheder for skønsmæssige ansættelser.  

 

1.3 Afgrænsning 

Afgangsprojektet vil som udgangspunkt være en beskrivende opgave, hvor vi vil belyse udviklingen 

i kravene til udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation. Opgaven vil derfor blive skrevet ud fra 

et skattemæssigt og lovmæssigt synspunkt, hvorfor regnskabsmæssige problemstillinger som 

udgangspunkt ikke vil blive berørt – med undtagelse af det forhold, at kontrollerede transaktioner 

både regnskabsmæssigt og skattemæssigt skal være på armslængdevilkår.  

 

Afgangsprojektet vil primært omhandle den danske lovgivning på området og Skatteforvaltningens 

adgang til skønsmæssige ansættelser, og derfor vil transfer pricing-lovgivning i andre lande som 

udgangspunkt ikke blive berørt. Ved gennemgangen af de danske regler på området vil der blive 

draget paralleller til OECD’s transfer pricing-retningslinjer, idet de danske regler er udarbejdet på 

baggrund af disse retningslinjer, men de internationale regler vil ikke blive analyseret dybdegående 

i opgaven. Øvrige internationale regler som f.eks. PATA vil ikke indgå i opgaven.  
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For at belyse udviklingen i dokumentationskravene og Skatteforvaltningens mulighed for 

skønsmæssige ansættelser vil der, for så vidt angår det historiske aspekt, blive taget udgangspunkt i 

perioden efter oliedommene sidst i 80’erne, idet disse har haft stor betydning for den lovgivning, vi 

har på området i dag.  

 

Øvrige selskabsretlige og skatteretlige forhold som f.eks. selskabsbeskatning vil ikke blive 

gennemgået i dette afgangsprojekt.  

 

1.4 Metode 

Opgaven vil blive indledt med et afsnit omhandlende tilblivelsen af transfer pricing-reglerne, hvor 

vi vil belyse tilblivelsen af OECD’s vejledning inden for transfer pricing samt indførslen af transfer 

pricing-reglerne i Danmark. Bevæggrunden for indførslen af nye regler på transfer pricing-området 

vil også blive gennemgået. Til gennemgang heraf vil der blive brugt tilgængelige kilder såsom 

hjemmesider, lovforslag inkl. forarbejder og relevante domme. 

 

Opgaven vil som udgangspunkt blive skrevet ud fra en teoretisk tilgangsvinkel og fokusere på de 

danske regler for transfer pricing-dokumentation. I opgaven vil der blive gjort brug af sekundære 

data, herunder lovtekster, artikler fra Skatteministeriet og andre offentlige instanser og 

domskendelser.  

 

Til besvarelsen af problemstillingen vil der blive taget udgangspunkt i den juridiske metode, med 

hvilken vi vil undersøge tilgængelige retskilder, vejledninger og andre kilder, der er frit 

tilgængelige, for at danne et overblik over, hvad der er gældende på transfer pricing-området.  

Ud over dette vil første del af opgaven indeholde en behandling af teorien for transfer pricing-regler 

og de dokumentationskrav, der er i Danmark. Opgaven vil tage udgangspunkt i de danske regler, 

men OECD’s Transfer Pricing Guidelines (TPG) vil også blive inddraget, da de danske regler læner 

sig op ad disse retningslinjer. 

 

Indledningsvis vil der være en introduktion til, hvad transfer pricing er, og de væsentligste begreber 

forbundet med det. Derudover vil oplysnings- og dokumentationskravene for transfer pricing også 

blive gennemgået. Transfer pricing-metoderne vil blive belyst, men der vil ikke blive udarbejdet 
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praktiske eksempler på metoderne, da dette ikke vil bidrage væsentligt til afgangsprojektets 

problemstilling.  

 

Til gennemgangen af dokumentationskravene vil Skats juridiske vejledning blive brugt til 

fortolkning og forståelse af lovkravene. Samtidig vil bemærkningerne og høringssvarene blive brugt 

for at opnå en forståelse af bevæggrunden for enkelte love og lovforslag. 

 

Ligeledes vil Skattestyrelsens indsats i de senere år blive belyst, da der fra Skatteforvaltningens side 

har været stor fokus på transfer pricing, og deres indsats på området er intensiveret. Deres primære 

fokuspunkt har været overdragelsen af immaterielle aktiver samt koncernintern finansiering, idet 

dette er transaktioner, der er svære at værdiansætte, da der ofte ikke vil være flere sammenlignelige 

transaktioner. I opgaven vil vi dog ikke lave analyser af specifikke transaktioner. 

 

Herudover vil der være en belysning af Skatteforvaltningens indsats på området i et historisk 

perspektiv, hvor vi vil belyse behovet for dokumentation og det øgede behov for transfer pricing-

dokumentation. Udviklingen i dokumentationskravene vil blive gennemgået med fokus på at 

vurdere betydningen af de øgede dokumentationskrav, og hvilke konsekvenser det har for 

skatteydere og Skatteforvaltningen, samt Skatteforvaltningens mulighed for skønsmæssige 

ansættelser.  

 

Vi vil diskutere udviklingen i dokumentationspligten samt Skatteforvaltningens skønsadgang, hvor 

vi vil vurdere, hvorvidt Skatteforvaltningens mulighed for skønsadgang er blevet bedre, i takt med 

at kravene til dokumentationen af kontrollerede transaktioner er blevet skærpet i årene efter 

oliedommene.  

 

I denne gennemgang vil der blive taget udgangspunkt i sager i Landsretten og Højesteretten, hvor 

udfaldet af disse sager vil blive diskuteret med fokus på Skatteforvaltningens adgang til 

skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner, hvem der har haft bevisbyrden i disse sager, 

og hvilken betydning dette har haft for udfaldet af sagen.  
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Afslutningsvis vil vi gennemgå lovforslaget L48 2019/2020, der blev sendt til høring i efteråret 

2019 og bl.a. vedrører en ændring i skattekontrolloven, for at vurdere baggrunden for, at dette 

lovforslag er sendt i høring, og hvilken effekt lovforslaget kan få. 

  

1.5 Kildekritik 

Til besvarelse af en opgave som denne er det vigtigt at være kritisk over for de kilder og data, som 

anvendes, idet kilderne kan have holdninger, som er biased,6 og være påvirket af forfatternes 

(eventuelt personlige eller politiske) interesser . Dette vil være vigtigt, når vi henviser til artikler 

eller publikationer.  

 

Der anvendes desuden faglitteratur og artikler, hvis forfatteres holdninger og udvalgte data kan 

være påvirket af den underliggende interesse omkring emnet. Det er derfor især vigtigt, at vi 

forholder os kritisk, når disse kilder fremfører synspunkter og data. Graden af validiteten af de 

forskellige anvendte kilder vil blive vurderet i det følgende, og der vil blive taget kritisk stilling 

hertil for at bedømme, hvorvidt kilderne er af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne blive anvendt i 

opgaven.  

  

Kilder fra Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, herunder artikler, analyser, 

bindende svar og afgørelser, bliver anvendt i forbindelse med redegørelsen for teorien om transfer 

pricing. Disse data må formodes at være påvirket af myndighedernes rolle i relation til transfer 

pricing, men vurderes, i relation til redegørelsen for teorien, til ikke at være påvirket af deres 

holdninger.  

  

Ud over dette vil der, i forbindelse med gennemgang af transfer pricing-sager imellem 

Skatteforvaltningen og diverse modparter, blive brugt domskendelser og redegørelser fra de 

involverede parter og deres advokater. Her er det vigtigt, at vi igen forholder os kritisk til de 

udtalelser, der kommer fra de involverede parter, da de har en interesse i sagen, og de kan være 

juridisk uenige i domme, fordi de er partiske i sagerne.  

  

                                                      

6 Manglende neutralitet 
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2. OECD og armslængdeprincippet 

Som tidligere nævnt har den stigende globalisering medført flere og flere transaktioner på tværs af 

landegrænser. Den hurtige udvikling i teknologien har gjort det nemmere for selskaber at handle på 

tværs af landegrænser, og selskaber kan i dag lave handler og transaktioner over hele verden. Dette 

har medført, at selskaber i et videre omfang end tidligere etablerer salgskontorer, filialer og 

datterselskaber uden for deres hjemlands grænser, og dermed bliver et nationalt selskab/koncern til 

en international koncern. 

 

Dette stigende antal af internationale koncerner har medført et stigende antal af koncerninterne 

transaktioner på tværs af landegrænser, og Skatteministeriet vurderer, at 60-70 % af alle 

transaktioner er koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænser.7 Da disse transaktioner 

udelukkende prisfastsættes internt i koncernen, er der en risiko for, at det ikke sker på 

markedsmæssige vilkår, som hvis varen var handlet imellem to uafhængige parter. Dette kan give 

virksomhederne incitament til skattespekulation, eftersom de kan overføre en andel af 

virksomhedens indkomst til et land med lavere skatter. Derfor er der et krav om, at handlerne skal 

ske på markedsmæssige vilkår, således at indkomsterne bliver korrekt allokeret imellem de 

forskellige lande.  

 

Transfer pricing er det overordnede begreb for prisfastsættelsen af varer og ydelser i koncerninterne 

transaktioner, også kaldet en kontrolleret transaktion.  Der er et krav om, at disse transaktioner skal 

foregå på markedsmæssige vilkår, som hvis varen eller ydelsen var handlet imellem to uafhængige 

parter. Dette kaldes også armslængdeprincippet og er stadfæstet i LL § 2, stk. 1. 

Der er derfor et krav om, at virksomhederne oplyser og dokumenterer de kontrollerede 

transaktioner, der er i koncernen, da disse har betydning for den skattepligtige indkomst i de 

forskellige lande.  

 

Dette kapitel har til formål at undersøge tilblivelsen af de transfer pricing-regler, som vi har i dag. 

Kapitlet vil fokusere på at give en introduktion til emnet og de væsentligste begreber forbundet 

hermed, hvor der især vil blive fokuseret på begrebet ’armslængdeprincippet’.  

 

                                                      

7 https://www.skat.dk/getFile.aspx?id=133852 s. 27 

https://www.skat.dk/getFile.aspx?id=133852
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2.1 OECD og modeloverenskomsten 

De danske transfer pricing-regler læner sig meget op ad artikler og vejledninger fra OECD. OECD 

står for Organisation for Economic Co-operation and Development, blev stiftet i 1961 og har i dag 

36 medlemslande.8 En af prioriteterne for OECD var dobbeltbeskatning, og den første 

modeloverenskomst kom i 1963.9  

OECD har siden den første udgave revideret modeloverenskomsten ad flere omgange og har siden 

1963 udgivet i alt 10 udgaver af denne, hvor den seneste udgave blev udgivet i 2017.  

 

Det er også i modeloverenskomstens artikel 9, at armslængdeprincippet er beskrevet: 

“[Where] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between 

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

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

of that enterprise and taxed accordingly.”  

Det er dog vurderet, at armslængdeprincippet har fungeret som norm for fordeling af indkomst for 

multinationale selskaber siden 1933.10 

 

Herudover har Skatteministeriet lavet en beskrivelse af transfer pricing-reglen, og hvornår der er 

basis for en regulering i transfer pricing-henseende:  

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

har anvendt priser og vilkår for deres handelsmæssige og økonomiske forbindelser, der afviger fra 

de vilkår og priser, som to uafhængige foretagender, ville have anvendt, er der basis for en 

regulering. Hvert af landene kan regulere fortjenesten i det foretagende, som er hjemmehørende i 

det pågældende land. Reguleringen skal gå ud på at stille foretagendet, som om det havde 

handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med en uafhængig part.”11 

 

Dette er transfer pricing-reglen, som danner grundlag for den transfer pricing-lovgivning, man har 

både nationalt og internationalt. I modeloverenskomstens artikel 9 er det ikke beskrevet, hvordan 

                                                      

8 https://www.oecd.org/about/members-and-partners/ 

9 JV C.F.8.2.1 

10 Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, Jens Wittendorff, s. 6 

11 JV C.F.8.2.2.9.1 

https://www.oecd.org/about/members-and-partners/
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disse transaktioner skal foregå, der står blot, at de skal være på markedsmæssige vilkår, og i 

kommentarerne til modeloverenskomsten henviser de til ”OECD’s Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations” (TPG), som senest er udgivet i 2017. Heri er 

bl.a. en uddybende beskrivelse af armslængdeprincippet, metoder til værdiansættelse af 

koncerninterne transaktioner mv., som vi vil komme ind på senere i opgaven.  

 

I dansk lovgivning er armslængdeprincippet stadfæstet i LL § 2, stk. 1, hvori der står, at ved 

kontrollerede transaktioner skal der anvendes priser og vilkår, som kunne være opnået, hvis 

transaktionen var afsluttet imellem uafhængige parter. LL § 2 dækker for armslængdeprincippet 

som helhed, og det er derfor ikke beskrevet, hvordan armslængdeprincippet skal fortolkes og 

anvendes. Her henviser Skatteforvaltningen til TPG for fortolkning og anvendelse af 

armslængdeprincippet.12 

 

2.2 OECD Transfer Pricing Guidelines 

OECD har løbende udgivet TPG, som er retningslinjer til medlemslandene om, hvordan de skal 

behandle og håndhæve diverse transfer pricing-problemstillinger, og metoder til værdiansættelse af 

diverse kontrollerede transaktioner. 55 lande følger OECD’s TPG pr. juni 2019.13 

Både i Danmark og i andre lande havde skattemyndighederne oplevet problemer med deres kontrol 

af transfer pricing-sager, hvilket førte til, at OECD d. 27. juni 1995 udgav det første udkast af 

OECD’s TPG. Dette var en revision af den tidligere rapport fra 1979 ved navn Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises. Siden da har OECD opdateret og udviklet TPG ad flere omgange, og den 

nyeste version er fra 2017.  

 

TPG indeholder nogle retningslinjer for armslængdeprincippet og hjælpemidler til prisfastsættelse 

af koncerninterne transaktioner.  

  

                                                      

12 JV C.D.11.2.1.1 

13 https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-expands-transfer-pricing-country-profiles-to-cover-55-countries.htm 

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-expands-transfer-pricing-country-profiles-to-cover-55-countries.htm
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TPG indeholder 9 kapitler, og de er listet nedenfor (med oversættelse fra skat.dk): 

I. Armslængdeprincippet 

II. Transfer pricing-metoder 

III. Sammenlignelighedsanalyse 

IV. Administrative forhold i relation til dobbeltbeskatning 

V. Dokumentation 

VI. Immaterielle aktiver 

VII. Koncerninterne tjenesteydelser 

VIII. CCA’er (arrangement for omkostningsbidrag) 

IX. Omstruktureringer. 

 

TPG bliver set som en ’soft law’ for medlemslandene, og enkelte lande har enten ikke 

implementeret TPG i deres lovgivning eller implementeret TPG med tilpasninger, og andre lande 

har implementeret TPG direkte i deres lovgivning. Som nævnt ovenfor har Danmark implementeret 

TPG direkte i lovgivningen, mere specifikt i LL § 2, og Skatteministeriet henviser i den juridiske 

vejledning fra januar 2020 til OECD’s TPG. 

Og herudover har OECD d. 11. februar 2020 udgivet Transfer Pricing Guidance for finansielle 

transaktioner. Dette er første gang, at OECD udgiver retningslinjer og vejledninger for finansielle 

transaktioner. Afsnit A til E i ”TPG for finansielle transaktioner” vil blive indarbejdet som kapitel 

10 i OECD’s TPG.14 

 

2.3 Armslængdeprincippet 

Som nævnt ovenfor skal alle koncerninterne transaktioner foregå på priser og vilkår, som hvis de 

var sket mellem to uafhængige parter. Dette bliver kaldt armslængdeprincippet.  

 

Når uafhængige parter handler med hinanden, er priser og vilkår fastlagt af markedskræfterne og 

dermed på markedsmæssige vilkår. Når koncerninterne selskaber handler med hinanden, er der en 

risiko for, at priserne og vilkårene for en transaktion ikke er påvirket af markedskræfterne og derfor 

ikke er på markedsmæssige vilkår. Armslængdeprincippet skal være med til at sikre, at alle 

koncerninterne transaktioner sker på markedsmæssige vilkår, som hvis transaktionen var sket 

                                                      

14 https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions.htm 

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions.htm
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imellem uafhængige parter, og dette sikrer, at selskabernes indtægter bliver beskattet, der hvor 

indtægten reelt er sket.  

 

Virksomhederne kan have flere incitamenter til at prøve at påvirke det skattemæssige resultat i de 

enkelte lande. Dette vil typisk ske, ved at selskaberne prisfastsætter en transaktion, således at et 

datterselskab/filial i et land med lavere skatter får et højere overskud, end hvis transaktionen var 

sket på markedsmæssige vilkår. F.eks. har flere internationale selskaber som Facebook og 

Microsoft deres europæiske hovedkontor i Irland, som har en af de laveste selskabsskatter i EU. I 

2017 var den på 12,5 %, sammenlignet med den gennemsnitlige skat i EU på 21,9 %.15  

 

Den danske skatteforvaltning har været involveret i flere retssager vedrørende forhøjelser af den 

skattepligtige indkomst, da de har vurderet, at armslængdeprincippet ikke er blevet overholdt, 

hvilket har resulteret i, at indtægter er blevet sendt til lande med en lav skatteprocent. Nogle af disse 

sager vil blive gennemgået i afsnit 5.4. 

 

Armslængdeprincippet i dansk lovgivning er beskrevet i LL § 2, stk. 1, hvor der står, at alle 

koncernforbundne juridiske personer skal handle iht. armslængdeprincippet. Definitionen af 

koncernforbundne personer står beskrevet i LL § 2, stk. 3.  

Her står: 

Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af 

selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse. 

 

Den skattemæssige definition af koncernforbundne selskaber læner sig altså meget op ad den 

regnskabsmæssige definition af koncernforbundne selskaber, som er beskrevet i IAS 24.9. Se 

nærmere beskrivelse af dem, som er omfattede af armslængdeprincippet, i afsnit 3.5. 

  

                                                      

15 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene
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2.4 Opgørelse af armslængdevilkår 

For koncerninterne transaktioner skal en koncern lave en opgørelse af de kontrollerede transaktioner 

og holde dem op imod sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner og derved sikre, at disse er 

på markedsmæssige vilkår. Dette kaldes også en sammenlignelighedsanalyse. 

Sammenlignelighedsanalysen består i at fastlægge den kontrollerede transaktion og de 

omstændigheder, hvorunder den har fundet sted, finde sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige parter, vælge den mest egnede transfer pricing-metode og så på den baggrund fastsætte 

armslængdeprisen for den kontrollerede transaktion.16 

 

I kapitel 3.4 af TPG har OECD lavet en beskrivelse af, hvordan processen for udarbejdelse af 

sammenlignelighedsanalysen typisk vil se ud. I den juridiske vejledning 2020-1 er processen 

opgjort således: 

1. Fastlæggelse af den periode, analysen dækker  

2. Overordnet beskrivelse af konkurrencemæssige, økonomiske, offentligt regulerede og 

branchemæssige omstændigheder  

3. Beskrivelse af den kontrollerede transaktion med udgangspunkt i de fem 

sammenlignelighedsfaktorer:   

a. Kontraktvilkår 

b. En funktions- og risikoanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

c. Produktets egenskaber (realydelsen) 

d. Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder 

e. Forretningsstrategier 

4. Undersøgelse af, om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner  

5. Undersøgelse af, om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner  

6. Valg af transfer pricing-metode og eventuel Profit Level Indicator  

7. Udvælgelse af (de mest) sammenlignelige uafhængige transaktioner (herunder brug af 

databaseundersøgelser)  

8. Sammenlignelighedsjusteringer  

9. Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og -vilkår.  

                                                      

16 JV C.D.11.5 
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En uafhængig transaktion og en koncernintern transaktion er sammenlignelig, hvis én af følgende 3 

betingelser er opfyldt (punkt 4 & 5 i ovenstående). Hvis en af betingelserne er opfyldt, kan den 

uafhængige transaktion bruges som en referencetransaktion. 

1. Ingen forskel i transaktioner 

2. Forskelle, men de påvirker ikke prisen 

3. Forskelle, der påvirker prisen, men som kan justeres. 

En koncern skal derfor lave en del arbejde for at sikre, at en kontrolleret transaktion sker på 

armslængdevilkår. I kapitel 3.2 gør OECD dog opmærksom på, at selvom en koncern i sin 

sammenlignelighedsanalyse altid skal sigte efter at finde de mest sammenlignelige transaktioner, så 

er der ikke et krav om en udtømmende analyse af samtlige lignende transaktioner.  

Vi vil gennemgå sammenlignelighedsfaktorerne i afsnit 3.7.3.1.  

2.5 Delkonklusion 

Den øgede globalisering har medført et stigende antal af internationale koncerner, der fører til et 

stigende antal af kontrollerede transaktioner på tværs af landegrænser. Disse koncerner har stort 

fokus på at optimere deres samlede resultat, hvilket bl.a. kan gøres ved at flytte omsætning til lande 

med lavere skatter. 

 

Dette har medført et øget fokus fra ikke blot de enkelte landes skattemyndigheder, men også fra 

internationale organisationer som OECD. OECD har i de seneste årtier løbende udgivet nye 

retningslinjer for kontrollerede transaktioner, som medlemslandene kan implementere. Formålet 

med retningslinjerne er at skabe en ensretning i de krav, som virksomhederne skal leve op til, og at 

dæmme op for uhensigtsmæssig allokering af indkomst til lande med lavere beskatning. 

Det er også i OECD’s modeloverenskomst, at armslængdeprincippet er nævnt. 

Armslængdeprincippet danner grundlag for prisdannelsen af kontrollerede transaktioner og er 

stadfæstet i dansk lovgivning i LL § 2.  
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3. Transfer pricing i Danmark 

I det foregående kapitel har vi gennemgået de internationale regler for transfer pricing, som ligger 

til grund for størstedelen af den danske lovgivning på området. Vi vil i dette afsnit komme ind på 

udviklingen i de danske regler på området og gennemgå de dokumentationskrav, der er fastsat i 

lovgivningen i dag.  

 

3.1 Tilblivelsen af ligningslovens § 2 samt oplysnings- og dokumentationskravet 

Armslængdeprincippet og transfer pricing har i flere år været en del af skattelovgivningen i 

Danmark, og i 1960 blev selskabsskatteloven (SEL) indført,17 hvor der i § 12, stk. 1, stod, at hvis et 

dansk aktieselskab, kontrolleret af en udenlandsk virksomhed, i sine handelsmæssige eller 

økonomiske forbindelser med den udenlandske virksomhed er underkastet andre vilkår end dem, 

der ville gælde for et uafhængigt foretagende, er der mulighed for at ansætte indkomsten 

skønsmæssigt.18 

Desuden kunne hjemmel til skønsmæssig ansættelse af indkomst hentes i statsskattelovens (SL) §§ 

4-6, hvor princippet om rette indkomstbærer fremgår.   

 

Hjemlen til at lave en skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner iht. SEL § 12 og SL §§ 

4-6 viste sig at være meget snæver eller stort set fraværende. Dette skulle især vise sig i de såkaldte 

oliedomme fra 1987 og 1988, hhv. TfS 1987,60 og TfS 1988,292.  

Sagerne opstod, ved at Erik Sigsgaard, daværende folketingsmedlem, klagede over, at 

Skatteministeriet ikke havde anvendt SEL § 12 ved opgørelsen af udenlandske olieselskabers 

danske datterselskabers indkomster. Dette medførte, at Skatteministeriet undersøgte 

indkomstforholdene for 7 dominerende udenlandske olieselskabers danske datterselskaber. Dette 

medførte en forhøjelse af den skattepligtige indkomst for 4 af selskaberne, herunder også BP-

Oliekompagniet A/S (BP), hvor Skatteministreiet forhøjede BP’s skattepligtige indkomst for 

1977/78 med 43 mio. kr.19 

Sagen endte i retten, og Skatteforvaltningen endte med at tabe sagen. 

                                                      

17 https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/november/rapport-fra-sambeskatningsudvalget,-

betaenkning-nr-1452,-november-2004/2-historisk-udvikling-i-danmark 

18 Cirk. Nr. 274 af 22/12/1961 

19 TfS 1987.60, Karnov.  

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/november/rapport-fra-sambeskatningsudvalget,-betaenkning-nr-1452,-november-2004/2-historisk-udvikling-i-danmark
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/november/rapport-fra-sambeskatningsudvalget,-betaenkning-nr-1452,-november-2004/2-historisk-udvikling-i-danmark


  

 

Side 18 af 80 

 

Højesteret udtalte således i TfS 1988,292: ”..kan det herefter ikke lægges til grund, at appellanten 

ved aftalerne med det engelske selskab, der tilsigtede en langvarig og fast levering, og hvor 

priserne derfor var forskellige fra noteringerne på spotmarkedet i Rotterdam, har påtaget sig 

vilkår, der afveg så væsentligt fra de vilkår, der ville gælde for et uafhængigt foretagende ved 

indgåelse af tilsvarende kontrakter, at betingelserne for at foretage en skønsmæssig ansættelse efter 

den nævnte bestemmelse er opfyldt”. 

 

Skat konkluderede efterfølgende i cirk. nr. 136 af 07/11/1988, at reglen i SEL § 12 ikke hjemler ret 

til skønsmæssige forhøjelser uden klart bevisgrundlag for en urigtig selvangivelse. 

Skatteforvaltningen konkluderede hermed, at bevisbyrden klart ligger hos Skatteforvaltningen.  

 

Samtidig kan vi se, at der også er et vist væsentlighedsprincip ifm. den skønsmæssige ansættelse. I 

OECD’s retningslinjer er der ikke indført et væsentlighedsprincip, men Højesteret har slået fast, at 

hvis der skal laves en skønsmæssig ansættelse, skal priserne afvige væsentligt fra armslængdevilkår 

og ligge uden for en rimelig usikkerhed. Højesteretsdommen har dannet præcedens for fremtidige 

sager, både hvad angår skønsmæssig forhøjelse af kontrollerede transaktioner i almindelighed, og 

hvad angår væsentlighedsprincippet.  

 

I 1998 faldt afgørelsen i Højesteretssagen 1998.199, hvor en skattepligtig havde solgt ejendomme 

til nogle selskaber, som han selv var ejer af. I stedet for at modtage kontant betaling havde han store 

tilgodehavender hos selskaberne, og tilgodehavenderne var rentefrie. Skatteforvaltningen havde 

forhøjet den skattepligtiges skattepligtige indkomst med 3.180 t.kr. ved at ansætte en rente på 

tilgodehavenderne til diskontorenten + 4 %. Skat fik medhold i Landsretten, men Højesteret fandt 

ikke, at der var hjemmel til at tilsidesætte aftalen imellem den skattepligtige og hans 

anpartsselskaber, og den skattepligtige indkomst blev derfor nedsat med 3.180 t.kr. til den af den 

skattepligtige selvangivne skattepligtige indkomst.  

 

Som et resultat af denne dom blev LL § 2 indført i 1998, for at Skattemyndighederne skulle have 

adgang til at korrigere priser og vilkår, såfremt disse ikke svarer til, hvad uafhængige parter ville 

have fastsat i en lignende situation.20 I bemærkningerne til indførslen af loven bliver det bl.a. nævnt, 

                                                      

20 Bemærkninger til L 101, 1997-98 2. samling 
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at hjemlen til korrektioner allerede eksisterer i SEL § 12, men at denne har vist sig at være 

utilstrækkelig. 

 

Forinden indførelsen af armslængdeprincippet blev dokumentations- og oplysningskrav indført i 

skattekontrolloven (SKL), således at kravene stemte overens med kravene i TPG, som kom ud i 

1995. Dokumentationskravene blev stadfæstet i SKL § 3B, hvor der i stk. 4 stod, at 

dokumentationen skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om 

priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Herudover stod der i SKL § 3B, stk. 5, at 

hvis skattemyndigheden ønsker at ændre den skattepligtige indkomst til markedsmæssige vilkår, 

skal der indhentes godkendelse fra den centrale told- og skatteforvaltning. 

 

Derved fik Skatteforvaltningen en forstærket hjemmel til at udføre skønsmæssige forhøjelser af 

indkomster, og dette var således også et forsøg på at lempe Skatteforvaltningens bevisbyrde, således 

at det ikke kun var Skatteforvaltningen, der skulle bevise, at virksomhederne havde anlagt 

begunstigede vilkår på visse transaktioner, men at virksomhederne også selv skulle dokumentere, at 

deres transaktioner var på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med lovkravene. 

 

Rækkevidden af disse love vil blive behandlet i kapitel 5.  

 

3.2 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet er som nævnt ovenfor stadfæstet i LL § 2, hvor der står, at alle kontrollerede 

transaktioner skal være på armslængdevilkår. Der henvises til afsnit 2.3 for yderligere beskrivelse af 

dette. 

 

3.3 Oplysningspligten 

Alle skattepligtige i Danmark skal iht. SKL § 5 indgive oplysninger digitalt i et oplysningsskema til 

Told- og skatteforvaltningen. I SKL § 41 er det fastsat, at det er skatteministeren, der bestemmer, 

hvilke oplysninger om kontrollerede transaktioner oplysningsskemaet skal indeholde. 
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Formålet med oplysningspligten er bl.a. at orientere skattemyndighederne om, at der foreligger 

kontrollerede transaktioner omfattet af LL § 2, således at en skattekontrol eventuelt kan indledes.21 

Skatteforvaltningen er derfor ikke automatisk underrettet om kontrollerede transaktioner, men 

forventer, at virksomheder selv oplyser om eventuelle kontrollerede transaktioner.  

 

Skattepligtige, der har haft kontrollerede transaktioner, skal, ud over at udfærdige og opbevare 

dokumentation for kontrollerede transaktioner, også give Skatteforvaltningen oplysninger om arten 

og omfanget af de handelsmæssige eller økonomiske transaktioner iht. SKL § 38.  

I følge SKL § 39, stk. 2, skal der ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede 

transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Der henvises til afsnit 3.6, hvor dette 

gennemgås.  

 

Såfremt den skattepligtige ikke rettidigt har opgivet oplysninger til Told- og skatteforvaltningen, 

kan Told- og skatteforvaltningen sanktionere den skattepligtige. Der henvises til afsnit 4.1 for en 

gennemgang af sanktionsmulighederne.  

 

3.4 Dokumentationspligten 

Kravet til at udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner fremgår 

af SKL § 39 (tidligere 3B). Heri fremgår det, at skattepligtige, der er omfattet af § 38 og § 40, stk. 

1, skal udarbejde transfer pricing-dokumentation. 

Her fremgår det, at den skattepligtige skal udarbejde dokumentation for, hvorledes priser og vilkår 

for kontrollerede transaktioner er fastsat, og det fremgår videre, at dokumentationen skal være af en 

sådan art, at Skatteforvaltningen, på baggrund af den indsendte dokumentation, skal kunne lave en 

vurdering af, hvorvidt transaktionerne er sket på armslængdevilkår. Der henvises til afsnit 3.7 for en 

gennemgang af dokumentationskravene. 

 

3.5 Hvem er omfattet af LL § 2? 

I LL § 2, stk. 1, står der, hvornår skattepligtige er omfattet af kravet om armslængdeprincippet. Det 

er væsentligt at få oplyst, hvem der er underlagt kravet om armslængdeprincippet, og hvornår 

interessenter bliver set som uafhængige.   

                                                      

21 Transfer Pricing, Jens Wittendorff, side 593 
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De, som er omfattede af armslængdeprincippet, er nævnt således i LL § 2, stk. 1: 

Skattepligtige, 

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet 

af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4. 

 

3.5.1 Bestemmende indflydelse 

Ved bestemmende indflydelse forstås både direkte og indirekte ejerskab af et selskab. Der er derfor 

tale om bestemmende indflydelse, hvis et selskab ejer over 50 % af aktiekapitalen i et selskab, eller 

hvis man har over 50 % af stemmerne. Denne del af LL § 2 er baseret på juridisk kontrol, idet det er 

afgørende, om en skattepligtig har ret til at udøve en bestemmende indflydelse.22 

Det er afgørende, at man har over 50 % af ejerandelen eller stemmerettighederne og derved har 

bestemmende indflydelse over et selskab. 

Ejerandelen gælder herudover i flere led. Hvis den skattepligtige fx ejer 100 % af et datterselskab, 

og datterselskabet har 60 % ejerandel i et andet selskab, har moderselskabet bestemmende 

indflydelse over det tredje selskab, og alle selskaber i koncernen er derfor omfattede af 

armslængdeprincippet. Dette er illustreret i figur 3.5.1 nedenfor. 

 
Figur 3.5.1.1 Illustration af bestemmende indflydelse og kontrollerede transaktioner. Egen tilvirkning. 

 

                                                      

22 Transfer Pricing, Jens Wittendorff, side 91.  
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3.5.2 Koncernforbundne selskaber 

Koncernforbundne selskaber er defineret i LL § 2, stk. 3, hvor man kan være koncernforbundet, når 

samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse. En 

beskrivelse af koncernforbundne selskaber findes i KGL § 4, stk. 2. 

Det betyder bl.a., at søsterselskaber bliver set som koncernforbundne og skal leve op til 

armslængdeprincippet ved kontrollerede transaktioner. Selskaberne D1, D2 og D3 i figur 3.5.2 

herunder er derfor koncernforbundne, fordi de har samme ledelse. Selskaberne er desuden 

koncernforbundne med moderselskabet, M, grundet bestemmende indflydelse, som er beskrevet 

ovenfor.  

 
Figur 3.5.2.1 Koncernforbundne selskaber, udarbejdet af Skatteforvaltningen, JV C.D.11.1.2.3.1. 

 

3.5.2.1 Nærtstående parter 

Ud over koncernforbindelse ved ejerandele mv. er selskaber, hvor ejerne af selskaberne er 

nærtstående, også underlagt armslængdeprincippet. Det skyldes, at nærtstående skal betragtes som 

en og samme person i relation til koncernforbundne parter.23 I LL § 16H, stk. 6, er der givet en 

oversigt over, hvilke personer der skal betragtes som nærtstående: ”... den skattepligtiges ægtefælle, 

forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller.” 

Se illustration nedenfor med et eksempel, hvor far og søn skal betragtes som nærtstående, og deres 

selskaber også skal betragtes som koncernforbundne:  

 

 
Figur 3.5.2.1.1 Nærtstående parter, udarbejdet af Skatteforvaltningen, JV C.D.11.1.2.3.1. 

 

                                                      

23 C.D.11.1.2.3.1 
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3.6 Begrænset dokumentationspligt 

Iht. SKL § 38 skal alle skattepligtige udarbejde dokumentation for prisfastsættelsen af kontrollerede 

transaktioner. Ifølge SKL § 40 skal koncerner, der har under 250 medarbejdere og enten har en 

balance, der er under 125 mio. kr., eller en omsætning, der er under 250 mio. kr., ikke udarbejde 

transfer pricing-dokumentation, medmindre der foretages kontrollerede transaktioner med: 

 virksomheder hjemmehørende i en stat, der ikke har en DBO med Danmark, og som ikke er 

medlem af EU/EØS 

 fast driftssted i en fremmed stat, der ikke har en DBO med Danmark, og som ikke er medlem 

af EU/EØS 

 fast driftssted i Danmark, men hvor den skattepligtige er hjemmehørende i en stat, der ikke 

har en DBO med Danmark, og som ikke er medlem af EU og EØS. 

 

Opgørelsen skal være på koncernbasis, og der skal ikke medregnes eventuel omsætning eller 

balanceposter, der er koncerninterne, samt interne kapitalandele. Såfremt koncernen har mere end 

250 medarbejdere, skal der udarbejdes transfer pricing-dokumentation, uanset om balancesummen 

og omsætningen er under de ovenstående fastsatte grænser.  

De virksomheder der ikke er underlagt dokumentationspligten, vil være underlagt 

oplysningspligten, hvis de samlede kontrollerede transaktioner overstiger 5 mio. kr.24 

 

Vi har udarbejdet nedenstående eksempler på grænserne for dokumentationen af kontrollerede 

transaktioner.  

 

  Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 

Antal medarbejdere 200 275 225 

Balancesum i mio.kr.*  150 100 75 

Omsætninger i mio. kr.* 300 200 150 

*koncerninterne transaktioner og posteringer er eliminerede.   

Figur 3.6.1 Egen tilvirkning. 

 

                                                      

24 JV C.D.11.13.1.4 
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I eksempel 1 er de under grænsen for medarbejdere, men fordi deres omsætning overstiger grænsen 

på 250 mio. kr., og deres balancesum overstiger 125 mio. kr., skal de udarbejde dokumentation for 

kontrollerede transaktioner.  

I eksempel 2 overstiger de grænsen for antallet af medarbejdere, hvorfor det er ligegyldigt, at deres 

balancesum og omsætning er under de respektive grænser, og de skal udarbejde dokumentation for 

deres kontrollere transaktioner.  

I eksempel 3 er de under alle 3 grænser, hvorfor der ikke skal udarbejdes dokumentation for 

kontrollerede transaktioner.  

 

Ud over denne begrænsede dokumentationspligt er der, i henhold til SKL § 39, stk. 2, herudover 

ikke krav til udarbejdelse af dokumentation for kontrollerede transaktioner, der både i omfang og 

hyppighed er vurderet uvæsentlige. Dette vil typisk være transaktioner, der ikke indgår i 

virksomhedens primære drift, og som er af mindre karakter. De uvæsentlige transaktioner skal dog 

oplyses i oplysningsskemaet, således at Skatteforvaltningen er vidende om disse transaktioner ved 

en eventuel skattekontrol. Der er ikke angivet specifikke krav til, hvilke transaktioner der anses som 

uvæsentlige, men blot, at det er transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Det er op 

til den skattepligtige at lave en vurdering af, hvilke transaktioner de anser som uvæsentlige. 

Hvis der eksempelvis foretages en koncernintern transaktion to år i streg, så er denne ikke længere 

uvæsentlig, da den falder uden for kravet om, at den i hyppighed skal være uvæsentlig.  

  

Disse grænser er fastsat, idet man forventer, at en mindre koncern vil have et begrænset omfang af 

kontrollerede transaktioner, og fordi den dokumentation, der skal udarbejdes, vurderes til at være en 

tung administrativ byrde. Derved er der en vis proportionalitet imellem størrelsen af virksomheden 

og dokumentationsbyrden. Grænserne er endvidere fastsat for at lette den administrative byrde for 

Skatteforvaltningen, således at den som udgangspunkt vil fokusere på de største koncerner i sin 

kontrolindsats, da der ofte er overensstemmelse imellem antallet og kompleksiteten af de 

kontrollerede transaktioner og størrelsen af koncernen.   
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3.7 Dokumentationskrav 

Dokumentationskravet har siden 1998 været lovfæstet i skattekontrollovens § 3b. I 2002 udgav 

Skatteforvaltningen en dokumentationsvejledning, som skulle være en vejledning til udarbejdelse af 

transfer pricing-dokumentation. I forordene til vejledningen blev det beskrevet, at der ikke er 

udarbejdet et formkrav til dokumentationen, og at det ikke vil være muligt at udarbejde et sådant, 

idet et sådant formkrav ville være meget vanskeligt at operere med, da fastsættelsen af en koncerns 

interne afregningspriser sker individuelt.  

Dokumentationsvejledningen blev erstattet af TP-bekendtgørelsen i 2006, som indeholder de 

minimumskrav til dokumentationen, som Skatteforvaltningen stiller til de skattepligtige.  

 

Dokumentationen er det materiale, som Skatteforvaltningen skal tage udgangspunkt i, når de skal 

lave en ansættelse af skatten for skatteyderne, og det er derfor vigtigt, at materialet er af en sådan 

art, at det kan bruges til at vurdere, om de indberettede oplysninger er opgjort korrekt. I takt med en 

stigning i antallet af kontrollerede transaktioner samt en stigning i kompleksiteten af disse er 

behovet for fyldestgørende dokumentation også steget, således at Skatteforvaltningen har mulighed 

for at lave en vurdering af transaktionerne.  

 

3.7.1 Tilblivelse af den nuværende TP-bekendtgørelse 

Den 19. juli 2013 udgav OECD ”Action plan on Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS), som 

havde til formål at lukke nogle af hullerne i skattelovgivningen, som gjorde, at nogle virksomheder 

undgik at betale skat.25 Rapporten indeholder 15 handlinger, som skal gøre det sværere for 

virksomheder at udnytte huller i lovgivningen. Af de 15 handlinger er det især handling 8 til 10 og 

handling 13, som omhandler transfer pricing. Handling 8 til 10 har til formål at sikre, at 

immaterielle aktiver, risiko, kapital samt andre transaktioner med høj risiko bliver flyttet korrekt 

intern i en koncern; dvs. at der skal være en passende modydelse for disse transaktioner – at 

transaktionerne skal være på armslængdevilkår. 

 

Handling 13 vedrører transfer pricing-dokumentation, hvor der har været et behov for at udarbejde 

nye regler på området, således at skattemyndighederne har den nødvendige information om 

virksomhedernes indkomst, og hvordan indkomsten allokeres. I 2015 udkom en vejledning til 

                                                      

25 https://www.oecd.org/tax/beps/about/ 

https://www.oecd.org/tax/beps/about/
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handling 13, som bl.a. indeholdt krav om, at de skattepligtige skulle udarbejde en master file, en 

local file og Country-by-Country (CbC) reporting. I dansk lovgivning er CbC-rapporten kun 

relevant for koncerner med en omsætning over 5,6 mia. kr. I dansk lovgivning blev TP-

bekendtgørelsen opdateret i 2016, således at den var konsistent med OECD’s retningslinjer.  

 

Senere blev disse indarbejdet i TPG, som udkom i 2017 og bl.a. medførte flere ændringer i kapitel 5 

vedrørende dokumentation. D. 31. oktober 2018 kom en ny TP-bekendtgørelse, men der var ikke 

væsentlige opdateringer af dokumentationskravene (§§ 4-5). 

 

Der er væsentlige ændringer i kapitel 5 i de nuværende TPG i forhold til de retningslinjer, der var i 

TPG fra 1995. I 1995 var der sat fokus på, at der i dokumentationsprocessen skulle være en vis 

rimelighed fra både skattemyndighedernes og de skattepligtiges side for at undgå en for voldsom 

administrativ byrde for de skattepligtige. Dette resulterede i, at den indsendte dokumentation 

sjældent var tilstrækkelig til, at skattemyndighederne kunne bruge den i deres udøvelse. 

 

TPG fra 1995 indeholdt hverken en liste over de dokumenter, som skulle indeholdes i transfer 

pricing-dokumentationen, eller en vejledning til, hvordan sammenhængen var imellem 

dokumentationen og bevisbyrden.  

Dette skyldtes, at skattemyndigheder og skatteydere på daværende tidspunkt havde minimal 

erfaring med udarbejdelse og analyse af transfer pricing-dokumentation. Siden de første guidelines 

er der sket en voldsom stigning i omfanget og kompleksiteten af kontrollerede transaktioner på 

tværs af landegrænser samt en stigning i skattemyndigheders prøvelse af disse transaktioner. Dette 

har ført til en stor stigning i administrative omkostninger for virksomhederne.  

 

De nye regler i TPG’s kapitel 5 skulle, alt andet lige, føre til en ensartet tilgang for alle 

medlemslandene, således at kravene til transfer pricing-dokumentation er stort set ens i alle landene. 

Selvom dokumentationskravene er væsentligt højere nu, end de har været, skulle dette, alt andet 

lige, føre til et fald i administrative omkostninger vedrørende transfer pricing, idet koncernerne stort 

set kun skal udarbejde dokumentation én gang, som kan sendes til skattemyndighederne i de 

forskellige lande.  

  



  

 

Side 27 af 80 

 

Formålet med dokumentationskravene er listet i kapitel 5 i TPG, hvor OECD har listet de tre 

overordnede formål med transfer pricing-dokumentation:  

1. At sikre, at skattepligtige har givet kontrollerede transaktioner tilstrækkelig omtanke ved 

fastsættelse af priser og vilkår for kontrollerede transaktioner og oplyst resultatet af disse 

transaktioner i deres skattepligtige indkomst 

2. At skattemyndigheder skal have tilstrækkelig information til at kunne lave en 

risikovurdering af transfer pricing for en virksomhed 

3. At skattemyndighederne skal have tilstrækkelig information til at kunne lave en grundig 

revision af transfer pricing for de enheder af koncernen, der vedrører deres skatteområde.26 

 

I TP-bekendtgørelsen står alle de dokumentationskrav, som virksomhederne skal leve op til, og de 

kan i princippet bruge den som en tjekliste til at sikre, at de har indsendt al den krævede 

dokumentation til Skatteforvaltningen. 

 

Dokumentationen består af tre dele: fælles dokumentation for hele koncernen og en landespecifik 

for hver skattepligtig i koncernen. Der er også krav om en land for land-rapportering iht. 

bekendtgørelse 1304 af 14. november 2018. Denne er dog kun gældende for koncerner med en 

omsætning på mere end 5,6 mia. kr.  

Dokumentationskravene er forenelige med den såkaldte master file, local file og CbC reporting i 

TPG, kapitel 5.18-5.26. 

Vi vil i de kommende afsnit gennemgå disse krav til dokumentation.  

 

3.7.2 Fællesdokumentation 

I § 4 i TP-bekendtgørelsen står der, hvilken dokumentation den skattepligtige skal levere 

vedrørende fællesdokumentationen. Iht. § 4 skal den skattepligtige oplyse følgende: 

 Koncerndiagram 

 Koncernens forretningsmæssige aktiviteter 

 Koncernens immaterielle aktiver 

 Koncernens finansielle aktiviteter 

 Koncernens regnskabsmæssige og skattemæssige positioner. 

                                                      

26 TPG 5.5 
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Formålet med fællesdokumentationen er at give skattemyndighederne i de forskellige lande, hvor 

koncernen har skattepligtige enheder, et overblik over koncernen og de aktiviteter, der er i de 

forskellige lande. Fællesdokumentationen skal udarbejdes én gang, og det er samme version, der 

sendes til alle skattemyndigheder i de lande, hvor koncernen har skattepligtige enheder.27 

 

Koncerndiagram 

Den skattepligtige skal i oplysningsskemaet inkludere et diagram over hele koncernen, der viser 

koncernens juridiske og organisatoriske struktur. Koncerndiagrammet skal bl.a. indeholde ejerandel 

over de enkelte selskaber, den geografiske placering for hvert selskab og de enkelte selskabers 

forretningsmæssige funktion. Koncerndiagrammet skal være med til at give Skatteforvaltningen et 

nemt overblik over koncernen. 

 

Koncernens forretningsmæssige aktiviteter 

Beskrivelsen af koncernens forretningsmæssige aktiviteter skal være en overordnet beskrivelse af 

koncernens væsentligste værdiskabende faktorer, koncernens forsyningskæde og de største 

overskudsgivende produkter, de væsentligste koncerninterne serviceaftaler, koncernens største 

geografiske markedsområder og de selskaber, der bidrager mest til koncernens indtjening. 

Herudover skal det oplyses, hvis der er sket væsentlige ændringer i koncernen i året.  

Der fremgår ikke et formelt krav om, at koncerninterne aftaler skal være nedfæstet på skrift, men 

det anbefales, at disse bliver formaliseret, idet det mindsker risikoen for, at Skatteforvaltningen 

udfordrer aftalerne.28 

 

Immaterielle aktiver 

Fællesdokumentationen skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens immaterielle aktiver, hvor 

der bl.a. skal oplyses, hvilke immaterielle aktiver der er i koncernen, samt en liste over aftaler med 

koncernforbundne parter vedrørende disse immaterielle aktiver samt koncernens strategi for 

udvikling, ejerskab og udnyttelse af immaterielle aktiver samt deres geografiske placering. 

Årsagen til, at koncernen har en ret omfangsrig dokumentationspligt vedrørende immaterielle 

aktiver, er, at disse kan være svære at værdiansætte i en kontrolleret transaktion, idet der typisk ikke 

                                                      

27 JV C.D.11.13.1.1 

28 Koncerninterne aftaler i transfer pricing-kontekst, Arne Møllin Ottosen og Casper Jensen 
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er mange sammenlignelige transaktioner, som en virksomhed kan bruge som benchmark. Samtidig 

kan rettighederne til et immaterielt aktiv være flydende, og det vil ikke kun være det selskab, der 

ejer aktivet, der drager nytte af det. Dette kan f.eks. være, hvis en skattepligtig enhed i Danmark har 

tilkøbt eller opbygget et immaterielt aktiv, og dette aktiv kommer andre selskaber i koncernen til 

gode. I så fald skal det danske selskab modtage en kompensation for dette. 

 

Ifm. vurderingen af et immaterielt aktiv har OECD defineret nogle funktioner, der er vigtige for 

værdiskabelsen af et immaterielt aktiv. Disse funktioner kaldes DEMPE-funktioner. 

 

Development – Udvikling. 

 Det selskab, der står for udviklingen af det immaterielle aktiv. 

Enhancement – Forbedring. 

 Det selskab, der står for forbedringer af det immaterielle aktiv. 

Maintenance – Vedligeholdelse. 

 Det selskab, der står for vedligeholdelsen af det immaterielle aktiv. 

Protection – Beskyttelse. 

 Det selskab, der står for at beskytte det immaterielle aktiv. 

Exploitation – Udnyttelse. 

 Det selskab, der får nytteværdien af det immaterielle aktiv. 

 

Finansielle aktiviteter 

Den skattepligtige skal oplyse om koncernens finansielle situation, hvor det er beskrevet, hvordan 

koncernen er finansieret, og der skal være en beskrivelse af de mest centrale aftaler med uafhængige 

långivere. Herudover skal der være en beskrivelse af de selskaber, der har en central 

finansieringsfunktion, og fra hvilke lande disse enheder ledes, samt en generel beskrivelse af 

koncernens transfer pricing-politikker i henhold til de finansielle arrangementer mellem de 

forbundne parter.  

I praksis ses det ofte, at koncerninterne lån ikke formaliseres i form af en skriftlig aftale e.l., idet 

disse ofte bliver kørt som en almindelig mellemregning.  
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Regnskabsmæssig og skattemæssig position 

Den skattepligtige skal oplyse om koncernens konsoliderede regnskab for indkomståret og beskrive 

koncernens unilaterale APA’er, skatteaftaler og afgørelser mv. 

Tidligere har der været et krav om, at der vedlægges en oversigt, der viser de seneste tre års 

omsætning og resultatet af primær drift. Dette krav blev fjernet ifm. TP-bekendtgørelsen i 2016. 

 

Der er således et krav om en ret omfangsrigt dokumentationskrav fællesdokumentationen, der skal 

sikre, at Skatteforvaltningen, med den indleverede dokumentation, har mulighed for at danne sig et 

overblik over koncernen som helhed og derved lave en risikovurdering af koncernen, hvor det 

vurderes, om der er risiko for, at der sker kontrollerede transaktioner, der ikke sker på 

armslængdevilkår. 

 

3.7.3 Landespecifik dokumentation 

Ud over fællesdokumentationen, der er gældende for koncernen som helhed, skal der, i henhold til 

TP-bekendtgørelsen § 5, indleveres en landespecifik dokumentation, som er gældende for alle 

skattepligtige enheder i Danmark. Den landespecifikke dokumentation skal indeholde: 

 en detaljeret beskrivelse af virksomheden 

 informationer og beskrivelser vedrørende de kontrollerede transaktioner 

 materiale vedrørende finansielle og regnskabsmæssige data. 

 

Danske enheder i en koncern skal kun indsende den landespecifikke dokumentation vedrørende den 

enkelte danske enhed. I tilfælde af at der er flere danske enheder i en koncern, kan der ikke 

indsendes en samlet landespecifik dokumentation for alle de danske enheder. 

Den landespecifikke dokumentation skal kun indleveres til de skattemyndigheder, i det land hvor 

enheden er hjemmehørende. 

 

Beskrivelse af virksomheden 

Til beskrivelsen af virksomheden skal der vedlægges et lokalt organisationsdiagram med en 

beskrivelse af ledelsesstrukturen i virksomheden og en beskrivelse af, hvordan virksomheden er 

struktureret på afdelingsniveau, og hvordan de forretningsmæssige aktiviteter ledes. Herudover skal 

ejerandele angives i organisationsdiagrammet.  
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Herudover skal der være en detaljeret beskrivelse af virksomheden og dens forretningsstrategi samt 

væsentlige ændringer i virksomheden, herunder omstruktureringer og overførsler af immaterielle 

aktiver.  

Herudover skal der være en beskrivelse af det marked, som virksomheden befinder sig på, og en 

beskrivelse af dens position på markedet samt væsentligste konkurrenter.  

 

Informationer vedrørende de kontrollerede transaktioner 

Informationer om de kontrollerede transaktioner, som den skattepligtige er involveret i, vedrører selve 

dokumentationen for de enkelte kontrollerede transaktioner og er det mest omfangsrige materiale, den 

skattepligtige skal indlevere.  

Den skattepligtige skal lave en beskrivelse af alle kontrollerede transaktioner, herunder en 

opgørelse af betalinger for hver kategori af kontrollerede transaktioner. Der skal udarbejdes en 

sammenlignelighedsanalyse og funktionsanalyse samt beskrivelse af transfer pricing-metode og 

begrundelse for valget af metode. 

Begrundelsen af transfer pricing-metode og sammenlignelighedsanalysen er grundstenen i transfer 

pricing-dokumentationen, og der vil blive lavet en dybdegående gennemgang af disse senere i dette 

kapitel. 

  

Regnskabsmæssige data 

Den skattepligtige skal i den landespecifikke dokumentation indlevere et årsregnskab samt 

dokumentere sammenhængen mellem de data, der er brugt ved transfer pricing-metoden, og 

årsregnskabet. Herudover skal der foreligge underliggende dokumentation for de sammenlignelige 

uafhængige transaktioner. Af bekendtgørelsen fremgår det, at det helst skal være et revideret 

årsregnskab, og hvis dette ikke er muligt, skal det være et ikke-revideret regnskab. I betragtning af 

størrelsen af de koncerner, der skal udarbejde transfer pricing-dokumentation, vil alle selskaber 

være revisionspligtige og derfor højst sandsynligt have et revideret årsregnskab. 
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3.7.3.1 Sammenlignelighedsanalyse 

Processen for udførelsen af en sammenlignelighedsanalyse er nævnt i afsnit 2.3. I artikel 1.6 i TPG 

bliver sammenlignelighedsanalysen beskrevet som ’hjertet’ af anvendelsen af 

armslængdeprincippet. Der er to centrale forhold i en sammenlignelighedsanalyse: 

 En identifikation og beskrivelse af de forretningsmæssige og økonomiske forhold imellem 

de tilknyttede selskaber og en beskrivelse af de forhold og omstændigheder, der sikrer, at 

den kontrollerede transaktion er nøjagtigt beskrevet 

 En sammenligning af omstændigheder og økonomiske forhold relaterede til den 

kontrollerede transaktion samt en beskrivelse af samme forhold for en sammenlignelig 

transaktion imellem uafhængige parter.29 

 

I TPG er der opsat fem sammenlignelighedsfaktorer, som bruges ved fastsættelse af priser og vilkår 

for en kontrolleret transaktion. Disse er oplistet nedenfor og er også nævnt i afsnit 2.4. 

 Kontraktvilkår 

 En funktions- og risikoanalyse (funktioner, aktiver og risici) 

 Produktets egenskaber (realydelsen) 

 Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder 

 Forretningsstrategier. 

Sammenlignelighedsanalysen tager udgangspunkt i to transaktioner: den kontrollerede transaktion 

og referencetransaktionen. Sammenlignelighedsanalysen tager udgangspunkt i de fem faktorer, der 

er listet ovenfor.  

 

Ved udarbejdelse af sammenlignelighedsanalysen skal der fastlægges en periode, som analysen 

afdækker. Valg af periode afhænger af, hvilke transaktioner der sammenlignes, hvor det for nogle 

transaktioner giver mening at sammenligne over en længere periode, og for andre giver mening at 

sammenligne over en kort periode eller på et enkelt tidspunkt. Man skal forsøge at ramme en så 

præcis periode for sammenligning som muligt, og ved brug af en længere 

sammenlignelighedsperiode skal der tages højde for eventuelle prisudsving.  

                                                      

29 TPG 1.33 
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3.7.3.1.1 Kontraktvilkår 

Kontrakten vil være det underliggende aftalegrundlag for en kontrolleret transaktion. Kontrakten 

viser parternes hensigt på aftaletidspunktet og indeholder typisk bestemmelser om de involverede 

parters ansvar, forpligtelser, rettigheder og risici i forhold til transaktionen og prisfastsættelsen af 

transaktionen.30 Kontrakten er derfor udgangspunktet for analysen, hvilket er årsagen til, at OECD 

har sat kontraktvilkår som den første faktor. Tidligere har det primære fokus i transfer pricing-regi 

været prisfastsættelsen af transaktionerne, men i de senere år har der været et stigende fokus på, at 

fastlæggelsen af de øvrige vilkår også skal være på armslængde. 

 

En kontrakt vil ofte være indgået, før en transaktion gennemføres, og risici, rettigheder mv. vil 

derfor ofte være fastsat, inden transaktionen er gennemført, og resultatet af transaktionen kendes.  

Er der væsentlige forskelle imellem vilkårene, der er fastlagt i aftalen, og parternes reelle adfærd, 

skal fastlæggelsen af transaktionen ske ud fra de risici mv., som parterne reelt påtager sig.31 Det 

vurderes endvidere, at det er svært at fastlægge alle vilkårene i en kontrakt, forud for at en 

transaktion gennemføres, hvorfor det oftest vil være den faktiske transaktion, der er gældende for 

aftalen.  

 

3.7.3.1.2 FAR-analyse 

Funktions- og risikoanalysen, som også bliver kaldt FAR-analysen (Funktioner, Aktiver og Risici), 

er en beskrivelse af, hvilke funktioner de involverede parter udfører, hvilke aktiver parterne 

anvender, og hvilke risici parterne har i forhold til den kontrollerede transaktion. FAR-analysen er 

en vigtig del af sammenlignelighedsanalysen, da det er her, man får opgjort, hvilke funktioner i 

koncernen der er involveret, hvilke risici de påtager sig, og hvordan de værdiskabende transaktioner 

bliver prisfastsat ud fra disse parametre. Analysen skal være på en sådan måde, at 

Skatteforvaltningen får en klar forståelse af funktioner, aktiver og risici hos de forbundne parter, der 

er involverede i transaktionen.32 Analysen skal foretages på ’begge sider’ af transaktionen, således 

at f.eks. risiciene for alle involverede parter skal være beskrevet i analysen.  

 

                                                      

30 JV C.D.11.3.1.1.1 

31 TPG 1.45 

32 JV C.D.11.13.1.2.2.3.3.2 
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Funktioner 

Der skal laves en grundig beskrivelse af alle de funktioner, der er involverede i en kontrolleret 

transaktion, herunder kompetencer for de udførende funktioner. Relevante funktioner, der skal 

belyses, kan bl.a. være design, forskning og udvikling, produktion, salg, marketing, transport og 

ledelse. I analysen skal der lægges størst vægt på de funktioner, der bidrager mest til indtjeningen 

ved transaktionen.33 I TPG 2017 kom der fornyet fokus på, at de funktioner, der træffer 

beslutningerne, også skal afdækkes af analysen.34  

 

Ved brug af de traditionelle transfer pricing-metoder har eventuelle forskelle imellem de 

involverede funktioner i den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen stor betydning, og 

der skal derfor justeres for disse funktionsforskelle. Ved de nettoavancebaserede metoder har 

funktionerne ikke samme betydning i sammenligningsgrundlaget.35 

 

Aktiver 

Aktiver, der på den ene eller anden måde bidrager til den kontrollerede transaktion, skal beskrives i 

FAR-analysen. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvem af de involverede parter der ejer aktivet, samt 

hvordan aktivet indgår i transaktionen. På samme måde som med funktionerne skal der lægges 

størst vægt på de funktioner, der bidrager mest til indtjeningen. I beskrivelsen af aktiverne skal der 

bl.a. indgå: arten af aktivet; aktivets værdi; aktivets geografiske placering; hvem der har haft 

risikoen og omkostningerne ved erhvervelse, udvikling, vedligeholdelse og forbedring af aktivet; 

hvem der bruger aktivet, og hvem der har brugsret over aktivet. Se beskrivelse af DEMPE-

funktioner vedrørende de immaterielle aktiver i afsnit 3.8.1. 

 

Risici 

En stor del af TPG’s retningslinjer vedrørende FAR-analysen er centreret om risikoanalysen. Dette 

skal ikke fortolkes, som at risici er vigtigere end både funktioner og aktiver, men blot som at 

risiciene i en transaktion kan være sværere at identificere end funktioner og aktiver.36 

                                                      

33 JV C.D.11.13.1.2.2.3.3.2 

34 TPG 1.51 

35 TPG 2.68 

36 TPG 1.59 
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Risikoanalysen består af 6 trin og er i TPG 1.60 defineret således: 

 

Figur 3.7.3.1.2.1 Egen tilvirkning. 

 

1. Identifikation af risici 

I TPG 1.72 er der oplistet nogle eksempler på relevante risici, som der skal tages højde for, når der 

skal identificeres risici: 

 Strategisk risiko og markedsrisiko 

 Infrastrukturrisiko og operationel risiko 

 Finansiel risiko 

 Transaktionsrisiko 

 Hasardrisiko – risiko for uforudsigelige hændelser. 

 

Det er kun de risici, som er økonomisk væsentlige, og som kan opgøres enkeltvis, der har betydning 

for armslængdetesten. En økonomisk risiko kan defineres som sandsynligheden for, at det faktiske 

afkast af en investering afviger fra det forventede afkast.37 

 

2. Opgørelse af risici 

Opgørelse af den risikofordeling, der er aftalt og eventuelt beskrevet i kontrakten. Den kontraktlige 

påtagelse af risiko er en forudgående aftale (ex ante) om at modtage eller bære resultaterne af den 

efterfølgende (ex post) realisering af risiko.38 En efterfølgende påtagelse af risiko er per definition 

ikke en påtagelse af risiko, idet man her kender resultatet, og der derfor ikke er tale om en risiko.39 

  

                                                      

37 Transfer pricing, Jens Wittendorff, S. 226 

38 D.D.11.3.1.2.2.2 

39 TPG 1.78 
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3. Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko 

Analysen skal indeholde en oversigt over de funktioner, der er involverede i transaktionen, og 

hvilke risici de påtager sig. Den skal give information om, hvordan de involverede parter påtager 

sig og styrer de væsentligste risici i transaktioner, samt hvilke beslutningstagerfunktioner der er 

involverede.  

 

4. Analyse af step 1-3 

I step 4 skal man analysere oplysningerne i step 1-3, herunder særligt om den kontraktlige påtagelse 

af risiko stemmer overens med den reelle risiko, som parterne påtager sig, og hvem der har kontrol 

over risikoen. 

 

5. Vurdering af step 4 

Hvis det i step 4 konstateres at der ikke er overensstemmelse imellem den part, der påtager sig 

risikoen, og den part, der har kontrol over risikoen, eller at den part, der påtager sig risikoen, ikke 

har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen, bør risikoen allokeres til den part, der har 

kontrol over risikoen og har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen. 

 

6. Prisfastsættelse af transaktionen 

Efter identifikationen af, hvilke selskaber der bærer risikoen ved den kontrollerede transaktion, skal 

disse selskaber modtage betaling for dette. 

 

Risikoanalysen er en del af den samlede FAR-analyse, og som nævnt fylder den forholdsvis meget i 

TPG. Dette skyldes, at en nøjagtig opgørelse af risici kan være en svær øvelse; sværere end at f.eks. 

beskrive de involverede aktiver i en transaktion. Der skal være overensstemmelse imellem de 

identificerede risici, de roller, som funktionerne har, og de aktiver, der er involverede i en 

transaktion.  

 

3.7.3.1.3 Realydelsen 

Under dette punkt sker den egentlige sammenligning af den kontrollerede transaktion med en 

ukontrolleret transaktion. Specifikke forskelle i egenskaberne ved transaktionen vil resultere i 
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prisfastsættelsen af transaktionen i et åbent marked.40 Derfor er det af stor betydning at lave en 

grundig beskrivelse af den kontrollerede transaktion for at holde denne op imod en ukontrolleret 

transaktion og for at identificere eventuelle forskelle imellem de to transaktioner.  

 

3.7.3.1.4 Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder 

Under økonomiske og markedsmæssige omstændigheder skal de omstændigheder, hvorunder 

transaktionerne finder sted, analyseres. Dette kan være, hvilket marked transaktionen bliver 

foretaget, hvordan konkurrencen er på markedet mv. Samtidig skal det analyseres, hvor i 

livscyklussen produktet befinder sted, hvordan konjunktursituationen ser ud mv. 

 

3.7.3.1.5 Forretningsstrategier 

Forretningsstrategierne for de involverede parter kan have en betydning for fastsættelsen af 

vilkårene og prisen i en transaktion. F.eks. kan det have betydning, hvis et produktionsselskab, som 

led i en markedsstrategi, har sænket priserne til et salgsselskab. I så fald skal dette afspejles hos 

salgsselskabet med lavere salgspriser eller øgede salgs- og markedsføringsomkostninger.41 

 

3.7.4 Sammenlignelige transaktioner 

Armslængdeprincippet består af at sammenligne kontrollerede transaktioner med ikke-kontrollerede 

transaktioner. Referencetransaktionen skal være sammenlignelig med den kontrollerede transaktion 

og skal have fundet sted imellem uafhængige parter.  

 

Ved søgen af referencetransaktioner skal det først undersøges, om der findes interne 

sammenlignelige transaktioner. Dette, fordi de interne transaktioner ofte er sammenlignelige på 

produktkarakteristika, og en koncern oftest vil have flere data om en intern transaktion end en 

ekstern. Ud over produktkarakteristika skal de øvrige fem sammenlignelighedsfaktorer bruges ved 

sammenligningen. 

Findes der ikke interne uafhængige transaktioner, skal det undersøges, om der er sammenlignelige 

eksterne transaktioner.  

 

                                                      

40 TPG 1.107 

41 Transfer Pricing, Jens Wittendorff, s. 263 
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3.7.5 Transfer pricing-metoder 

I TPG’s kapitel 2 er transfer pricing-metoderne beskrevet. Metoderne skal bruges til at vurdere, om 

en kontrolleret transaktion er på markedsmæssige vilkår. I TPG er der nævnt 5 metoder, som er delt 

ind i to kategorier: traditionelle transaktionsbaserede metoder og transaktionsbestemte 

nettoavancemetoder. Metoderne fremgår nedenfor i figur 3.10, og der er lavet en overordnet 

gennemgang af metoderne herunder. 

 

Transaktionsbaserede metoder 

CUP 
Sammenlignelig ukontrolleret 

transaktion 

RPM 
Prisen ved videresalg 

Cost Plus 
Omkostninger + avance 

Transaktionsbestemte nettoavancemetoder 

TNMM 
Nettoavance af transaktion 

Profit Split 
Fordeling af overskud 

Figur 3.7.5.1 oversigt over transfer pricing-metoder. Egen tilvirkning ud fra TPG 2.1. 
 

Valget af metode er en central del af vurderingen af armslængdeprincippet, og det er forskelligt, 

hvilken metode der er bedst egnet for den enkelte virksomhed eller transaktion. 

 

Hvis der via metoderne er overensstemmelse imellem den kontrollerede transaktion og den 

ukontrollerede transaktion, betragtes armslængdeprincippet som opfyldt.42 Koncernerne skal 

anvende den metode, der giver den mest korrekte pris, og der skal argumenteres for den valgte 

metode, men det er således ikke et vigtigt element i TP-sammenhæng, hvilken metode der bliver 

anvendt, hvis blot transaktionen er på armslængdevilkår. Dette var også beskrevet i den canadiske 

GlaxoSmithKline-sag ”… Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved metoden, der er anvendt til 

at fastsætte prisen af produktet. Problemstillingen ligger i, om den anvendte pris er rimelig.”43 

 

Dette stemmer også overens med SKM2020.105.ØLR, som bliver gennemgået i afsnit 5.4. Her har 

Skatteforvaltningen i sin skønsmæssige ansættelse arbejdet videre med den metode, som 

skatteyderen havde brugt, og blot lavet korrektioner i skatteyderens brug af metoden. Dog blev 

sagen hjemvist til fornyet behandling, men Skatteforvaltningen havde i sagen ikke sat 

spørgsmålstegn ved den anvendte metode, blot selve brugen af metoden.  

                                                      

42 TPG 2.14 

43 Oversat fra Transfer Pricing, Jens Wittendorff, s. 516 
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CUP – Comparable Uncontrolled Price Method 

CUP, den frie markedsmetode, sammenligner priser og vilkår for en kontrolleret transaktion med en 

sammenlignelig ukontrolleret transaktion, som er foregået under sammenlignelige vilkår. Hvis der 

er uoverensstemmelse imellem disse to transaktioner, vil dette som udgangspunkt betyde, at den 

kontrollerede transaktion ikke er foregået på armslængdevilkår.44 Hvis man opererer på et perfekt 

marked, vil det være muligt at sammenligne de to transaktioner én til én, men det er dog sjældent, at 

det sker, og derfor skal man kunne redegøre for eventuelle afvigelser i vilkårene for den 

kontrollerede transaktion og ukontrollerede transaktion. Ved sammenligningen skal man tage højde 

for alle fem sammenlignelighedsfaktorer, som er beskrevet ovenfor.  

Hvis det er muligt at finde sammenlignelige ukontrollerede transaktioner, er CUP-metoden at 

foretrække frem for de andre metoder.45 

 

RPM – Resale Price Method 

RPM, videresalgsmetoden, tager udgangspunkt i den avance, som en virksomhed får ved videresalg 

af en vare, der er købt fra en koncernforbundet part. Man tager udgangspunkt i den pris, som en 

uafhængig part giver for en ydelse, og man tager derfor en rimelig bruttomargin af prisen og finder 

derved en passende pris for den kontrollerede transaktion, der er på armslængde. 

 

Cost plus method 

CPM, cost plus-metoden, tager udgangspunkt i de omkostninger, en afhængig part har haft ifm. en 

kontrolleret transaktion, og så tillægges der en mark-up. Mark-uppen findes ved at sammenligne, 

hvad en uafhængig part ville have fået for transaktionen. 

 

Transactional net margin method 

TNMM, den transaktionsbaserede nettometode, går ud på at sammenligne nettoresultatet i en 

kontrolleret transaktion og en ukontrolleret transaktion. Ved TNMM bruger man nogle nøgletal, 

kaldet Profit Level Indicators (PLI). Af mulige PLI’er nævner OECD overskudsgrad, kostplus-

margin, afkastningsgrad og berry-ratio. Valget af PLI kommer an på, hvad det er for nogle 

                                                      

44 TPG 2.14 

45 TPG 2.15 
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selskaber, man sammenligner, f.eks. produktionsselskaber eller salgsselskaber. Der er et krav om, at 

man vælger den PLI, der medfører det mest korrekte resultat.46 

Et eksempel vil være, at man sammenligner overskudsgraden i to sammenlignelige virksomheder. 

Her er det vigtigt, at virksomhederne er sammenlignelige, og i sammenlignelighedsanalysen skal 

man tage højde for ikke-driftsmæssige poster som f.eks. finansielle poster, som typisk ikke relaterer 

sig direkte til driften, for at få det mest nøjagtige sammenligningsgrundlag.  

 

Profit split method 

Profit split method, avancedelingsmetoden, tager udgangspunkt i, at to selskaber tager den samlede 

avance ved en transaktion og fordeler avancen forholdsmæssigt ud fra den relative værdi, som de 

enkelte selskaber har bidraget med ift. transaktionen. Denne metode er velegnet til at prisfastsætte 

transaktioner, hvor begge parter yder unikke og værdifulde bidrag, og der derfor ikke findes 

sammenlignelige transaktioner. Dette kan f.eks. være  tilfældet, hvor en produktionsvirksomhed i 

koncernen har udviklet et værdifuldt produkt, og en salgsvirksomhed i koncernen har udviklet et 

værdifuldt marked for produktet, og begge bidrag har været unikke og værdifulde set i forhold til 

hinanden.47 

 

3.7.6 Opsummering af sammenlignelighedsanalysen 

Som nævnt ovenfor bliver sammenlignelighedsanalysen betegnet som hjertet af armslængdetesten, 

da det er i sammenlignelighedsanalysen, at en stor del af armslængdetesten bliver lavet. Det er her, 

at virksomhederne skal sammenligne den kontrollerede transaktion med referencetransaktionen for 

at vurdere, om den kontrollerede transaktion er gennemført på armslængdevilkår. Er der ikke 

udarbejdet en sammenlignelighedsanalyse, vil Skatteforvaltningen have svært ved at vurdere, om en 

transaktion er foretaget på armslængdevilkår. Dette ser vi bl.a. også i SKM2018.62.LSR, hvor 

Skatteforvaltningen fik medhold i, at et selskabs transfer pricing-dokumentation kunne sidestilles 

med manglende dokumentation, idet selskabet ikke havde udarbejdet en 

sammenlignelighedsanalyse. 

 

                                                      

46 TPG 2.8.2 

47 JV C.D.11.4.1.5 
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Ved afslutningen af sammenlignelighedsanalysen skal der laves nogle sammenligneligheds-

justeringer for at eliminere eventuelle forskelle imellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen.  

Til sidst skal der redegøres for, hvorfor de kontrollerede transaktioner er prisfastsat i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

I TPG fra 2017 er der lavet om på rækkefølgen af sammenlignelighedsfaktorerne ift. TPG 2010. I 

2010 var realydelsen det første punkt i rækkefølgen, og kontraktvilkår var nr. tre. Dette indikerer, at 

der ikke længere er det samme fokus på de juridiske aftaler, men at der er mere fokus på de 

faktuelle transaktioner, og at de juridiske aftaler kun er startpunktet. Det er derfor vigtigt bl.a. at få 

fastlagt de risici, der er i en transaktion, og få fastlagt, hvem der reelt har kontrol over risiciene. 

 

3.8 Land for land-rapportering 

Som et tillæg til fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation skal alle koncerner 

med en omsætning på mere end 5.6 mia. kr. indlevere en land for land-rapport (CbC-rapport). 

Kravene er indsat i SKL §§ 47-52 samt i bekendtgørelsen om land for land-rapportering. Det er 

vurderet, at ca. 10-15 % af de multinationale koncerner globalt bliver omfattet af land for land-

rapporteringen.48 

 

Rapporten skal indeholde information relateret til den multinationale koncerns globale fordeling af 

indkomst og betalte skatter samt bestemte indikatorer for, hvor den økonomiske aktivitet foregår 

inden for koncernen. CbC-rapporten skal indleveres til skattemyndighederne i det land, hvor 

koncernens ultimative moderselskab er hjemmehørende, og bliver derefter delt ud til 

skattemyndighederne i de lande, hvor koncernen er til stede. 

 

CbC-rapporten er således opgjort på koncernbasis og specificeret ud på de forskellige 

skattejurisdiktioner, som koncernen er hjemmehørende. Ifm. CbC-rapporten skal der som 

udgangspunkt leveres to tabeller, jf. figur 3.8.1 og 3.8.2. Der kan medsendes en tredje tabel, såfremt 

                                                      

48 Bemærkninger til L 46, 2015. 
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der skal inkluderes anden information, som er nødvendig, eller som kan lette forståelsen af den 

obligatoriske information afgivet i CbC-rapporten.49  

Kravene til den information, der skal være indeholdt i tabellerne, fremgår af bekendtgørelsen, og de 

er illustreret nedenfor. I bekendtgørelsen § 4, stk. 1-4, er der lavet forklaringer til de enkelte punkter 

i tabellerne. Tabel 1 og 2 er illustreret nedenfor. 

 
Figur 3.8.1Tabel 1 i CbC-rapportering. Kopieret fra Land-for-land-bekendtgørelsen. 

 

 
Figur 3.8.2 Tabel 2 i CbC-rapportering. Kopieret fra Land for land-bekendtgørelsen. 

 

                                                      

49 BEK nr. 1304 af 14/11/2018 
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Forud for fremsendelsen af CbC-rapporten skal de danske selskaber i koncernen meddele 

Skatteforvaltningen, hvilket selskab der skal indberette CbC-rapporten. Er det øverste moderselskab 

ikke et dansk selskab, har de danske selskaber pligt til at informere Skatteforvaltningen om, i 

hvilket land CbC-rapporten er rapporteret, således at Skatteforvaltningen har mulighed for at 

efterspørge denne. CbC-rapporten skal indgives senest 12 måneder efter indkomstårets afslutning.  

 

3.9 Proportionalitetsprincip 

Efter opdateringen af dokumentationskravene i TPG’s Kapitel 5 er der kommet flere administrative 

krav til koncernerne ifm. udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation. I udarbejdelsen af 

dokumentationskravene har OECD haft stor fokus på balancen imellem at stille krav til 

dokumentationsudarbejdelsen og den administrative byrde, de nye regler medfører for skatteyderne, 

og de bemærker også, at en ensretning af dokumentationskravene kan lette den administrative byrde 

for de skattepligtige.50 

 

Når OECD laver deres retningslinjer, skal de forsøge at ramme så bredt som muligt, men de vil 

typisk have de største multinationale koncerner i fokus. Dette kan være et problem for mellemstore 

danske koncerner over minimumsgrænserne, at de skal udarbejde den samme dokumentation som 

andre koncerner, der er væsentligt større end de selv. Dette betyder f.eks., at en koncern med en 

omsætning på 250 mio. kr. og mere end 250 medarbejdere, skal udarbejde den samme 

dokumentation som en koncern med en omsætning på 5,5 mia. kr., og alt andet lige vil den 

administrative byrde være forholdsvis større for den mindre virksomhed end for den større 

virksomhed, da større virksomheder ofte har et mere professionelt setup. Dog kan det forventes, at 

en større koncern ikke blot har flere transaktioner, men også mere komplekse transaktioner at 

dokumentere.  

 

3.10 Delkonklusion 

Efter oliedommene og sagen vedrørende rentefiksering stod det klart, at Skatteforvaltningen ikke 

havde tilstrækkelig hjemmel i SL § 4 og SEL § 12 til at foretage skønsmæssige ansættelser af 

indkomst, når de kontrollerede transaktioner ikke var foretaget på armslængdevilkår. Derfor blev 

ligningslovens § 2 indført 1998, som skulle give Skatteforvaltningen hjemmel til at lave disse 
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korrektioner. Samme år blev der også indført et krav om, at virksomhederne skal udarbejde 

dokumentation vedrørende de kontrollerede transaktioner, jf. SKL § 3B.  

 

Siden da er lovgivningen på transfer pricing-området blevet opdateret ad flere omgange, hvor det 

især er dokumentationskravene, der har gennemgået den største udvikling – først fra OECD’s side 

og siden i Danmark. I dag er kravene til udarbejdelse af dokumentation ret omfangsrige, og de 

stiller store administrative krav til virksomhederne, da de skal dokumentere, at de kontrollerede 

transaktioner er foretaget på armslængdevilkår. 

 

Efter indførslen af den nuværende TP-bekendtgørelse skal de skattepligtige indlevere en fælles 

dokumentation for hele koncernen, en landespecifik dokumentation og land for land-rapportering 

for de største koncerner. 

 

Fællesdokumentationen består bl.a. af et koncerndiagram samt oplysninger om koncernens 

forretningsmæssige aktiviteter, aktiver og skattemæssige positioner. Koncernen skal i 

fællesdokumentationen oplyse, hvilke immaterielle aktiver denne har, herunder hvilke selskaber i 

koncernen der har ejerskab over disse immaterielle aktiver, samt strategien, der ligger til grund for 

udviklingen og udnyttelsen af disse aktiver. Land for land-rapporteringen skal indeholde 

informationer om koncernens globale fordeling af indkomst og betalte skatter.  

 

Den væsentligste del af den landespecifikke dokumentation er sammenlignelighedsanalysen, hvor 

virksomhederne skal lave en detaljeret analyse af den enkelte kontrollerede transaktion. Dette 

sikrer, at Skatteforvaltningen kan følge, hvordan skatteyderen har foretaget korrekt fastsættelse af 

pris og vilkår for den kontrollerede transaktion, og giver samtidig Skatteforvaltningen et godt 

grundlag for at vurdere, om armslængdeprincippet er overholdt, forudsat at dokumentationen er af 

en tilstrækkelig kvalitet.  
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4. Skatteforvaltningens formål og rolle som kontrolorgan 

Skatteforvaltningen har en stor samfundsmæssig opgave i at sikre, at borgere og virksomheder 

betaler korrekte skatter og afgifter, og at disse betales til tiden. Denne opgave er særdeles vigtig, 

idet skatterne og afgifterne er med til at finansiere det velfærdssamfund, som vi lever i. Dette 

medfører samtidig et krav om kompetencer hos Skatteforvaltningen for at skabe tillid til selve 

forvaltningen og hele den offentlige sektor.  

 

En af Skatteforvaltningens opgaver er at ansætte den skat, som virksomheder skal betale af deres 

indkomst. Derfor er der sat krav om kvaliteten af de oplysninger, som de skattepligtige skal levere 

til Skatteforvaltningen, således at de har det bedste grundlag for at ansætte skatten. Derfor har 

Skatteforvaltningen f.eks. beføjelse til:  

1. At udstede bøder mv., hvis den skattepligtige ikke har indleveret materiale til tiden  

2. At foretage korrektioner til skatten, såfremt Skatteforvaltningen ikke er enig i, at dette er 

foretaget på armslængdevilkår 

3. At foretage en skønsmæssig ansættelse af skatten hvis Skatteforvaltningen ikke har mulighed 

for at ansætte den skattepligtiges skat ud fra det indsendte materiale grundet manglende 

kvalitet 

 

Såfremt Skatteforvaltningen ikke har modtaget noget materiale, eller materialet er af en så ringe 

kvalitet, at det kan sidestilles med, at Skatteforvaltningen ikke har modtaget noget materiale, kan 

Skatteforvaltningen ansætte skatten skønsmæssigt. Dette gennemgås i kapitel 5.  

 

Vi vil i dette kapitel redegøre for de værktøjer, Skatteforvaltningen har, når virksomheder enten 

ikke indleverer oplysningsskema og CbC-rapport eller indleverer oplysninger, der er 

utilstrækkelige.  

 

4.1 Bøder og retsvirkning 

For at sikre, at alle skattepligtige efterlever oplysningspligten, har Skatteforvaltningen, under 

bekendtgørelsen for skattekontrolloven, fået beføjelser til at udstede bøder og tillæg samt foretage 

skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige, i tilfælde af at den skattepligtige ikke lever op til de 

krav, der er fastsat i lovgivningen. Dette gælder også for dokumentationskrav vedr. kontrollerede 
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transaktioner. Skattepligtige skal, iht. SKL § 5, indberette oplysningsskema til Skatteforvaltningen, 

og dette skal ske senest 6 mdr. efter indkomstårets udløb, jf. SKL § 12. 

 

4.1.1 Bøder  

Lever den skattepligtige ikke op til kravene i oplysningspligten, har Skatteforvaltningen mulighed 

for at pålægge den skattepligtige daglige tvangsbøder iht. SKL § 72. 

For fastsættelsen af bødestørrelserne gælder et almindeligt proportionalitetsprincip, således at 

bødestørrelserne ikke står i misforhold til forseelsen. I lovgivningen står der intet om størrelsen af 

bøden, men i praksis skal bøden være på minimum 1.000 kr. om dagen, og det gælder 7 dage om 

ugen.  

En tvangsbøde skal ikke forstås som en straf i strafferetlig forstand, da den er et pressionsmiddel, og 

når den skattepligtige har efterlevet bøderne, vil den derfor ikke forfølge virksomheden yderligere.51 

 

4.1.2 Skattetillæg  

Ud over at Skatteforvaltningen kan pålægge tvangsbøder, pålægger Skatteforvaltningen også 

skattetillæg, jf. SKL § 73. Det daglige tillæg udgør 200 kr. og kan højst udgøre i alt 5.000 kr.  

Der er derfor en forskel på tvangsbøderne og skattetillægget. Skatteforvaltningen kan udstede 

tvangsbøder, imens skattetillægget altid vil blive pålagt. Det bemærkes, at et skattetillæg på i alt 

5.000 kr. næppe vil have en stor betydning for de koncerner, som vil være underlagt 

dokumentationskrav for kontrollerede transaktioner, idet disse typisk vil have en størrelse, hvor 

beløbet vil være uden betydning. Ved særlige omstændigheder kan Skatterådet helt eller delvis 

fritage virksomhederne fra skattetillægget.52 

 

4.1.3 Sanktioner 

Ovenstående skattetillæg og dagsbøder tager udgangspunkt i, at den skattepligtige ikke opfylder sin 

oplysningspligt rettidigt. Såfremt den virksomheden har fået oplyst, at de skal indsende transfer 

pricing-dokumentation til Skatteforvaltningen, og de ikke har gjort dette inden den fastlagte 

tidsfrist, eller kvaliteten af dokumentationen er vurderet til at være mangelfuld, kan der pålægges en 

bødestraf, jf. SKL § 84.  

                                                      

51 JV A.C.2.1.4.2 

52 JV C.D.10.1.3 



  

 

Side 47 af 80 

 

Bødens grundbeløb udgør 250.000 kr., men såfremt den skattepligtige efter den fastlagte frist 

indsender dokumentation, der vurderes til at være af en høj nok kvalitet, nedsættes bøden til 

125.000 kr. 

 

Såfremt der foretages en indkomstforhøjelse, vil bøden ligeledes udgøre 10 % af 

indkomstforhøjelsen. Hvis der f.eks. bliver foretaget en indkomstforhøjelse på 300 mio. kr., vil 

bøden tillægges yderligere 30 mio. kr.53  

 

4.1.4 Retsvirkning 

Når Skatteforvaltningen kommer med en korrektion eller skønsmæssig ansættelse, er det ikke 

sikkert, at denne afgørelse vil være en indkomstforhøjelse. Selvom det i langt de fleste tilfælde vil 

være indkomstforhøjelser, der er tale om, kan der også foretages indkomstnedsættelser, da 

Skatteforvaltningen som udgangspunkt ikke har incitament til at foretage nedsættelser. Derfor 

vurderer vi ikke, at en indkomstforhøjelse kan kaldes en sanktion, da en sanktion udelukkende er en 

straf, hvor indkomstreguleringen er en retsvirkning.  

 

4.2 Skønsmæssig ansættelse generelt 

Har en skattepligtig ikke opfyldt sin oplysningspligt, bl.a. ved at indsende et oplysningsskema og 

underliggende dokumentation, der kan danne grundlag for en skatteansættelse, kan forvaltningen 

anlægge en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst iht. SKL § 74. Hjemlen til 

skønsmæssig ansættelse af skatten er todelt: Der kan foretages en skønsmæssig ansættelse i de 

tilfælde, hvor den skattepligtige ikke har indleveret oplysningsskemaet rettidigt, og i tilfælde, hvor 

de indleverede oplysninger ikke er egnede til en skatteansættelse.  

 

Har den skattepligtige indleveret materiale, som er utilstrækkeligt til en skatteansættelse, er 

Skatteforvaltningen forpligtet til at anmode den skattepligtige om yderligere oplysninger. Denne 

frist vil ikke være under 15 dage. Dette krav er ikke gældende i tilfælde, hvor den skattepligtige 

ikke har indleveret oplysninger rettidigt. Her har Skatteforvaltningen mulighed for at anlægge 

skatten skønsmæssigt uden ophold.54 

                                                      

53 JV C.D.11.13.1.3.3 

54 JV A.C. 2.1.4.4.1 
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I begge tilfælde er der et krav om, at de anlagde skøn skal være realistiske, og ansættelsen skal 

indeholde en begrundelse, der opfylder begrundelseskravet i forvaltningslovens (FVL) § 24. 

 

Denne hjemmel gælder ikke for skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner; for 

skønsmæssige ansættelser af kontrollerede transaktioner findes hjemlen i SKL § 46 og bygger på de 

samme principper som § 74, nemlig at dokumentationen skal være af en sådan art, at den kan danne 

grundlag for en vurdering af, om de kontrollerede transaktioner er på armslængdevilkår.  

 

4.2.1 Skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner 

Skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner følger de samme principper som 

skønsmæssig ansættelse generelt: Det leverede materiale skal være af en sådan art, at det kan danne 

grundlag for at vurdere, om de kontrollerede transaktioner er foretaget på armslængdevilkår, jf. 

SKL § 39, og har den skattepligtige ikke indleveret materiale, jf. § 39, har Skatteforvaltningen 

mulighed for at foretage en skønsmæssig ansættelse, jf. § 46. Hvis det vurderes, at det indleverede 

materiale indeholder væsentlige mangler, sidestilles dette med, at den skattepligtige ikke har 

udarbejdet materiale.  

 

Når Skatteforvaltningen mener, at der ikke er handlet i overensstemmelse med armslængde-

princippet, foretages der tre korrektioner: den primære korrektion, den korresponderende korrektion 

og den sekundære korrektion. Disse er beskrevet nedenfor.  

 

Primær korrektion 

Den primære korrektion er den korrektion, der bliver lavet for den skattepligtige, der er udvalgt til 

kontrol. Dette sker typisk ved en indkomstforhøjelse, der svarer til den afvigelse, der er i forhold til 

armslængdeprisen. Dette kan f.eks. være, hvis et selskab har købt en ydelse fra et andet selskab i 

koncernen til overpris; så vil korrektionen bestå af en nedsættelse af anskaffelsessummen, hvilket 

ultimativt vil resultere i en højere skattepligtig indkomst. 

 

Korresponderende korrektion 

Den korresponderende korrektion består af en skattemæssig korrektion, der modsvarer den primære 

korrektion, for at sikre, at der ikke sker en dobbeltbeskatning af den skattepligtige. Hvis vi bruger 

ovenstående eksempel, så vil den korresponderende korrektion bestå i en nedsættelse af salgsprisen 
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for det sælgende selskab, således at den skattepligtige indkomst bliver lavere. Den måde, hvorpå 

den korresponderende korrektion finder sted, bliver gennemgået i afsnit 4.3, hvor vi gennemgår 

gensidige aftaleprocedurer. 

 

Sekundær korrektion 

Når en primær korrektion er fulgt op af en korresponderende korrektion, er transaktionerne 

skattemæssigt behandlet, som om de var foretaget på armslængdevilkår. De underliggende 

transaktioner og pengestrømme vil dog stadig være uændrede. Der er stadig ikke handlet på 

armslængdevilkår. Der skal derfor ske en overførsel af midler fra den ene part til den anden. Dette 

bliver typisk gjort via tilskud, udbytte e.l. 

 

4.3 Gensidige aftaleprocedurer 

Gensidig aftaleprocedure, også kaldet Mutual Agreement Procedure (MAP), finder anvendelse ved 

enhver form for uberettiget beskatning efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.55 Dette betyder, at 

såfremt der foretages en uberettiget beskatning efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan den 

skattepligtige igangsætte den gensidige aftaleprocedure. Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

(DBO’er) er overenskomster imellem to lande for at undgå, at den skattepligtige skal komme i en 

situation, hvor virksomheden kan blive dobbeltbeskattet. Danmark har pr. 12. april 2020 151 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande.56 

Til sammenligning er der 193 medlemmer af FN57, hvorfor Danmark har en dobbeltoverenskomst 

med mere end ¾ af disse.  

 

Hvis vi tager udgangspunkt i korrektionerne, der bliver nævnt ovenfor i afsnit 4.2.1, så bliver den 

skattepligtige dobbeltbeskattet, efter at den primære korrektion er foretaget. 

I de tilfælde, hvor den skattepligtige mener, at skattemyndighederne i et eller flere lande, hvor den 

skattepligtige har haft drift, har besluttet at beskatte indtægter, som allerede er beskattet i et andet 

land (dobbeltbeskatning), kan den skattepligtige indlede de gensidige aftaleprocedurer ved at tage 

                                                      

55 Transfer pricing, Jens Wittendorff, S. 630 

56 JV C.F.9.2 

57 https://www.un.org/en/member-states/ 

https://www.un.org/en/member-states/
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kontakt til den kompetente myndighed i et eller begge af disse lande.58 I Danmark er den 

kompetente enhed ”skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder”59, men i praksis 

tager skatteyderen kontakt til Skattestyrelsen. Herefter tager den kompetente myndighed direkte 

kontakt til den kompetente myndighed i det andet land for at finde en løsning på 

dobbeltbeskatningen. Disse forhandlinger er mellem de kompetente enheder og foregår uden om 

diplomatiske ruter.60 Endvidere kan den skattepligtige ikke selv være med til disse forhandlinger, 

men må håbe, at de kompetente myndigheder også varetager den skattepligtiges interesser.61  

 

For internationale MAP’er er de kompetente myndigheder forpligtede til at forhandle med hinanden 

samt at bestræbe sig på i videst muligt omfang at nå en aftale om fordelingen af indkomsten, men 

de er ikke forpligtede til at nå et resultat. Den skattepligtige kan derfor i sidste ende risikere, at den 

gensidige aftaleprocedure ender med, at virksomheden skal dobbeltbeskattes. Det skal dog noteres, 

at i langt de fleste tilfælde når de kompetente myndigheder frem til en løsning, som er acceptabel 

for alle parter.62 I de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder er blevet enige, foretages den 

korresponderende korrektion.  

 

Det skal noteres, at i de tilfælde, hvor der er tale om en EU MAP, dvs. en MAP imellem 2 lande i 

EU, er det påkrævet, at den skattepligtige ikke skal dobbeltbeskattes, også selvom de kompetente 

myndigheder ikke kan blive enige. Såfremt de kompetente myndigheder ikke kan blive enige inden 

for 2 år, nedsættes der et rådgivende udvalg, som har 6 måneder til at komme med en udtalelse til 

fordelingen af indtægter og udgifter. Herefter har de kompetente myndigheder igen 6 måneder til at 

nå til enighed. De skal ikke nødvendigvis anvende udtalelsen fra det rådgivende udvalg, men de 

skal sørge for, at den skattepligtige ikke bliver dobbeltbeskattet. Det rådgivende udvalg består af 5 

uafhængige personer, som bliver udpeget af medlemsstaterne.63 

 

                                                      

58 JV C.F.8.2.2.25.1 

59 JV C.F.8.2.2.3.1.2 

60 JV C.F.8.2.2.25.3 

61 Transfer pricing, Jens Wittendorff, S. 634 

62 JV C.F.8.2.2.25.3 

63 JV C.D.11.15.2.3 
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4.4 Forhåndsprisaftale 

Som skattepligtig virksomhed har man mulighed for at undgå at få lavet en skønsmæssig ansættelse 

eller en korrektion til sin transfer pricing-dokumentation, såfremt du på forhånd får udarbejdet en 

forhåndsprisaftale, også kaldet en advanced pricing arrangement (APA). Formålet med aftalen er, at 

de kompetente myndigheder i de lande, hvor der skal foregå kontrollerede transaktioner, godkender, 

at de kontrollerede transaktioner er på armslængdevilkår, inden disse transaktioner egentlig er 

foregået, således at der ikke efterfølgende er behov for at foretage en korrektion.  

 

Som virksomhed indsender du en ansøgning om en APA til de kompetente myndigheder i de lande, 

hvor virksomheden har planer om at etablere sin drift, og hvor der skal foregå kontrollerede 

transaktioner. Ansøgningens formål er at give de kompetente myndigheder nok informationer til, at 

de er i stand til at sige, at transaktioner kommer til at foregå på armslængdevilkår. Helt 

grundlæggende udarbejder den skattepligtige den almindelige transfer pricing-dokumentation og får 

de kompetente myndigheder til at godkende denne inden transaktionen.64 

 

Indholdet i ansøgningen er individuelt og afhænger meget af de transaktioner, som APA’en skal 

dække over. Hvis der er tale om kontrollerede transaktioner, der indeholder handel vedrørende et 

unikt immaterielt aktiv/patent, kan der være behov for mere uddybende dokumentation, 

sammenlignet med f.eks. transaktioner af service- og tjenesteydelser. Derfor har de kompetente 

myndigheder mulighed for at stille spørgsmål samt efterspørge yderligere dokumentation, efter at 

den skattepligtige har indsendt ansøgningen. Når de kompetente myndigheder er tilfredse med den 

information, de har tilegnet sig, igangsætter de en forhandling med hinanden. Den skattepligtige er 

en del af processen, men forhandlingen foregår udelukkende imellem de kompetente 

myndigheder.65 

 

Når forhandlingerne er ovre, og de kompetente myndigheder er nået til enighed, udarbejdes der en 

aftale, som underskrives af begge de kompetente myndigheder. APA’en er herefter gyldig i en 

årrække, som er nærmere bestemt i aftalen. Endvidere er der en række forhold i aftalen, som skal 

overholdes, for at den fortsat er gældende. Det er derfor vigtigt at pointere, at en APA ikke kan 

                                                      

64 JV C.D.11.15.3.5 

65 JV C.D.11.15.3.3 
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sidestilles med et bindende svar, da nogle af disse forhold kan ændre sig i løbet af årerne, hvorved 

APA’en ikke længere er gældende, og transaktionerne derfor ikke længere foretages på 

armslængdevilkår.66 Derfor er det vigtigt for den skattepligtige løbende at sikre sig, at de forhold, 

der fremgår af APA’en, fortsat er gældende, da der ellers kan forekomme en skattemæssig 

korrektion.  

 

Ovenstående proces viser, at udarbejdelsen af en APA er en meget tung og ressourcekrævende 

proces, hvorfor det ikke giver mening at udarbejde en APA for alle de kontrollerede transaktioner, 

en koncern foretager. En APA bør udelukkende foretages for de kontrollerede transaktioner, der er 

svære at værdiansætte, såsom handel af immaterielle aktiver som f.eks. patenter eller lignende.  

 

4.5 Internationale koncerner i Danmark 

Som beskrevet tidligere er det vurderet, at ca. 60-70 % af hele verdenshandelen udgøres af 

kontrollerede transaktioner. Dette tal stiger, i takt med at der kommer flere og større koncerner til. 

Bl.a. er antallet af danske internationale koncerner samt udenlandske koncerner i Danmark steget 

markant i løbet af den seneste årrække. 

 

Antallet af danske datterselskaber i udlandet er steget med i alt 2.734 i perioden 2010 til 2018, 

hvilket er en stigning på 24 %. Samtidig er antallet af udenlandsk ejede selskaber i perioden 2010 til 

2017 steget med i alt 4.001, hvilket er mere end en fordobling. Dette fremgår endvidere af 

nedenstående figur 4.5.1. 

 

                                                      

66 Transfer pricing, Jens Wittendorff, S. 638 
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DST har ikke offentliggjort data for udenlandsk ejede selskaber i Danmark for 2018, hvorfor 

figurerne ikke er helt sammenlignelige, men de viser et klart mønster, hvor vi ser en stor stigning i 

antallet af ikke blot danske koncerner med udenlandske datterselskaber, men også udenlandske 

koncerner, der har aktivitet i Danmark. 

 

Dette er med til at understøtte et stigende behov for øgede kompetencer hos Skatteforvaltningen og 

et øget kontrolmiljø på transfer pricing-området, idet der altid – i et vist omfang – vil være 

kontrollerede transaktioner i en multinational koncern, hvilket også understøttes af, at 

koncerninterne transaktioner udgør ca. 60-70 % af hele verdenshandelen.67 

 

4.6 Skatteforvaltningens indsats på området 

Som tidligere beskrevet har der været et stort fokus på transfer pricing både i Danmark og 

internationalt, hvor der løbende er kommet skærpede krav til dokumentationen af kontrollerede 

transaktioner.  

 

Dette kan også ses i Skatteforvaltningens indsats på området, hvor de via øget fokus og øgede 

kompetencer har foretaget flere forhøjelser inden for transfer pricing-området i de senere år, og 

området har i en årrække været det største og mest profitable område i Skatteforvaltningen.68 

Skatteforvaltningen har i deres transfer pricing-redegørelser for 2016 og 2017 opgjort, hvor mange 

forhøjelser de har gjort i perioden 2010-2017, og det fremgår, at de har lavet forhøjelser for i alt 91 

mia. kr. i perioden. Det er forventet, at det generelle niveau for transfer pricing-forhøjelser vil være 

på 6-7 mia. kr. årligt, som det også ses i figur 4.6.1 nedenfor. Årene 2012-2014 var påvirket af 

store, enkeltstående sager.69 

                                                      

67 https://www.skat.dk/getFile.aspx?id=133852 

68 https://plesner.com/speciale/skatter_og_afgifter/transfer_pricing/ 

69 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/273/1936715.pdf 

https://www.skat.dk/getFile.aspx?id=133852
https://plesner.com/speciale/skatter_og_afgifter/transfer_pricing/
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/273/1936715.pdf
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Forhøjelserne vist i figur 4.6.1 er dog ikke ensbetydende med, at virksomhedernes skattepligtige 

indkomst ender med at blive forhøjet med de nævnte beløb, da selskaberne har mulighed for at 

klage over afgørelserne, og dette kan ende i Landsskatteretten Som vi har set med sagerne i afsnit 

5.4, kan sådanne sager strække sig over flere år, og Skatteforvaltningen har tabt flere af retssagerne 

vedrørende skønsmæssige forhøjelser. Sagsbehandlingstiden i Skatteankestyrelsen er ca. 33 mdr. 

for transfer pricing-sager.70 

 

Når Skatteforvaltningen i Danmark foretager en transfer pricing-forhøjelse af den skattepligtige 

indkomst i en international koncern, skal der ske en tilsvarende nedsættelse i et andet land. Den 

samlede opgørelse går derfor i 0, men er vigtig for den skattepligtige indkomst i de forskellige lande 

og også er vigtig for skattebetalingerne i de enkelte lande. 

  

Ud over forhøjelserne er der i den samme periode også foretaget nedsættelser for i alt 22,5 mia. kr. 

Der er derfor også foretaget transfer pricing-nedsættelser i Danmark, hvilket kan ses i nedenstående 

figur 4.6.2. 

                                                      

70 https://www.skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage/saadan-behandler-vi-din-sag/sagsbehandlingen-trin-for-trin/ 

https://www.skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage/saadan-behandler-vi-din-sag/sagsbehandlingen-trin-for-trin/
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Nedsættelserne er sket efter anmodning fra virksomhederne, som ønsker ophævelse af 

dobbeltbeskatning, eller efter en forhandling med en udenlandsk skattemyndighed via en MAP – se 

afsnit 4.3 for vores gennemgang af MAP. Skatteforvaltningen forventer, at antallet af 

nedsættelsessager vil være stigende i de kommende år, idet flere lande, på samme måde som 

Danmark, har større fokus på transfer pricing-området og prøver at få en så høj skattemæssig 

indtægt som muligt.71 En forhøjelse af den skattepligtige indkomst i et andet land kan føre til en 

nedsættelse af den skattepligtige indkomst i Danmark, hvis en dansk enhed har været involveret i en 

kontrolleret transaktion med et koncernforbundet selskab i udlandet, der ikke har været på 

armslængdevilkår. 

 

Selvom der er usikkerhed forbundet med, hvor stor en andel af det samlede provenu der udmønter 

sig i yderligere skattebetalinger på området, kan det konkluderes, at det for Skatteforvaltningen 

giver mening at have transfer pricing som et fokuspunkt, eftersom virksomheder vil forsøge at flytte 

deres indkomst til andre lande, og skattemæssige indtægter derved ikke tilfalder Danmark, selvom 

de retmæssigt burde gøre det. I praksis har det dog vist sig at være svært for Skatteforvaltningen at 

lave forhøjelser af de skattepligtige indkomster, idet der ligger en tung bevisbyrde på 

Skatteforvaltningen i forhold til at kunne dokumentere, at kontrollerede transaktioner ikke er på 

armslængdevilkår. Se afsnit 5.3 for en gennemgang af bevisbyrden. 

                                                      

71 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/273/1936715.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/273/1936715.pdf
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4.7 Delkonklusion 

Skatteforvaltningen har en central rolle i at kontrollere, at borgere og virksomheder betaler korrekte 

skatter. For at Skatteforvaltningen skal have så gode arbejdsbetingelser som muligt, er der stillet 

krav til de skattepligtige om at indsende relevante oplysninger til Skatteforvaltningen, således at 

Skatteforvaltningen kan udføre sit arbejde.  

 

Derfor har de beføjelser til at sanktionere de skattepligtige, hvis disse ikke lever op til 

oplysningskravene. Sanktionerne består af bøder samt tillæg, i tilfælde af at der ikke bliver 

indleveret oplysninger. Har Skatteforvaltningen ikke mulighed for at ansætte en skat ud fra det 

indleverede materiale, har de mulighed for at ansætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt. 

Den skønsmæssige ansættelse er dog ikke en direkte sanktion, men en retsvirkning af, at den 

skattepligtige ikke har fulgt lovgivningen.  

 

Vi kan se, at transfer pricing har været et fokusområde for Skatteforvaltningen, og at antallet af 

indkomstforhøjelser har været stigende i de seneste år, og det forventes også, at det kommer til at 

stige i de kommende år. Samtidig kan det også forventes, at antallet af nedsættelser vil stige i de 

kommende år, som følge af at skattemyndigheder i andre lande også har fokus på transfer pricing, 

og at en forhøjelse i et andet land kan medføre en nedsættelse i Danmark.  
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5. Skøn og bevisbyrde 

I dette kapitel vil vi komme nærmere ind på processen og de vilkår, som Skatteforvaltningen har, 

når de skal lave skønsmæssige ansættelser i transfer pricing-sager. 

 

5.1 Forvaltningens skøn som helhed 

Skatteforvaltningen, og forvaltningerne som helhed, skal, som led i deres primære opgaver, træffe 

beslutninger på grundlag af love eller anordninger. Indeholder disse love ingen – eller en meget 

upræcis – beskrivelse af retsfaktum, er forvaltningen nødt til at tage en skønsmæssig beslutning. 

Det er forvaltningens opgave at træffe disse afgørelser. Inden for skatteverdenen skal en 

skattepligtig have at vide, hvor meget han betaler i skat, og der skal derfor træffes en beslutning om 

dette, og hvis de nødvendige oplysninger ikke foreligger, skal beslutningen træffes skønsmæssigt.  

 

Der er også fremsat et almindeligt krav om, at de beføjelser, forvaltningen har fået i lovgivningen, 

skal bruges til det formål, de var tiltænkt, hvilket også supplerer beskrivelsen i SKL, hvor den 

skønsmæssige ansættelse skal være velbegrundet og dokumenteret. I 1973 udtalte Folketingets 

ombudsmand således om formålsbetragtningen i en hjemmel i restaurationsloven: 

 

Uanset formuleringen af restaurationsloven (der dengang næsten ingen retsfaktumbeskrivelse 

indeholdt), er det uden videre klart, at der ikke tilkommer (de kompetente forvaltningsorganer) et 

fuldstændigt frit skøn med hensyn til afgørelsen af, om en bevillingsansøgning skal imødekommes 

eller afslås. Den beføjelse, der er givet (forvaltningen), er givet med henblik på varetagelse af visse 

samfundsmæssige formål, og arten af disse sætter grænser for hvilke hensyn der kan lægges vægt 

på ved afgørelsen.72  

 

Når en forvaltning laver et forvaltningsretligt skøn, skyldes dette som udgangspunkt, at der i 

lovgivningen er en manglende eller upræcis beskrivelse af retsfaktum eller retsreglen, og der skal 

derfor laves et skøn til at supplere retsreglen. Når Skatteforvaltningen foretager skatteskøn, er det 

som oftest et værdiskøn, f.eks. værdiansættelse af et aktiv, og i transfer pricing-sammenhæng vil det 

være en vurdering af, hvad en enkelt transaktion har af værdi. Ved skatteskøn er det ikke retsreglen, 

                                                      

72 Forvaltningsret, Bent Christensen, s. 134 
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der er problemer med. Skatteskønnet supplerer ikke den manglende beskrivelse af retsfaktum og 

retsfølge, men erstatter derimod beviset.73 

 

I TfS 1999.478 beskrev Malene Kerzel et skatteskøn således: 

Det såkaldte skatteretlige værdiskøn adskiller sig fra det almindelige forvaltningsretlige 

legalitetsskøn derved, at det ikke relaterer sig til en retsregel, men derimod til faktum. 

Værdiskønnet aktualiseres således i situationer, hvor der som følge af bevisnød ikke er 

tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte indkomsten ud fra de foreliggende oplysninger.74 

 

5.2 Domstolenes prøvelse af skøn 

Når Skatteforvaltningen har lavet en skønsmæssig ansættelse, har den skattepligtige mulighed for at 

klage over den skønsmæssige ansættelse, og dette kan føre til en retssag. Tidligere, efter den 

klassiske lære, har domstolene haft en begrænset prøvelsesret, således at de alene har udført en 

legalitetsprøve og vurderet, om forvaltningen har den nødvendige hjemmel til at udføre et skøn. 

Samtidig var man også af den opfattelse, at det er forvaltningens opgave at udøve et skøn og ikke 

domstolenes. Det har primært været rækkevidden af GRDL § 63, som er blevet diskuteret.  

I forvaltningsret, almindelige emner, står således på side 377: 

Når domstolene i medfør af grundlovens § 63 kan påkende ethvert spørgsmål om 

øvrighedsmyndighedens grænser, er den almindelige forståelse heraf, at domstolene kan prøve 

forvaltningens retsanvendelse, men ikke dens skøn.75 

 

Dette har været tilfældet, fordi udøvelse af skøn kræver særlige faglige kundskaber, som 

domstolene i almindelighed ikke er i besiddelse af, og de faglige kundskaber vil være overladt til 

forvaltningen.76 Det kan dog konkluderes, via praksis, at dette ikke er gældende længere, og vi ser, 

at domstolene laver en fuld prøvelse af forvaltningens skøn, både om hjemlen er til stede, og om der 

er substans bag de anlagte skøn. Rækkefølgen er også som beskrevet ovenfor: Først bliver det 

                                                      

73 Artikel i RR.9.2019 Højesteretsdom i Microsoft sagen af Arne Møllin Ottesen og Stine Andersen, jf. ’Forvaltningsret 

– Prøvelse’ Bent Christensen 1994, s. 69 

74 Artikel, Transfer pricing og værdiskøn, Eduardo Vistisen. 

75https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/oevrige-publikationer/2006/marts/notat-af-2-juni-2005-om-

domstolenes-hjemvisning-af-skattesager-til-ligningsmyndighederne 

76 Skatteforvaltningen – Skatteproces – Skattekontrol, Jan Pedersen, S. 266 

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/oevrige-publikationer/2006/marts/notat-af-2-juni-2005-om-domstolenes-hjemvisning-af-skattesager-til-ligningsmyndighederne
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/oevrige-publikationer/2006/marts/notat-af-2-juni-2005-om-domstolenes-hjemvisning-af-skattesager-til-ligningsmyndighederne
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fastlagt, om forvaltningen har hjemmel til at foretage et skøn, hvorefter retten efterprøver selve 

skønnet.  

 

Ved værdiansættelsessager omhandlende f.eks. værdiansættelse af ejendomme vil domstolene ikke 

foretage en selvstændig værdiansættelse, idet de som udgangspunkt ikke har kompetencer til dette. 

Hvis der er indhentet oplysninger fra en neutral sagkyndig, vil domstolene lave en sammenligning 

imellem værdiansættelsen, der er foretaget af Skatteforvaltningen, og den uafhængige vurdering. Er 

der væsentlige forskelle imellem Skatteforvaltningens skøn og den uafhængiges vurdering, vil 

Skatteforvaltningens skøn tilsidesættes.77 

 

Der er som udgangspunkt ikke fastsat lovbestemte krav til bevisbyrde, men iht. RPL § 344 gælder 

et princip om fri bevisbedømmelse, hvorfor det er op til retten at afgøre, hvilke af de fremlagte 

beviser der skal lægges vægt på. Dette betyder, at det ikke altid er forudbestemt, hvornår en part er i 

mål med sin bevisførelse, da det afhænger af den enkelte sag. 

 

Der er et ulovbestemt princip i forvaltningsretten, som siger, at forvaltningen, og herunder også 

Skatteforvaltningen, er underlagt officialprincippet. Officialprincippet indebærer, at forvaltningen 

har en særskilt og uopfordret pligt til at sikre, at skatteansættelser foretages på det korrekte 

grundlag.78 Det modsatte af officialprincippet er dispositionsprincippet, som bliver anvendt af 

domstolene, hvor parterne selv skal sikre, at de nødvendige oplysninger fremskaffes, og hvor 

domstolene kun kan træffe afgørelser ud fra det fremlagte materiale fra parterne i sagen. I disse 

tilfælde har forvaltningen mulighed for at træffe afgørelser på baggrund af information, som den har 

modtaget af andre end kun f.eks. den skattepligtige.  

 

5.3 Bevisbyrde 

I de retssager, som Skatteforvaltningen har været involveret i vedrørende skønsmæssig ansættelse af 

kontrollerede transaktioner, har Skatteforvaltningen haft en forholdsvis tung bevisbyrde i forhold til 

at godtgøre, at kontrollerede transaktioner i en koncern ikke har været på markedsmæssige vilkår. 

Denne bevisbyrde har været meget omdiskuteret, hvor det flere gange er blevet ført frem, at 

                                                      

77 Skatteforvaltningen – Skatteproces – Skattekontrol, Jan Pedersen, S. 268 

78 Skatteforvaltningen – Skatteproces – Skattekontrol, Jan Pedersen, S. 331 
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bevisbyrden har været for tung, og det er også blevet diskuteret, om bevisbyrden skal vendes, 

således at det er de skattepligtige, der har bevisbyrden.  

 

Dette fremgår bl.a. af betænkning nr. 1060 fra 1985, hvor det i et ændringsforslag til den daværende 

SEL § 12 fremgik, at det kunne overvejes at fastsætte regler om omvendt bevisbyrde.  

Dette har vi bl.a. også set ifm. diskussionen om Nestlé, Q8 og andre store selskaber, som historisk 

set ikke genererer overskud i Danmark, men laver store overskud i andre lande og på koncernbasis. 

Her har bl.a. Villy Søvndal foreslået en omvendt bevisbyrde.79 Det er et meget ømtåligt emne, idet 

Danmark også har brug for, at udenlandske virksomheder i Danmark, selvom de måske ikke betaler 

så meget i direkte selskabsskat, skaber arbejdspladser og derved bidrager til statskassen og 

Danmark. En omvendt bevisbyrde kan være med til at skræmme virksomhederne væk fra Danmark, 

og det er ikke ønskeligt for statskassen eller samfundet som helhed. 

 

I høringssvarene til den nuværende skattekontrollov kan vi se, at både FSR og Advokatrådet har 

været bange for, at indførslen af loven var et forsøg på at vende bevisbyrden, og FSR ønskede også, 

at bemærkningerne blev suppleret med en beskrivelse af, at bevisbyrden ikke vender, når 

dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt (samtidighedsprincip). 

 

I kommentarerne henvises der til bemærkningerne i lovforslag L 120 (Folketinget 2004-05, 2. 

samling) og L 84 (Folketinget 1997-98, 1. samling).80 

L 120: Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation, kan skattemyndighederne 

efter den nugældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 5, foretage en skønsmæssig ansættelse, for så vidt 

angår de kontrollerede transaktioner. Derudover kan en manglende opfyldelse af 

dokumentationspligten føre til, at bevisbyrden vender, således at den skattepligtige må bevise, at 

transaktionerne er armslængde. 

 

L 84: Den skattepligtige indkomst kan ændres, såfremt skattemyndigheden er af den opfattelse, at 

de fastsatte priser og vilkår ikke er på armslængdevilkår, eller såfremt dokumentationen ikke er et 

tilstrækkeligt grundlag for priserne. Den enkelte sag skal dog forelægges for den centrale told- og 

                                                      

79 Artikel i politiken d. 29. Marts 2011, “K ser jobflugt ved SF’s jagt på selskaber” 

80 Skatteudvalget 2017-18, L13, Bilag 2. 
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skatteforvaltning til godkendelse, før den skønsmæssige ændring foretages. Såfremt den 

skattepligtige er af den opfattelse, at ændringen er uberettiget, skal den skattepligtige godtgøre, at 

transaktionen var foretaget på armslængdevilkår. Dette betyder, at bevisbyrden alt efter 

omstændighederne kan skifte mellem den skattepligtige og skattemyndighederne. Til syvende og 

sidst er bevisbedømmelsen underlagt domstolenes censur. 

 

Videre fremgår det af høringssvarene til L 84 i 1997-98: Det er korrekt, at bevisbyrdereglerne for 

transaktioner omfattet af lovforslaget principielt ikke skal adskille sig fra andre tilfælde på 

skatterettens område. Der er således ikke tale om indførelse af omvendt bevisbyrde – 

bevisbedømmelsen er til stadighed fri, jf. Retsplejelovens § 344. Der gælder ingen 

forhåndsformodning for, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med 

armslængdevilkåret. På anden side er det klart, at dokumentationsforpligtigelsen og graden af 

opfyldelse påvirker bevisbedømmelsen i de konkrete sager – ellers var der ingen grund til at 

fremsætte lovforslaget. Det understreges, at der netop ikke foreslås omvendt bevisbyrde eller 

særlige strafafgifter, som findes i andre landes regler om transfer-pricing. 

 

Vi kan her se, at bevisbyrden er blevet diskuteret flittigt, både i medierne og hos politikerne. Det 

fremgår klart, at bevisbyrden ligger hos Skatteforvaltningen, hvilket også er i overensstemmelse 

med almindeligt retsprincip og kravet om fri bevisbedømmelse. Skulle en omvendt bevisbyrde blive 

indført, ville dette også betyde, at udgangspunktet for kontrollerede transaktioner er, at de ikke er på 

armslængdevilkår. 

 

Før indførslen af LL § 2 var kravet om armslængdeprincippet beskrevet i SEL § 12, som blev brugt 

som grundlag i retssagerne vedr. oliedommene. Efter at de tabte disse sager, konkluderede Allan 

Jensen og Erna Christensen fra Københavns Skatteforvaltning, at SEL § 12 ikke kan anvendes i 

praksis, idet den stiller meget strenge krav til Skatteforvaltningens bevisbyrde. De foreslår en 

ændring eller afsvækkelse af bevisbyrden, som vil kunne afhjælpe situationen. Formuleringen i LL 

§ 2 er ikke meget anderledes, end formuleringen var i SEL § 12, hvorfor der stadig ligger en tung 

bevisbyrde hos Skatteforvaltningen. 

 

For at afhjælpe situationen er kravene til de skattepligtiges dokumentation steget i de seneste år, for 

at Skatteforvaltningen kan stilles så godt som muligt, når de skal ansætte den skattepligtiges 
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indkomst. Så idet det ikke er lykkedes at vende bevisbyrden, er der løbende arbejdet på, at 

Skatteforvaltningens udgangspunkt til at udføre sit arbejde skal være så godt som muligt. Dette ses 

bl.a. ved de øgede krav til udarbejdelse af oplysninger og dokumentation samt krav om, at 

dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest være færdiggjort ved indsendelse af 

oplysningsskemaet. Herudover foreligger der et lovforslag om, at de skattepligtige skal indsende 

dokumentationen senest 60 dage efter indsendelse af oplysningsskemaet. Dette gennemgås senere i 

opgaven.  

 

5.4 Gennemgang af udvalgte afgørelser 

Vi har ovenfor gennemgået, hvordan diskussionen vedrørende bevisbyrden har været både i 

medierne og i lovgivningen. Vi vil i dette afsnit gennemgå enkelte afgørelser vedrørende transfer 

pricing, hvor vi vil gennemgå udfaldene af afgørelserne og vurdere, om de viser et generelt billede 

af Skatteforvaltningens mulighed for skønsmæssig ansættelse vedrørende transfer pricing. 

 

SKM2018.510.LSR 

Sagen vedrørte nedlukning af en produktion i et dansk selskab ifm. omstruktureringer i koncernen. 

Skatteforvaltningen havde forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med den begrundelse, at der 

imellem uafhængige parter ville være blevet betalt kompensation for nedlukningen, og denne 

omstrukturering var ikke beskrevet i deres transfer pricing-dokumentation.  Skatteforvaltningen 

havde lagt vægt på TP-bekendtgørelsen fra 2006, hvor der stod, at omstruktureringer skulle 

beskrives. Landsskatteretten sagde i sin afgørelse, at TP-bekendtgørelsen kun fandt anvendelse i 

indkomstår efter 2006, og ud over dette havde Skatteforvaltningen ikke bevist, at der var sket 

overdragelse af aktiver, herunder kundeforhold, til andre selskaber i koncernen, som kunne danne 

grundlag for en kompensation, og Skatteforvaltningen tabte derfor sagen.  

 

SKM2018.62.LSR 

Sagen vedrørte et produktionsselskab, som var en del af en international koncern. Selskabet 

producerede produktionsanlæg, som de solgte igennem andre salgsselskaber i koncernen. Selskabet 

havde i flere år opereret med underskud, hvilket Skatteforvaltningen mente, ikke ville være blevet 

accepteret af et uafhængigt foretagende.  
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Samtidig med dette havde selskabet i sin dokumentation ikke udarbejdet en 

sammenlignelighedsanalyse af de kontrollerede transaktioner. Derfor havde Skatteforvaltningen 

anlagt en skattepligtig indkomst skønsmæssigt ved brug af TNMM, hvor de havde taget 

udgangspunkt i 14 lignende selskaber og opgjort, at selskaberne i analysen havde et mark-up på 

deres omkostninger på imellem -0,73 % og 27,31 %, med en median på 6,04 %. Skatteforvaltningen 

havde derfor forhøjet selskabets skattepligtige indkomst, således at indtjeningen svarede til en 

mark-up på 6,04 % af omkostningerne.  

 

LSR fandt først, at Skatteforvaltningen var berettiget til at lave en skønsmæssig forhøjelse af 

selskabets skattepligtige indkomst, som følge af at den indsendte dokumentation havde væsentlige 

mangler, og lagde vægt på, at der ikke var udarbejdet en sammenlignelighedsanalyse, samtidig med 

at de opgjorte metoder i dokumentationen ikke svarede overens med de faktiske transaktioner. 

Dernæst lavede LSR en prøvelse af det pålagde skøn og regulerede medianen til 4,42 % og nedsatte 

derved Skatteforvaltningens skøn, således at det passede med medianen på 4,42 %. 

Vi kan her se, at LSR lavede en fuld prøvelse af den skønsmæssige ansættelse og selv tog stilling 

til, om det anlagde skøn var rimeligt. 

 

SKM2018.511.LSR 

Sagen vedrørte et dansk distributionsselskab, som er en del af en international koncern. Selskabet 

havde genereret underskud i en årrække. Skatteforvaltningen havde forhøjet selskabets indkomst i 

årene 2007-2011, idet de ikke mente, at selskabet fik et kompenserende vederlag fra koncernen, i 

deres serviceydelse som koncernens lokale tilstedeværelse. 

 

LSR var enig i, at selskabets dokumentation ikke var tilstrækkelig til, at Skatteforvaltningen havde 

mulighed for at vurdere, om de anvendte priser og vilkår var i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Dog fandt LSR ikke, at Skatteforvaltningens forhøjelse var i 

overensstemmelse med kravene i TPG, hvorfor forhøjelserne blev nedsat til 0 kr. i 2007-2009. 

 

Forhøjelserne i årene 2010-2011 blev også nedsat, men grundet anonymisering er det ikke oplyst, 

hvad forhøjelserne blev nedsat til. Dog fremgår det, at Skatteforvaltningen fik medhold i, at den 

bonus, som selskabet modtog i årene 2010 og 2011, skulle anses som en skattepligtig indkomst.  
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SKM2020.105.ØLR 

Sagen vedrørte en dansk koncern, hvor Skatteforvaltningen havde forhøjet selskabets skattepligtige 

indkomst for årene 2006-2010. Skatteforvaltningen tabte sagen vedrørende indkomståret 2010, men 

årene 2006-2009 blev sendt til fornyet behandling.  

Sagen vedrørte to danske selskaber, som var sambeskattede, og hvor det ene selskab (selskab A) 

havde status som et salgsselskab. Selskab A købte ca. 75-85 % af deres varer fra koncernforbundne 

selskaber. Selskab A havde ifm. en fusion et væsentlig beløb af goodwill på bøgerne. A havde valgt 

at bruge TNMM til vurdering af de kontrollerede transaktioner og havde fastsat, at deres margin 

skulle være imellem 1,8 % og 5,27 %, med en median på 3,52 %. Ved brug af TNMM 

sammenligner man transaktioner på nettobasis, hvorfor alle ekstraordinære driftsposter skal 

korrigeres ud for at få et brugbart sammenligningsgrundlag.  

 

I selskabets egen opgørelse af marginen ramte de inden for intervallet alle årene, men det skyldtes 

primært, at de tilbageførte afskrivninger på goodwill på 57 mio. kr. om året, idet de ikke så disse 

som en driftsmæssig omkostning. Herudover havde de i 2006 korrigeret for IT-omkostninger, som 

de ikke anså som en del af den almindelige drift.  

 

Denne sag adskiller sig fra de andre sager, som vi har gennemgået, ved at Skatteforvaltningen i 

denne sag ikke havde bemærkninger til den af selskabet anvendte metode eller det fremsendte 

materiale, men var uenig i den måde, som selskabet havde anvendt metoden på, og det resultat, 

selskabet kom frem til, idet skatteforvaltningen vurderede, at afskrivninger på goodwill skulle 

behandles som en almindelig driftsomkostning.  

Skatteforvaltningen havde derfor forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 57 mio. kr. hvert 

år samt 10 millioner kroner ekstra for IT-omkostninger i 2006, med det argument, at disse IT-

omkostninger ikke var ekstraordinære, men et led i den almindelige drift i selskabet. 

 

Selvom ØLR fandt, at Skatteforvaltningen var berettiget til at foretage en korrektion af årene 2006-

2009, blev sagen hjemvist til fornyet behandling, fordi korrektionen af den skattepligtige indkomst 

skal foretages ud fra et individuelt skøn for hvert enkelt år, hvor der tages udgangspunkt i, hvilken 

indtægt selskab A kunne have opnået, hvis der var handlet i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Dette stemmer også overens med princippet om, at en korrektion skal være 

rettet imod en specifik transaktion.  
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Skatteforvaltningen tabte sagen vedrørende indkomståret 2010, idet selskabet i analysen var inden 

for de opsatte intervaller, også når der blev taget højde for udbyttet. Det bemærkes endvidere, at 

LSR gav selskabet medhold i, at de kunne trække omkostningerne ud af grundlaget for 

sammenlignelighedsanalysen. 

 

Skatteforvaltningen havde i sagen korrigeret en fejl i den af selskabet udarbejdede analyse, hvorfor 

der således ikke var væsentlige skønsmæssige elementer involveret i de forhøjelser, som 

Skatteforvaltningen havde lavet. Det kan derfor forekomme bemærkelsesværdigt, at ØLR ikke 

godkendte indkomstforhøjelsen, når de havde givet Skatteforvaltningen medhold i, at der i 

indkomstopgørelsen ikke skulle korrigeres for afskrivninger af goodwill.  

 

SKM2019.136.HR 

Sagen omhandler, hvorvidt Microsoft Danmark var blevet honoreret for sine 

markedsføringsaktiviteter af det irske Microsoft-selskab MIOL. Skatteforvaltningen havde tabt 

sagen i både LSR og ØLR og havde anket dommen til Højesteret.  

Skatteforvaltningen havde to anbringender i sagen:  

1. At transfer pricing-dokumentationen ikke var udarbejdet rettidigt, hvorfor de, jf. den 

daværende SKL § 3b, stk. 8, jf. § 5, stk. 3, var berettigede til at foretage en skønsmæssig 

ansættelse, når dokumentationen ikke forelå ved selvangivelsesfristen 

2. At den indsendte dokumentation var utilstrækkelig til at lave en vurdering af, om 

armslængdeprincippet var overholdt, hvorfor de havde lavet en skønsmæssig ansættelse. 

Skatteforvaltningen havde forhøjet selskabets indkomst med i alt 306 mio. kr. for årene 

2004-2007.81 Skatteforvaltningen tabte sagen 3-2 i Højesteret.  

 

Højesteret konkluderede, at der hverken i ordlyden eller i forarbejderne til de relevante 

bestemmelser var et tilstrækkeligt grundlag til at understøtte Skatteforvaltningens opfattelse af, at 

der kunne laves en skønsmæssig ansættelse, hvis oplysningerne ikke forelå ved 

selvangivelsestidspunktet. Skatteforvaltningen havde fokus på, at informationen ikke forelå på 

selvangivelsestidspunktet, imens Højesteret fokuserede på, at det er ansættelsestidspunktet, der er 

det væsentlige.  

                                                      

81 http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/75-18.pdf 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/75-18.pdf
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Dette er også i overensstemmelse med forarbejderne til den daværende skattekontrollov: 

”Det foreslås, at skattemyndighederne – ligesom efter gældende ret – skal kunne skatteansætte en 

skattepligtig af en skønsmæssigt opgjort skattepligtig indkomst eller formue, hvis den skattepligtige 

ikke har selvangivet indkomsten eller formuen på ansættelsestidspunktet, eller en bogførings- eller 

regnskabspligtig ikke har indgivet årsregnskab på dette tidspunkt.”82(Egen fremhævelse) 

 

Dette stemmer også overens med officialprincippet, hvor Skatteforvaltningen skal forsøge at ramme 

en så korrekt skattepligtig indkomst som muligt, når de skønner, og dermed bruge al den 

dokumentation, de har modtaget på ansættelsestidspunktet. 

 

Det bemærkes, at Højesteret kom frem til et andet resultat vedrørende samtidighedsprincippet, end 

ØLR gjorde. De havde læst forarbejderne således, at dokumentationen skal være foreliggende, 

således at den kan udleveres til Skatteforvaltningen umiddelbart efter indsendelse af 

oplysningsskemaet. Dette er, ifølge forarbejderne, for at sikre, at der ikke kan spekuleres i at vente 

med at udarbejde dokumentationen før i forbindelse med en eventuel klage.  

 

Herudover havde Skatteforvaltningen anbragt, at det indleverede materiale var så mangelfuldt, at 

det kunne sidestilles med manglende dokumentation. Dette var Højesteret uenig i, og flertallet i 

Højesteret mente heller ikke, at Skatteforvaltningen havde godtgjort, at honoreringen ikke var på 

armslængdevilkår. 

Mindretallet mente ikke, at Microsoft Danmark var blevet honoreret efter armslængdeprincippet, 

men mente, at Skatteforvaltningen havde brugt forkerte forudsætninger i deres opgørelse, hvor de 

bl.a. ikke tog højde for markedsføringsomkostninger. De stemte derfor for, at sagen blev hjemvist 

til fornyet behandling.  

 

Skatteforvaltningen udgav d. 12. juli 2019 – som et resultat af Microsoft-dommen – et styresignal, 

hvor de kalder det for en ændring af praksis, at skønsmæssige ansættelser ikke kan foretages, alene 

fordi transfer pricing-dokumentationen ikke forelå på selvangivelsestidspunktet.83 Da dette ifølge 

Skatteforvaltningen er ny praksis, kan de sager blive genoptaget, hvor der er sket en skønsmæssig 

                                                      

82 Folketingstidende 1995-96, tillæg A, lovforslag nr. L 104, s. 2576 

83 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290251&lang=da 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290251&lang=da
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ansættelse med henvisning til, at transfer pricing-dokumentationen ikke forelå på selvangivelses-

tidspunktet.  

 

Vi kan i de ovenstående eksempler se, at der skal ligge en klar bevisnød eller væsentlige mangler i 

den udarbejdede dokumentation, hvis Skatteforvaltningen skal have mulighed for at anlægge en 

anden skattepligtig indkomst. Og foreligger der en klar bevisnød eller væsentlige fejl i det 

udarbejdede materiale, har Skatteforvaltningen stadig en tung bevisbyrde i forhold til at skulle 

godtgøre, præcis hvad den skønsmæssige forhøjelse skal være.  

 

I nedenstående figur er der lavet en oversigt, der viser, hvornår den skattepligtige har bevisbyrden, 

og hvornår Skatteforvaltningen har bevisbyrden. Som vi kan se, begynder det med, at når de 

skattepligtige indsender materiale, skal de opgøre, at de kontrollerede transaktioner er foretaget på 

armslængdevilkår, hvorfor den skattepligtige i princippet har bevisbyrden i første omgang, idet de 

er underlagt dokumentationspligten.  

 

 
Figur 5.4.1 simpel oversigt over bevisbyrden. Egen tilvirkning.  

 

Når den skattepligtige har indleveret materialet, har Skatteforvaltningen bevisbyrden, medmindre 

det indleverede materiale er utilstrækkeligt til at lave en vurdering af, om armslængdeprincippet er 

overholdt og kan sidestilles med, at den skattepligtige ikke har udarbejdet noget materiale. Har den 

skattepligtige indsendt materiale, der kan anvendes til fastlæggelse af de kontrollerede 

transaktioner, ligger bevisbyrden hos SKAT, såfremt de er uenige i denne værdiansættelse. Såfremt 

dokumentationen er så mangelfuld, at den kan sidestilles med ingen dokumentation, kan der 

foretages et værdiskøn, hvorimod der ellers blot er tale om en korrektion. 
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5.5 Bevisnød 

Eduardo Vistisen, højesteretsadvokat, kalder diskussionen vedrørende bevisbyrden for ’kampen om 

bevisbyrden’, hvor det gælder om ikke at have bevisbyrden.84 Det er derfor væsentligt for 

diskussionen at få kortlagt, hvornår Skatteforvaltningen er berettiget til at lave et værdiskøn for at 

se, hvem der har bevisbyrden. Vi har ovenfor beskrevet, at dette både er ved manglende og 

utilstrækkelig dokumentation, men når skatteyderens transfer pricing-dokumentation afviger 

væsentligt fra armslængdeprisen, kan dette sidestilles med en sådan bevisnød.85 Når 

Skatteforvaltningen har ret til at udøve et værdiskøn, er det skatteyderen, der har bevisbyrden. 

 

Vurderingen af, hvornår der er ’nok’ bevisnød til, at Skatteforvaltningen har tilladelse til at lave en 

skønsmæssig ansættelse, er en svær øvelse, og i praksis kan vi også se, at Skatteforvaltningen har 

prøvet disse grænser af for at finde ud af, hvornår de er berettigede til at foretage en skønsmæssig 

ansættelse af kontrollerede transaktioner. Vi kan i praksis se, at flere og flere transfer pricing-sager, 

der bliver afgjort ved domstolene, har forskellige slutresultater, hvilket indikerer, at det ikke blot er 

Skatteforvaltningen, der har svært ved at vurdere, i hvilke situationer de har hjemmel til at lave 

skønsmæssige forhøjelser, men at retten også har en anden forståelse af lovgivningen. Se endvidere 

officialprincippet og proportionalitetsprincippet, som er omtalt i afsnit 5.2. 

 

Dette fremgik også i 2012, hvor skattedirektør Rasmus Bo Andersen udtalte følgende vedrørende de 

mange forhøjelser i året: 

”… Det er ikke sikkert, at alle de sager, vi fører, bliver vundet, men hvis bare halvdelen af dem går 

vores vej, så er vi tilfredse.”86 

Denne udtalelse indikerer, at der ikke altid er et klart svar på, hvornår der er tilstrækkelig bevisnød 

til, at Skatteforvaltningen kan anlægge en skattepligtig indkomst skønsmæssigt. Udtalelsen 

indikerer også, at Skatteforvaltningen selv ikke ved, hvor grænsen er for deres adgang til 

skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner, og at de vil prøve grænserne af.  

De retssager, vi har gennemgået ovenfor, indikerer, at Skatteforvaltningens skønsadgang ikke er så 

bred, som de oprindelig havde antaget.  

                                                      

84 Transfer pricing og værdiskøn, Eduardo Vistisen 

85 Transfer pricing og værdiskøn, Eduardo Vistisen 

86 Artikel, Rekordstort skattesmæk til multinationale selskaber, Tanja Nyrup Madsen.  
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Det kan også være svært for skatteyderne at vurdere, om Skatteforvaltningen har haft hjemmel til at 

foretage et værdiskøn, hvorfor flere virksomheder vælger at forlige sådanne sager.87 

 

Udviklingen i kravene til dokumentationsudarbejdelsen har medført en ensretning af 

dokumentationskravene og vil i teorien medføre, at vurderingen af, hvornår der er tilstrækkelig 

bevisnød til, at Skatteforvaltningen kan anlægge en skattepligtig indkomst skønsmæssigt, fremover 

vil være mindre subjektiv, end den har været. Dette skyldes, at virksomhederne mere eller mindre 

kan bruge TP-bekendtgørelsen som en tjekliste, når de skal udarbejde transfer pricing-

dokumentationen.  

Det vil dog næppe være således i praksis, idet det stadig er en subjektiv vurdering af, hvornår 

Skatteforvaltningen, som første instans, vurderer den indsendte dokumentation som værende 

mangelfuld eller så mangelfuld, at den kan sidestilles med manglende dokumentation. Samtidig er 

der også nogle områder af dokumentationen, der er vigtigere end andre for vurderingen af de 

kontrollerede transaktioner.  

 

F.eks. var der i TP-bekendtgørelsen fra 2006 et krav om, at en koncern skulle vise de seneste tre års 

omsætning og resultat af primær drift for den skattepligtige og de forbundne parter, som den 

skattepligtige havde haft transaktioner med. Hvis en skattepligtig ikke havde sendt denne oversigt 

med, overholdt den skattepligtige ikke kravene til dokumentationen, og i teorien ville dette kunne 

klassificeres som manglende dokumentation. I praksis ville dette dog have haft mindre betydning 

for det samlede billede, og Skatteforvaltningen ville som udgangspunkt have haft mulighed for at 

ansætte en indkomst uden at have en oversigt for de seneste tre år.  

Derimod vil en manglende sammenlignelighedsanalyse, som er en meget central del af 

armslængdetesten, føre til, at transfer pricing-dokumentationen bliver klassificeret som manglende 

dokumentationen, som vi også så i SKM2018.62.LSR, som er gennemgået i 5.4. 

 

5.6 Nyt lovforslag til skattekontrolloven 

I SKL, der blev vedtaget i 2017, med virkning fra 1. januar 2019, blev der indsat et krav om, at 

transfer pricing-dokumentationen skulle udarbejdes løbende og senest færdiggøres ved deadline for 

indsendelse af oplysningsskemaet, som er d. 30. juni, jf. SKL § 39, stk. 3. Hvis dokumentationen 

                                                      

87 Transfer Pricing og værdiskøn, Eduardo Vistisen 
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derfor ikke forelå ved oplysningstidspunktet, mente Skatteforvaltningen, at de havde grundlag for at 

foretage en skønsmæssig ansættelse.  

 

Højesteretsdommen i Microsoft-sagen har dog sået tvivl om disse regler, idet Højesteret har 

stadfæstet, at det er, hvorvidt der foreligger dokumentation på ansættelsestidspunktet og ikke på 

oplysningstidspunktet, der er afgørende for Skatteforvaltningens adgang til skønsmæssige 

ansættelser. Skatteforvaltningen vil fortsat have mulighed for at udstede bøder mv., hvis 

dokumentationen ikke er indsendt rettidigt.  

 

Skatteministeriet fremsatte derfor i efteråret 2019 et nyt lovforslag, L 48 2019/2020, hvor bl.a. 

ændringerne til SKL, vedrørende skønsmæssig adgang, kommer som en direkte følge af Microsoft-

dommen. Dette indikerer, at Skatteministeriet holder sig ajourført med retsafgørelser og løbende 

tilpasser lovgivningen. Hvis lovforslaget godkendes, træder det i kraft pr. 1. juli 2020.88  

 

5.6.1 Skønsmæssig adgang 

I lovforslaget foreslår Skatteministeriet, at transfer pricing-dokumentation skal indgives senest 60 

dage efter indsendelse af oplysningsskemaet for alle virksomheder, som skal udarbejde transfer 

pricing-dokumentation, og at dokumentationen kun kan anses som udarbejdet rettidigt, hvis den er 

indberettet, inden de 60 dage er gået.  

 

I bemærkningerne til lovforslaget står der, at formålet er at tydeliggøre, at der kan foretages en 

skønsmæssig ansættelse i transfer pricing-sager, hvis dokumentationen ikke er udarbejdet og 

indleveret rettidigt, og da der allerede er et krav om, at dokumentation bliver udarbejdet løbende, 

burde dette ikke føre til yderligere byrde for den skattepligtige, da den skattepligtige allerede bør 

have dokumentationen klar. Denne lovændring vil sikre, at der ikke længere er nogen tvivl om, 

hvilket dokumentationsgrundlag der forelå på oplysningstidspunktet.  

 

Dette står altså i kontrast til Højesteretsafgørelsen i Microsoft-sagen, hvor det var 

ansættelsestidspunktet, der var afgørende for, om der var hjemmel til at foretage en ansættelse 

skønsmæssigt, da det ikke var præciseret i lovgivningen. I bemærkningerne skriver 

                                                      

88 https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L48/bilag/16/2142501.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L48/bilag/16/2142501.pdf
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Skatteministeriet: ”Tydeliggørelsen af Skatteforvaltningens mulighed for at foretage en 

skønsmæssig ansættelse skal sikre, at der ikke er tvivl om, hvad der er gældende ret i forhold til 

dette.” De præciserer derfor loven, så der ikke hersker tvivl om, hvorvidt Skatteforvaltningen har 

ret til at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtiges indtægter og omkostninger i de 

tilfælde, hvor den skattepligtige ikke har indleveret materialet 60 dage efter oplysningstidspunktet.  

 

I bemærkningerne står videre: ”Skatteforvaltningen skal dog fortsat ved foretagelsen af ansættelsen 

inddrage det materiale, som er modtaget inden ansættelsen.” Skatteforvaltningen skal derfor 

anvende det materiale, de får tilsendt, så længe dette sker inden ansættelsestidspunktet. Det ændrer 

dog ikke på det faktum, at Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse, eftersom 

dokumentationen ikke forelå på tidspunktet. Dette er til Skatteforvaltningens fordel, da bevisbyrden 

ligger hos den skattepligtige, når Skatteforvaltningen er berettiget til at foretage et værdiskøn.  

 

Eksempelvis kan den skattepligtige efter 60 dages-fristen indsende dokumentation, som 

Skatteforvaltningen vurderer, er af høj nok kvalitet til, at de kan anlægge en skat på baggrund af 

denne, dog med en korrektion. Dette er dog stadig set som et skøn, da dokumentationen er indsendt 

efter de 60 dage, og derfor ligger bevisbyrden hos den skattepligtige.  

  

Vi har gennemgået bevisnøden i afsnit 5.5, hvorfor der henvises hertil for en mere fyldestgørende 

gennemgang af denne.  

 

Et skøn er kun aktuelt i en situation med bevisnød. Har skatteforvaltningen modtaget materiale, som 

de vurderer, er af tilstrækkelig kvalitet, men hvor de er uenige i prisfastsættelsen, vil der kun være 

tale om en korrektion af indkomsten.  

 

5.6.2 Bøder 

Vi gennemgik i afsnit 4.1 Skatteforvaltningens mulighed for at give bøder og sanktioner til 

skattepligtige, som ikke overholdt tidsfristerne for bl.a. oplysningsskemaet, men også såfremt de 

ikke indleverede transfer pricing-dokumentation. Bøden for ikke at aflevere transfer pricing-

dokumentation inden for den fastsatte frist, typisk 60 dage, lød på 250.000 kr., som kunne blive sat 

ned til 125.000 kr., såfremt den skattepligtige efterfølgende indleverede dokumentation af en høj 

nok kvalitet til, at Skatteforvaltningen kunne ansætte skatten. Med den nye skattekontrollov har 
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Skatteforvaltningen derfor ret til at udstede bøder på 250.000 kr. til alle skattepligtige, som ikke har 

indleveret transfer pricing-dokumentation 60 dage efter indsendelse af oplysningsskemaet.  

 

Vi har endvidere i bemærkningerne til det nye forslag set, at Skatteministeriet skriver: ”Det 

foreslås, at hvis en virksomhed med kontrollerede transaktioner omfattet af skattekontrollovens § 39 

ikke indgiver dokumentation for kontrollerede transaktioner rettidigt, jf. forslaget i § 7, nr. 2, skal 

Skatteforvaltningen med henblik på at fremtvinge dokumentationen kunne pålægge virksomheden 

daglige tvangsbøder, på samme måde som det efter gældende ret f.eks. kan ske, hvis en virksomhed, 

som har pligt til at indgive et skattemæssigt årsregnskabet til Skatteforvaltningen, ikke indgiver 

skatteregnskabet sammen med oplysningsskemaet.” 

Derfor kan den skattepligtige ikke blot få en bøde på 250.000 kr., men også modtage yderligere 

daglige tvangsbøder.  

 

Det noteres, at lovgivningen træder i kraft pr. 1. juli 2020, men den er først gældende for 

indkomståret 2020, hvorfor der i 2020 ikke er et krav om at indsende transfer pricing-

dokumentation sammen med oplysningsskemaet, medmindre Skatteforvaltningen specifikt 

efterspørger dette.  

 

5.6.3 Den administrative byrde 

Flere af høringssvarene til lovforslaget går på den administrative byrde, som ændringerne vil 

medføre for virksomhederne, og bemærker at et krav om indsendelse af dokumentation sammen 

med oplysningsskemaet giver en noget kortere frist til fremfindelse af dokumentationen, samtidig 

med at dokumentationskravene inden for de senere år er blevet væsentligt skærpet. 

  

Der vil også være en uoverensstemmelse imellem deadline for indlevering af materiale til de danske 

skattemyndigheder deadline for indlevering til flere udenlandske skattemyndigheder. F.eks. har 

høringssvaret fra Danske Rederier et eksempel på et dansk selskab, der er datterselskab til et 

engelsk selskab; det engelske selskab har en deadline for indberetning af master-filen d. 31. 

december i det efterfølgende år, hvor fristen i Danmark er d. 30. juni. Det er kun moderselskabet i 

en koncern, der er i besiddelse af den nødvendige information til at kunne udarbejde master-filen.  
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5.7 Delkonklusion 

Forvaltningerne i deres helhed er nødt til at træffe afgørelser, og når dette ikke kan gøres inden for 

en præcis beskrivelse af retsfaktum, skal afgørelsen træffes skønsmæssigt. Skatteskøn adskiller sig 

fra andre forvaltningers udøvelse af skøn, idet skatteskøn ikke erstatter den manglende beskrivelse 

af retsfaktum, men erstatter beviset. 

 

Vi kan se, at der har været en udvikling i domstolsprøvelsen af skatteskøn; hvor der tidligere har 

været en prøvelse af, om forvaltningen har haft hjemmel til at udføre skønnet, så bliver der i dag 

lavet en fuld prøvelse af skønnet. Samtidig kan vi se, at Skatteforvaltningen har en ret tung 

bevisbyrde, når det kommer til at bevise, at Skatteforvaltningens skøn er mere rigtigt end den pris, 

som den skattepligtige har anvendt. Dette er også afspejlet i de domme, der er gennemgået. Det 

ligger klart, at der skal foreligge en reel bevisnød, før Skatteforvaltningen kan ansætte en indkomst 

skønsmæssigt. 

 

Hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, vil det medføre bedre arbejdsbetingelser for 

Skatteforvaltningen, da de skattepligtige, der skal udarbejde dokumentation for kontrollerede 

transaktioner, er forpligtede til at fremsende dokumentationen for disse transaktioner senest 60 dage 

efter indsendelse af deres oplysningsskema. 

 

Derudover kan Skatteforvaltningens skønsadgang blive nemmere at opnå, da de vil kunne foretage 

skøn, i tilfælde af at dokumentationen ikke foreligger inden for tidsfristen. Dette gælder, uanset om 

der efter tidsfristen er indsendt dokumentation – der vil stadigvæk være tale om et skøn, hvorved 

bevisbyrden vil ligge hos den skattepligtige, som skal påvise, at armslængdeprincippet er overholdt, 

såfremt den skattepligtige vil anfægte ansættelsen. 
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6. Konklusion 

Formålet med dette afgangsprojekt har været at belyse de danske krav til udarbejdelse af transfer 

pricing-dokumentation samt Skatteforvaltningens mulighed for at foretage skønsmæssige 

ansættelser af kontrollerede transaktioner.  

 

Transfer pricing er det overordnede begreb for prisfastsættelsen af varer og ydelser i koncerninterne 

transaktioner. Der er et krav om, at disse handler skal foretages på markedsvilkår, hvilket er det, der 

benævnes ”armslængdevilkår”, da disse transaktioner skal foretages, som var de koncernforbundne 

selskaber på armslængde af hinanden. Armslængdeprincippet udspringer af OECD’s 

modeloverenskomst og er stadfæstet i dansk lovgivning, jf. LL § 2.  

 

Der er fastsat en række krav til, hvordan disse kontrollerede transaktioner skal dokumenteres, 

således at skattemyndighederne i de enkelte lande er i stand til at ansætte skatten korrekt. Kravene 

til udarbejdelse af dokumentation er steget kraftigt siden midten af 90’erne, hvor det første udkast af 

TPG blev offentliggjort. Dansk lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med TPG.  

 

Antallet af kontrollerede transaktioner, der krydser landegrænserne, er steget meget siden 90’erne, 

hvilket har medført væsentligt større krav til den dokumentation, som virksomhederne skal sende til 

Skatteforvaltningen, således at Skatteforvaltningen kan vurdere, hvorvidt disse transaktioner 

foretages på armslængdevilkår.  

 

En vigtig del af de danske krav til dokumentationen er sammenlignelighedsanalysen, 

armslængdetesten, hvor den skattepligtige bl.a. skal sammenligne den kontrollerede transaktion 

med en referencetransaktion på en række parametre. Efter TPG 2017 er der sat mere fokus på selve 

transaktionen og de risici, der er forbundet med transaktionen, hvor der tidligere var mere fokus på 

de kontraktlige vilkår for transaktionen. 

 

Er armslængdeprincippet ikke overholdt, har Skatteforvaltningen mulighed for at foretage en 

korrektion til den skattepligtige indkomst, således at den foretages på armslængdevilkår. Har den 

skattepligtige ikke indleveret tilstrækkeligt materiale, har Skatteforvaltningen mulighed for at 

foretage korrektionen skønsmæssigt. Dette kan de Skatteforvaltningen dog kun gøre, hvis der er reel 

bevisnød.  
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Udviklingen i dokumentationskravene har givet Skatteforvaltningen bedre arbejdsbetingelser, når 

de i deres kontrolarbejde skal vurdere, om armslængdeprincippet er overholdt. Hvis 

virksomhederne lever op til dokumentationskravene, vil der næppe være behov for at foretage en 

korrektion. Men hvis virksomhederne på den anden side ikke lever op til dokumentationskravene, 

har Skatteforvaltningen mulighed for at foretage korrektioner eller endda skønsmæssige ansættelser.  

 

Når Skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig forhøjelse, bliver den ofte anfægtet af den 

skattepligtige, og dette ender ofte i retssager. Vi har set, at Skatteforvaltningen har haft en svær 

opgave i at bevise, at armslængdeprincippet ikke er blevet overholdt. I 80’erne og 90’erne var dette, 

fordi domstolene ikke mente, at de i SEL § 12 og SL §§ 4-6 havde hjemmel til at foretage 

skønsmæssige ansættelser. LL § 2 og SKL § 3b blev indført i 1998 for at give Skatteforvaltningen 

bedre muligheder for at foretage skønsmæssige ansættelser. Der er igennem årene foretaget 

yderligere ændringer af lovgivningen, men det har dog stadig vist sig at være en udfordring for 

Skatteforvaltningen at få adgang til skønsmæssige ansættelser.  

 

Vi har bl.a. gennemgået afgørelsen af Microsoft-sagen, hvor Skatteforvaltningen mente, at der ikke 

var handlet på armslængdevilkår, og at der ikke forelå dokumentation for de kontrollerede 

transaktioner på selvangivelsestidspunktet, hvorfor de derfor kunne ansætte indkomsten 

skønsmæssigt og således ikke blot skulle foretage en korrektion. Det er i Skatteforvaltningens 

interesse at kunne foretage en skønsmæssig ansættelse og ikke blot en korrektion, da det i det 

førstnævnte tilfælde er den skattepligtige, der har bevisbyrden, hvor det i det sidstnævnte tilfælde er 

Skatteforvaltningen.  

 

Højesteret fastslog dog, at det er, hvorvidt der foreligger dokumentation ved ansættelsestidspunktet 

– og ikke ved oplysningstidspunktet – der afgør, hvorvidt der kan foretages en skønsmæssig 

ansættelse.  

 

Med ændringerne til SKL i lovforslaget L 48 2019/2020, som vedrører ændringer til 

Skatteforvaltningens skønsadgang, har Skatteministeriet haft Højesterets afgørelse fra Microsoft-

sagen i mente. De gør i forslaget klart, at såfremt dokumentationen ikke indsendes, 60 dage efter at 

oplysningsskemaet er indsendt, har Skatteforvaltningen ret til at lave en skønsmæssig ansættelse af 

den skattepligtige indkomst. Dette gælder uanset om den Skattepligtige indsender fyldestgørende 
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dokumentation for de kontrollerede transaktioner efterfølgende: Der er stadig tale om en 

skønsmæssig ansættelse, hvorfor bevisbyrden ligger hos den skattepligtige, såfremt den 

skattepligtige ønsker at anfægte Skatteforvaltningens indkomstregulering i domstolene.   
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