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Abstract 
This thesis examines the rules for transfer pricing (TP) of intangibles and analyses the expected impact of OECD’s 

Pillar One (Pillar 1) on the remuneration of intangibles in Danish multinational corporations. Using an integrated 

legal and economic analysis, it first examines the current rules and challenges in using the arm’s length principle, 

then the aim and impact of Pillar 1 on the remuneration of intangibles.  

The aim of Pillar one is to solve the tax challenges arising from the digital economy. This thesis concludes that Pillar 

1 does not change the rules for treatment of related party transactions with intangibles in general. It does however 

change the use of the arm’s length principle with formula allocation of profits to market jurisdictions and a fixed 

profit level for baseline distribution and marketing activities. A case study developed for this purpose illustrates the 

remuneration of intangibles under the current use of the arm’s length principle and the changes in the remuneration 

when implementing Pillar 1. 

This thesis finds that the current rules are based on the legal and financial ownership of the intangible regarding 

contribution, control and the assumption of risk related to the DEMPE-functions. The arm’s length price is 

determined by a 6-step analysis where both parties’ realistic alternatives must be considered. In order to avoid the 

tax authorities’ use of ex post results for hard-to-value-intangibles, measures such as milestone payments or price 

adjustment clauses can be used actively by the Danish multinational corporations. Furthermore, the thesis presents 

a method of identifying all relevant intangibles and related transactions within a corporation, that address the 

challenges and is in accordance with the arm’s length principle. 

Pillar 1 has a dual aim: The taxation of businesses with automated digital services and consumer faced business 

activities, through an Amount A, and the simplification of the TP-rules in relation to baseline distribution and 

marketing activities, through Amounts B and C. 

Amount A creates a new taxation right where a portion of the deemed residual profit is distributed to the market 

jurisdictions. This is not in line with the arm’s length principle as it targets revenue from unrelated parties. Amount 

A will decrease the residual profit and the remuneration of intangibles. The expected impact of Amount A on the 

remuneration of intangibles is largely dependent on whether calculations will be based on separate business lines 

or on the consolidated corporation; whether or not deficits in one business line can be subtracted from the residual 

profit of another. The analysis shows that 10 Danish corporations are expected to be within the scope of Amount A. 

Amount B sets a fixed remuneration of baseline distribution and marketing activities. This will impact the 

remuneration of intangibles as it changes the level of routine profit to be allocated. The difference between fixed 

and current profit levels will determine the impact. The case study illustrates that Amount B has the potential to 

account for the largest impact from Pillar 1 on the remuneration of intangibles. The purpose of Amount C is to 

remunerate all non-baseline distribution and marketing activities, following the general use of the arm’s length 

principles for TP with intangibles. The case study, however, shows that if the change in definitions from routine to 

baseline activities affects the remuneration of an activity, the introduction of Amount C can have an impact on 

routine profits. 

The work on Pillar 1 is ongoing and the final form is yet to be decided upon by the OECD membership countries.  
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Forkortelser og definitioner 
 

Forkortelse: Forklaring 

AL Afskrivningsloven 

APA Advance Pricing Arrangement 

BEPS Base Erosion Profit Shifting 

CCA Omkostningsdelings-arrangementer (Cost Contribution Arrangement) 

CUP Sammenlignelig ikke-kontrolleret pris metoden 

CUT Sammenlignelig ikke-kontrolleret transaktion 

DEMPE Udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse 

EBIT Resultat før finansielle poster og før skat 

EBT Resultat før skat 

F&U Forskning og udvikling 

IA Immaterielle aktiver og rettigheder i immaterielle aktiver 

LL Ligningsloven 

NSF Nøglesuccesfaktorer  

OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development  

Pillar 1 OECD’s Unified Approach Pillar 1  

PLI Indikator for profitniveau f.eks. omsætning eller omkostninger 

PoW Program of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising 

from the Digitalisation of the Economy  

RPM Resale Price Method 

SL Statsskatteloven 

TNMM Transactional Net Margin Metoden 

TP Transfer Pricing 

TPG Transfer pricing Guidelines 2017 
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1. Indledning 

Den digitale udvikling har muliggjort nye forretningsmodeller, der grundlæggende ændrer den måde 

multinationale koncerner tilgår markeder og kunder, da fysisk tilstedeværelse ikke længere er en 

forudsætning for væsentlig økonomisk og markedsmæssig tilstedeværelse. Dermed er der sket en 

forskydning i den globale indkomstfordeling i forhold til den tiltænkte internationale beskatningsret i 

OECD’s Modeloverenskomst. 

Flere lande i Europa f.eks. Frankrig og Storbritannien har som følge af den digitaliserede økonomi allerede 

implementeret deres egne skattelovgivninger for beskatning af koncerner med digitale 

forretningsmodeller. Dertil kommer, at endnu flere lande enten er i gang med at implementere ny 

lovgivning på området eller overvejer at gøre det.1 

Den nuværende situation med forskellige skatteregler for digitale forretningsmodeller medfører en øget 

administrativ byrde for de multinationale koncerner. De skal kunne imødekomme de mange forskellige 

lovgivninger og risikoen for dobbeltbeskatning øges, hvilket skaber en generel usikkerhed på området 

grundet forskellige skattesatser og skattegrundlag. 

Det er derfor vigtigt for både de multinationale koncerner og de nationale skattemyndigheder, at der 

hurtigst muligt findes en konsensusløsning til beskatning af digitale forretningsmodeller. 

OECD har derfor startet arbejdet på at designe én ny beskatningsret og profitallokering mellem landene, 

der skal indfange netop de digitale forretningsmodeller under det, der kaldes Pillar One (Pillar 1).2 

Formålet med OECD’s arbejde med Pillar 1 er at skabe en konsensusbaseret løsning på de skattemæssige 

udfordringerne, som digitaliseringen af den globale økonomi har medført. Formålet er derfor 

grundlæggende det samme som grundlaget for OECD Modeloverenskomst og handler om at fremme 

samhandel og minimere hindringer for samhandel. 

De digitale forretningsmodeller anvender i høj grad immaterielle aktiver (IA), hvilket har været et særligt 

fokuspunkt i OECD’s BEPS projekt3 Action 8, som et af de udfordrende områder inden for transfer pricing 

(TP). Immaterielle aktiver er vanskeligt at værdiansætte, nemt at flytte mellem forskellige 

koncernselskaber og omhandler væsentlige værdier og beløbsmæssige transaktioner. 

BEPS Action 8 medførte væsentlige og komplekse ændringer i anvendelsen af armslængdeprincippet for 

immaterielle aktiver i det nuværende kapitel 6 i OECD Transfer pricing Guidelines 2017 (TPG). Ved 

armslængdeprincippet forstås, at transaktioner mellem afhængige selskaber skal anvende priser og vilkår, 

 
1 Asen, E. (2020), vedlagt som Bilag 2 
2 OECD (2019b) 
3 OECD (u.d.). About BEPS, vedlagt som bilag 3 
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som er i overensstemmelse med, hvad uafhængige selskaber ville have anvendt. Ændringerne i TPG 

kapitel 6 blev indarbejdet i dansk ret gældende fra indkomstår påbegyndt 1. januar 2016 eller senere.4 

I TP-sager er der en ekstraordinær frist, hvor varsling af skatteansættelsen skal ske inden 1. maj i det sjette 

år efter indkomstårets udløb.5 De danske skattemyndigheder har derfor mulighed for at varsle én 

ekstraordinær skatteansættelse af indkomståret 2016 frem til 1. maj 2022. Koncernledelserne i de danske 

multinationale koncerner skal således være opmærksomme på koncernens implementering af de 

ændrede regler for koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver i forhold til bagudrettet 

risikovurdering af koncernens TP-setup og fremadrettet til compliance formål og risikostyring. 

Særligt set i lyset af Covid-19 bliver det endnu mere relevant at gennemgå koncernens TP-setup for 

immaterielle aktiver, da markederne og forbrugermønstre er blevet fundamentalt ændret, og 

materialiserer væsentlige markedsrisici og tab eller betydelige gevinster, der ikke var forventet. De 

ændrede forudsætninger for forretningsaktiviteterne sætter derfor yderligere fokus på koncernens 

immaterielle aktiver med risiko for fremtidige indkomstjusteringer.  

1.1. Formål 

Afhandlingens formål er at vise, hvordan koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver 

behandles efter nuværende TP-regler, og hvordan OECD’s konsensuslønning til beskatning af koncerner 

med digitale forretningsmodeller påvirker behandlingen af immaterielle aktiver og indkomstfordelingen i 

koncernen. 

Afhandlingen skal derfor identificere udfordringer samt løsninger for anvendelse af 

armslængdeprincippet ved koncerninterne transaktioner, hvor der anvendes eller overføres immaterielle 

aktiver for at hjælpe koncernledelserne i de danske multinationale koncerner med at revidere deres TP-

setup. 

Dertil skal den redegøre for de nye beskatningsregler for koncerner med digitale og forbrugervendte 

forretningsmodeller og vise, hvordan reglerne vil påvirke indkomstfordelingen i koncernen med fokus på 

koncernens immaterielle aktiver. 

Afhandlingen vil dertil illustrere ændringerne i indkomstfordeling og aflønningen af de immaterielle 

aktiver ved hjælp af en egenkonstrueret case, der tager udgangspunkt i én konkret multinational koncern 

med dansk moderselskab. 

 

  

 
4 TP-dokumentationsbekendtgørelsen (2016) § 8, stk. 1 (Historisk) 
5 Skatteforvaltningsloven (2018) § 26, stk. 1 og stk. 5 
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1.2. Problemformulering  

Ud fra ovenstående problemstilling og formål bliver det derfor relevant at undersøge følgende: 

Hvordan behandles transfer pricing af immaterielle aktiver ifølge OECD Transfer Pricing Guidelines 

og de danske regler, og hvilken påvirkning har OECD’s Pillar 1 på indkomstfordeling til immaterielle 

aktiver for multinationale danske koncerner? 

1.2.1. Undersøgelsesspørgsmål 

For at svare på ovenstående hovedproblem vil vi undersøge og besvare følgende undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad er det retslige grundlag for koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver, og 

hvordan defineres immaterielle aktiver efter OECD’s Transfer Pricing Guidelines og dansk ret? 

 

2. Hvordan anvendes armslængdeprincippet på koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver, og hvilke udfordringer er der ved anvendelsen af armslængdeprincippet? 

 

3. Hvordan identificeres de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver, og hvordan 

kan koncernen imødekomme udfordringer i forbindelse med identifikationen af 

transaktionerne? 

 

4. Hvilke danske multinationale koncerner forventes at blive omfattet af OECD’s Pillar 1, og 

hvordan adskiller de nye beskatningsregler sig fra de nuværende regler i OECD’s Transfer Pricing 

Guidelines? 

 

5. Hvordan påvirker OECD’s Pillar 1 i praksis indkomstfordeling til de immaterielle aktiver i en 

dansk koncern i forhold til anvendelsen af armslængdeprincippet efter OECD Transfer Pricing 

Guidelines? 

 

1.3. Afgrænsning 

Denne afhandling afgrænses ud fra dens formål og problemformulering til at analysere de gældende 

regler for koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver ud fra TPG og danske regler i forhold til 

udfordringer som koncernledelsen skal være opmærksomme på. Fokus vil være på identifikationen af de 

koncerninterne transaktioner, hvor koncernen anvender immaterielle aktiver eller overfører immaterielle 
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aktiver mellem koncernselskaber. Dertil afgrænses afhandlingen til en analyse af konsekvenserne som 

følger af Pillar 1 på behandlingen af de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver og 

indkomstfordeling i de multinationale danske koncerner. 

Målgruppen for afhandlingen er ledelserne i de danske multinationale koncerner, hvorfor afhandlingen 

afgrænses fra at behandle konsekvenser for øvrige interessenter, som vil blive påvirket af Pillar 1 som 

f.eks. de nationaløkonomiske interessenter, skattemyndigheder m.m.  

Afhandlingen afgrænses i analyserne af de gældende regler for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver til TPG og danske regler med fokus på TPG kapitel 1-3 og 6, OECD 

Modeloverenskomst art. 7 og 9, Afskrivningsloven (AL) § 40, Ligningsloven (LL) § 2, Statsskatteloven (SL) 

§ 4 samt skattestyrelses tolkning heraf ved den juridiske vejledning 2020-1. 

Afhandlingen afgrænses fra at gennemgå TP-metoderne, idet det forudsættes at koncernledelserne har 

kendskab til disse.  

Dertil afgrænses afhandlingen fra en analyse af TP-dokumentation efter TPG kapitel 5 og 

Skattekontrolloven kapitel 4, da Pillar 1 ikke ændrer grundlæggende på oplysnings- og 

dokumentationsreglerne for de multinationale danske koncerner. 

Afhandlingen fokus er på anvendelse af armslængdeprincippet og indkomstfordelingen fra de 

immaterielle aktiver i koncernen og afgrænses derfor fra spørgsmål om afskrivningsregler, beskatning af 

gevinster m.m. 

I forhold til de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver, kan der være udfordringer med 

værdiansættelsen. Denne afhandling afgrænses fra at analysere disse udfordringer samt at foretage 

beregninger af værdiansættelse af de immaterielle aktiver, da dette ville være en afhandling i sig selv, og 

værdiansættelsen ikke ændrer behandlingen af de koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver eller principperne for indkomstfordeling. Der afgrænset yderligere fra problemstillinger omkring 

indkomstopgørelsen for faste driftssteder. Herudover afgrænses afhandlingen i sigte og omfang også fra 

at behandle problemstillinger i forbindelse med skattemyndighedernes anerkendelse af de 

koncerninterne transaktioner og overførsler af de immaterielle aktiver ved f.eks. funktionsudflytning, 

omstruktureringer samt aflønning af omkostningsdelings-arrangementer (CCA).  

Ligeledes afgrænses afhandlingen i forhold til dens sigte på indkomstfordelingen fra de immaterielle 

aktiver i de multinationale danske koncerner fra at undersøge indkomstfordelingen landende imellem, da 

OECD udkommer med konsekvensberegninger på nationalt niveau. Dertil afgrænses også fra behandling 

af beskatningsspørgsmål som følge af Pillar 1 herunder, hvem der hæfter for nye beskatningsrettigheder, 

hvor der ikke er fysisk tilstedeværelse, dobbeltbeskatnings- og lempelsesproblematikker. Yderligere 

afgrænses også fra at behandle anden del i OECD’s arbejdsprogram om den digitale økonomi, kaldet Pillar 
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2, som omhandler tilbageførsel af beskatningsrettigheder, hvor andre lande ikke har udnyttet deres 

beskatningsret og derved sikre en international minimumsbeskatning. 

Afhandlingens fokus er på den koncernmæssige behandling af koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver og afgrænses fra civil- og selskabsretslige forhold vedrørende 

kontrolbestemmelserne i forhold til koncernforbundne selskaber i LL § 2 og ligeledes fra told- og 

momsforhold. 

Afhandlingen indeholder en egenkonstrueret case ud fra en dansk koncern, hvor teori og analyser 

anvendes i praksis og illustreres i casen. Anvendelsen af den konkrete koncern gør, at der afgrænses fra 

andre koncernstrukturer, TP-setup, geografiske opdelinger og ejerskab til koncernens immaterielle 

aktiver. 

Afhandlingens analyser er afgrænset til gældende ret og afgrænses fra retsetiske og retspolitiske analyser 

og diskussioner, dvs. afhandlingen forholder sig ikke til de lege ferenda eller retskritik med henblik på, 

hvad ret bør være.6 

Dertil afgrænses afhandlingens empiriske grundlag til den 4. maj 2020, hvorefter der ikke er medtaget 

yderligere empiri i overvejelserne vedrørende afhandlingens tilblivelse. 

1.4.  Metode 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for afhandlingens metode, herunder den videnskabsteoretiske tilgang, 

anvendelsen af teori og empiri samt dataindsamling og kildekritik. Afslutningsvis gennemgås 

afhandlingens undersøgelsesdesign og struktur. 

1.4.1. Videnskabsteoretiske tilgang samt teoretisk og empirisk grundlag 

Afhandlingen er ud fra dens formål og problemformulering en kombination af en juridisk og økonomisk 

undersøgelse af samfundsvidenskabelig karakter, hvor vi anvender en integreret analyse ved hjælp af 

retsdogmatisk fortolkning samt retsøkonomisk analyse til at systematisere, fortolke og beskrive 

anvendelsen af armslængdeprincippet ved koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver i 

multinationale danske koncerner og påvirkningerne på indkomstfordelingen fra Pillar 1.7 

Samspillet mellem den retsdogmatiske fortolkning og retsøkonomien betyder, at afhandlingens formål er 

at udsøge gældende ret, de lege lata og adskille ret og moral. I undersøgelsen af gældende ret opstilles 

prognoseudsagn, der kan efterprøves ved f.eks. senere domsafgørelser.8 

 
6 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 333 
7 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 29-30, 43-44 og 430 
8 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 367 
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Retsøkonomien bidrager i denne sammenhæng med en økonomisk analyseramme, der konkret og 

praktisk illustrerer afhandlingens analyser af gældende regler for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver og implementeringen af Pillar 1. Retsøkonomien bygger på neo-klassiske teorier og 

modeller, hvor fokus er retten i stedet for markedet.9 

Med den retsdogmatiske fortolkning følger også den Europæiske realistiske retspositivisme som rets-

teoretisk fundament, hvor retsvidenskaben bliver anskuet ud fra en monistisk synsvinkel, dvs. under et 

stort system, hvor EU-retten har forrang for national ret og skaber et udgangspunkt til at sikre et 

gyldighedskriterium.10  

Det følger af den retsdogmatiske metode, at retskilder m.m. danner afhandlingens grundlæggende 

empiri. Afhandlingens empiriske udgangspunkt er således gældende retskilder for transfer pricing af 

immaterielle aktiver, herunder OECD Modeloverenskomst, TPG samt rapporter og andre materialer 

publiceret af OECD. Dertil national lovgivning som SL, LL, AL med tilhørende forarbejder, domme, den 

juridiske vejledning, artikler og relevante lærebøger. 

Ud fra afhandlingen formål og problemformulering ses TPG og den juridiske vejledning som de 

væsentligste kilder til at fortolke gældende ret, idet TPG danner grundlaget for fortolkning og anvendelse 

af armslængdeprincippet, og den juridiske vejledning repræsenterer Skattestyrelsens tolkning af TPG. 

Data fra ovenstående kilder anses for at opfylde kravene til validitet og reliabilitet, da de indgår i de 

juridiske retskilder. Det skal dog understreges, at den juridiske vejledning er Skattestyrelsens fortolkning 

af gældende ret, og skatteyder eller domstolene ikke er bundet heraf. 

Dertil indgår empiri i form af materiale udgivet af OECD om Pillar 1, officielle kommentarer fra de 

deltagende OECD-lande og artikler m.m. fra internationale interessenter og rådgivere vedrørende Pillar 

1. Data fra OECD anses også for at opfylde kravene til validitet og reliabilitet, hvor andre kilder er blevet 

vurderet i forhold til at data skal være tilstrækkelige, gyldige og relevante. 

Til virksomheds-casen, som er konstrueret ud fra én konkret multinational koncern med dansk 

moderselskab, anvendes regnskabsdata fra offentliggjorte regnskaber, artikler om koncernen, 

pressemeddelelser fra koncernen og oplysninger på koncernens hjemmeside m.m. De offentliggjorte 

regnskaber og pressemeddelelser anses også for at opfylde kravene til validitet og reliabilitet, da de er 

revideret af eksterne parter og fungerer som børsmeddelelser, mens øvrige data er blevet vurderet i 

forhold til tilstrækkelige, gyldige og relevante data til at konstruere casen ud fra. 

 
9 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 431 
10 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 489 
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Den anvendte empiri er således eksisterende sekundære data i form af kvalitative data fra de beskrevne 

retskilder og koncernbeskrivelser i beretninger, på hjemmesider og artikler m.v., samt kvantitative data i 

form af regnskabstal fra offentliggjorte regnskaber og andre opgørelser i artikler m.v.11 

1.4.2. Undersøgelsesdesign og struktur 

I det følgende afsnit vil vi beskrive afhandlingens struktur og undersøgelsesdesign med det formål at give 

et overblik over de enkelte kapitalers indhold og formål. Afhandlingens struktur er illustreret i 

nedenstående figur 1.1 og gennemgås efterfølgende. 

Figur 1.1 - Afhandlingens struktur og indhold 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Afhandlingens er struktureret i 8 kapitler, hvor kapitel 1 danner den indledende del og sætter derved 

rammen for afhandlingens emne og undersøgelse. De efterfølgende kapitler 2-6 har til formål at besvare 

afhandlingens 5 undersøgelsesspørgsmål og derigennem svare på den overordnede problemformulering. 

Kapitel 7 indeholder afhandlingens samlede konklusion og kapitel 8 perspektiverer afhandlingen. 

 
11 Andersen (2014) s. 135-149 
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Kapitel 2-4 har til formål at analysere det retslige grundlag for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver og redegøre for anvendelsen af armslængdeprincippet og udfordringer ved 

anvendelse efter gældende regler. 

Kapitel 2 har til formål at redegøre for det retslige grundlag for de koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver og definere immaterielle aktiver ved en analyse af TPG og dansk ret. Kapitlet 

fastlægger derved det retslige grundlag for afhandlingens øvrige kapitler i forhold til behandlingen af 

koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver for multinationale danske koncerner. 

Kapitel 3 skal redegøre for de gældende regler for anvendelse af armslængdeprincippet på koncerninterne 

transaktioner med immaterielle aktiver samt de udfordringer, der kan opstå ved anvendelse af 

armslængdeprincippet i forbindelse med koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver. 

Kapitel 4 illustrerer, hvordan en koncern praktisk kan identificere de koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver gennem en egenudviklet identifikationsproces, der imødekommer de udfordringer 

koncernen kan have med at identificere og dokumentere koncernens immaterielle aktiver og de 

koncerninterne transaktioner, de indgår i. 

Kapitel 5 og 6 har til formål at redegøre for de nye beskatningsregler i Pillar 1, hvilke multinationale 

koncerner der forventes at blive omfattet af reglerne i Pillar 1, og hvordan de nye regler påvirker 

indkomstfordeling fra de immaterielle aktiver i en koncern.  

Kapitel 5 skal redegøre for OECD’s formål samt indholdet af de nye beskatningsregler i Pillar 1. Dertil skal 

kapitlet kortlægge, hvilke danske multinationale koncerner, der forventes at blive omfattet af Pillar 1, 

samt hvordan Pillar 1 påvirker indkomstfordelingen fra immaterielle aktiver i koncernerne. Herunder også 

hvordan de nye beskatningsregler adskiller sig i forhold til armslængdeprincippet i TPG. 

I kapitel 6 vil vi ud fra en virkelighedsnær egenkonstrueret case på baggrund af én konkret multinational 

koncern med dansk moderselskab illustrere påvirkningerne fra Pillar 1 på indkomstfordeling af 

immaterielle aktiver. 

Afhandlingen afsluttes med kapitel 7, hvor problemformuleringen besvares ved en sammenfatning af 

afhandlingens delkonklusioner fra kapitel 2-6. 

I kapitel 8 perspektiveres afhandlingen ud fra, status i arbejdet med PIllar 1 og sandsynligheden for at 

Pillar 1 bliver vedtaget og implementeret. Herunder USA’s forslag om et safe harbor regime og ændringer 

i tidsplanen grundet Covid-19. 
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2. Det retslige grundlag for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver 

Kapitel 2 har til formål at besvare problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål 1, og vi vil derfor 

redegøre for det retslige grundlag for behandlingen af koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver samt analysere definitionen af immaterielle aktiver ifølge TPG og dansk ret. 

Indledningsvis introducer vi kort BEPS Action 8 som baggrund for kapitel 6 i TPG. Derefter analyseres det 

retslige grundlag for koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver ifølge OECD 

Modeloverenskomst og dansk ret. Kapitlet afsluttes med en definition af immaterielle aktiver ud fra en 

analyse af TPG kapitel 6 og dansk ret. 

Formålet er at fastlægge det retslige grundlag samt afgrænse de immaterielle aktiver for afhandlingens 

efterfølgende analyser. 

2.1.  BEPS Action 8 og OECD TPG kapitel 6 

OECD og G20 landene tog i 2013 sammen med mere end 135 lande og jurisdiktioner en fælles beslutning 

om at udvikle en handlingsplan med det formål at løse et globalt problem; koncerner planlægger 

skattestrategier, der udnytter huller i skattereglerne og uoverensstemmelser i reglerne på tværs af 

landene for på den måde at undgå at betale selskabsskat.12 

Hensigten med BEPS-projektet var dermed at etablere en moderne international skatteramme, som skulle 

sikre, at overskud i koncerner beskattes der, hvor de økonomiske aktiviteter og værdiskabelsen 

forekommer samt øge den skattemæssige sikkerhed ved at standardisere internationale skatteregler og 

reducere tvister om anvendelsen af reglerne. 

Action 8-10 og 13-14 knytter sig til transfer pricing, hvor Action 8 specifikt omhandler immaterielle aktiver. 

Formålet for Action 8 var at undgå BEPS-situationer, hvor koncerner overførte immaterielle aktiver til et 

andet koncernselskab til priser og vilkår, der ikke ville være anvendt mellem uafhængige selskaber på det 

frie marked.13 

Resultatet af BEPS Action 8 var, at OECD i 2017 præciserede TPG kapitel 6, hvilket indebar, at der blev 

vedtaget en klar og bred definition af de immaterielle aktiver. Ligeledes skiftede fokus fra den juridiske 

ejer i anvendelsen af armslængdeprincippet for koncerninterne transaktioner, hvori der indgår 

immaterielle aktiver til de enkelte koncernselskabers bidrag til værdiskabelsen. 

 

 
12 OECD (u.d.). About BEPS 
13 OECD (u.d.). About BEPS 
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2.2. Det retslige grundlag for armslængdeprincippet 

Når koncerner foretager koncerninterne transaktioner, skal disse foretages ud fra et armslængdeprincip. 

Dette gælder også de koncerninterne transaktioner, hvori der indgår immaterielle aktiver. 

Armslængdeprincippet er internationalt anerkendt og findes i artikel 9 og 7 i OECD Modeloverenskomst. 

Ifølge armslængdeprincippet skal koncerner, der foretager kommercielle eller økonomiske transaktioner 

mellem koncernselskaberne, anvende priser og vilkår, som havde koncernselskaberne været uafhængige 

af hinanden. 

OECD Modeloverenskomst artikel 9, sek. 1 har følgende ordlyd vedrørende koncerninterne transaktioner:  

“…[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 which 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 samme gælder for faste driftssteder, jf. OECD Modeloverenskomst artikel 7, sek. 2:  

“…profits that are attributable…to the permanent establishment …are the profits it might be 

expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a 

separate and independent enterprise…” 

I dansk ret er armslængdeprincippet implementeret ved lov nr. 432 af 26. juni 1998, hvor lovforslaget 

henviser til OECD’s definition af armslængdeprincippet: 

”… Det er et internationalt anerkendt princip, at interesseforbundne parter skal handle på 

armslængde vilkår. OECD har udsendt retningslinjer om hvilke principper og 

fremgangsmåder, som internationalt kan anerkendes ved ligningen i TP sager. Disse 

retningslinjer er baseret på armslængdeprincippet...”14 

Armslængdeprincippet, ifølge OECD Modeloverenskomst artikel 9 og 7, samt de fysiske og juridiske 

personer omfattet af reglerne, er således indarbejdet i dansk lov og gældende ved Lovbekendtgørelse nr. 

806 af 8. august 2019 § 2 LL, hvoraf § 2, stk. 1 lyder: 

”… ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende[s] priser og vilkår 

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

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

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.” 

 
14 Lovforslag nr. 101 (1998) s. 2455 
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Armslængdeprincippet omfatter ifølge dansk ret derfor alle transaktioner i form af kommercielle eller 

finansielle handlinger eller undladelser mellem koncernforbundne selskaber, hvis der mellem uafhængige 

selskaber ville være blevet afregnet en betaling for én sammenlignelig handling eller undladelse, herunder 

også hvor der indgår immaterielle aktiver. Priser og vilkår for transaktionerne skal derfor være 

sammenlignelige med priser og vilkår, som uafhængige selskaber ville have indgået. Armslængeprincippet 

for danske multinationale koncerner kan altså illustreres som følger. 

Figur 2.1 - Illustration af armslængdeprincippet 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017a) Modeloverenskomst, artikel 7 og 9 og LL § 2 

Ved anvendelse af armslængdeprincippet anskues koncerner således ud fra et separate-entity approach-

princip, hvor sammenlignelighedsanalysen er central for anvendelsen15 og ikke som sammenhængende 

driftsøkonomiske selskaber. 

LL § 2 fastsætter ligeledes kontrolbestemmelsen og hjemler indkomstfiksering for transaktioner mellem 

koncernforbundne selskaber, der ikke følger armslængdeprincippet. Hvis armslængdeprincippet ikke 

følges, kan det derfor få store skattemæssige konsekvenser for koncernen i form af indkomstforhøjelser 

og deraf følgende bøder, risiko for dobbeltbeskatning samt høje administrationsomkostninger i 

forbindelse med TP-sager. 

Denne afhandling vil ikke behandle problemstillinger i forhold til LL’s kontrolbestemmelser eller 

indkomstfiksering i form af primære, korresponderende eller sekundære korrektioner efter 

skattelovgivningens bestemmelser, og ej heller beskatningsretten til forskellige typer af immaterielle 

aktiver i forhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster m.m.  

Ovenfor har vi redegjort for armslængdeprincippets retslige grundlag, og vi vil i det efterfølgende afsnit 

analysere definitionen af de immaterielle aktiver. 

2.3. Definition af immaterielle aktiver ud fra Transfer Pricing Guidelines  

OECD betoner vigtigheden af definitionen af de immaterielle aktiver i en TP-analyse: ”Difficulties can arise 

in a TP analysis as a result of definitions of the term intangible that are either too narrow or too broad.”16 

Definitionen skal således være præcis og samtidig bred nok til at omfatte alle de immaterielle aktiver, der 

 
15 OECD (2017b) TPG. 1.6 
16 OECD (2017b) TPG. 6.5 
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i transaktioner mellem uafhængige selskaber ville resultere i en betaling, hvis de blev overført eller 

anvendt. 

OECD har i TPG 6.6 defineret immaterielle aktiver som: 

“…something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being 

owned or controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer would be 

compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable 

circumstances…” 

Immaterielle aktiver defineres med kumulative betingelser som et aktiv, der hverken er fysisk eller 

finansiel, som noget, der skal kunne ejes eller kontrolleres i kommercielle aktiviteter, og som noget, 

uafhængige selskaber under sammenlignelige omstændigheder ville kræve betaling for ved brug eller 

overførsel. Dette er vist i nedenstående figur 2.2.  

Figur 2.2 - Illustration af de kumulative betingelser for OECD's definitionen af de immaterielle aktiver  

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.6 

De 4 Kriterier i TPG er kumulative, hvilket betyder, at alle kriterier skal være opfyldt, for at TPG kapitel 6 

finder anvendelse. Ligeledes er der tale om ”substans over form”, da det er realiteterne i relationerne 

mellem de koncernforbundne selskaber, der skal vurderes i forhold til de immaterielle aktiver i TP og ikke 

regnskabsmæssige eller juridiske definitioner af de immaterielle aktiver. Dette er tydeliggjort i sidste 

punkt af 6.6: 

”… Rather than focusing on accounting or legal definitions, the thrust of a TP analysis in a 

case involving intangibles should be the determination of the conditions that would be agreed 

upon between independent parties for a comparable transaction.” 

Det er således ikke et krav for definitionen af de immaterielle aktiver i TP-sammenhæng, at de 

immaterielle aktiver er beskyttet ved kontrakt, registrering m.v. Men en beskyttelse kan dog påvirke 

aktivets værdi. Det er heller ikke et krav, at aktivet eller rettigheden kan sælges separat.17 Goodwill kan 

som eksempel kun sælges sammen med et andet aktiv.18 

 
17 OECD (2017b) TPG. 6.8 
18 OECD (2017b) TPG. 6.27, 6. punkt 
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Ej heller er det et krav for definitionen af et immaterielt aktiv, at der findes sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige selskaber. Dette gælder eksempelvis for unikke og værdifulde immaterielle aktiver, 

der ikke ville indgå i samme typer af transaktioner mellem uafhængige selskaber.19 Det centrale for 

definitionen er således, at en sammenlignelig transaktion foretaget mellem uafhængige selskaber ville 

kræve kompensation.20 OECD har i TPG afgrænset de immaterielle aktiver til ikke at omfatte 

markedsspecifikke egenskaber, koncern-synergier og medarbejdere. OECD’s definition af de immaterielle 

aktiver kan derfor illustreres på følgende måde. 

Figur 2.3 - Illustration af OECD's definition af de immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 1.152-1.156 og 6.18-6.31 

2.4. Definition af immaterielle aktiver ud fra dansk ret 

Den grundlæggende hjemmel til beskatning i dansk ret findes i Statsskatteloven (SL) §§ 4-6, hvor SL § 4 

nævner ”… indtægter bestående af penge eller formuegoder af pengeværd” fra ”hvilken som helst anden 

næring eller virksomhed” og ”bortforpagtning … eller udleje af … urørligt gods, såvel som vederlagsfri 

benyttelse af andres … urørlige gods”. 

Dertil supplerer AL § 40, der blandt andet regulerer afskrivning af de immaterielle aktiver, med det 

tætteste, vi i dansk ret kommer på en definition af de immaterielle aktiver. Dette skyldes, at de 

almindelige begreber i immaterialret som udgangspunkt også kan anvendes skatteretligt.21 

AL § 40, stk. 1 omhandler goodwill og beskriver afskrivningsretten til goodwill, hvorimod de andre 

immaterielle aktiver reguleres i stk. 2. 

I forhold til retspraksis for goodwill har Vestre Landsret udtalt: 

 
19 OECD (2017b) TPG. 6.17 
20 OECD (2017b) TPG. 6.30-6.31 og 1.152-1.156 
21 Wittendorff, J. (2018) s. 360 
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”… goodwill i skattemæssig henseende i overensstemmelse med praksis er knyttet til værdien 

af en virksomheds kundekreds.”22 

Den juridiske vejledning sammen med retspraksis beskriver, at goodwill er knyttet til selskabers afståelse 

af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende.  

AL § 40, stk. 2 definerer videre, at: 

”Ved erhvervelse af andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller 

lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke 

eller ved erhvervelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt …” 

Her defineres de immaterielle aktiver i forhold til goodwill som ”andre immaterielle aktiver” og 

eksemplificeres uden at definere de immaterielle aktiver yderligere. 

AL § 40 skal fortolkes udvidet, og eksemplerne er ikke udtømmende, hvilket den juridiske vejledning også 

bekræfter og tilføjer: ”Bestemmelsen omfatter også rettigheder, der kommer fra en vis indsats af 

skabende eller opfindende karakter.23 Dansk rets eksemplificering af de immaterielle aktiver i AL § 40, stk. 

1 og 2 kan illustreres som følgende i figur 2.4. 

Figur 2.4 - Illustration af AL § 40, stk. 1 og 2’s eksemplificering af de immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter AL § 40, stk. 1-2 

I dansk ret angående TP-spørgsmål er LL § 2 generalklausulen, som bestemmer, at: 

 ”[Koncernforbundne parter skal] anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner … i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.” 

 
22 Skattestyrelsen. (2020) C.C.6.4.1.1 
23 Skattestyrelsen. (2020) JV C.C.6.4.2.1  



 
Det retslige grundlag for koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver 

 

 Speciale Cand.Merc.Aud. 
Steinhólm & Djursgård 

Side 20 af 127 

 

Definitionen af immaterielle aktiver i dansk ret ved eksemplificeringen i AL § 40, stk. 1 og 2 og i TP-

sammenhæng skal vurderes i forhold til, hvad uafhængige parter ville have opnået i en sammenlignelig 

transaktion. 

Skattestyrelsen har i den juridiske vejledning, i afsnittet om definition af de immaterielle aktiver valgt at 

henvise direkte til OECD’s definition.24 Dette må betyde, at de danske myndigheder i TP-sammenhæng 

anvender OECD’s definition analogt til definitionen af immaterielle aktiver. På trods af at OECD’s definition 

ikke findes i danske ret, udgør dette ikke et problem da SL § 4 hjemler til beskatning af urørligt gods, AL. 

§ 40, stk. 1 og 2 eksemplificerer immaterielle aktiver og LL § 2 bestemmer, at koncernforbundne selskaber 

skal handle på priser og vilkår, som var de uafhængige af hinanden. Der er derfor overensstemmelse 

mellem de danske regler og OECD’s definition, hvorfor skattemyndighederne og de multinationale danske 

koncerner kan anvende OECD’s definition.  

Vi vil i denne afhandling ikke analysere den intern retslige definition af de immaterielle aktiver yderligere 

i forhold til præcise grænsetilfælde fra retspraksis, jf. afgrænsningen.  

2.5. Delkonklusion 

Vi har i de ovenstående afsnit analyseret armslængdeprincippet som det retslige grundlag for 

koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver, samt definitionen af de immaterielle aktiver. 

Ud fra kapitlets redegørelser og analyser kan det konkluderes, at transaktioner mellem koncernforbundne 

selskaber, hvori der indgår immaterielle aktiver, skal ske til priser og vilkår, som uafhængige parter ville 

kunne opnå under sammenlignelige situationer, jf. OECD Modeloverenskomst artikel 9 og 7. Disse 

betingelser er også gældende i dansk ret, jf. LL § 2. 

Dertil konkluderes det, at OECD’s definition af immaterielle aktiver i TPG 6.6 består af 4 kumulative 

betingelser, hvor der er krav om at aktivet: hverken er fysisk eller finansielt, der er krav om, at det skal 

kunne ejes eller kontrolleres kommercielt, samt er der krav om at uafhængige parter ville kræve betaling 

ved brug eller overførsel af aktivet. OECD har i TPG afgrænset immaterielle aktiver til ikke at omfatte 

markedsspecifikke egenskaber, koncern-synergier og medarbejdere. 

OECD’s definition af immaterielle aktiver har betydning for, hvornår de danske multinationale koncerner 

skal anvende TPG kapitel 6. De danske retsregler har ikke har en selvstændig definition af de immaterielle 

aktiver, og at skattemyndighederne anvender OECD’s definition. OECD’s definition er i overensstemmelse 

med dansk ret, da SL § 4 hjemler beskatning af ikke specificeret urørligt gods, AL § 40, stk. 1-2 

eksemplificerer immaterielle aktiver uden af være udtømmende og LL § 2 bestemmer, at 

koncernforbundne selskaber skal handle på priser og vilkår, som var de uafhængige af hinanden. 

 
24 Skattestyrelsen (2020) JV C.D.11.6.1 
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3. Armslængdeprincippet for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver 

Kapitel 3 har til formål at besvare problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål 2, og vi vil her 

redegøre for anvendelsen af armslængdeprincippet ved koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver. Herunder udfordringer ved anvendelsen af armslængdeprincippet for de danske multinationale 

koncerner. 

Indledningsvis redegøres sammenlignelighedsbegrebet og efterfølgende fastlæggelsen af de 

koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver ud fra 6-trins analysen i TPG 6.34. Fokus i 

forbindelse med udfordringerne vil være, hvad koncernledelsen skal være opmærksom på. Dertil 

redegøres for valg af TP-metode til fastsættelse af armslængdeprisen og afslutningsvis udfordringer 

vedrørende immaterielle aktiver, der er vanskelige at værdiansætte.  

3.1. Sammenlignelighed ved koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver 

For at anvende armslængdeprincippet kræver det, at kontrollerede koncerninterne transaktioner 

sammenlignes med ikke-kontrollerede transaktioner mellem uafhængige selskaber. 

Sammenligneligheden mellem de kontrollerede og ikke-kontrollerede transaktioner analyseres og 

vurderes ud fra en toleddet analyse, som følger principperne i TPG kapitel 1-3.25 

3.1.1. Første led af sammenlignelighedsanalysen 

I analysens første led skal koncernledelsen fastlægge den kontrollerede transaktion, og i andet led skal 

der ske en sammenligning af den kontrollerede transaktion med en ikke-kontrolleret transaktion.  

For at kunne fastlægge den kontrollerede transaktion, skal de kommercielle og finansielle forbindelser 

mellem de koncernforbundne selskaber først identificeres gennem de 5 sammenlignelighedsfaktorer.26 

De 5 sammenlignelighedsfaktorer fastlægger transaktionen, idet de definerer transaktionens indhold, 

vilkår og forhold, som er egnet til at påvirke prisfastsættelsen af transaktionen og er opstillet herunder i 

tabel 3.1. 

 

 

 

 

 
25 OECD (2017b) TPG. 1.33 
26 OECD (2017b) TPG. 1.33-1.118 
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Tabel 3.1 – Oversigt over de 5 sammenlignelighedsfaktorer 

De 5 sammenlignelighedsfaktorer: 

Kontraktens indhold 

Realydelsens egenskaber 

Funktionsanalyse (FAR-analyse) – Funktioner udført, Aktiver benyttet og Risici påtaget 

Økonomiske omstændigheder 

Forretningsstrategi 

Kilde: OECD (2017b) TPG. 1.33-1.118 

Fordi immaterielle aktiver ofte består af unikke karakteristika, som kan vanskeliggøre sammenligningen 

med ikke-kontrollerede transaktioner, er det nødvendigt også at vurdere følgende særlige karakteristika 

for de immaterielle aktiver under sammenlignelighedsfaktorerne: 27 

• Eksklusiviteten af det immaterielle aktiv 

• Omfang og tidsmæssig periode for juridisk beskyttelse af det immaterielle aktiv 

• Det geografiske område og levetiden for udnyttelse af det immaterielle aktiv 

• Udviklingsstadiet, rettigheder til forbedringer, revideringer og opdateringer 

• Forventningerne til fremtidige fordele af det immaterielle aktiver. 

I forbindelse med den præcise fastlæggelse af sammenlignelighedsfaktorerne for den kontrollerede 

transaktion, skal koncernen også være særlig opmærksom på risici forbundet med de immaterielle 

aktiver, der kan vedrøre: 28 

• Den fremtidige udvikling af det immaterielle aktiv 

• Forældelse af et produkt og værdiforringelse af det immaterielle aktiv 

• Krænkelse af rettigheder til det immaterielle aktiv 

• Risici relateret til den fremtidige anvendelse af det immaterielle aktiv som f.eks. erstatningskrav  

Koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver er således mere komplekse og har iboende 

udfordringer ved fastlæggelsen og sammenligneligheden af transaktionerne. Ovenstående særlige 

karakteristika og risici skal derfor medtages i sammenligneligheden og prisfastsættelsen, og der skal 

kunne justeres pålideligt for forskelle til de ikke-kontrollerede sammenlignelige transaktioner. Særligt kan 

bestemmelse af levetid for udnyttelsen og forventningerne til de fremtidige fordele samt risici give 

udfordringer, da det kræver antagelser om fremtiden, samt at disse antagelser hurtigt kan vise sig ikke at 

holde. 

 
27 OECD (2017b) TPG. 6.116-6.127 
28 OECD (2017b) TPG. 6.128 
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Dette ses særligt i disse tider med Covid-19 og påvirkningerne af de økonomiske omstændigheder som 

pandemien har medført. Forventningerne til fordele ved anvendelsen af de immaterielle aktiver og deraf 

værdi- og prisansættelsen af de immaterielle aktiver er ændret fundamentalt. Nogle selskaber inden for 

oplevelsesindustrien med basis i fysisk tilstedeværelse som biografer m.v. kæmper for overlevelse, 

eksempelvis verdens største biografkæde AMC Theatres med over 1.000 biografer på verdensplan.29 

Andre selskaber som online butikker og digitale tjenester har fremgang, da de er digitale og derfor ikke 

kræver fysisk kontakt med kunderne.30 De grundlæggende antagelser for værdiansættelsen af koncernens 

immaterielle aktiver er derfor fundamentalt ændret og spørgsmålet er, om det bliver forbigående, og om 

vi vender tilbage til mere normale tilstande inden for et års tid. Under alle omstændigheder må vi 

forvente, at de ændrede økonomiske omstændigheder som følge af Covid-19 afviger væsentligt fra de 

antagelser koncernen har anvendt til prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver før pandemien.  

Det er derfor vigtigt, at koncernledelsen kortlægger og dokumenterer alle antagelser, der indgår i 

fastlæggelsen af de immaterielle aktiver vedrørende både de 5 sammenlignelighedsfaktorer, de særlige 

karakteristika og risici ved de immaterielle aktiver. Dokumentationen skal indeholde informations- og 

datagrundlaget for antagelserne på tidspunktet for fastlæggelsen af transaktionerne og sammenligningen 

med de ikke-kontrollerede transaktioner. Informations- og datagrundlaget kan blive genstand for 

skattemyndighedernes senere efterprøvning af armslængdeprisen og derved dokumentere, at der efter 

den viden, der var til stede på tidspunktet for prissætningen, blev handlet på armslængdevilkår. 

3.1.2. Andet led af sammenlignelighedsanalysen  

I andet led af sammenlignelighedsanalysen skal der ske en sammenligning af den kontrollerede 

transaktion med en ikke-kontrolleret transaktion. Hvis forskellene på de to transaktioner ikke påvirker 

prisen, eller prisen kan justeres pålideligt for forskellene, er transaktionerne sammenlignelige, og 

armslængdeprincippet er efterlevet for den kontrollerede transaktion.  

Figur 3.1 – Illustration af den toleddet analyse ved sammenligning af transaktioner med immaterielle aktiver  

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 1.33-1.118 og 6.116-128 

For at kunne sammenligne den kontrollerede transaktion med en ikke-kontrolleret transaktion (Compable 

Uncontrolled Trasnsaction, CUT), hvori der indgår immaterielle aktiver kræver det, at transaktionen bliver 

 
29 Simonsen, P. (2020), vedlagt som bilag 4 
30 Rysgaard, K.K., & Andersen, S.A. (2020), vedlagt som bilag 5 
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fastlagt med præcision. Udfordringerne i sammenligneligheden er, at de immaterielle aktiver ofte er 

unikke, og der derfor ikke findes en CUT. Prisfastsættelsen kan således ikke ske ved at sammenligne med 

en CUT, da denne ikke findes. Alternativ prisfastsætning øger kravet til de antagelser, der ligger til grund 

for prissætningen og derved dokumentationen.  

3.2. Fastlæggelse af koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver  

Fastlæggelsen af de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver skal ifølge TPG art. 6.34 ske 

via en 6-trins analyse, illustreret i nedenstående figur 3.2. 6-trins analysen danner ramme for anvendelsen 

af armslængdeprincippet og følger principperne for fastlæggelsen af kommercielle og finansielle 

relationer mellem koncernforbundne selskaber.31  

Figur 3.2 - 6-trins analysen til fastlæggelse af armslængdeprisen for koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver  

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.34 

De enkelte trin i 6-trins analysen og fokuspunkter for koncernen uddybes i de efterfølgende underafsnit. 

3.2.1. Trin 1 – Identifikation af transaktioner med immaterielle aktiver og DEMPE-funktioner 

I analysens trin 1 skal koncernen først præcist identificere de immaterielle aktiver, der er anvendt eller 

overført i en koncernintern transaktion ud fra den globale værdikæde og derefter identificere de 

specifikke og væsentligste økonomiske risici i forbindelsen med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, 

beskyttelse og udnyttelse af immaterielle aktiver (DEMPE-funktioner). Analysen i trin 1 er illustreret 

herunder i figur 3.3. 

Figur 3.3 - Oversigt over Trin 1 i 6-trins analysen 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.12 og 6.34  

 
31 OECD (2017b) TPG. 1.33-1.118 og 6.34 
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Trin 1 repræsenter en væsentlig udfordring for koncernen. Identifikation af alle koncernens immaterielle 

aktiver er i sig selv en udfordrende opgave, da definitionen af de immaterielle aktiver er bredere og mere 

vidtrækkende end de juridisk beskyttede og regnskabsmæssige immaterielle aktiver. Der kan derfor være 

immaterielle aktiver i koncernen, som uafhængige selskaber ville betale for ved brug eller overførsel f.eks. 

deling af værdifuld knowhow på tværs af koncernselskaber. 

Analysens trin 1 kræver også en omfattende og grundig analyse af koncernens immaterielle aktiver ud fra 

den globale værdikæde og transaktioner, hvori de identificerede immaterielle aktiver indgår samt analyse 

af hvilke økonomiske risici, der er forbundet med DEMPE-funktionerne for de specifikke immaterielle 

aktiver.32 Der skal derfor foretages en grundig analyse af de enkelte DEMPE-funktioner, hvor der 

beskrives, hvem bærer og kontrollerer de økonomiske risici, og hvem har økonomisk kapacitet til at bære 

disse risici. Nedenstående tabel 3.2 illustrerer, hvilke selskaber i en koncern, der bidrager til DEMPE-

funktionerne. 

Tabel 3.2 - Eksempel på oversigt over koncernselskaber, der bidrager til DEMPE-funktioner 

 D E M P E 

Moderselskab x x x x x 

Udviklingsselskab x x x   

Salgsselskab     x 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.12 og 6.34 

Udfordringerne ved identifikation af koncernens immaterielle aktiver, og de koncerninterne transaktioner 

de indgår i, behandles i afhandlingens kapitel 4. 

3.2.2. Trin 2 – Fastlæggelse af kontrakt og ejerskab for det immaterielle aktiv 

Når immaterielle aktiver, transaktioner og væsentlige risici er identificeret, skal koncernen fastlægge det 

kontraktuelle forhold mellem de koncernforbundne selskaber med fokus på ejerskab i forhold til 

fordelingen af risici mellem koncernselskaberne. 

Dette skal fastlægges, idet det juridiske ejerskab af immaterielle aktiver ikke i sig selv indebærer, at ejeren 

skal have de tilknyttede indtægter, der følger af anvendelse af det specifikke immaterielle aktiv. Dette 

gælder, selv om det formelt set er den juridiske ejer, der indledningsvis modtager indtægten ved 

udnyttelse af de immaterielle aktiv. Indtægten hos den juridiske ejer og de koncernforbundne selskaber 

afhænger af, hvilke funktioner, aktiver og risici selskaber bidrager med i forhold til DEMPE-funktionerne. 

Derfor afhænger indtægten hos den juridiske ejer af det immaterielle aktiv også af, hvad andre 

koncernselskaber bidrager med til transaktionen i relation til DEMPE-funktionerne.33 

 
32 OECD (2017b) TPG. 6.3, 6.10, 6.12 og 6.34 
33 OECD (2017b) TPG. 6.42 
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Udfordringerne i analysens trin 2 ligger primært i at identificere ejerskab af det immaterielle aktiv, hvor 

det ikke juridisk kontraktuelt er bestemt. I sådanne tilfælde skal ejerskabet bestemmes efter, hvilket 

koncernselskab der kontrollerer beslutningskompetencen vedrørende udnyttelsen og kan forhindre 

andre i at udnytte det specifikke immaterielle aktiv. Det vil derfor lægge sig op ad analysens trin 1 i forhold 

til, hvilke risici der er forbundet med DEMPE-funktionerne for de enkelte immaterielle aktiver. Dertil hvem 

af koncernselskaberne, der kontrollerer de specifikke risici med særligt fokus på udnyttelsen og 

muligheden for at forhindre udnyttelsen af det immaterielle aktiv. 

3.2.3. Trin 3 – Identifikation af selskaber, der bidrager, anvender eller påtager sig risici 

Koncernen skal identificere, hvilke koncernselskaber, der udfører funktioner, anvender aktiver og påtager 

sig risici i forbindelse med DEMPE-funktionerne, samt hvem der kontrollerer og påtager sig risici, herunder 

også for outsourcede funktioner for de specifikke immaterielle aktiver. 

Trin 3 udvider derved de to forudgående trin i forhold til analyse af DEMPE-funktionerne, hvorved alle 

koncernselskabers bidrag til de specifikke immaterielle aktiver skal kortlægges. 

Udfordringerne ligger derved i at få kortlagt alle koncernselskabers bidrag til eller anvendelse af de 

identificerede immaterielle aktiver og i forhold til de specifikke immaterielle aktiver. Identifikationen skal 

anvendes i forbindelse med indkomstfordelingen, idet jo flere funktioner, aktiver og risici et selskab 

anvender eller påtager sig, jo større allokering af residualprofit bør selskabet forvente.  

Leverer et koncernselskab f.eks. finansiering uden at have kontrol over de finansielle eller operationelle 

risici ved investering i de immaterielle aktiver, vil koncernselskabet kun blive aflønnet med den risikofri 

rente. Hvis koncernselskabet derimod har kontrol over de finansielle risici ved investeringen i de 

immaterielle aktiver, vil aflønningen være højere. Aflønningen vil udover den risikofrie rente også omfatte 

rentemarginalen, hvor rentemarginalen er risikotillægget. Har koncernselskabet til gengæld fuld kontrol 

over de finansielle og operationelle risici ved investering i de immaterielle aktiver, vil aflønningen være 

endnu højere. Aflønningen til koncernselskabet vil udover den risikofrie rente og rentemarginalen også 

omfatte residualprofitten.34  

Forventet indtjening i forhold til FAR-profitten er illustreret herunder i figur 3.4. 

 
34 OECD (2017b) TPG. 6.61-62 
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Figur 3.4 - Illustration af forholdet mellem FAR-profil inklusiv DEMPE-funktioner og den forventede profit 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 1.51-1.55 og 6.61-6.64 og efter inspiration fra undervisningsmaterialer m.m.  

3.2.4. Trin 4 – Overensstemmelse mellem aftaler, adfærd og kapacitet til at bære risici  

Koncernen skal i trin 4 undersøge, om der er overensstemmelse mellem selskabernes faktiske adfærd og 

de kontraktuelle forhold. Herunder skal det undersøges om de risikobærende selskaber har kontrol over 

den påtagede risiko og den økonomiske kapacitet til at bære risikoen i relation til DEMPE-funktionerne. 

Figur 3.5 Selskabers faktiske adfærd vs. det kontraktuelle forhold 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.34 

Figur 3.5 viser, at selskabernes faktiske adfærd, kontrollen over risiko og den økonomiske kapacitet til at 

bære den påtagne risiko vægtes højere end det, der kontraktuelt er aftalt mellem de koncernforbundne 

selskaber. Det kan være udfordrende at kortlægge den faktiske adfærd, og her er det vigtigt, at koncernen 

er opmærksom på at undersøge om faktura-flow, afregninger mellem koncernselskaber, 

beslutningsprocesser m.v. stemmer overens med intentionerne i kontrakten mellem de 

koncernforbundne selskaber. 
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Hvis kontrakten ikke afspejler den reelle økonomiske virkelighed, er det den reelle økonomiske 

virkelighed, som fastlæggelsen af den koncerninterne transaktion skal tage udgangspunkt i. 

3.2.5. Trin 5 – Fastlæggelse af transaktionerne ud fra trin 1-4 

Efter analysen af selskabernes faktiske adfærd i forhold til de kontraktlige forhold og juridiske ejerskab til 

de immaterielle aktiver, fastlægger koncernen de faktiske transaktioner i trin 5 af analysen. Her skal der 

også fastlægges en eventuel omfordeling af risici, hvis selskaber bærer risici, de ikke har kontrol over eller 

økonomisk kapacitet til at bære. Omfordelingen sker til de koncernforbundne selskaber, der kontrollerer 

den pågældende risiko og har evnen til at bære den økonomiske risiko.35 Hvis risikoen omfordeles, sker 

der også en flytning af indtægter og omkostninger. 

Når koncernen har fastlagt de relevante koncerninterne transaktioner, hvori der indgår immaterielle 

aktiver, er det muligt at fastlægge armslængdeprisen for transaktionerne.36 

3.2.6. Trin 6 – Fastlæggelse af armslængdeprisen 

Slutteligt i analysens trin 6 skal koncernen fastlægge armslængdeprisen for transaktionen i 

overensstemmelse med de i trin 5 fastlagte transaktioner med aflønning ud fra selskabernes bidrag til 

udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici.37 

Grundlæggende anerkendes OECD´s anvendelse af de 5 TP-metoder til fastsættelsen af armslængde-

prisen ved koncerninterne transaktioner, der inddeles i de traditionelle transaktionsbaserede metoder og 

de transaktionsbestemte profitmetoder. 

De transaktionsbaserede metoder omfatter: CUP-metoden (Comparable Uncomtroled Price Method), 

RPM (Resale Price Method) og Cost Plus-metoden (Cost Plus Method).38 

Profitmetoderne omfatter: TNMM (Transactional Net Margin Method) og Profit Split-metoden (Profit 

Split Method).39 

Der er ikke noget hierarki mellem metoderne, men OECD foretrækker de transaktionsbaserede metoder 

med fokus på CUP. OECD anbefaler således, at der anvendes den mest egnede metode.  

Da afhandlingens målgruppe er koncernledelsen i multinationale koncerner, og de forventes at have 

kendskab til TP-metoderne, vil de ifølge afgrænsningen ikke blive gennemgået yderligere. 

 
35 OECD (2017b) TPG. 1.98 
36 OECD (2017b) TPG. 6.107 
37 OECD (2017b) TPG. 6.32 
38 OECD (2017b) TPG. 2.13-2.61 
39 OECD (2017b) TPG. 2.62-2.155 
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3.3. Udfordringer ved fastlæggelse af armslængeprisen 

Der er væsentlige udfordringer ved fastsættelsen af armslængdeprisen, som knytter sig til valg af TP-

metode i forhold til selskabernes bidrag til DEMPE-funktionerne. Hertil kommer også, om der findes 

sammenlignelige CUT og tilgængelighed af data for de sammenlignelige CUT. Vi vil i det følgende fokusere 

på anvendelsen af TP-metode til fastsættelsen af armslængdeprisen for driftstransaktioner, hvor 

koncernselskaberne anvender immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer eller levering af 

tjenesteydelser. 

Generelt skal danske multinationale koncerner vurdere de realistiske alternative muligheder for de 

enkelte koncernselskaber.40 Det betyder, at de økonomiske omstændigheder for det ene selskab ikke må 

diktere udfaldet for det andet selskab, illustreret i følgende: 

“…the specific business circumstances of one of the parties should not be used to dictate an 

outcome contrary to the realistically available options of the other party.”41 

Vurderingen af begge selskaber i transaktionen gælder også, når der anvendes en ensidet TP-metode til 

at prissætte transaktionen som f.eks. TNMM.42 

Koncernledelsen bør have i mente, at skattemyndighederne som udgangspunkt skal anerkende 

koncerninterne transaktioner under armslængdeprincippet, medmindre transaktionen ikke opfylder et 

kommercielt rationale, som ville være indgået mellem uafhængige selskaber under sammenlignelige 

økonomiske omstændigheder.43 Derfor er det vigtigt, at koncerninterne transaktioner har et kommercielt 

rationale og overholder armslængdeprincippet. Ligeledes skal koncernen være opmærksom på, at 

analyser og kortlægning i trin 1-6 skal kunne dokumenteres i tilfælde af, at Skattestyrelsen senere ønsker 

indsigt i de informationer, der ligger til grund for analysens resultater. 

Vi vil ifølge afgrænsningen ikke behandle problemstillinger omkring skattemyndighedernes anerkendelse 

af koncerninterne transaktioner yderligere, da fokus i denne afhandling er problemstillinger vedrørende 

anvendelse af armslængdeprincippet og indkomstfordelingen, samt at udgangspunktet i afhandlingen er 

koncerninterne transaktioner, der opfylder kriterierne for anerkendelse af skattemyndighederne. 

3.3.1. Situationer hvor der findes sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner 

I situationer, hvor der findes pålidelige sammenlignelige transaktioner kan de 5 TP-metoder anvendes 

afhængig af de specifikke omstændigheder ved den aktuelle transaktion.44 Det må dog ses som 

 
40 OECD (2017b) TPG. 6.111 
41 OECD (2017b) TPG. 6.113 
42 OECD (2017b) TPG. 6.112 
43 OECD (2017b) TPG. 1.119-1.125, jf. 6.34 
44 OECD (2017b) TPG. 6.204 
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usandsynligt, at man i TP-analysen kommer frem til, at Profit Split-metoden er den mest hensigtsmæssige 

metode, når der findes pålidelige sammenlignelige transaktioner. 

Valg af TP-metode for prisfastsættelsen af de immaterielle aktiver, hvor der findes sammenlignelige CUT 

er vist i oversigtsform i nedenstående figur 3.6. 

Figur 3.6. Oversigt for valg af TP-metode, hvor der findes sammenlignelige transaktioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 2.13-2.155 og 6.204  

Anvender kun det ene selskab i en koncernintern transaktion immaterielle aktiver, vil man kunne finde 

armslængdeprisen ved at teste det mest simple selskab i transaktionen. Der kan således findes en 

armslængdepris for transaktionen ved at anvende en ensidet TP-metode og finde prisen eller 

profitniveauet for det mest simple selskab. I disse tilfælde kan CUP, RPM, Cost Plus eller TNMM derfor 

anvendes, som de mest hensigtsmæssige metoder.45 

Ligeledes kan de ensidede metoder anvendes, hvis det ene selskab anvender immaterielle aktiver i 

funktioner, der ikke er unikke for funktionerne. Dette gælder, hvis uafhængige selskaber udfører 

sammenlignelige funktioner i samme branche og har sammenlignelige immaterielle aktiver. Det 

koncerninterne selskab i transaktionen vil så kunne sammenlignes med det uafhængige selskab på trods 

 
45 OECD (2017b) TPG. 6.198 og 6.205 
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af anvendelsen af immaterielle aktiver. Det er en forudsætning, at der er tale om sammenlignelige 

immaterielle aktiver, og at der kan justeres pålideligt for forskelle i sammenlignelighedsfaktorerne.46 

Hvis der leveres samme varer eller tjenesteydelser til et uafhængigt selskab kan CUP-metoden anvendes, 

hvis der kan justeres pålideligt for sammenlignelighedsforskelle til den ikke-kontrollerede 

referencetransaktion. 

Hvis CUP-metoden anvendes, skal der kunne identificeres en sammenlignelig CUT. Det er centralt for 

identifikationen af en CUT og for anvendelsen af CUP-metoden, at der kan justeres pålideligt for 

sammenlignelighedsforskelle mellem den kontrollerede transaktion og den identificerede CUT. Her skal 

alle sammenlignelighedsfaktorerne og risici for de immaterielle aktiver inddrages i sammenligningen til 

referencetransaktionen.47 

Generelt er ensidede metoder ikke egnet til direkte at vurdere armslængdeprisen for overførsel af 

immaterielle aktiver. De kan dog anvendes i nogle tilfælde til indirekte at vurdere armslængdeprisen ved 

aflønning af nogle funktioner, hvorved residualprofitten står tilbage. 

3.3.2. Situationer hvor der ikke findes pålidelige sammenlignelige transaktioner 

Det vil ofte være tilfældet, at der ikke kan findes pålidelige sammenlignelige ikke-kontrollerede 

transaktioner grundet de immaterielle aktivers særlige og unikke karakteristika. Valg af TP-metode for 

prisfastsættelsen af IA, hvor der ikke findes sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner er vist i 

oversigtsform i nedenstående figur 3.7. 

Figur 3.7. Valg af TP-metode, hvor der ikke findes sammenlignelige transaktioner 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.209 og 6.211 og 6.136-6.178 

 
46 OECD (2017b) TPG. 6.199-6.201 
47 OECD (2017b) TPG. 6.146 
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I situationer, hvor der ikke findes pålidelige sammenlignelige transaktioner, kan Profit Split-metoden 

anvendes til at bestemme armslængdeprisen. Dette gælder særligt, når begge selskaber yder unikke og 

værdifulde bidrag i de koncerninterne transaktioner med varer eller serviceydelser.48 I anvendelse af 

Profit Split-metoden skal de aktuelle immaterielle aktiver, der anvendes i transaktionen identificeres, 

samt hvordan de bidrager til værdiskabelsen. Dertil skal de øvrige værdiskabende funktioner selskaberne 

udfører, de påtagne risici og anvendte aktiver også vurderes.49 

Ydermere kan der ud fra omstændighederne anvendes en værdiansættelsesmodel, når der ikke kan 

identificeres en sammenlignelig ikke-kontrolleret transaktion, og relevante data ikke er til rådighed for en 

profit split-metode. Den anvendte værdiansættelsesmodel skal afspejle den aktuelle vare eller 

tjenesteydelse, og bidraget fra de immaterielle aktiver og andre relevante faktorer for værdiskabelsen i 

transaktionen. Der kan anvendes værdiansættelsesmodeller, som f.eks. DCF- og amortiseringsmodeller. 

Modellerne er baseret på forskellige faktorer og parametre i værdiansættelsen, der bygger på 

forudsætninger, skøn og antagelser. Desuden bør der laves sensitivitetsanalyser af modellens 

forudsætninger og antagelser som grundlag for armslængdeprisen. Vi vil i denne afhandling ikke behandle 

problemstillinger i forhold til anvendelse af armslængdeprincippet i relation til værdiansættelsesmodeller 

yderligere, og der vil ikke blive foretaget beregninger til værdiansættelsen eller blive analyseret 

problemstillinger i forhold til selve værdiansættelsen, herunder valg af model. Afhandlingen er afgrænset 

fra at behandle disse problemstillinger, da det ville kræve en afhandling i sig selv. 

3.4. Immaterielle aktiver der er vanskelige at værdiansætte 

Nogle immaterielle aktiver kan indeholde specifikke egenskaber, der besværliggør fastlæggelsen af 

armslængdeprisen for transaktionen. Dette kan føre til, at der opstår problemer på 

transaktionstidspunktet med fastlæggelsen af armslængdeprisen på et immaterielle aktiv. Når der er en 

væsentlig usikkerhed i fastlæggelse af armslængdeprisen for de immaterielle aktiver på 

transaktionstidspunktet, opstår spørgsmålet om, hvordan armslængdeprisen bør fastlægges. I disse 

situationer bør både koncernselskaberne og skattemyndighederne besvare spørgsmålet under henvisning 

til, hvad uafhængige selskaber ville gøre i sammenlignelige situationer og under sammenlignelige 

omstændigheder.50 

Koncernen kan afhængigt af omstændighederne anvende en række foranstaltninger for at imødegå 

væsentlig usikkerhed i værdiansættelsen af de immaterielle aktiver på transaktionstidspunktet, og er vist 

i nedenstående figur 3.8.  

 
48 OECD (2017b) TPG. 6.209 
49 OECD (2017b) TPG. 6.211 
50 OECD (2017b) TPG. 6.181 
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Figur 3.8 - Handlingsplan i forhold til prisfastsættelse af de immaterielle aktiver, som er svære at værdiansætte 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.181-6.185 

En mulig foranstaltning er at anvende det forventede afkast af transaktionen på transaktionstidspunktet, 

hvor der lægges vægt på, om den efterfølgende udvikling af transaktionen er påregnelig og forudsigelig.51 

Hvis et uafhængigt selskab i en sammenlignelig situation ikke ville anvende det forventede afkast grundet 

risici med høj usikkerhed på transaktionstidspunktet, kan koncernen gøre brug af udbetaling i forhold til 

opnåede milepæle eller prisjusteringsklausuler. Udbetalinger ved opnåelse af milepæle ses i forbindelse 

med udvikling af ny medicin eller nye produkter. Prisjusteringsklausuler ses f.eks. i forbindelse med, at 

koncernselskaber, der opererer med lav risiko, får justeret deres profit ved årets afslutning. Det kan også 

ske ved aftale om prisjusteringer ved stigende eller faldende indtjening i forhold til budget, hvor 

transaktionsprisen justeres med den på forhånd aftale pris.  

Den sidste foranstaltning som koncernen kan anvende, er at aftale genforhandling af hele eller dele af 

kontrakten, hvis forudsætningerne for armslængdeprisen og kontrakten ændres grundlæggende. 

Hvis det ikke er muligt for en koncern at anvende nogle af foranstaltningerne i sammenligningen med, 

hvad uafhængige selskaber ville have gjort, bør der indgås kontrakter, som kun strækker sig over en 

kortere periode eller over en given begivenhed, hvor f.eks. armslængdeprisen kun anvendes, imens 

aktivet er under udvikling.52 Så snart de immaterielle aktiver er færdigudviklet, udløber kontrakten, 

hvorfor det bliver nødvendigt med genforhandlinger af kontrakten. 

Anvendelse af ovenstående foranstaltninger i forbindelse med koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver, hvor der er væsentlig usikkerhed på transaktionstidspunktet, er særligt væsentlig i 

forbindelse med Covid-19. Da de grundlæggende forudsætninger for anvendelse af de immaterielle 

 
51 OECD (2017b) TPG. 6.182 
52 OECD (2017b) TPG. 6.183 
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aktiver og værdien af rettigheder er ændret under pandemien, ser vi uafhængige selskaber, der forsøger 

at genforhandle kontrakter eller laver prisjusteringer. Koncernledelsen bør derfor være særligt 

opmærksom på, om de koncerninterne kontrakter muliggør brug af foranstaltningerne, eller der bør 

indgås nye kontrakter med indførelse af de relevante foranstaltninger. 

3.4.1. Hard-To-Value Immaterielle aktiver  

Skattemyndighederne har haft udfordringer med udfaldstest af koncerninterne transaktioner med unikke 

og værdifulde immaterielle aktiver, hvor der ikke findes sammenlignelige transaktioner, og hvor den 

fremtidige indtjening har været præget af usikkerhed. Derfor har OECD, som følge af BEPS Action 8 i 2017, 

indført begrebet Hard-to-Value Intangibles (HTVI) i TPG kapitel 6.53 

OECD offentliggjorde i juni 2018 rapporten: ”Guidance for Tax Administrations on the Application of the 

Approach to Hard-to-Value Intangibles”, som havde det formål at fremme konsensus mellem 

skattemyndighederne om, hvorledes korrektionerne af HTVI-aktiver skal behandles. Ved at skabe 

konsensus mellem skattemyndighederne mindskes risikoen også for dobbeltbeskatning. Rapporten 

bekræftede også, at skattemyndighederne - grundet asymmetrisk information mellem myndighederne og 

koncernledelsen - kan gøre brug af ex post resultater i vurderingen af, om koncernens transaktionspris er 

på armslængdevilkår. Rapporten kommer også ind på den mulighed, at koncerner kan fremlægge 

information, som beviser, at koncernen ikke på selve transaktionstidspunktet vidste, at prisen var sat for 

lavt eller for højt.54 

OECD har med HTVI forsøgt at løse den udfordring skattemyndighederne har haft med asymmetrisk 

information. Den asymmetriske information har derfor gjort, at skattemyndighederne har været helt 

afhængige af den information, som koncernen har bidraget med, når de har skullet vurdere, hvorvidt 

prisfastsættelsen af transaktionen har været på armslængdevilkår. OECD har derfor åbnet for den 

mulighed, at skattemyndighederne kan vurdere overdragelsen af HTVI ud fra det faktiske resultat, dvs. ud 

fra et ex post perspektiv.55 

3.4.1.1. Definition af et Hard-to-Value immaterielt aktiv 

Et HTVI er et aktiv, hvor der ikke findes sammenlignelige transaktioner, og hvor det forventede afkast og 

dets forudsætninger for værdiansættelsen er meget usikre på transaktionstidspunktet.56 Et HTVI i en 

transaktion kan bære præg af de karakteristika, som er eksemplificeret i nedenstående tabel 3.3. 

 

 
53 OECD (2017b) TPG. 6.186-195 
54 OECD (2018a) Art. 2-3 og 8 
55 OECD (2017b) TPG. 6.194 
56 OECD (2017b) TPG. 6.189 
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Tabel 3.3 - Oversigt over HTVI-karakteristika 

Karakteristika af HTVI, hvor et immaterielle aktiv:  

• Kun er delvist færdigudviklet på transaktionstidspunktet 

• Ikke forventes at blive brugt kommercielt før flere år efter overdragelsen 

• Ikke er omfattet af HTVI begrebet, men er integreret i udviklingen eller forbedringen af 

andre IA, der er omfattet af HTVI-begrebet  

• Overdrages med hensigt på helt ny kommerciel udnyttelse på tidspunktet for overførslen, 

og hvor mangel af lignende IA gør fremskrivninger meget usikre. 

• Er omfattet af HTVI begrebet i TPG 6.189, men er overdraget til et koncernselskab til en 

fast overdragelsessum 

• Enten bruges i forbindelse med eller er udviklet under et CCA-samarbejde eller lignende 

Kilde: OECD (2017b) TPG. 6.190 

3.4.1.2. Anvendelse af ex ante eller ex post resultat? 

Grundlæggende ønsker koncerner ikke prisjusteringer på baggrund af ex post resultater for deres ex ante 

prissætning af koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver, da det medfører en øget risiko for 

dobbeltbeskatning. Nedenstående beslutningstræ i figur 3.9 kan anvendes som guide for koncernen til 

vurdering om et immaterielle aktiv er et HTVI, samt om skattemyndighederme skal anvende ex ante 

forudsætninger og antagelser i vurderingen af armslængdeprisen eller har mulighed for at anvende ex 

post resultater. 

Figur 3.9 Beslutningstræ til vurdering af HTVI og ex ante eller ex post prisfastsættelse af skattemyndighederne 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Müller, J. (2017) og OECD (2017b) TPG. 6.186-6.195 
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Skattemyndighedernes vurdering af armslængdeprisen ved ex post resultater finder kun anvendelse, hvis 

der ikke findes sammenlignelige transaktioner, det forventede afkast er usikkert og værdiansættelsen af 

de immaterielle aktiver er usikker. Yderligere er der krav til, at ingen af de 4 undtagelser i TPG 6.193 finder 

anvendelse. Det betyder, at hvis bare én af de 4 undtagelser gør sig gældende, vil skattemyndighederne 

ikke kunne anvende ex post resultater til at foretage priskorrektion. 

De 4 undtagelser er opstillet i nedenstående tabel 3.4. 

Tabel 3.4 - Undtagelser til HTVI, hvor ex post resultater ikke kan anvendes til priskorrektion 

4 undtagelser til anvendelse af ex post resultater i forbindelse med HTVI: 

• Når koncernen kan levere detaljerede oplysninger om ex ante værdiansættelsen ved 

overdragelsen af immaterielle aktiver, samt hvor der er oplyst, hvorledes der er taget 

højde for risici ved fastlæggelse af transaktionsprisen. 

Desuden er der også krav om, at koncernen kan levere pålidelig dokumentation for, at 

enhver signifikant forskel mellem budgettet og det faktiske resultat skyldes 

uforudsigelig udvikling, eller at forudsigelig begivenhed er indtruffen, samt at 

sandsynligheden for at begivenheden ville opstå ikke var over- eller undervurderet på 

transaktionstidspunktet.  

• Når transaktioner med HTVI er omfattet af en bilateral eller multilateral APA mellem 

overdragelsesland og modtagerland.  

• Hvis der ikke mellem ex ante og ex post er en forskel på værdiansættelsen som er +/-

20% 

• Hvis aktivet har været anvendt kommercielt med salg til tredjemand i 5 år, hvor 

forskellen i omsætningen i forhold til det budgetterede ikke har været større end 20% 

for den givne periode. Koncernen skal være opmærksom på, at denne 5-årige periode 

starter fra det tidspunkt, man begynder at sælge til uafhængige selskaber. 

Kilde: OECD (2017b) TPG. 6.193 

Det betyder, at skattemyndighederne kan anvende ex post resultater til vurdering af armslængdeprisen 

på transaktionstidspunktet i op til 5 år efter et immaterielt aktiv tages i brug kommercielt. Koncernen kan 

med fordel anvende undtagelserne aktivt til at undgå prisjusteringer på baggrund af ex post resultater fra 

skattemyndighederne. 

For at koncernen kan anvende den 1. undtagelse, stiller det krav til dokumentationen af fastlæggelsen af 

transaktionen og de faktorer, der har haft indflydelse på fastsættelse af armslængdeprisen i 6-trins 

analysen. Herunder model og faktorer i værdiansættelsen samt belæg for vurderinger, skøn og antagelser 

af faktorerne i modellen. Koncernen skal derfor være særligt opmærksomme på, at transaktioner med 

immaterielle aktiver, der kan karakteriseres som HTVI, bliver omhyggeligt dokumenteret. 
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Koncernen kan også anvende den 2. undtagelse ved at indgå en APA, men det er en omfattende og 

ressourcekrævende proces. Det er derfor ikke en farbar vej for alle koncerner. Hvis en koncern har indgået 

en APA, der omfatter et HTVI, er det dog vigtigt, at koncernen følger det, der er aftalt i APA’en for at være 

beskyttet af aftalen. 

I forhold til den 3. og 4. undtagelse kan koncernen med fordel anvende foranstaltningerne for 

immaterielle aktiver, der er vanskelige at prisfastsætte illustreret i ovenstående figur 3.8. Koncernen kan 

f.eks. indføre prisjusteringsklausuler, der sikrer, at ex post resultatet ikke er over +/-20% af den fastsatte 

armslængdepris på transaktionstidspunktet.  

3.5. Delkonklusion 

Formålet med kapitlet var at redegøre for de gældende regler for anvendelse af armslængdeprincippet 

på koncerninterne transaktioner, hvori der indgår immaterielle aktiver, samt diskutere udfordringer som 

koncernledelsen skal adressere i forbindelse anvendelse af armslængdeprincippet. 

Grundstenene i anvendelsen af armslængdeprincippet for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver er sammenligneligheden med ikke-kontrollerede transaktioner og anvendelsen af 

priser og vilkår, som var de koncernforbundne selskaber uafhængige.  

Sammenligneligheden vurderes ud fra en toleddet analyse. I første led skal de kommercielle og finansielle 

forbindelser mellem selskaberne identificeres via de 5 sammenlignelighedsfaktorer herunder: 

kontraktens vilkår, realydelsens egenskaber, FAR-analysen, forretningsstrategier og økonomiske 

omstændigheder. I andet led af sammenlignelighedsanalysen skal der ske en sammenligning af den 

kontrollerede transaktion med en ikke-kontrolleret transaktion. Hvis der ikke er forskelle på de to 

transaktioner, som påvirker prisen, eller der kan justeres for forskellene, er transaktionerne 

sammenlignelige, og den ikke-kontrollerede transaktion kan anvendes som referencetransaktion for 

fastsættelse af armslængdeprisen.  

Udfordringerne i sammenligneligheden er dog, at de immaterielle aktiver ofte er unikke, og der derfor 

ikke findes sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner. Derfor skal identifikationen af 

koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver ifølge TPG 6.34 ske via en 6-trins analyse, der 

danner ramme for anvendelse af armslængdeprincippet for koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver. 

I 6-trins analysen skal koncernen i trin 1 identificere transaktioner med immaterielle aktiver og risici ved 

DEMPE-funktioner. I trin 2 fastlægges kontrakten og ejerne af de immaterielle aktiver identificeres. Trin 3 

vedrører identifikation af selskaberne, som udfører funktioner, anvender aktiver og påtager og 

kontrollerer risici ved DEMPE-funktioner. Efterfølgende skal det i trin 4 undersøges, om der er 

overensstemmelse mellem kontraktens indehold og den faktiske adfærd. I trin 5 fastlægges 
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transaktionerne, og her foretages evt. en omfordeling af risici. Det skal i fastlæggelsen fremgå tydeligt, 

hvem bruger eller overfører de immaterielle aktiver. I 6. trin fastlægges armslængdeprisen via en af de 5 

TP-metoder. Hvis der findes sammenlignelige transaktioner, kan CUP, RPM, Cost Plus eller TNMM 

anvendes, og hvis der ikke findes sammenlignelige transaktioner, anvendes Profit Split eller en 

værdiansættelsesmodel.  

Hvor der ikke findes sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver, og der 

er usikkerhed om værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, skal koncernen og skattemyndighederne 

tage udgangspunkt i, hvad uafhængige selskaber ville gøre. 

Koncernledelsen bør gøre brug af det forventede afkast, hvis det under omstændighederne er pålideligt 

og forudsigeligt. Er fremskrivninger derimod usikre, eller er aktivet delvist færdigudviklet på 

transaktionstidspunktet, defineres det immaterielle aktiv som et HTVI. 

Skattemyndighederne kan for HTVI anvende ex post resultater i op til 5 år efter et immaterielt aktiv 

anvendes kommercielt. Koncernledelsen kan derfor aktivt anvende de 4 undtagelser for at undgå 

skattemyndighedernes adgang til at anvende ex post resultater ved f.eks. detaljeret at dokumentere ex 

ante antagelser til værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, der inkluderer, hvordan der er taget 

højde for risici og usikkerheder ved prisfastsættelsen. Dertil kan der indgås en APA, der omfatter det 

immaterielle aktiv, men det er en omstændig proces og er kun realistisk i få tilfælde med meget værdifulde 

immaterielle aktiver. 

Koncernen kan også anvende betalinger ved opnåede milepæle eller prisjusteringsklausuler, der sikrer at 

ex post resultatet er inden for +/-20% af armslængdeprisen på transaktionstidspunktet. Ved 

grundlæggende ændringer i de prisbestemmende faktorer, bør koncernledelsen overveje en 

genforhandling af kontrakten mellem koncernselskaberne. En sidste mulighed er at lave kontrakter for 

kortere perioder eller specifikke begivenheder. 
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4. Identifikation af koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver 

Kapitel 4 har til formål at besvare problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål 3 ved at illustrere, 

hvordan en koncern praktisk kan identificere de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver 

gennem en egenudviklet identifikationsproces med 4 faser, som opfylder intentionerne i 6-trins analysens 

trin 1-557 og samtidig håndterer udfordringerne. Den egenudviklede proces gennemgår ikke slavisk 6-trins 

analysen, men er lavet med det formål at forenkle processen hos koncernen i forbindelse med 

fastlæggelse og dokumentation af de koncerninterne transaktioner, som indeholder immaterielle aktiver. 

Samlet set skal identifikationsprocessen sikre, at alle relevante immaterielle aktiver, der indgår i 

koncernens værdiskabelse, identificeres, og at transaktioner med de identificerede immaterielle aktiver 

kan vurderes ud fra, om brug eller overførsel ville medføre kompensation mellem uafhængige selskaber. 

4.1. Identifikation og fastlæggelse af koncernens immaterielle aktiver 

For at kunne identificere de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver er det vigtigt, at 

koncernen identificerer alle de immaterielle aktiver med nøjagtighed. De immaterielle aktiver skal derfor 

identificeres og fastlægges ud fra, hvordan koncernen anvender de immaterielle aktiver, og hvordan de 

immaterielle aktiver bidrager til værdiskabelsen på tværs af værdikæden. 

Da det kan være vanskeligt og udfordrende at identificere alle koncernens relevante immaterielle aktiver, 

anbefaler vi, at koncernen opdeler de immaterielle aktiver i to forskellige kategorier i 

identifikationsprocessen: 

• Kendte immaterielle aktiver  

• Ikke-kendte immaterielle aktiver  

Formålet med opdelingen i identifikationsprocessen er, at identifikationen af de to kategorier af 

immaterielle aktiver adskiller sig fra hinanden, idet Kendte immaterielle aktiver er oplistet eller 

registreret, hvorimod Ikke-kendte immaterielle aktiver ikke er oplistet endnu eller slet ikke er 

identificeret. Selve identifikationsprocessen er opdelt i 4 faser og er illustreret i nedenstående figur, der 

efterfølgende uddybes. 

 
57 OECD (2017b) TPG. 6.34 
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Figur 4.1 - Oversigt af identifikationsprocessen for identifikation af transaktioner, der indeholder immaterielle aktiver  

 

Kilde: Egen udvikling med inspiration fra forelæsningsmateriale, se bilag 6 

Alle identifikationsfaserne vil i det nedenstående have hver sit underafsnit, hvor deres udfordringer også 

adresseres. I fase 1 lægges der ud med at undersøge koncernens værdikæde og dens value-drivere, idet 

det kan give indikation på, hvor immaterielle aktiver kan befinde sig. Fase 2 omhandler 

identifikationsprocessen af Kendte immaterielle aktiver, som er opdelt i flere underliggende trin. Fase 3 

vedrører identifikationsprocessen af Ikke-kendte immaterielle aktiver, som også er opdelt i flere 

underliggende trin. Fase 4, som er sidste fase, kommer til at vedrøre interview af nøglemedarbejdere, 

hvor identificerede immaterielle aktiver og analyse af DEMPE-funktioner verificeres.  

4.1.1. Fase 1: Analyse af koncernens værdikæde og value-drivere 

Før en koncern kan gå i gang med at identificere sine immaterielle aktiver, skal den først have kortlagt sin 

globale værdikæde,58 som består af en række aktiviteter, der sammenlagt skaber værdi, og som dermed 

giver koncernen nogle konkurrencemæssige fordele. Udgangspunktet er derfor en analyse af koncernens 

værdiskabelse fra funktioner som f.eks. forskning og udvikling (F&U), produktion, salg og marketing eller 

effektivitet, knowhow, stordriftsfordele og forretningsmodel m.m. 

Til dette kan Porters værdikæde, som vist i nedenstående figur med fordel anvendes, idet den kan give 

overblik over, hvor i koncernen der befinder sig aktiviteter, der skaber værdi. De kan befinde sig i 

koncernens primære aktiviteter, som er i direkte forbindelse med varen eller tjenesten og kan f.eks. 

vedrøre produktion og marketing og distribution.  

Koncernen kan også have nogle konkurrencemæssige fordele i sine støtteaktiviteter, der ikke direkte er 

tilknyttet varen eller tjenesten og kan omfatte selve koncernens struktur, F&U eller opbygning af forsyning 

i form af produktionsmaskiner, lokaler eller inventer.  

 
58 OECD (2017b) TPG. 6.12 

Fase 1
Analyse af værdikæde og value-drivere

Fase 2
Identifikation af kendte IA

Fase 3
Identifikation af ikke-kendte IA 

Fase 4
Interview og DEMPE-funktioner
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Figur 4.2 - koncernens aktiviteter, der tilsammen skaber værdi 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Johnson, G., & Whittington, R., & Scholes, K., & Angwin, D., & Regnér, P. (2014) s. 83-85 

Når koncernen har analyseret sin værdikæde og fundet frem til, hvor i koncernen værdien skabes, bør den 

supplere denne med en analyse af koncernens value-drivere således, at identificerede immaterielle 

aktiver kan kobles direkte til koncernens værdiskabelse.  

Value-driver analysen bør foretages på flere niveauer i forhold til industri/branche, forretningsmodeller 

og funktioner som koncernselskaberne udfører. I analysen af value-drivere kan koncernen undersøge, 

hvilke nøglesuccesfaktorer (NSF), der er i den givne industri og på et givent marked.59 I analysen fokuseres 

der på, hvilke krav fra omgivelserne koncernen skal kunne leve op til for at være konkurrencedygtig i den 

givne industri eller på et givent marked set i lyset af konkurrencesituationen og den valgte 

forretningsstrategi. NSF kan f.eks. være styret af samfunds- og markedsfaktorer som politiske forhold, 

økonomiske konjunkturer, socio-sociale og -demografiske forhold, teknologiske udvikling og selve 

konkurrencesituationen.  

Angående samfundsfaktorer bør nævnes, at flybranchen i disse tider er yderst påvirket af økonomiske 

omstændigheder, idet de har fået forbud mod at flyve pga. Covid-19. Dette har fået betydelige 

økonomiske konsekvenser for hele branchen bl.a. for Lufthansa, der har set sig nødsaget til at lukke 

Germanwings afdelingen ned.60 Desuden har Ryanair, som er et lavbudget flyselskab meddelt, at de ikke 

forventer at flyve i april eller maj.61  

Covid-19 har i forbindelse med teknologisk udvikling derimod haft en positiv påvirkning på Nemlig.com, 

idet antallet af kunder eksploderede i samme øjeblik Danmark lukkede ned, og det medførte en vækst i 

 
59 Thompson, J. & Scott, J.M. & Martin, F. (2014) s. 133-137 
60 Ziady, H. (2020), vedlag som bilag 7 
61 Fahy, G. (2020), vedlagt som bilag 8 
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omsætning på 50% i forhold til samme uge året før. Den øgede omsætning har medført, at de også skal 

ansætte 200 nye medarbejdere i faste stillinger.62  

NSF på markedsniveau kan være styret af styrken hos kunder og leverandører, antallet af konkurrenter 

og konkurrencens hårdhed på markedet i forhold til fortjenesten, samt adgangs- og udgangsbarrierer til 

et marked. Ved udgangsbarrierer menes der, hvad det koster en koncern at træde ud af markedet. Covid-

19 har bland andet medført, at caféer, frisører og restauranter har været nødt til at lukke ned for 

butikkerne samtidig med, at de forsat betaler husleje. Hvis de f.eks. vælger at opsige deres lejekontrakter, 

hæfter de for husleje i yderligere et par måneder uden evt. at åbne op igen, hvorimod hvis de fortsæt 

vælger at betale huslejen, kan de håbe på, at de snart fra regeringens side får lov at åbne igen. Det kan i 

dette tilfælde koste mere for koncernen at træde ud af markedet end bare at betale for at beholde sin 

plads på markedet. 

Formålet med kombinationen af analyserne af koncernens værdikæde og value-drivere set i forhold til 

NSF er samlet set at danne et komplet grundlag for vurdering af værdiskabelsen i koncernen til 

identifikation af de relevante immaterielle aktiver ud fra værdiskabelsen illustreret i nedenstående figur. 

Den identificerede værdiskabelse kan også være indikator for, om der findes immaterielle aktiver i 

koncernen, der ikke er identificerede. 

Figur 4.3 - Identifikation af koncernens value-drivere i fase 1 

 
Kilde: Egen udvikling  

 
62 Andersen, P.B. (2020), vedlagt som bilag 9 
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Når koncernen har identificeret og dokumenteret, hvordan og hvor i den globale værdikæde 

værdiskabelsen sker, samt identificeret og dokumenteret de value-drivere, der er nødvendige for 

værdiskabelsen på industri-, branche- eller funktionsniveau eller for den valgte forretningsstrategi, kan 

koncernens immaterielle aktiver identificeres.  

4.1.2. Fase 2: Identifikation af Kendte immaterielle aktiver 

Identifikationen af en koncerns immaterielle aktiver er første del af trin 1 i 6-trins-analysen af 

koncerninterne transaktioner, der præcist skal fastlægge transaktionen med immaterielle aktiver.  

Identifikationsprocessen af Kendte immaterielle aktiver, startes ud med at opdele processen i 3 dele: 

Tabel 4.1 Fase 2: identifikation af Kendte immaterielle aktiver  

Koncernens Kendte immaterielle aktiver omfatter immaterielle 

aktiver, der kan identificeres via: 

Registrering og juridisk beskyttelse 

Finansielle rapporter 

Koncerninterne aftaler og ERP-systemer  

Kilde: Egen udvikling med inspiration fra forelæsningsmateriale, se bilag 6 

4.1.2.1. Identifikation af registrerede eller juridisk beskyttede immaterielle aktiver 

I fase 2 af identifikationsprocessen identificeres først de registrerede og juridiske beskyttede immaterielle 

aktiver. Her er det vigtigt, at koncernen kan bevise, at den har ejerskab over de immaterielle aktiver, som 

den bruger eller kontrollerer. Registrerede eller juridisk beskyttede immaterielle aktiver kan f.eks. være 

patenter, varemærker, kontrakter og offentlige licenser samt andre licenser.63 For Novo Nordisk kunne 

det f.eks. være de registrerede patenter på deres diabetesprodukter så som Tresiba og Ryzodeg.64 

4.1.2.2. Immaterielle aktiver, der kan identificeres i de finansielle rapporter 

Efter at de registrerede og juridisk beskyttede immaterielle aktiver er identificeret, skal de finansielle 

rapporter gennemgås for at identificere immaterielle aktiver, der enten er registreret på balancen eller er 

skjulte internt oparbejde immaterielle aktiver i form af omkostninger, f.eks. F&U samt immaterielle 

aktiver i forbindelse med markedsføring. 

Koncernledelsen skal være særligt opmærksom på de immaterielle aktiver, der er omkostningsført i 

resultatopgørelsen i forbindelse med F&U og markedsføring, eller om de er aktiveret i regnskabet under 

balancen.65 Immaterielle aktiver, der stammer fra sådanne udgifter, afspejles ikke altid i balancen. Det er 

derfor vigtigt, at koncernen omhyggeligt undersøger hele regnskabet, og ikke bare nøjes med at 

 
63 OECD (2017b) TPG. 6.19-26 
64 Novo Nordisk (2019) s. 21 
65 OECD (2017b) TPG. 6.7 
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undersøge aktiver i selve balancen. Omkostningsførte immaterielle aktiver kan også omfatte 

produktdesign og teknologi. 

Dog er det vigtigt at understrege, at ikke alle omkostninger relateret til F&U eller til markedsføring 

resulterer i nye immaterielle aktiver eller forbedrer eksisterende immaterielle aktiver.66 Derfor skal 

koncernen nøje undersøge, om immaterielle aktiver identificeret ved resultatførte omkostninger lever op 

til definitionen af immaterielle aktiver. 

Goodwill, der kan relateres til de immaterielle aktiver, skal i denne fase forsøges allokeret til de relevante 

immaterielle aktiver. Det vil sige, hvis goodwill er tilknyttet et juridisk beskyttet varemærke, skal det 

allokeres til varemærket. 

4.1.2.3. Immaterielle aktiver, der kan identificeres i koncerninterne aftaler og ERP-systemer 

Slutteligt for identifikationen af de Kendte immaterielle aktiver gennemgås koncernens ERP-systemer og 

andre materialer så som koncerninterne aftaler for identifikation af de immaterielle aktive, som ikke kan 

identificeres som juridisk beskyttede eller via de finansielle rapporter. Der kan her være tale om 

rettigheder, pligter eller begrænsninger i de koncerninterne aftaler, der indikerer tilstedeværelsen af et 

immaterielle aktiv.  

4.1.2.4. Fastlæggelse og dokumentation af kendte immaterielle aktiver 

Når de Kendt immaterielle aktiver er identificeret, sammenholdes de identificerede immaterielle aktiver 

med værdiskabelsen i value-drivere fra fase 1. 

Det er vigtigt konstant at have for øje, om koncernen kunne afkræve betaling, hvis det identificerede 

immaterielle aktiv blev brugt eller overført til et uafhængigt selskab. Selv om koncernen ikke mener, at et 

uafhængigt selskab ville betale i forbindelse med anvendelse eller overførsel af det immaterielle aktiv, 

anbefales det stadig at registrere de immaterielle aktiver, der identificeres i denne del af processen. 

De identificerede Kendte immaterielle aktiver skal efterfølgende fastlægges på linje med trin 1-3 i 6-trins 

analysen, hvor ejerskabet og bidrag til DEMPE-funktionerne, samt påtagne risici og kontrol over risici skal 

kortlægges ud fra de koncerninterne aftaler m.v. Kortlægningen identificerer således også hvilke 

koncernselskaber, der bidrager eller anvender de specifikke immaterielle aktiver og derved de 

koncerninterne transaktioner. Til sidst registreres og dokumenteres de Kendte immaterielle aktiver og 

værdiskabelsen i koncernen.  

Alle trin, der skal gennemgås i fase 2, fremgår af følgende figur. 

 
66 OECD (2017b) TPG. 6.11 
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Figur 4.4 Fase 2 i identifikationsprocessen af de kendte immaterielle aktiver  

 
Kilde: Egen udvikling med inspiration fra forelæsningsmateriale, se bilag 6 

Koncernledelsen skal derfor under fase 2 være særligt opmærksom på skjulte immaterielle aktiver i de 

finansielle rapporter, og om goodwill kan henføres til de immaterielle aktiver, samt om de koncerninterne 

aftaler nævner eller indikerer tilstedeværelsen af immaterielle aktiver i forhold til rettigheder, pligter eller 

begrænsninger. 

Figur 4.5 - Eksempler på relevante immaterielle aktiver i forhold til koncernens value-drivere 

 
Kilde: Egen udvikling 

4.1.3. Fase 3: Identifikation af Ikke-kendte immaterielle aktiver 

I fase 3 identificeres de Ikke-kendte immaterielle aktiver, hvilket også er en del af trin 1 i 6-trins analysen. 

De Ikke-kendte immaterielle aktiver er ikke registreret immaterielle aktiver, og figurerer derfor ikke i 

registre, finansielle rapporter, ERP-systemer m.v. Koncernen kan derfor ikke slå op i et register for at 

identificere sine Ikke-kendte immaterielle aktiver. Ikke-kendte immaterielle aktiver kan vedrøre knowhow 
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og forretningshemmeligheder, som assisterer eller forbedrer en kommerciel aktivitet, som ikke er 

beskyttet i samme grad som et varemærke eller et patent.67  

Fase 3 indledes med at analysere resultaterne af fase 1 og 2, hvor koncernens værdiskabelse og value-

drivere holdes op imod de identificerede immaterielle aktiver. Analysen skal tydeliggøre, om der er 

områder eller koncernselskaber, hvor der er identificeret værdiskabelse eller value-drivere, men ikke 

tilhørende relevant immaterielle aktiver. Ved at finde svar på dette, kan relevante Ikke-kendt immaterielle 

aktiver i koncernens værdiskabelse identificeres herudfra. 

Særligt fokuseres der på værdiskabende bidrag i forhold til den globale og lokale forretningsstrategi, som 

markedstilstedeværelse o.l. Ligeledes fokuseres der også på knowhow og forretningshemmeligheder som 

f.eks. processer, som er mere effektive end konkurrenternes og derved giver en konkurrencefordel. Dertil 

kan Ikke-kendte immaterielle aktiver også omfatte: leverandørlister, indkøbsprocesser, 

distributionsnetværk, kundelister, ejendomsret til markeds- og kundedata m.v. 

Når koncernen har identificeret relevante Ikke-kendt immaterielle aktiver på baggrund af værdiskabelsen 

og value-drivere, skal disse relateres til koncernens værdiskabelse og value-drivere i lighed med fase 2. 

Det er ligeledes vigtigt, at det også for de identificerede Ikke-kendte immaterielle aktiver vurderes, om 

der ved overførsel eller anvendelse mellem uafhængige selskaber ville ske betaling. 

De identificerede Ikke-kendte immaterielle aktiver skal på samme måde som de Kendte immaterielle 

aktiver efterfølgende dokumenteres, registreres og kortlægges i forhold til værdiskabelsen og fastlægges 

på linje med trin 1-3 i 6-trins analysen, hvor ejerskabet og bidrag til DEMPE-funktionerne, samt påtagne 

risici og kontrol over risici skal kortlægges. 

Koncernen skal i fase 3 af identifikationsprocessen, som vist i nedenstående figur, foretage følgende 

handlinger for at kunne identificere deres Ikke-kendte immaterielle aktiver. 

Figur 4.6 Fase 3 i identifikationsprocessen af de Ikken-kendte immaterielle aktiver 

 
Kilde: Egen udvikling med inspiration fra forelæsningsmateriale, se bilag 6 

 
67 OECD (2017b) TPG. 6.20 
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4.1.4. Fase 4: Interview og DEMPE-funktioner 

Når koncernen har identificeret de Kendte og Ikke-kendte immaterielle aktiver, kortlagt DEMPE-

funktionerne og dokumenteret værdiskabelsen, skal der i fase 4 ske en verifikation af dem i forhold til den 

faktiske adfærd og selskabernes kapacitet til at bære den påtagede risiko, jf. trin 4 i 6-trins analysen.  

Her anbefales, at koncernen gennemfører interview med nøglemedarbejdere fra relevante 

koncernselskaber og funktioner i koncernen, der bidrager til eller anvender immaterielle aktiver ud fra 

kortlægningen af DEMPE-funktionerne. Udvælgelsen af de relevante nøglemedarbejdere bør foretages 

med henblik på at kunne verificere eller tilpasse resultaterne af de hidtidige analyser af koncernens 

immaterielle aktiver i ovenstående fase 1-3. 

Det er derfor vigtigt for udvælgelsen, at medarbejderne har kendskab til den faktiske adfærd i de daglige 

arbejdsprocesser med særligt fokus på, hvordan kontrollen af risikoen for DEMPE-funktionerne sker i det 

daglige. 

Interviews med nøglemedarbejderne er en vigtig del af identifikationsprocessen, idet 

nøglemedarbejderne i de forskellige koncernselskaber kender til de immaterielle aktiver, som de 

anvender, kontrollerer eller har påtaget sig risiko for herunder også dem, som ikke er nedskrevne eller 

registrerede.  

Disse interview kan derfor bidrage til opsamling af værdifuld viden om f.eks. knowhow og 

forretningshemmeligheder, der er væsentlige for de enkelte koncernselskaber og den samlede 

værdikæde. Dertil styrker det koncernens samlede TP-dokumentation, hvis de gennemførte interview 

bliver udført objektivt og dokumenteret behørigt.  

Interview bør fokuseres på væsentligheden af de identificerede immaterielle aktiver i forhold til 

koncernselskabernes funktioner, og om den faktiske adfærd afspejler eller adskiller sig fra de indgåede 

aftaler og DEMPE-funktioner. Ligeledes bør der gives opmærksomhed i interviewene til identifikation af 

de immaterielle aktiver i udviklingsstadiet, og som ikke er blevet identificeret i fase 2 og 3. 

I forbindelse med interview bør koncernen også jf. trin 2 i 6-trins analysen spørge ind til, hvem den 

juridiske og økonomiske ejer af de identificerede immaterielle aktiver er. Dette skal gøres for at 

undersøge, hvorvidt det, som evt. står i kontrakten, stemmer overens med den faktiske adfærd, idet den 

viden skal anvendes senere i processen i forbindelse med allokering af residualprofit.  

Det er vigtigt i denne fase, at koncernen har fokus på en objektiv tilgang i gennemførslen af interview, da 

der er tale om stimuli-data. Ved stimuli-data menes data, som bliver påvirket af indsamleren. Dvs. måden 

spørgsmålene bliver stillet på, samt forholdet mellem interviewer og den, der bliver interviewet, kan 
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påvirke dataindsamlingen. Interview skal derfor gennemføres på en sådan måde, at resultaterne skaber 

valide data og værdi i dokumentationssammenhæng.68 

Koncernen bør derfor udarbejde en interview-guide til anvendelse under gennemførslen, og interviewet 

bør også dokumenteres tilstrækkeligt ved enten transskribering eller renskrivning med de interviewedes 

godkendelse af indholdet. Dette vil styrke anvendelsen af interviewene både til identifikationen og 

fastlæggelse af de koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver, samt anvendeligheden til 

senere dokumentationsformål, f.eks. i forbindelse med vurderingen af om en lignende transaktion mellem 

uafhængige selskaber ville afkræve betaling.  

En anden fordel ved at udarbejde en interview-guide er, at evt. udarbejdede spørgeskema fremover følger 

de retningslinjer og kriterier, der reelt er for kvalitativ dataindsamling, f.eks. retningslinjer for hvorledes 

et spørgsmål bliver stillet mundtligt eller formuleret i et spørgeskema.  

I forbindelse med DEMPE-funktionerne bør interviewer, jf. trin 3 i 6-trins analysen, stille spørgsmål til 

nøglemedarbejderne angående, hvilke funktioner de udfører, hvilke aktiver de anvender og hvilke risici 

de kontrollerer. Resultaterne fra de gennemførte interview skal efterfølgende sammenholdes med de 

øvrige analyser for at kunne undersøge, om den faktiske adfærd afspejler det, der står i kontrakten, jf. trin 

4 i 6-trins analysen. Der, hvor der ikke er overensstemmelse mellem de koncerninterne aftaler og faktiske 

handlinger, tilrettes analysen af DEMPE-funktionerne til af afspejle selskabernes faktiske handlinger. 

Koncernen skal for at udføre sidste del af trin 1 i 6-trins analysen, vurdere om de koncernselskaber der 

udfører DEMPE-funktioner og påtager sig risiko, også har den finansielle kapacitet til at bære den. Hvis de 

koncernselskaber, der bærer risiko, ikke har kapaciteten, skal de omfordele risikoen til det 

koncernselskab, der har kapaciteten, jf. trin 5 i 6-trins analysen. Det kan f.eks. være en omfordeling af 

risikoen fra datterselskaber, der bærer risiko til et moderselskab, der har finansiel kapacitet til at bære 

risici. 

Til sidst i fase 4 skal de immaterielle aktiver, der ikke tidligere er identificeret, oplistes og fastlægges på 

linje med de ovenstående analyser. I nedenstående figur, er der lavet en opsamling af alle trinene, som 

skal gennemgås i fase 4. 

 
68 Andersen, I. (2014) s. 137 og kapitel 8 
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Figur 4.7 Fase 4: Illustration af trinene i interview og DEMPE-funktioner 

 
Kilde: Egen udvikling 

Når dette er gjort, har koncernen identificeret sine immaterielle aktiver samt de koncerninterne 

transaktioner med immaterielle aktiver i overensstemmelse med selskabernes bidrag af udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtaget risici. 

4.2. Delkonklusion 

I kapitel 4 illustrerer vi, hvordan de koncerninterne transaktioner kan identificeres gennem en 

egenudviklet identifikationsproces, der imødekommer udfordringer og praktisk gennemfører 

intentionerne i 6-trins analysen trin 1-5 og fastlæggelsen af koncerninterne transaktioner med 

immaterielle aktiver, jf. TPG. 6.34. 

Identifikationsprocessen er opdelt i 4 faser, hvor fase 1 tager udgangspunkt i koncernens værdiskabelse i 

den globale værdikæde og identificerer de relevante immaterielle aktiver i forhold til værdiskabelsen. 

Koncernens immaterielle aktiver kan derefter identificeres i fase 2 og 3 ud fra Kendte immaterielle aktiver, 

der er juridisk beskyttede, registreret i de finansielle rapporter eller kontrakter og aftaler samt EPP-

systemer. Derudover kan de immaterielle aktiver identificeres ud fra Ikke-kendte immaterielle aktiver i 

form af knowhow og forretningshemmeligheder, som assisterer eller forbedrer en kommerciel aktivitet. 

Det væsentlige kriterie for identifikationen er, om der ville ske betaling, hvis et uafhængigt selskab skulle 

anvende eller fik overført de identificerede immaterielle aktiver. 

Fase 4
Interview og DEMPE-

funktioner

1. Udvælgelse af relevante 
nøglemedarbejdere i de 

forskellige koncernselskaber.
Udvælgelsen bør foretages ud fra 

analyserne i fase 1-3

2. Selve interview 
bør blive udført 
objektivt og bør 
dokumenteres

3. Udarbejd en interview-
guide, så interview fremover 

altid holdes objektivt og 
dokumenteres tilstrækkeligt

4. Undersøg her om 
den faktiske adfærd 

afspejler det 
indsamlede data fra 

fase 1-3

5. Spørg ind til 
identifikation af IA i 

udviklingsstadiet, som 
ikke er blevet 

identificeret i fase 2 og 3

6. Resultaterne fra 
interview sammenholdes 
nu med resultaterne fra 

fase 1-3. Hvis der er 
forskel, skal DEMPE-

funktionerne tilrettes

7. Undersøg herunder 
hvorvidt den der bærer 
risici, har kapacitet til at 

bære den. Hvis ikke, 
omfordeles risici

8. Dokumenter IA, der er 
blevet identificeret i 

interview
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De identificerede immaterielle aktiver skal i forbindelse med identifikationen fastlægges i forhold til 

ejerskabet og hvilke koncernselskaber, der udfører eller påtager sig risici ved DEMPE-funktionerne. Dertil 

også hvordan de bidrager til værdiskabelsen i koncernen. 

Den indledende analyse af koncernens værdiskabelse og value-drivere kan anvendes som identifikation 

for tilstedeværelsen af Ikke-kendte immaterielle aktiver, hvis der er identificeret en værdiskabende faktor 

og ikke er tilhørende relevant immaterielle aktiver. 

Når Kendte og Ikke-kendte immaterielle aktiver er identificeret, og ejerskab, bidrag og risici ved DEMPE-

funktionerne er kortlagt, kan de koncerninterne transaktioner identificeres. Det bliver derfor tydeligt 

hvilke koncernselskaber, der bidrager til eller anvender de immaterielle aktiver og derved også, om der er 

transaktioner med immaterielle aktiver mellem koncernselskaberne. 

Fase 4 illustrerer, hvordan koncernen gennem interview af nøglemedarbejdere kan verificere, at den 

faktiske adfærd stemmer overens med de identificerede immaterielle aktiver og transaktioner mellem 

koncernselskaberne. Viser det sig derimod, at den faktiske adfærd ikke stemmer overens med de 

identificerede immaterielle aktiver og transaktionerne mellem koncernselskaberne, skal koncernen 

tilpasse transaktionerne til den faktiske adfærd i koncernen. Således er formålet med interviewene også 

at identificere immaterielle aktiver og transaktioner, der ikke er blevet identificeret i fase 2 og 3. 

Det er vigtigt for dokumentationsværdien, at gennemførte interviews og dataindsamlingen er på linje med 

objektive kriterier for kvalitativ dataindsamling. Vi anbefaler derfor, at der laves interview-guides og evt. 

transskribering m.m., da der er tale om stimuli-data, hvorfor måden spørgsmål stilles på har betydning for 

dokumentationsværdien. 

I kapitel 4 har vi således illustreret, hvordan en dansk multinational koncern kan sikre at alle 

koncerninterne transaktioner med relevante immaterielle aktiver bliver identificeret. Således også 

hvordan koncernen kan imødekomme de udfordringer, der kan være i den praktiske gennemførsel af 

intentionerne i 6-trins analysen trin 1-5. 
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5. OECD’s Unified Approach Pillar 1 og indkomstfordelingen fra 

immaterielle aktiver 

Kapitel 5 skal svare på afhandlingens 4. undersøgelsesspørgsmål og derved kortlægge, hvilke danske 

multinationale koncerner, der forventes at blive omfattet af OECD’s Unified approach Pillar 1 (Pillar 1), 

samt hvordan Pillar 1 påvirker indkomstfordelingen fra immaterielle aktiver i forhold til 

armslængdeprincippet i TPG kapitel 6. 

Indledningsvist for kapitel 5 vil vi redegøre for baggrunden og OECD’s formål med Pillar 1, herunder også 

det arbejde der mangler og tidsmæssige aspekter for implementeringen. Efterfølgende redegøres for 

indholdet af de nye beskatningsregler under Pillar 1, som de ser ud på nuværende tidspunkt, og hvordan 

disse adskiller sig fra armslængdeprincippet. Dernæst gennemføres en analyse af, hvilke danske 

multinationale koncerner, der forventes at blive omfattet af de nye beskatningsregler i Pillar 1 med 

estimering af den profit, der skal omfordeles. Kapitlet afsluttes med en diskussion af uafklarede områder 

og udfordringer, som OECD skal afklare i det fremadrettede arbejder med Pillar 1. 

5.1. Baggrund og formål med de nye beskatningsregler i OECD’s Pillar 1  

Baggrunden for OECD’s arbejde med Pillar 1 er skattemæssige udfordringer i forbindelse med digital 

økonomi. Det gælder situationer, hvor koncerner opererer i lande uden at have fysisk tilstedeværelse. 

Udgangspunktet for indkomstfordelingen i OECD Modeloverenskomst er, at selskaber beskattes der, hvor 

de er hjemmehørende eller har et fast forretningssted ved fysisk tilstedeværelse.69 Det resulterer i, at 

lande, hvor koncernen ikke fysisk er til stede, ikke har beskatningsret til de indtægter, som koncernen 

opnår i landet. Disse situationer volder skattemæssige udfordringer og omfatter flere af de helt store 

multinationale koncerner som f.eks. Amazon og Google, der har hele verdenen som deres marked via 

internettet og ikke er bundet af fysisk tilstedeværelse i de enkelte lande. Koncerner kan således placere 

deres globale indkomster i lavskattelande eller skattelylande uden beskatning i de lande, hvor indkomsten 

oppebæres. 

OECD’s formål med Pillar 1 er således at tilvejebringe en langsigtet konsensusløsning, der sikrer en fair 

beskatning af den indkomst, der genereres i de enkelte lande uanset fysisk tilstedeværelse eller ej, hvilket 

omfatter multinationale koncerner, der i høj grad anvender immaterielle aktiver i deres 

forretningsmodeller.70  

 
69 OECD (2017a) artikel 7 
70 OECD (2018b) 
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De nævnte skattemæssige udfordringer ved den digitale økonomi blev adresseret af OECD i forbindelse 

med BEPS Action 1 tilbage i 2013.71 OECD’s final report af BEPS Action 1 fra oktober 2015 fastslog, at der 

var brug for yderligere afklaring.72 Det vil sige, at der på daværende tidspunkt ikke kunne opnås enighed 

om tiltag til at løse udfordringerne.  

I marts 2018 kom der en opfølgning på OECD’s arbejde med Action 1 i forbindelse med ”The Tax 

Challenges Arising from Digitalisation – The Interim Report”, der indeholdt en analyse af værdiskabelse 

på tværs af nye og ændrede forretningsmodeller i forbindelse med digitalisering og de skattemæssige 

udfordringer. Rapporten beskrev tre fremtrædende karakteristika for digitaliserede forretningsmodeller, 

der giver de skattemæssige udfordringer: skala uden masse, stor afhængighed af immaterielle aktiver og 

betydelig vægt på data og brugerdeltagelse. Disse karakteristika fungerer sammen for at sætte 

digitaliserede koncerner i stand til at skabe værdi ved aktiviteter, der er tæt knyttede til 

indkomstskabelsen i en jurisdiktion uden at skulle etablere en fysisk tilstedeværelse.73  

På baggrund af en offentlig høring i februar/marts 2019 udgav OECD et Public Consultation Document, 

angående ”Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy”,74 hvor OECD opstiller tre 

forslag til justering af de nuværende regler i forbindelse med digitaliserede forretningsmodeller baseret 

på: 

• Brugerdeltagelse 

• immaterielle aktiver i forbindelse med marketingaktiviteter 

• Væsentlig økonomisk tilstedeværelse 

Brugerdeltagelse er målrettet digitale forretningsaktiviteter på f.eks. de sociale platforme, søgemaskiner 

og digitale markedspladser, hvor en væsentlig kilde til værdi stammer fra brugerdeltagelsen. Disse digitale 

koncerner har en høj omsætning i et land uden evt. at have en fysisk tilstedeværelse i den givne 

markedsjurisdiktion. Forslaget indeholder en profitallokering baseret på Profit Split, hvor 

residualprofitten allokeres til de markedsjurisdiktioner, hvor omsætningen generes. 

De to øvrige forslag gælder ikke kun for digitale forretningsmodeller, men alle typer af 

forretningsaktiviteter. 

Forslaget vedrørende de immaterielle aktiver relateret til marketingaktiviteter antager, at der er en reel 

funktionel forbindelse mellem de immaterielle aktiver relateret til marketing og markedsjurisdiktionerne. 

I dette forslag skal profitallokeringen, lige som med brugerdeltagelse, baseres på Profit Split, hvor de 

 
71 OECD (2013) 
72 OECD (2015) 
73 OECD (2018b) s. 214, punkt 510 
74 OECD (2019a)  
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bidragende koncernselskaber aflønnes for deres rutinefunktioner og residualprofitten allokeres til alle 

markedsjurisdiktionerne på baggrund af salg eller omsætning med eller uden fysisk tilstedeværelse. 

Det sidste forslag vedrørende betydelig økonomisk tilstedeværelse er baseret på forretningsaktivitet, hvor 

der er en målrettet og vedvarende interaktion med jurisdiktionen f.eks. gennem e-handel. Her foreslås en 

formelallokering af koncernens totale profit ud fra forskellige allokeringsnøgler. 

De tre forslag på baggrund af den offentlige høring i februar/marts er oplistet i nedenstående figur 5.1.  

Figur 5.1 Tre forslag til allokeringsprincipper til at udvikle en konsensusløsning 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2019a)  

I maj 2019 udkom OECD med ”Program of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges 

Arising from the Digitalisation of the Economy”, (PoW). Med PoW blev der fokuseret på Pillar 1 og 2, hvor 

Pillar 1 omhandler nye skatterettigheder og derved ændrede nexus-regler. PoW opstiller det arbejde, der 

udestår for at nå en konsensusløsning i forhold til en modificeret residualprofit split-model, en 

formelallokeringsmodel og en distributionsbaseret tilgang. 

5.1.1. “Secretariat Proposal for a ”Unified Approach” under Pillar One.” 

I oktober 2019 udgav OECD en rapport til offentlig høring angående “Secretariat Proposal for a ”Unified 

Approach” under Pillar One.” Her kom OECD sekretariat med en samlet løsningsmodel baseret på de tre 
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tidligere forslag. Da tidsrammen for at finde en samlet konsensusløsning er ultimo 2020, kunne der ikke 

fremadrettet arbejdes videre med de tre allokeringsprincipper, og de blev derfor samlet til ét forslag, 

hvilket blev ”Unified Approach”. 

Nedenstående figur viser OECD’s tidslinje angående Pillar 1 frem til jan. 2020. 

Figur 5.2 OECD’s tidslinje angående Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD-rapporter  

I januar 2020 udkom OECD med “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the two-

Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”. OECD 

foreslår i Pillar 1, at man som svar på de skattemæssige udfordringer ved digitalisering af økonomien 

anvender en ny beskatningsret, der ikke er baseret på fysisk tilstedeværelse, men er baseret på 

markedsjurisdiktioner, hvilket vil sige der, hvor kunden er. 75  

Den nye beskatningsret i Pillar 1 skal være en konsensusløsning, der er målrettet de store multinationale 

koncerner med en konsolideret omsætning over vist niveau. De små koncerner påvirkes ikke, idet 

formålet med den nye beskatningsret i Pillar 1 netop er at påvirke de store koncerner, som agerer på de 

digitale platforme, så som f.eks. Amazon, Apple, Facebook og Google, hvor alle har en skala uden masse, 

er meget afhængige af deres immaterielle aktiver, data og brugerdeltagelse.  

OECD arbejder på, at der inden udgangen af 2020 opnås enighed om konsensusløsningen, 76 men det 

afhænger bl.a. af om OECD får afholdt de planlagte møder pga. Covid-19, således at de kan nå at træffe 

de manglende beslutninger angående Pillar 1. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Pillar 1 kun kan 

træde i kraft, når der også er opnået en konsensusløsning til Pillar 2, hvilket Pascal Saint-Amans har 

påpeget: ”nothing is agreed until everything is agreed.”77 

 
75 OECD (2020b) Annex 1, punkt 13 
76 OECD (2020b) Annex A, punkt 5  
77 Sixeas, S. (2020), vedlagt som bilag 10 
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Det forventes, at det lovmæssige tekniske arbejde vedrørende traktatteksten kan fortsætte i 2021 og 

efterfølgende godkendes og implementeres i interne lovgivninger. Således forventes det, at 

konsensusløsningen tidligst kan træde i kraft i 2022-2023. Den forventede tidslinje for arbejdet med Pillar 

1 i 2020 og fremover er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 5.3 - Tidslinje for arbejdet med Pillar 1 i 2020 og fremadrettet 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD. (2020d) Tax talk #15, slide 48 og Sixeas, S. (2020) 

Det anbefales, at OECD skal handle med Pillar 1, idet flere OECD-lande allerede har fået sine egne digitale 

beskatningsregler og flere er på vej. Frankrig lovfæstede egne digitale beskatningsregler så sent som i 

efteråret 2019, der går ud på at beskatte 3% af visse bruttoindtægter. Frankrig har dog valgt i fællesskab 

med OECD, at reglerne først træder i kraft sidst i 2020.78 Storbritannien har ligeledes indført egne digitale 

beskatningsregler, hvor der sker en beskatning på 2% af omsætningen, og disse regler trådte i kraft den 

1. april 2020.79 EU har også givet OECD en frist til udgangen af 2020, og hvis det ikke lykkes OECD at finde 

en konsensusløsning inden da, vil EU ifølge Marianne Vestager tage sagen i egen hånd: “If no effective 

agreement can be reached by the end of 2020, the EU should be willing to act alone.”80  

5.2. De nye beskatningsregler i OECD’s Unified Approach Pillar 1 

De nuværende skatteregler tager ikke højde for digitale koncerner. Pillar 1 er derfor designet til at omfatte 

digitale forretningsaktiviteter ved at udvide skatterettighederne til også at omfatte markedsjurisdiktioner, 

hertil også at styrke med forebyggelse af tvister og tvist løsningsprocedurer.81 

For at opnå de ønskede resultater i forhold til profitallokeringen og nedsættelse af de administrative 

omkostninger til tvistløsning m.v. opstiller den samlede løsningsmodel tre kategorier til 

 
78 Lomas, U. (2020), vedlagt som bilag 11 
79 O’Hare, R., & VanderWolk, J. (2019), vedlagt som bilag 12 
80 Williams, O. (2019), vedlagt som bilag 13 
81 OECD (2020b) Annex 1, punkt 10 

Januar
Udmelding 
fra OECD

Juli

Virtuel Inclusive Framework møde. 
Opdatering af medlemmer om 

fremskridt.

November 

G20 Ledermøde
Levering af konsensusbaseret 

løsning

2022

Tidligst Implementering. 
Vedtagelse af love og 

ratificering af traktater 

2020

2021

2022

Februar
G20 Finansministermøde.

Godkendelse af de fremskridt, 
som er gjort

Oktober
Inclusive Framework møde. Aftale 
om vigtige politiske funktioner & 

G20 Finansministermøde

2021
Teknisk arbejde.

Udarbejdelse af lovpligtig og 
traktat tekst forventet påbegyndt



 
OECD’s Unified Approach Pillar 1 og indkomstfordelingen fra immaterielle aktiver 

 

 Speciale Cand.Merc.Aud. 
Steinhólm & Djursgård 

Side 56 af 127 

 

profitallokeringen. De tre kategorier til profitallokeringen kaldes Beløb A, Beløb B og Beløb C og er vist i 

nedenstående figur 5.4, der efterfølgende vil blive uddybet.82 

Figur 5.4 De tre kategorier til profitallokering i det samlede forslag for Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2020b) Annex 1 og OECD (2019e) Tax talk # 13, slide 13  

5.2.1. Beløb A 

Med Beløb A indføres der en ny beskatningsret, som er uafhængig af fysisk tilstedeværelse og derved en 

ny nexus. Beløb A omfatter derfor en væsentlig omfordeling af skatterettigheder på tværs af 

jurisdiktioner, der går ud over fysisk tilstedeværelse og betragter koncernen som en helhed snarere end 

en gruppe af enheder, hvilket er det modsatte af TPG, hvor separate entity approach-princippet 

praktiseres i forbindelse med beregning af transaktionsprisen. Til gengæld vil Beløb A være baseret på en 

overskudberegning fra resultat før skat (Earnings Before Tax, EBT) i det konsoliderede finansielle 

koncernregnskab.83 Udgangspunktet for beregningen af Beløb A er den residualprofit i koncernen, der er 

tilbage efter aflønning af alle koncernens rutinefunktioner. En andel af residualprofitten allokeres til alle 

markedsjurisdiktioner ved hjælp af en formelbaseret tilgang.  

Allokeringen af Beløb A til markedsjurisdiktionerne skal afspejle den profit, der er forbundet med en aktiv 

og vedvarende deltagelse i markedsjurisdiktionen gennem aktiviteter, der foregår i eller er rettet mod 

denne jurisdiktion. Beløb A udgør derfor den primære reaktion på den samlede tilgang til 

skatteudfordringerne ved digitaliseringen af økonomien.  

Beløb A afviger fra armslængdeprincippet, idet det ikke vedrører transaktioner mellem koncernselskaber, 

men forholder sig til transaktioner ude på markedet mellem koncernen og forbrugeren. 

Det er ikke alle forretningsaktiviteter, der omfattes af Beløb A, og dertil vil der blive opstillet nogle kriterier 

for de omfattede forretningsaktiviteter således, at der er proportionalitet mellem de administrative 

 
82 OECD (2020b) Annex 1, punkt 10 
83 OECD (2020b) Annex 1, punkt 43-44 
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byrder for compliance og de tilsigtede udbytter.84 De omfattede forretningsaktiviteter i forhold til 

kriterierne gennemgås og uddybes nedenfor i afsnit 5.3. 

5.2.1.1. Beregning og allokering af Beløb A til markedsjurisdiktionerne 

Beregningen og allokeringen af Beløb A til markedsjurisdiktionerne vil som nævnt være formelbaseret, 

hvor allokeringen af ny beskatningsret ifølge OECD kan opdeles i 4 trin. OECD foreslår anvendelsen af 

proxy antagelser til beregning og allokering af Beløb A og forsøger ikke at opnå en fuldstændig kobling til 

de faktiske TP-forhold i koncernen.85  

I trin 1 skal den samlede koncernprofit findes, og her foreslår OECD, at det kan beregnes ud fra koncernens 

samlede profit før skat eller ud fra specifikke forretningsaktiviteter.  

I trin 2 skal koncernen finde residualprofitten ved at ekskludere den andel, der anses for at være 

koncernens rutineprofit. Der skal anvendes en proxy for rutineprofitten, som kunne være en fast 

procentsats. 

I trin 3 beregnes Beløb A ud fra residualprofitten, hvilket kan gøres på formelbasis, som også kunne være 

i form af fast procentsats.  

Til sidst i trin 4 skal residualprofitten, der tilhører Beløb A, fordeles mellem markedsjurisdiktionerne, f.eks. 

ud fra en allokeringsnøgle baseret på salg. Fordelingen af den konsoliderede koncernprofit til rutineprofit, 

residualprofit og Beløb A er illustreret i nedenstående figur 5.5. 

Figur 5.5 Allokering af Beløb A i forhold til den konsoliderede koncern-profit 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2020b) Annex 1, afsnit 3 og efter OECD (2019e) Tax talk # 13, slide 14 

 
84 OECD (2020b) Annex 1, punkt 35 
85 OECD (2019e) Tax talk # 13, slide 14 
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5.2.2. Beløb B 

Beløb B har til formål at opnå større sikkerhed for skatteyder samt at formindske antallet af tvister ved at 

indføre en fast profit for baseline-aktiviteter vedrørende markedsføring og distribution med ingen eller 

lav risiko, og hvor der ikke indgår væsentlige immaterielle aktiver.  

Det faste vederlag er baseret på armslængdeprincippet med et på forhånd fastsat profitniveau og 

defineret grundlag for distribution og marketingaktiviteter, som finder sted i markedsjurisdiktionen.  

Hensigten med det faste vederlag er også at reducere risici for dobbeltbeskatning samt at reducere de 

overholdelsesomkostninger, som opstår som følge af håndhævelse af de nuværende TP-regler.86 

Det mangler endnu at blive besluttet om det faste vederlag i Beløb B skal være ens for alle, eller om det 

skal variere i forhold til geografisk område og/eller branche. Der lægges op til, at der evt. bruges en fast 

procentsats for aflønning af vederlag, men OECD har ikke redegjort for, om det er fast vederlag i form af 

Cost Plus eller TNMM, hvilket er noget, de skal afgøre, før Pillar 1 kan blive vedtaget.  

Beløb B er ikke noget, man kan vælge eller vælge fra og er derfor ikke et safe harbour.87 Et passende fast 

vederlag kan give sikkerhed for både koncern og skatteadministrationer og samtidig mindske 

utilfredsheden med de nuværende regler for TP.88  

Det er nyt i TP-sammenhæng, at man anvender en fast aflønning på kerneaktiviteter.  

5.2.3. Beløb C 

Beløb C skal dække aflønning af funktioner i markedsjurisdiktionen, der overstiger baseline-aktiviteten, 

som bliver kompenseret under Beløb B.89 Beløb C kan derfor omfatte andre forretningsaktiviteter, som 

ikke er knyttet til markedsføring eller distribution.  

Et andet aspekt af Beløb C er den vægt, der gives til behovet for at forbedre tvistbilæggelsesprocesser. 

Her skal man også være opmærksom på, at omfanget af Beløb C stadig diskuteres af OECD, og betragtes 

som et kritisk element i opnåelse af en samlet aftale om Pillar 1. 

Beløb C ændrer ikke indkomstfordelingen til de immaterielle aktiver, hvis aflønningen af distributions- og 

marketingsaktiviteter ikke går ud over baseline-aktiviteter. Viser det sig, at aflønningen ændres i forhold 

til, hvordan ikke-baseline-aktiviteter bliver aflønnet, vil dette få en effekt på indkomstfordelingen til de 

immaterielle aktiver.  

 

 
86 OECD (2019d) s. 15, punkt 62 
87 OECD (2020b) Annex 1, punkt 58, afsnit 4  
88 OECD (2019d) s. 9, punkt 30 
89 OECD (2020b) Annex 1, punkt 10 
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Beløb A, B og C er designet således, at hver kategori har forskelligt sigte i den globale profitallokering, men 

der kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes evt. mulige overlapninger.90  

Beløb B og C er baseret på de eksisterende regler for profitallokering på linje med armslængdeprincippet, 

hvor der er fysisk tilstedeværelse på markedet. Desuden bestræber Pillar 1 sig på, at Beløb B og C 

forbedrer den praktiske anvendelse af armslængdeprincippet. Pillar 1 kan efter beskrivelse af de 

forskellige Beløb illustreres i nedenstående figur 5.6. 

Figur 5.6 Oversigt over Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2020c) Tax talk, #14, slide 9 

5.3. Forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A 

De forretningsaktiviteter, der omfattes af Beløb A, er defineret i OECD’s Statement fra januar 2020, som: 

• Automatiske digitale tjenester, og 

• Forbrugervendte aktiviteter 

Øvrige aktiviteter, der hverken er automatiske digitale tjenester eller kunderelaterede aktiviteter, er 

derfor ikke omfattet af profitallokeringen i Beløb A.91  

Eksempler på automatiske digitale tjenester, der er omfattet af Beløb A kan nævnes: online søgemaskiner, 

sociale medieplatforme, online formidlingsplatforme, drift af online markedspladser, streaming af digitalt 

indhold, onlinespil, Cloud Edb-services og online annonceringtjenester. Dertil kan nævnes at følgende 

koncerner er omfattet digitale tjenester: Google, Facebook, Amazon, Ebay, Netflix, HBO og Activision 

Blizzard, hvor sidstnævnte producerer onlinespil. 

Forbrugervendte aktiviteter vedrører personlige databehandlingsprodukter i form af software, 

husholdningsapparater og mobiltelefoner, tekstil- og kosmetikprodukter og luksusvarer og personlig 

 
90 OECD (2020b) Annex 1, punkt 11 
91 OECD (2020b) Annex 1, punkt 22 og 28 
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pleje, fødevareprodukter og drikkevarer, franchisemodeller og biler.92 Koncerner der anvender 

forbrugervendte forretningsmodeller kan omfatte: H&M, Estée Lauder companies (kosmetik), Nestlé, 

Lego, Toyota og franchise-kæder som Hotel Hilton og Starbucks Coffee. 

Af øvrige aktiviteter, der ikke er omfattet af Beløb A nævnes: udvindingsindustrien, andre produktioner 

af råmaterialer, salg af råmaterialer, handelsvarer og tjenestevarer, der grundet aktiviteterne, primært er 

rettet mod erhvervskunder. Dertil er aktiviteter i finans- og banksektoren herunder forsikringsaktiviteter 

ekskluderet grundet de tilsynsmæssige regulativer i disse sektorer. Aktiviteter inden for skibs- og 

luftfarttrafik samt andre transportaktiviteter er også udelukket fra anvendelsesområdet, idet der allerede 

er etableret en mangeårige praksis for allokering af profitten ved disse aktiviteter i OECD’s 

Modeloverenskomst og bilaterale aftaler.93  

Koncerner, der driver B2B forretningsaktiviteter, vil derfor ikke være omfattet af Beløb A eksempelvis 

danske koncerner som Mærsk og Vestas m.fl.  

Det er dog ikke alle råvarer, som udelukkes, idet kaffebønner for eksempel ikke er omfattet i sig selv, men 

hvis de bliver forarbejdet til en Nespresso-kapsel, kommer de indenfor anvendelsesområdet, idet de 

derved direkte bliver rettet mod forbrugeren. 

De tre grupper af forretningsaktiviteter er illustreret i forhold til Beløb A i nedenstående figur 5.7. 

 
92 OECD (2020b) Annex 1, punkt 28 
93 OECD (2020b) Annex 1, punkt 30-32 og OECD (2017a) artikel 8 
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Figur 5.7 Forretningsaktiviteter i forhold til Beløb A  

 

Kilde: OECD (2020b) Annex 1, punkt 22, 28, 30-32 og OECD (2017a) artikel 8  

Der skal gøres opmærksom på, at de oplistede aktiviteter ikke er udtømmende. Angående online-

formidlingsplatforme er det uden betydning, om forbrugeren er selskaber eller den endelige modtager. 

5.3.1. Test af forretningsaktiviteter, der bliver omfattet af Beløb A 

For at teste, hvilke koncerner og forretningsaktiviteter, der kan blive omfattet af Beløb A, kan der kigges 

på beslutningstræet i figur 5.8. De endelige kriterier er ikke endeligt besluttet, og det er begrænset, hvad 

OECD har offentliggjort om fastsættelsen af kriterierne. Vi har derfor i det nedenstående lavet antagelser 

om fastsættelsen af kriterierne til kontrolspørgsmålene i beslutningstræet for at kunne finde frem til, 

hvilke danske koncerner der kan blive omfattet af Beløb A. Kontrolspørgsmålene og antagelser vil blive 

redegjort i de efterfølgende underafsnit. 
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Figur 5.8 Kontrolspørgsmål i beslutningstræet angående, hvem er omfattet af Beløb A 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2020b) Annex B med egne antagelser angående kriterier for kontrolspørgsmål  

 

5.3.1.1. Kontrolspørgsmål 1: Er samlet koncernomsætning over 750 mio. EUR? 

Omsætningsgrænsen for koncernen, der skal omfattes af Beløb A, er ikke fast besluttet endnu, men OECD 

nævner at land-for-land rapportgrænsen kan anvendes som beløbsgrænse.94 

Vi antager derfor, at en koncern kun er omfattet af Beløb A, hvis den konsoliderede omsætning er over 

750 mio. EUR., hvilket svarer til 5,6 mia. DKK. 

5.3.1.2. Kontrolspørgsmål 2: Har koncernen forretningsaktiviteter indenfor anvendelsesområdet? 

For at være omfattet af Beløb A, skal koncernen også drive aktiviteter inden for de omfattede 

forretningsaktiviteter. Koncernen skal derfor foretage en aktivitetstest, hvor det undersøges, om 

 
94 OECD (2020b) Annex 1, punkt 35 
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koncernen har aktiviteter inden for automatiske digitale tjenester og/eller aktiviteter rettet mod 

forbrugeren. 

OECD’s Statement foreslår, at automatiserede digitaliserede forretningsaktiviteter, som har en 

omsætning over 750 mio. EUR, ikke skal have andre kriterier og allerede af den grund bliver omfattet af 

Beløb A.95  

Koncerner, som driver ren forbrugervendte aktiviteter kan gå direkte videre til spørgsmål 4 angående 

overskudsgrad, idet de automatisk består spørgsmål 3 om en omsætning inden for forretningsaktivitet på 

375 mio. EUR.  

Koncerner med blandede forretningsaktiviteter skal opgøre, hvor stor en andel af den konsoliderede 

omsætning, der stammer fra aktivitet omfattet af Beløb A. 

Driver koncernen kun aktiviteter, som hverken er digitale tjenester eller forbrugervendte aktiviteter, er 

koncernen dermed ikke omfattet af Beløb A. 

5.3.1.3. Kontrolspørgsmål 3: Er omsætning fra omfattede forretningsaktiviteter over 375 mio. EUR? 

De koncerner, der har blandede forretningsaktiviteter skal undersøge, hvorvidt den konsoliderede 

omsætning fra aktiviteterne omfattet af Beløb A overgår en specifik beløbsgrænse. 

OECD ikke er kommet med et specifikt beløb på, hvad omsætningen skal være. Da hensigten er at ramme 

de store multinationale koncerner, og de administrative byrder skal være proportionale med de 

forventede fordele, antager vi, at omsætningen derfra skal vedrøre minimum 50% af koncernens 

konsoliderede omsætning. Det vil sige, at omsætningen fra forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A skal 

være på minimum 375 mio. EUR. 

5.3.1.4. Kontrolspørgsmål 4: Er overskudsgrad over 10%? 

Kontrolspørgsmål 4 vedrører koncernens evne til at skabe profit på forretningsaktiviteter omfattet af 

Beløb A. OECD nævner en overskudsgrad på 10% beregnet på resultat før skat uden at det skal tolkes 

præjudicerende.96 

Der anbefales, at koncerner anvender overskud før skat ved beregningen af Beløb A, idet det er den mest 

foretrukne fortjeneste blandt skatteydere og rådgivere, hvorfor det vil blive anvendt konsekvent fra år til 

år, samt at her kan overskud før skat også anvendes på tab.97 

PwC svarer OECD i sin respons til Pillar 1, at det nuværende forslag ikke ser ud til at formulere nogen 

generelle teoretiske principper, der ligger til grund for bestemmelsen af mængden af Beløb A, samt at 

 
95 OECD (2020b) Annex 1, punkt 38 
96 OECD (2020e) Webcast, slide 34  
97 OECD (2020b) Annex 1, punkt 44 



 
OECD’s Unified Approach Pillar 1 og indkomstfordelingen fra immaterielle aktiver 

 

 Speciale Cand.Merc.Aud. 
Steinhólm & Djursgård 

Side 64 af 127 

 

tillid til data og især fordelingen af rentabiliteten i økonomien tilsyneladende er den eneste tilgængelige 

vejledning.  

Ud fra data har PwC derfor foretaget en databaseanalyse af overskudsgraden for koncerner fra USA, 

Europa og Asien.98 PwC har beregnet overskudsgrad ud fra EBIT og ikke EBT pga. data-tilgængelighed. 

Resultatet viser, at medianen for overskudsgraden ligger mellem 4,39-6,47% og en EBIT-margin på 10 % 

vil omfatte omkring 25% af de undersøgte koncerner.99  

Formålet med Pillar 1 ikke er at ramme alle, men primært de store koncerner med skala uden masse, stor 

afhængighed af de immaterielle aktiver og betydelig vægt på data og brugerdeltagelse. Et kriterie for 

profitabiliteten med en overskudsgrad på 10% målt på overskud før skat, anser vi derfor på linje med 

intentionerne i Pillar 1, idet mindre end 25% af alle koncerner omfattes. 

Hvis en koncern har en overskudsgrad over 10% kan det derfor indikere, at koncernen har skala uden 

masse, og derfor bør være omfattet af Beløb A. Koncerner med en overskudsgrad på under 10% for de 

omfattede forretningsaktiviteter skal derfor ikke allokere noget profit til Beløb A. 

PwC udtrykker dog bekymring for brug af en ”one-size-fits-all” og anbefaler, at der i stedet laves en 

profitabilitetssats til forskellige brancher ud fra benchmark.100 

5.3.1.5. Kontrolspørgsmål 5: Er resultat før skat over 200 mio. EUR? 

Koncerner med en overskudsgrad over 10% skal for at blive omfattet af Beløb A også have over et specifikt 

beløbsmæssigt overskud, hvilket ikke er fastsat endnu af OECD.  

Der er således tale om et proportionalitetsaspekt, da der uden et krav til et minimumsbeløb kan blive tale 

om at bruge tid og ressourcer på at allokere et uvæsentligt beløb til Beløb A. 

Det skal derfor afgøres, hvor grænsen går mellem fordelene ved fordelingen af Beløb A og den 

administrative byrde for både koncerner og skattemyndigheder.  

Vi antager, at en grænse på 200 mio. EUR vil være passende set i lyset af intentionen med Pillar 1 og 

proportionalitetsaspektet ud fra følgende eksempel på beregning og allokering af Beløb A i tabel 5.1. 

 

 

 

 

 
98 PwC International Ltd. (2019) s. 18 
99 Se bilag 14 for PwC’s beregning af overskudsgrad 
100 PwC International Ltd. (2019) s. 3 
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Tabel 5.1 - Oversigt over skatteprovenu ved 50 markedsjurisdiktioner og et minimum resultat på 200 mio. EUR 

Konsolideret omsætning 750 mio. EUR 

Resultat før skat 200 mio. EUR 

Overskudsgrad 27%  

Rutineprofit 10%  

Residualprofit i procent 17%  

Residualprofit i beløb 125 mio. EUR 

Andel af residualprofit til Beløb A 20%  

Beløb A 25 mio. EUR 

Markedsjurisdiktioner 50  

Beløb A pr. markedsjurisdiktion 0,5 mio. EUR 

Skatteprovenu ved skattesats 22% 0,1 mio. EUR 

Skatteprovenu i DKK 0,8 mio. DKK 

Kilde: Eget eksempel 

Eksemplet i tabel 5.1 viser, at der ved et overskud før skat på 200 mio. EUR og en konsolideret omsætning 

på 750 mio. EUR vil skulle allokeres 0,5 mio. EUR fra Beløb A til hver markedsjurisdiktion ved 50 

markedsjurisdiktioner. Dette svarer til et skatteprovenu på ca. 0,1 mio. EUR pr. markedsjurisdiktion (0,8 

mio. DKK) ved en skattesats på 22%. 

Eksemplet forudsætter en ansættelse af rutineprofitten på 10%, og at andelen af residualprofitten, der 

skal allokeres til Beløb A er 20%, samt at koncernen har 50 markedsjurisdiktioner. 

Koncerner med et konsolideret resultat før skat på mindre end 200 mio. EUR forventes derfor ikke at blive 

omfattet af Beløb A. 

5.3.1.6. Kontrolspørgsmål 6: Minimumsbeløb for allokering af Beløb A til markedsjurisdiktionen 

Hvis koncernens konsoliderede omsætning og profit fra automatiserede digitale services og 

forbrugervendte aktiviteter opfylder kravene til at blive omfattet af Beløb A i de første 5 kontrolspørgsmål, 

skal det afgøres, om markedsjurisdiktionerne genererer tilstrækkeligt salg til at modtage en andel af Beløb 

A. 

Kontrolspørgsmål 6 handler derfor om, hvilke markedsjurisdiktioner koncernen skal allokere en andel af 

Beløb A til. Kriteriet for et minimumsbeløb, som giver markedsjurisdiktionen adgang til at modtage Beløb 

A, kan beregnes på baggrund af salg eller omsætning, befolkningstallet og skattesatsen i jurisdiktionen. 

Der kan f.eks. blive tale om, at reklameindtægter skal indtægtsføres der, hvor kunderne ser reklamerne.101 

De lokale kriterier skal sørge for at mindre markedsjurisdiktioner også får andel i Beløb A, og at hele Beløb 

A ikke går til de store markedsjurisdiktioner. Danmark må i denne sammenhæng anses som en mindre 

 
101 OECD (2020b) Annex 1, punkt 47 
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markedsjurisdiktion og vil derfor også have et mindre lokalt minimumsbeløb for at opnå ret til en andel 

af Beløb A end f.eks. USA. Det må dog forventes, at Danmarks andel i Beløb A som markedsjurisdiktion vil 

være relativt begrænset set i forhold til landets størrelse og indbyggertal. 

OECD har ikke fastsat yderligere i forhold til de lokale minimumsbeløb og allokeringsmekanisme, og det 

vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 

5.4. Analyse af danske koncerner, der omfattes af Beløb A i Pillar 1  

For at finde frem til hvilke danske koncerner, der kan blive omfattet af Beløb A, har vi anvendt 

beslutningstræet i figur 5.8 til analysen. I forbindelse med analysen er der først lavet en 

databaseundersøgelse ved hjælp af databasen Orbis. Dataudtrækket fra Orbis blev foretaget på aktive 

selskaber registreret i Danmark med en driftsomsætning på minimum 750 mio. EUR i 2018102. Resultatet 

på databaseundersøgelsen var at 183 selskaber opfyldte kriterierne.103  

Læseren skal være opmærksom på, at der kan forekomme forskelle i tal fra specifikke årsrapporter og 

data fra Orbis, hvilket kan skyldes valutakursen, idet Orbis bruger USD som standard, hvorimod flere 

årsrapporte bruger EUR eller DKK. Analysen af danske koncerner der omfattes af Beløb A tager 

udgangspunkt i datamateriele fra Orbis.  

5.4.1. Danske koncerner med forretningsaktiviteter, der ikke omfattes af Beløb A 

Indledningsvist undersøgte vi, hvilken forretningsaktivitet disse selskaber driver. Selskaber med 

forretningsaktiviteter, der ligger inden for carve-out-aktiviteter eller ikke har automatiserede digitale 

services eller forbrugervendte aktiviteter, kan derved udelukkes fra at blive omfattet af Beløb A og er vist 

samlet herunder i tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Antal selskaber der ikke omfattes af Beløb A pga. forretningsaktivitet 

Forretningsaktivitet  Antal selskaber 

Finans- og banksektoren eller forsikringsaktiviteter 32 

Andre produktioner af råmateriale 21 

3. parts distributør uden væsentlig digital salgsplatform 24 

Salg af råmaterialer, handelsvarer og tjenester rettet mod erhvervslivet 35 

Skibe- og luftfartøjer, samt anden slags transport 16 

Udvindingsindustrien 19 

Sammenlagte selskaber, som ikke omfattes af Beløb A: 147 

Kilde: Orbis. Se bilag 17 for liste af de 147 selskaber 

 
102 Se bilag 15 for Orbis søgestrategi og resultat 
103 Se bilag 16 for liste over de 183 selskaber 
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Af de 183 selskaber er der 32 selskaber, der har forretningsaktiviteter inden for finans- og banksektoren 

herunder forsikringsaktiviteter, heriblandt blev Danske Bank og Tryg Forsikring frasorteret. Yderligere blev 

21 selskaber frasorteret, idet de foretog aktiviteter inden for andre produktioner af råmaterialer herunder 

f.eks. Rockwool International. 24 andre selskaber blev frasorteret, fordi de tilhører gruppen med 3. parts 

distributør uden væsentlig digital salgsplatform herunder Stark, Dagrofa og Coop. 35 selskaber blev også 

frasorteret, idet de foretager salg af råmaterialer og handelsvarer og tjenester, som ikke er rettet til den 

private forbruger eksempelvis Euro Cator Group og Hempel. 16 selskaber har forretningsaktiviteter med 

skibs- og luftfartøjer, samt anden slags transport, hvorfor f.eks. Mærsk og DSV blev frasorteret. Til sidst 

er der 19 selskaber, der ikke omfattes af Beløb A, idet deres forretningsaktiviteter vedrører 

udvindingsindustrien f.eks. Ørsted og Vestas. 

Af de 183 selskaber er der dermed i alt 147 selskaber, der ikke omfattes af Beløb A ud fra deres 

forretningsaktivitet.  

5.4.2. Danske koncerner med forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A  

Af de 36 tilbageværende selskaber med forretningsaktiviteter, der omfattes af Beløb A, er der ifølge CVR-

registret på virk.dk selskaber, som tilhører samme koncern og derfor skal konsolideres. Dertil er der også 

selskaber, som tilhører udenlandske koncerner, som dermed også frasorteres i analysen. 

Selskaber, der tilhører udenlandske koncerner, er vist herunder i tabel 5.3, og selskaberne under danske 

koncerner er vist efterfølgende i tabel 5.4. 

Tabel 5.3 - Danske selskaber, som er en del af udenlandske koncerner 

Dansk selskab Udenlandske ejere 

House of Prince A/S British American Tobacco Western Europe Commercial 

Trading Limited, Storbritannien 

TDC A/S DKTUK Limited, Storbritannien 

Kilde: Egen tilvirkning efter virk.dk 

Tabel 5.4 - Selskaber under samme danske koncern 

Koncern Selskaber ejet af koncernen 

Bestseller Bestseller A/S 

Heartland A/S 

Carlsberg Carlsberg A/S 

Carlsberg Breweries A/S 

Danish Crown Danish Crown A/S 

Leverandørselskabet Danish crown AMBA 

Demant Demant A/S 

William Demant Invest A/S 
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Ecco Anpartselskabet af 31/8 1984 II 

Ecco Holding A/S 

Ecco Sko A/S 

Lego Kirki A/S 

Lego A/S 

Lego System A/S 

Leo Pharma Leo Pharma A/S 

Leo Fondet  

Jysk Anpartselskabet af 1. oktober 2011 

LLG A/S 

Lundbeck 
 

H. Lundbeck A/S 

Lundbeckfonden 

Falck A/S 

Novo Nordisk Novo Nordisk A/S 

Novo Nordisk Fonden  

Thornico Thornico Holding A/S 

Thornico A/S 

Kilde: Egen tilvirkning efter virk.dk 

Dermed står vi tilbage med 20 danske koncerner med forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A. 

For disse koncerner skal det undersøges om omsætning og profitabilitet fra de omfattede 

forretningsaktiviteter opfylder de øvrige kriterier, og om koncernen derfor omfattes af Beløb A.  

5.4.2.1. Koncerner, der kun har forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A 

Af de 20 danske koncerner med forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A, er der 13 koncerner, der 

udelukkende har de omfattede typer af forretningsaktiviteter. 

Der er ingen af disse koncerner, der udelukkende driver automatiske digitale tjeneste, men deres 

forretningsaktiviteter er hovedsageligt forbrugerrettede aktiviteter. For at blive omfattet af Beløb A skal 

disse koncerner have en overskudsgrad før skat på min. 10% og et resultat før skat på min. 200 mio. EUR. 

Oversigten over denne gruppe af koncerner er vist i nedenstående tabel 5.5. 

Bestseller, Carlsberg, Lundbeck, Lego, JYSK, Novo Nordisk og Pandora har en omsætning over 750 mio. 

EUR - et resultat før skat over 200 mio. EUR samt en overskudsgrad over 10%. Dermed vil de være omfattet 

af Beløb A.  

Ecco, Royal Unibrew og Scandinavian Tobacco Group har alle sammen en omsætning over 750 mio. EUR, 

en overskudsgrad over 10%, men har til gengæld ikke et resultat over 200 mio. EUR, hvilket bevirker, at 

de tre ikke er omfattet af Beløb A.  
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Tabel 5.5 Oversigt over koncerner, der kun har forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A 

Koncern: 

 

(mio. EUR) 

Konsolideret 

omsætning for 

2019  

Resultat før skat 

(EBT) 

Overskudsgrad i 

procent (OG) 

Omfattet af 

Beløb A 

Bestseller 3.442 370 11% Ja 

Carlsberg 8.810 1.364 15% Ja 

Ecco (Regnskab 

2018) 
1.391 139 10% Nej - EBT 

Lundbeck 2.272 464 20% Ja 

Lego 5.139 1.434 28% Ja 

Jysk 2.767 337 12% Ja 

Leo Pharma 1.441 -227 -16% Nej - OG 

Danish Crown 7.534 307 4% Nej - OG 

Novo Nordisk  16.354 6.474 40% Ja 

Orifarm Group 982 45 5% Nej - OG 

Pandora 2.916 511 18% Ja 

Royal Unibrew  1.026 194 19% Nej - EBT 

Scandinavian 

Tobacco Group 
923 126 14% Nej - EBT 

Kilde: Orbis database 

Leo Pharma har en omsætning over 750 mio. EUR, men har et resultat før skat på -227 mio. EUR og en 

overskudsgrad på -16%. Derfor er de ikke med i Beløb A.  

Danish Crown har en samlet omsætning over 750 mio. EUR, et resultat over 200 mio. EUR, men har en 

overskudsgrad på kun 4%, hvilket ligger under grænsen på de 10%. Dermed vil Danish Crown ikke være 

omfattet af Beløb A. 

Orifarm Group har også en omsætning over 750 mio. EUR, men deres resultat før skat ligger under 200 

mio. EUR., og de har en overskudsgrad under 10%. De vil derfor ikke være omfattet af Beløb A. 

Dermed er der syv koncerner med rent forbrugervendte aktiviteter, som bliver omfattet af Beløb A. 

5.4.2.2. Koncerner med blandede forretningsaktiviteter  

Af de 20 danske koncerner med forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A, er der syv med blandede 

forretningsaktiviteter, hvor en del af aktiviteterne er omfattet af Beløb A. 

For de syv koncerner med blandede forretningsaktiviteter skal de forretningsaktiviteter, der er omfattet 

af Beløb A have en konsolideret omsætning på min. 375 mio. EUR samt en overskudsgrad efter skat på 
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min. 10% og et resultat efter skat på min. 200 mio. EUR. Oversigten over denne gruppe af koncerner er 

vist i nedenstående tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Oversigt over koncerner, som har blandede forretningsaktiviteter 

Koncerner 

 

(mio. EUR) 

Konsolideret 

omsætning for 

2019 

Resultat før skat 

(EBT) 

Overskudsgrad i 

procent (OG) 

Omfattet af 

Beløb A 

Arla 10.566 347 3% Nej - OG 

Coloplast 2.413 673 28% Ja 

Demant 2.006 255 13% Ja 

Egmont  1.682 80 5% Nej - EBT 

GN Store Nord 1.677 255 15% Ja 

Nilfisk Holding 974 16 2% Nej - OG 

Thornico 

(regnskab 2018) 
1.119 30 3% Nej - OG 

Kilde: Orbis database, samt årsrapporter 

Anskues Arla indledningsvist fremgår det af deres regnskab for 2019, at de driver blandet hverv, idet de 

havde en omsætning fra B2B på 1.662 mio. EUR og en omsætning på 710 mio. EUR fra salg af ingredienser, 

som bruges i alt fra produktion af medicin til børneernæringsprodukter.104 Idet Arla har en samlet 

omsætning på i alt 10.566 mio. EUR, befinder de sig stadig indenfor anvendelsesområdet, idet kravet er 

en omsætning over 375 mio. EUR indenfor de omfattede forretningsaktiviteter. Men betragtes 

overskudsgraden, opfylder Arla ikke betingelserne for at blive omfattet af Beløb A, idet deres 

overskudsgrad er på 3%. Derfor vil Arla ikke blive omfattet af Beløb A.  

Coloplast producerer bl.a. stomiposer, som både sælges til sundhedssektoren og den private forbruger. 

Hvis Coloplast kun havde solgt deres produkter til sundhedssektoren, ville virksomheden ikke være 

omfattet af Beløb A. Det fremgår af Coloplast årsrapport for 2018/2019, at de havde en omsætning på 

17,9 mia. DKK, hvilket svarer til over 2,4 mia. EUR. Ifølge Coloplast stammer mindre end 10% af deres 

indtægt fra salg til hospitaler og klinikker. ”Salget sker ude i samfundet hjemme hos brugeren selv, efter 

denne er udskrevet fra hospitalet.”105 Omsætning fra de omfattede forretningsaktiviteter ligger dermed 

over kriteriet på 375 mio. EUR, idet over 90% af deres omsætning stammer fra forbrugermarkedet. 

Coloplasts overskudsgrad ligger på 28%, hvilket er over grænsen på 10%, hvilket vil sige, at det samlede 

resultat før skat er også over grænsen, idet de har et resultat før skat 673 mio. EUR. Konklusionen er 

derfor, at Coloplast er omfattet af Beløb A.  

 
104 Arla (2020) s. 27-28 
105 Coloplast (2019) s. 9 og 31 



 
OECD’s Unified Approach Pillar 1 og indkomstfordelingen fra immaterielle aktiver 

 

 Speciale Cand.Merc.Aud. 
Steinhólm & Djursgård 

Side 71 af 127 

 

Demant driver også blandede forretningsaktiviteter, idet de både sælger høreapparater til forbrugeren, 

høreimplantater, men sælger også apparater, som bruges af professionelle til at diagnosticere hørelsen 

hos brugerne. Af deres regnskab for 2019 fremgår det, at deres omsætning er delt op i ”Hearing devices, 

diagnostics og hearing implants.”106 Ifølge regnskabet svarer omsætning fra ”diagnostics” til ca. 10% af 

deres samlede omsætning og svarer til 200 mio. EUR.107 Trækkes de 200 mio. EUR fra samlede 

omsætningen, har Demant en samlet omsætning fra forbrugervendte forretningsaktiviteter på 1.806 mio. 

EUR, hvilket resulterer i, at de opfylder betingelsen for omsætning inden for de omfattede 

forretningsaktiviteter. Demants overskudsgrad ligger på 13%, og deres resultat før skat er på 255 mio. 

EUR, hvorfor Demant er indenfor anvendelsesområdet af Beløb A. Men virksomheden skal dog være 

opmærksom på, at deres resultat før skat ligger tæt på grænsen, hvilket kan bevirke, at de ikke hvert år 

falder inden for anvendelsesområdet. 

Egmont driver blandede aktiviteter, idet de bl.a. ejer TV 2 Norge, Nordisk Film og Egmont Publishing. 

Gruppens samlede omsætning for 2019 var på 1.682 mio. EUR. Under note 2 i regnskabet fremgår det,108 

at omsætningen er delt i fire grupper, hvor i hvert fald en del af Sales of goods og Sales of services skal 

medregnes. Sammenlagt har disse grupper en omsætning på 1,5 mia. EUR, og derfor kan det antages, at 

min. 375 mio. stammer fra de omfattede forretningsaktiviteter. Men årets resultat er 80 mio. EUR og 

dermed under grænsen. Derfor vil Egmont ikke være omfattet af Beløb A.  

GN Store Nord sælger både til private forbrugere og til erhvervslivet, men idet der ikke er noget, hverken 

på deres hjemmeside eller i deres regnskab, der indikerer hvor meget de sælger af høretelefoner og andre 

produkter til erhvervslivet, må der antages, at af den samlede omsætning på 1.677 mio. EUR, stammer 

mere end 375 mio. EUR fra forbrugervendte forretningsaktiviteter. Overskudsgraden er 15% og deres 

resultat før skat på 255 mio. EUR. GN Store Nord vil derfor være omfattet af Beløb A. Men GN Store Nord 

skal være opmærksomme på, at de ligger tæt på grænsen, og det derfor kan variere fra år til år, om de er 

omfattet af Beløb A.  

Nilfisk producerer bl.a. støvsugere, og af deres årsrapport for 2019 fremgår det, at deres omsætning var 

på 966,5 mio. EUR, men at deres omsætning fra forbrugeren kun var på 75,8 mio. EUR. Dette svarer ifølge 

Nilfisk til, at 87% af deres samlede omsætning stammer fra det B2B-markedet.109 Nilfisk omfattes derfor 

ikke af Beløb A, idet de primært henvender sig til B2B-markedet, samt at deres omsætning fra 

forbrugermarkedet ikke overstiger 375 mio. EUR. 

Thornico Gruppen driver også blandede forretningsaktiviteter. De ejer f.eks. Hummel sportstøj, 

producerer fødevarer og har også aktiviteter indenfor shipping og ejendom. Gruppens omsætning for 

 
106 Demant (2020) s. 65 
107 Se Bilag 18 for omfordeling og beregning af omsætning hos Demant  
108 Egmont Fonden (2020) s. 50 
109 Nilfisk (2020) s. 20, 26 og 45 
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2018 er på 1.119 mio. EUR. Idet de driver blandede forretningsaktiviteter, er det nødvendigt at undersøge, 

om de også har en omsætning over 375 mio. EUR, som stammer fra forbrugervendte eller digitale 

forretningsaktiviteter. Under note 1 i regnskabet kan der ses, at omsætning fra ”food & food”, 

”technology”, samt ”sport & fashion” sammenlagt har en omsætning på 3.5 mia. DKK,110 hvilket svarer til 

470 mio. EUR. Deres resultat før skat, som er på 30 mio. EUR er langt under grænsen og derfor er Thornico 

ikke omfattet af Beløb A.  

Analysen viser, at der er tre danske koncerner med en konsolideret omsætning over 750 mio. EUR, der 

driver blandede forretningsaktiviteter, som er omfattet af Beløb A. 

5.4.3. Danske koncerner, der omfattes af Beløb A 

Konklusionen ud fra ovenstående analyse er, at ud af de 183 danske selskaber med en omsætning over 

750 mio. EUR er i alt 20 danske koncerner, der drev forretningsaktiviteter indenfor automatiserede 

digitale tjenester og forbrugervendte aktiviteter. Af de 20 koncerner er der 10 koncerner, der opfylder 

kriterierne for at blive omfattet af Beløb A med en samlet konsolideret omsætning på 47.796 mio. EUR og 

et samlet resultat før skat på 12.137 mio. EUR. 

Den samlede oversigt over danske koncerner med forretningsaktiviteter omfattet af Beløb A i Pillar 1, 

deres residualprofit og Beløb A for de enkelte koncerner er vist herunder i tabel 5.7.  

Tabel 5.7 Liste over danske koncerner, som forventes at blive omfattet af Beløb A. 

Koncern: 

 

 

 

(Mio. EUR) 

Konsolideret 

omsætning 

2019 

Resultat før 

skat 

2019 

Overskuds-

grad i procent 

Residualprofit 

(overskuds-

grad minus 

10% 

rutineprofit) 

Andel af 

residualprofit 

til Beløb A 

(20%) 

Bestseller 3.442 370 11% 26 5 

Carlsberg 8.810 1.364 15% 483 97 

Coloplast 2.413 673 28% 432 86 

Demant 2.006 255 13% 54 11 

GN Store Nord  1.677 255 15% 87 17 

Lundbeck 2.272 464 20% 237 47 

Lego 5.139 1.434 28% 920 184 

Jysk 2.767 337 12% 60 12 

Novo Nordisk 16.354 6.474 40% 4839 968 

Pandora 2.916 511 18% 219 44 

I alt 47.796 12.137 -  1.471 

Kilde: Egen tilvirkning og beregning efter Orbis data 

 
110 Thornico (2019) s. 29 
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Under forudsætning af 10% rutineprofit og at 20% af den samlede residualprofit skal allokeres til Beløb A, 

giver det et samlet Beløb A på 1.471 mio. EUR fra de 10 danske koncerner. 

Skatteminister Morten Bødskov vurderer, at det kommer til at koste Danmark milliarder af kroner i tabt 

selskabsskat, hvis Pillar 1 bliver vedtaget. Han er bekymret for, at selv om Danmark vil få en større bid af 

selskabsskatten fra de store udenlandske giganter, vil det dog ikke opveje det tab, som statskassen ville 

opleve, når danske koncerner som Carlsberg og Novo Nordisk skal til at betale større del af selskabsskatten 

i udlandet.111  

5.5. Ændringer i indkomstfordelingen af immaterielle aktiver fra Pillar 1  

I dette afsnit vil vi illustrere de principielle ændringer i indkomstfordelingen fra de immaterielle aktiver 

som følge af Pillar 1. Til dette tager vi udgangspunkt i OECD’s illustration fra afsnit 3 i ”Secretariat proposal 

for a ”Unified Approach” under Pillar One.” med tilpasninger til en dansk kontekst. 

Koncernen i illustrationen har kun forbrugervendte forretningsaktiviteter i form af udvikling, produktion 

og salg af medicin. Deres forretning er meget profitabel med et profitniveau, som tydeligt er over 

konkurrenternes gennemsnit. Moderselskabet er hjemmehørende i Danmark med et salgsselskab i USA, 

der varetager distributions- og marketingfunktionen i landet og derudover har et væsentligt salg i Canada 

uden at have fysisk tilstedeværelse i landet. Moderselskabet kontrollerer og bærer alle væsentlige risici i 

forbindelse med DEMPE-funktionerne og ejer alle væsentlige immaterielle aktiver. Koncernen er vist i 

nedenstående figur 5.9, med en de gældende regler og ændringer som følge af Pillar 1 i oversigtsform. 

 
111 Horn, H. (2020), vedlagt som bilag 19 og Bødskov, M. (2020), vedlagt som bilag 20 
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Figur 5.9 Oversigt for ændringer i indkomstfordelingen til immaterielle aktiver ud fra OECD illustration  

 

Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2019d) afsnit 3  

5.5.1. Indkomstfordelingen efter gældende regler 

Under de nuværende regler skal salgsselskabet i USA aflønnes på armslængdevilkår svarende til de 

distributions- og marketingfunktioner, der varetages, aktiver der anvendes risici som selskabet påtager. 

Moderselskabet kontrollerer og bærer alle væsentlige risici i forbindelse med DEMPE-funktionerne og ejer 

alle væsentlige immaterielle aktiver, hvorfor salgssleskabet anses for at bidrage med rutinefunktioner og 

deraf aflønnes med rutineprofit i forhold til sammenlignelige selskaber. 

Da der ikke er nogen fysisk tilstedeværelse i Canada, bliver der ikke allokeret nogen profit hertil. 

Det danske moderselskab har derved ret til rutineprofit i forbindelsen med de funktioner og risici som 

selskabet påtager sig og den samlede residualprofit vil også tilfalde det danske moderselskab som både 

økonomisk og juridisk ejer af koncernens immaterielle aktiver. 

5.5.2. Indkomstfordelingen ved Pillar 1 med fysisk tilstedeværelse i markedsjurisdiktionen 

I USA har koncernen skattepligtig tilstedeværelse, idet datterselskabet har fysisk tilstedeværelse og 

generer indtægt i landet. 

Salgsselskabet i USA skal have allokeret en fastsat profit f.eks. 4% i form af Beløb B svarende til de baseline 

distributions- og marketingsaktiviteter selskabet udfører på linje med armslængdeprincippet. 

Moderselskab Datterselskab

CanadaUSADanmark

Salg af medicin 

Salg af medicin 

Nuværende regler
i TPG

• Rutine-profit
• Residual-profit som 

følge af ejerskab af IA

• Ikke skattepligtig 
profit

• Rutine-profit

Unified Approach
Pillar 1

• Beløb A reducerer 
residual-profitten

• Beløb B og C ændrer 
residual-profitten i 
forhold til den 
nuværende profitsats for 
aflønning af distribution 
og marketing

• Får tildelt Beløb A
• Tildelingen af Beløb B 

afhænger af den 
nuværende profitsats

• Evt. tildeling af Beløb 
C afhænger af den 
nuværende profitsats

• Får tildelt Beløb A  
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Hvis den fastsatte profit i Beløb B er højere end det, selskabet ville have opnået efter en benchmark-

analyse for sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner f.eks. 3%, ville det medføre en stigning i 

rutineprofitten til salgsselskabet i USA. Modsat vil det medføre et fald i rutineprofitten til salgsselskabet i 

USA, hvis den fastsatte profitsats i Beløb B er lavere. 

En aflønning på 3-4% for distributionsaktiviteter med lav risiko vil ifølge PwC betyde, at mere end 

halvdelen af salgsselskaberne i Europa og Asien får reduceret deres profit, da medianen i disse områder 

ligger på henholdsvis 4,65% og 4,23%.112 

I forhold til Beløb C skal der allokeres en indkomst til salgsselskabet efter armslængdeprincippet. Det må 

her antages, at salgsselskabet under de nuværende regler også ville blive aflønnet for funktioner og risici, 

der går ud over baseline marketing- og distributionsaktiviteter. Der vil derfor ikke være forskel på 

indkomstfordelingen mellem koncernselskaberne fra Beløb C. Hvis aflønningen af distributions- og 

marketingsaktiviteter, der går ud over baseline-aktiviteter ændres, vil det også påvirke 

indkomstfordelingen. 

I forbindelse med allokering af Beløb A, er det nødvendigt at afgøre, om koncernen er omfattet at den 

nye beskatningsret i USA (tilstedeværelse i markedsjurisdiktionen). Her antages det, at koncernen er 

omfattet af Beløb A for de forbrugervende aktiviteter, og salget i landet overstiger det lokale kriterie for 

allokering af en andel af Beløb A til markedsjurisdiktionen. 

Allokeringen af en andel af Beløb A til salgsselskabet vil således medføre en ændring i 

indkomstfordelingen, hvor moderselskabet er ejer af koncernens immaterielle aktiver. Moderselskabets 

residualprofit vil derfor blive reduceret og salgsselskabets samlede profit tilsvarende forhøjet med Beløb 

A.  

USA har derfor ret til at beskatte andelen af Beløb A direkte hos moderselskabet, som ejer af 

residualprofitten, fordi moderselskabet anses for at have skattepligtig tilstedeværelse i USA under den 

nye beskatningsret. Datterselskabet holdes solidarisk ansvarlig for skatten fra Beløb A for at lette 

administrationen.  

5.5.3. Indkomstfordelingen ved Pillar 1 uden fysisk tilstedeværelse i markedsjurisdiktionen 

Hvis fokus rettes mod Canada, hvor koncernen ikke har fysisk skattepligtig tilstedeværelse under 

nuværende regler, og generer indtægt via fjernsalg, vil Pillar 1 have en betydelig påvirkning på 

indkomstfordelingen, idet der ikke længere kræves fysisk tilstedeværelse, men blot vedvarende 

økonomisk tilstedeværelse i markedsjurisdiktionen. 

 
112 PwC International Ltd.(2019) 
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Her antages det også, at koncernen er omfattet af Beløb A for de forbrugervende aktiviteter, og salget i 

landet overstiger det lokale minimumsbeløb for allokering af en andel af Beløb A til markedsjurisdiktionen. 

Dermed giver det Canada ret til at beskatte en del af residualprofitten i koncernen i form af den andel af 

Beløb A, der allokeres til Canada som markedsjurisdiktion. 

Canada kan beskatte indkomsten direkte fra moderselskabet, der anses at eje residualprofitten pga. 

ejerskab af de immaterielle aktiver. Derfor anses moderselskabet for at have skattepligtig tilstedeværelse 

i Canada under de nye allokeringsregler. Når koncernen efter nuværende regler ikke har en fysisk 

tilstedeværelse i Canada, vil der ikke blive allokeret Beløb B eller C til Canada som markedsjurisdiktionen. 

Allokeringen af en andel af Beløb A til Canada som markedsjurisdiktion vil således medføre en ændring i 

indkomstfordelingen. Moderselskabet skal som ejer af koncernens immaterielle aktiver allokere Beløb A 

til markedsjurisdiktionen, hvorfor moderselskabets residualprofit vil blive reduceret og Canada som 

markedsjurisdiktionen vil få en beskatningsret til et tilsvarende beløb. 

Samlet set vil der primært ske en ændring i indkomstfordeling fra koncernens immaterielle aktiver ved 

Beløb A, hvor en andel af en overnormal profit set som residualprofit fordeles til de markedsjurisdiktioner, 

hvor kunderne befinder sig. De koncernselskaber, der under de nuværende regler har det juridiske og 

økonomiske ejerskab af koncernens immaterielle aktiver og derfor også får tildelt koncernens 

residualprofit, vil få reduceret deres profit. Profitten flyttes til de markedsjurisdiktioner, hvor kunderne 

befinder sig, og hvor koncernen genererer sin indkomst uanset fysisk tilstedeværelse i 

markedsjurisdiktionen. Ændringer i indkomstfordelingen fra Beløb B og C vil være ændringer i forhold til 

forskelle i de fastsatte profitsatser til Beløb B og profitniveau fastsat ved benchmark-analyser af 

sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner. 

5.6. Uafklarede spørgsmål og udfordringer ved Pillar 1 

Der er i skrivende stund stadig mange uafklarede spørgsmål og tekniske udfordringer vedrørende 

arkitekturen i Pillar 1. OECD skal finde svar på disse spørgsmål og løse udfordringerne således, at det 

endelige resultat kan godkendes af alle medlemslandene.  

Som forslagne ligger, er der ikke noget, som er endeligt vedtaget før end der er enighed om den samlede 

pakke, som gælder både Pillar 1 og Pillar 2.  

Af uafklarede spørgsmål vedrørende Pillar 1 kan nævnes definitionen af automatiske digitale tjenester og 

forbrugerettede virksomheder, som skal præciseres. Det skal være klart og tydeligt om en koncerns 

forretningsaktiviteter er omfattet af Beløb A. Dette er især relevant for de koncerner, som kun delvis har 
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aktiviteter indenfor automatiske digitale tjenester.113 Dertil skal det også besluttes og tydeligt afgrænses, 

hvilke forretningsområder der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Beløb A. 

Desuden skal omsætningsgrænsen m.v. fastlægges, for at koncerner kan blive omfanget af Beløb A. 

Oplægget fra OECD er samme omsætning som land-for-land rapporten, hvor grænsen er 750 mio. EUR. 

Ligeledes skal de øvrige kriterier for omsætning ved blandede forretningsaktiviteter, profitabilitet, 

nominelt resultat og det lokale kriterie for allokering af Beløb A fastsættes.  

Angående Beløb B skal det defineres, hvilke distributions- eller marketingaktiviteter, der er baseline og 

bliver omfattet af det faste vederlag. Der skal dertil fastlægges om det faste vederlag er en fast 

procentsats for alle eller branchespecifikt og/eller geografisk bestemt. 

En anden udfordring som Pillar 1 står overfor er forslaget fra USA, hvor de foreslår, at Pillar 1 som 

konsensusløsning på digital beskatning skal være valgfri for koncerner, idet Pillar 1 ifølge USA 

diskriminerer de amerikanske koncerner.114 

Flere medlemmer af Inclusive Framework on BEPS er bekymret for, at hvis Pillar 1 implementeres som en 

safe harbor kan det rejse store vanskeligheder, øge usikkerheden og bekymringer for, om Pillar 1 kan 

imødegå alle de politiske mål for den overordnede proces.115 OECD påpeger i svar til USA, at målet med 

Pillar 1 netop er at nå frem til et internationalt skattesystem, hvor dobbeltbeskatning undgås, og hvor der 

beskattes på nettoindkomstniveau og ikke bruttoindkomstniveau.116  

En anden udfordring for Pillar 1, er digital beskatning, som flere lande har implementeret. Derfor er det 

meget vigtigt, at landene med unilaterale digital beskatning trækker deres implementerede regler tilbage, 

idet Pillar 1 ellers ikke bliver en konsensusløsning.  

OECD er bekymrede for, om forslaget fra USA om at gøre Pillar 1 til en safe harbor kan påvirke tidsplanen: 

“We raise this concern, as it may impact the ability of the 135 countries that are now participating in this 

process, to move forward within the tight deadlines we established…”117 

Tidsplanen er en udfordring, idet: ”The project is still aiming to achieve consensus by the end of 2020 – a 

timeline that Saint-Amans acknowledged “may look a bit insane.” Further technical work would occur in 

2021, so implementation is not likely before 2022.”118  

Dertil har Covid-19 påvirket de økonomiske omstændigheder i hele verden og muligheden for at føre 

forhandlinger face-to-face. OECD hævder, at det ikke skal påvirke tidsplanen for ikrafttrædelsen af Pillar 

 
113 OECD (2020b) Annex 1, punkt 23 
114 KPMG (2019a) 
115 OECD (2020b) side 4, punkt 3 
116 OECD (2019c)  
117 OECD (2019c) 
118 Sixeas, S. (2020) 
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1.119 Det er dog svært at forudsige, om tidsplanen vil holde, når der i flere lande er i Lock Down-tilstande. 

Covid-19 kan muligvis påvirke beslutningen angående Pillar 1, idet OECD-medlemslande har rigeligt at se 

til på nationalt plan. Eksempelvis har mere end 22 mio. mennesker i USA mistet deres job i løbet af de 

sidste to uger i marts og første to uger af april.120 OECD-landene har derfor travlt med at holde deres egne 

nationale samfund kørende, hvorfor det svært at sige, om tidsplanen kommer til at holde. Men i lyset af 

situationen kan det være at forskellige interessenter som f.eks. EU vil acceptere, at tidsplanen overskrides 

uden at iværksætte deres egne foranstaltninger i beskatningen af den digitale økonomi. 

Vedrørende offentliggørelse af detaljer om forhandlinger og aftaler under processen, er medlemslandene 

meget forsigtige. De ønsker ikke at OECD løbende kommunikerer resultater, før der ligger en endelig 

aftale. Ifølge Pascal Saint-Amans er der primo maj 2020 udarbejdet detaljer om Beløb A i forhold til 

omfattede forretningsaktiviteter og omsætningstærskler samt beskatningsret, skattebasen, allokering og 

eliminering af dobbeltbeskatning. Der er også udarbejdet detaljer til Beløb B om anvendelsesområdet og 

størrelsen. Ydermere er der detaljer på plads angående spørgsmålet om skattesikkerhed, implementering 

og administration. Alle de detaljerede oplysninger er givet til arbejdsgrupperne hos medlemslandene i 

Inclusive Framework og vil senere blive delt med erhvervslivet og det civile samfund.121 

5.7. Delkonklusion 

Pillar 1 har til formål at opnå hjemmel til beskatning af de store koncerner, som agerer på det globale 

marked med digitale forretningsmodeller, der er karakteriseret ved: skala uden masse, stor afhængighed 

af de immaterielle aktiver og betydelig vægt på data og brugerdeltagelse. Dette gøres ved at indføre Beløb 

A, B og C. 

Beløb A er det primære tiltag i forhold til de skattemæssige udfordringer i den digitale økonomi og ændre 

beskatningsretten til også at omfatte markedsjurisdiktioner, hvor der ikke er fysisk tilstedeværelse. Dette 

er en væsentlig ændring i forhold til at beskatningsretten følger den fysisk tilstedeværelse, som vi kender 

fra OECD Modeloverenskomst. Dertil skal Beløb B og C i sammenhæng forenkle de nuværende regler og 

nedsætte risikoen for tvister for distributions- og marketingsaktiviteter. Baseline distributions- og 

marketingsaktiviteter skal aflønnes med en fast profitsats, og det der kommer ud over efter de gældende 

armslængderegler i Beløb C.  

Beløb B vil derved kunne forskyde indkomstfordelingen, alt efter om den fastsatte profitsats afviger fra 

den profit salgsselskaber ville kunne opnå ved benchmark-analyse af sammenlignelige ikke-kontrollerede 

transaktioner. Effekten vil mindskes, hvis profitsatsen til Beløb B fastsættes ud fra branchespecifikke 

 
119 OECD (2020a) 
120 Pedersen. T.B. (2020), vedlagt som bilag 21 
121 OECD (2020d)  
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og/eller geografiske profitsatser. Beløb B er på linje med de gældende armslængdeprincipper, men det er 

nyt, at der kan være en fast aflønning af kerneaktiviteter i en koncern. 

Funktioner og risici, som går ud over de definerede baseline-aktiviteter for distribution og marketing 

aflønnes med Beløb C efter gældende armslængdeprincipper. Der bør derfor ikke ske en ændring i 

indkomstfordeling fra de gældende regler på baggrund af Beløb C. Hvis aflønningen af distributions- og 

marketingsaktiviteter, der går ud over baseline-aktiviteter ændres, vil det også påvirke 

indkomstfordelingen. 

Beløb A skal allokeres til markedsjurisdiktionerne med vedvarende økonomisk tilstedeværelse i forhold til 

koncernens konsolidere omsætning og profit og er uafhængigt af fysisk tilstedeværelse. Det er indtægter 

fra automatiserede digitale tjenester og forbrugervendte aktiviteter, der omfattes af Beløb A. 

Beløb A omfordeler en andel af det, der kan defineres som koncernens samlede residualprofit til alle 

markedsjurisdiktioner uanset fysisk tilstedeværelse. For at ramme de tiltænkte store globale koncerner 

og skabe proportionalitet mellem de administrative byrder og fordele ved allokeringen af Beløb A, er der 

visse kriterier for, at en koncern bliver omfattet af beløb A. kriterierne er ikke endeligt fastsat, men det 

forventes at koncerner med en konsolideret omsætning på mere end 750 mio. EUR vil blive omfattet. 

Beløb A afviger fra armslængdeprincippet og går ud over de gældende TP-regler, der omhandler 

koncerninterne transaktioner.  

Analysen af, hvilke danske multinationale koncerner, der kan forventes at blive omfattet af Beløb A, viste 

at med de opstillede antagelser af kriterier, vil 10 danske koncerner blive omfattet af Beløb A og vedrører: 

Bestseller, Carlsberg, Coloplast, Demant, Gn Store Nord, Lundbeck, Lego, JYSK, Novo Nordisk og Pandora.  

Med en rutineprofit sat til overskudsgrad 10% og en allokering af 20% af residualprofitten til beløb A, vil 

det give en omfordeling af 1.471 mio. EUR til beskatning i markedsjurisdiktionerne. 

Omfordeling af Beløb A vil ske fra de selskaber i koncernen, der har det juridiske og økonomiske ejerskab 

til koncernens immaterielle aktiver, og som efter de gældende regler har andel i koncernens 

residualprofit. 
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6. Case – Indkomstfordeling til immaterielle aktiver efter TPG og Pillar 1 

Kapitel 6 skal besvare det femte undersøgelsesspørgsmål og har til formål at illustrere, hvordan Pillar 1 i 

praksis påvirker indkomstallokeringen fra de immaterielle aktiver i en dansk multinational koncern. I 

denne sammenhæng vil vi i afhandlingen anvende den oparbejdede viden i kapitel 2-5 til at analysere en 

egenkonstrueret virkelighedsnær case, der er baseret på den danske koncern GN Store Nord i et 2020 

perspektiv. Strukturen for den egen-konstruerede case og analysen af indkomstfordelingen fra de 

immaterielle aktiver før og efter Pillar 1 er vist i nedstående figur 6.1. 

Figur 6.1 - Oversigt over egenkonstrueret case og analyse af indkomstfordelingen fra immaterielle aktiver før og efter Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

• Moderselskabet er et passivt holdingselskab, med to 
datterselskaber, der fungerer som principalselskaber overfor  
egne datterselskaber.

• Principalselskaberne bærer og kontrollerer alle væsentlige 
økonomiske risici. 

• Datterselskaberne bærer ingen væsentlige økonomiske risici

• Afsnittet vil også indeholde værdikæde, FAR-analysen, 
økonomiske omstændigheder og DEMPE-funktioner

• Allokering af rutineprofit

• Allokering af residualprofit til ejer af IA

1. Koncernbeskrivelse, TP-setup og Indkomstfordeling efter TPG

2. Indkomstfordeling til de immaterielle aktiver efter Pillar 1

Allokering af: 

• Rutineprofit til baseline distribution og marketing (Beløb B)

• Profit til funktioner og risici ud over baseline (Beløb C)

• Residualprofit til markedsjurisdiktioner (Beløb A)

• Residualprofit til ejer af de immaterielle aktiver

3. Beskrivelse af ændringer på indkomstfordeling før og efter Pillar 1

• Ændringer i rutine- og residualprofit før og efter Pillar 1

• Ændringer som følge af Beløb A

• Ændringer som følge af Beløb B og C
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6.1. Introduktion til Hearing & Audio Koncernen 

Hearing & Audio Koncernen (HA-Koncernen) består af det danske moderselskab, HA Holding A/S, som 

fungerer som passivt holdingselskab for koncernen og er 100% ejer af datterselskaberne Hearing A/S og 

Audio inc. Hearing A/S har hjemsted i Danmark, hvorimod Audio Inc. har hjemsted i USA, og begge 

selskaber har hver tre datterselskaber under sig som vist i nedenstående figur 6.2.  

Figur 6.2 - Oversigt over HA-Koncernen og beliggenhed af koncernselskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hearing A/S og Audio Inc. agerer som principalselskaber i hver sin koncerndivision overfor 

datterselskaberne og bærer og kontrollerer alle væsentlige økonomiske risici. 

Hearing-divisionen (herefter Hearing) har 600 ansatte fordelt på selskaberne i Hearing, og 

forretningsaktiviteterne er koncentreret omkring høreapparater. Audio-divisionen (herefter Audio) har 

430 ansatte fordelt på selskaberne i Audio, og forretningsaktiviteterne er koncentreret om audio-udstyr. 

Ingen af datterdatterselskaberne bærer eller kontrollerer væsentlige økonomiske risici. 

HA-Koncernen forretningsaktiviteter omfatter udvikling, produktion og salg af høreapparater og audio-

udstyr, som vedrører alt fra brugerenheder som høretelefoner, intelligente støjdæmpende lydløsninger 

til komplette konferencesystemer til hoteller m.v. med både lyd og billede. 

Figur 6.3 - Illustrationer af eksempler på HA-koncernens produkter 

  
Kilde: gn.com 
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Produkterne er baseret på teknologi og software, der kræver, at de altid er up to date for at kunne 

synkronisere til mobil, TV, bil eller radio, samtidig med at evt. være støjdæmpende og bæredygtige. 

Forretningsaktiviteterne er primært forbrugervendte, og koncernen gør brug af væsentlige immaterielle 

aktiver. 

Hearing A/S ejer alle de immaterielle aktiver, der er knyttet til F&U, produktion, salg og marketing af 

høreapparat. Det samme gør sig gældende for Audio Inc., som ejer alle de immaterielle aktiver knyttet til 

F&U, produktion, salg og marketing af audio-udstyr mv. De immaterielle aktiver som HA-Koncernen ejer 

omfatter: goodwill, patenter og rettigheder, interne udviklingsprojekter, kundelister og kundedata, 

software, varemærke, brand, knowhow, leverandørlister mv. Værdien af de immaterielle aktiver i HA-

Koncernen udgør 8.330 mio. DKK og fordeler sig som vist i nedenstående tabel 6.1.  

Tabel 6.1 - Oversigt over fordelingen og værdien af de immaterielle aktiver i HA-koncernen 

HA-Koncernens immaterielle aktiver 

(mio. DKK) Koncern Hearing Audio 

Goodwill 5.378 3.592 1.786 

Udviklingsprojekter 1.608 1.058 550 

Software 16 10 6 

Patenter og rettigheder 1.151 495 656 

Varemærker 105 39 66 

Andre immaterielle aktiver 72 36 36 

immaterielle aktiver i alt 8.330 5.230 3.100 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.1.1. Produktbeskrivelse 

Herunder vil vi uddybe beskrivelsen af produkterne i de to koncerndivisioner Hearning og Audio samt 

markedssituationen i et 2020 perspektiv. 

6.1.1.1. Hearing’s produkter 

Hearing A/S har udelukkende forretningsaktiviteter, der er rettet mod forbrugeren, idet de udvikler, 

producerer og sælger høreapparater. Høreapparatet Hear-More giver en komfortabel lyd i høj kvalitet, 

der kan tilpasses til forbrugerens præferencer. Brugeren får adgang til direkte forbindelsesmuligheder og 

streaming fra både IOS og Android enheder, hvor det vil være lige så let at tale i telefon, lytte til musik 

eller se TV, som at bruge trådløse stereo hovedtelefoner. 

Hear-More kan tilpasses fuldstændigt med Hear-More appen direkte fra forbrugerens telefon eller smart 

Watch. Dertil kan brugeren helt enkelt anvende programmer, der tilpasser lyden efter om man befinder 

sig i en restaurant, til et musikarrangement eller udenfor. 
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Hearing har oplevet et kraftigt fald i efterspørgslen i forbindelse med Covid-19 grundet nedlukningen af 

samfundet og alle ikke vitale sundhedsfunktioner. 

Figur 6.4 - Hear-More appen til mobil og smart Watch 

 
Kilde: hearingaidknow.com 

Da kunderne ikke kan komme ind i butikkerne for at få hjælp vejledning, har Hearing videreudviklet Hear-

More appen og tilføjet Assist Live, som muliggør online adgang til hørepleje og reducerer behovet for 

kontrolbesøg i en tid, hvor ældre og sårbare i risikogruppen rådes til at blive hjemme. Lanceringen af Assist 

Live blev fremskyndet pga. Covid-19, og som ”first-movers” på markedet med denne service har det 

reddet noget af omsætningen i Hearing i 2020.122 

6.1.1.2. Audio’s produkter 

Audio har blandede forretningsaktiviteter, idet deres produkter henvender sig både til forbrugeren og til 

erhvervslivet. Audio’s produkter består af headset, andre trådløse høretelefoner til mobilen, samt kablede 

og trådløse headset til konferencesystemer, videokommunikation til erhvervslivet og intelligente 

støjdæmpende lydløsninger. Desuden har Audio også udviklet og produceret et avanceret in-ear 

kommunikations- og hørelsesbeskyttelsessystem til forsvars- og sikkerhedsstyrker. Produkterne er alle 

kvalitetsprodukter, som består af den nyeste teknologi og software. 

Figur 6.5 Produkter fra Audio Inc. 

 
Kilde: gn.com og lydogbillede.dk 

 
122 GN Store Nord (2020a) Newsroom, Announcement 
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Audio har oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen i forbindelse med Covid-19 grundet de ændrede 

arbejdsformer, hvor både private og virksomheder har indkøbt nyt kommunikationsudstyr. Til gengæld 

har efterspørgslen på konferencesystemer til hoteller m.v. været stagneret i 2020. 

6.1.2. Forretningsstrategi og værdikæde 

HA-Koncernens forretningsstrategi er at differentiere sig fra konkurrenter som ”first-mover” på markedet 

ved innovation af teknologi og produktdesign. Ligeledes sigter HA-koncernen mod at fremstille produkter 

af høj kvalitet, som indeholder den nyeste teknologi med lang holdbarhed, hvor der er mulighed for 

jævnlige opdateringer af produktet. Den løbende opdatering giver mulighed for yderligere salg i form af 

servicetjek og køb af tilbehør. Gennem den vedvarende kontakt til forbrugeren, opbygger HA-Koncernen 

immaterielle aktiver i form af kundedata og kan ud fra det forstå forbrugerens behov og ønske. Den 

opsamlede viden om forbrugerne af koncernens produkter kan bruges til videreudvikling af nye 

høreapparater, headset, tilbehør eller ny produktudvikling. 

Værdikæden i HA-koncernen er vist i nedstående figur 6.6 og vil efterfølgende blive forklaret. 

Figur 6.6 HA-koncernen værdikæde 

 
Kilde: Egen udvikling efter Porters værdikæde 

Fordi markedet for Hearing og Audio er stærkt teknologidrevet, betyder det, at udvikling af nye 

teknologier og produkter er en væsentlig funktion for værdiskabelsen i HA-Koncernen. HA-Koncernen har 

derfor et udgangspunkt om, at der investeres 9% af den forventede omsætningen i udviklingsarbejdet. 

Principalselskaberne påtager sig og kontrollerer alle væsentlige risici i forbindelse med udviklingen af nye 

produkter og teknologi og instruerer udviklingsselskaberne i, hvad de skal udvikle. 

Udviklingsfunktionen bidrager med værdi i form af unik og værdifuld viden om software-programmering 

og knowhow til produktudvikling i forhold til teknologi og produktdesign.  

Principalselskaberne påtager sig og kontrollerer også alle væsentlige risici i forbindelse med produktion, 

marketing, salg og service efter salg. Produktions- og salgsselskaberne bidrager med rutinefunktioner i 

operationelle drift og rutine knowhow i forhold til deres specifikke funktioner.  

Salg af Hearing og Audio produkter sker gennem eksterne salgspartnere i over 100 markedsjurisdiktioner. 

Positioneringen af produkter og brand i den globale marketing, der udføres og koordineres hos 

principalerne, er også væsentlig for værdiskabelsen i HA-koncernens divisioner Hearing og Audio.  

Udvikling Produktion Marketing Salg
Service 

efter salg
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6.1.3. Realydelsens egenskaber 

Realydelserne i casen er datterselskabernes bidrag til de immaterielle aktiver i henholdsvis Hearing og 

Audio. Vi vil herunder gennemgå karakteristika for de funktioner selskaberne udfører herunder, hvordan 

kontrol og risiko er fordelt mellem selskaberne.  

Udviklingsselskaberne  

Udviklingsselskaberne varetager operationelle arbejdsopgaver i forbindelsen med udvikling af nye 

teknologier og produkter, herunder også forbedring af det eksisterende og software opdateringer til 

vedligeholdelse af solgte produkter. Selskaberne arbejder indenfor et godkendt budget og træffer kun de 

beslutninger, der er relateret til beslutninger inden for de godkendte budgetter og udviklingsplaner. De 

er styret fra principalselskaberne og har et tæt samarbejde med ledelsen i Hearing A/S og Audio Inc. 

Udviklingsselskaberne følger instrukser fra principalselskaberne, der varetager alle væsentlige 

beslutningsfunktioner i relation til F&U og har beslutningskompetencen vedrørende alle strategiske valg. 

Yderligere har udviklingsselskaberne også pligt til at rapportere afvigelser fra budgetter og planer direkte 

til principalselskaberne. 

Udviklingsselskaberne bærer og kontrollerer ingen væsentlige økonomiske risici og ejer ikke retten til de 

immaterielle aktiver, der udvikles, forbedres og vedligeholdes i det daglige arbejde. 

Produktionsselskaberne 

Producentselskaberne varetager operationelle arbejdsopgaver i forbindelse med produktionen af 

produkter i Hearing og Audio. Produktionen består primært i at samle produkter fra komponenter fra 3. 

partsleverandører, herunder underleverandører, der specialfremstiller særlige komponenter kun til HA-

Koncernen. Produktionsselskaberne har ejerskab af deres varelager, men da der produceres til ordre, er 

både råvarelagre og færdigvarelagre begrænsede. Selskaberne arbejder indenfor et godkendt budget og 

træffer kun operationelle beslutninger i forhold til planlagte budgetter og mål. Selskaberne bidrager ikke 

med unik og værdifuld knowhow sammenlignet med andre producenter af samme type produkter og 

producerer kun det antal produkter, som de får instrukser om fra principalselskaberne. Yderligere har 

produktionsselskaberne også pligt til at rapportere afvigelser fra planer og budgetter direkte til 

principalselskaberne. 

Produktionsselskaberne bærer og kontrollerer ingen væsentlige økonomiske risici ved produktionen. 

Salgsselskaberne 

Salgsselskaberne varetager operationelle arbejdsopgaver i forbindelse med distribution, marketing og 

service efter salg af produkter i Hearing og Audio. De strategiske beslutninger for forretningsstrategien og 

den taktiske planlægning heraf besluttes og udføres af principalselskaberne. Salgsselskaberne har ansvar 

for den daglige operationelle drift af distribution og marketing efter instrukser fra principalselskaberne. 

Selskaberne bidrager ikke med unik og værdifuld knowhow sammenlignet med andre sammenlignelige 
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salgsselskaber. Ved indgåelse af væsentlige kundekontrakter deltager principalselskaberne direkte med 

repræsentanter. Principalselskaberne har det juridiske ejerskab over de immaterielle aktiver knyttet til 

distribution og marketing, som f.eks. brand, varemærker, kundeliste m.v. Hertil varetager 

salgsselskaberne også en lagerfunktion bestående af et nødlager, da der produceres til ordre. Nødlageret 

skal dog kunne håndtere udsving eller forsinkelser i produktionen. 

Selskaberne arbejder indenfor et godkendt budget og træffer kun operationelle beslutninger i forhold til 

planlagte budgetter og mål. De handler for eget navn og for egen regning, men er friholdt alle væsentlige 

risici. Dertil har salgsselskaberne også pligt til at rapportere afvigelser fra planer og budgetter direkte til 

principalselskaberne. 

Salgsprocessen i Hearing og Audio afviger en del fra hinanden grundet markedet og kunderne. 

Salgsprocessen for Hearing er mere omstændig, videnstung og foregår ved opsøgende personligt salg. Det 

kræver mere produktviden og uddannelse af personale, da kunderne omfatter speciallæger og specialister 

i hørecentre. Dertil er der en del mere administration grundet samhandlen med offentlige myndigheder. 

I Audio er B2B delen at sammenligne med Hearing, da kunderne tæller større virksomheder, 

konferencecentre, hoteller m.v. Der er dog mindre administration i forbindelse med disse kunder. For den 

forbrugervendte del er salgsprocessen mere enkel, kunderne er butikker, hvor beslutningsprocesserne er 

væsentligt enklere og en del af handlen foregår online. Det er derfor en væsentligt mindre 

ressourcekrævende salgsproces.  

6.1.4. Økonomiske omstændigheder 

Historisk set har Hearing og salg af høreapparater været den centrale del af HA-Koncernens forretning og 

har stået for den største del af omsætningen i koncernen. I 2020 er der sket en kraftig ændring i 

forbrugsmønstrene i henhold til afsætning og efterspørgsel, der har haft store effekter på HA-Koncernen 

forretningsaktiviteter i Hearing og Audio. Audio er blevet den største af de to divisioner og har oplevet en 

positiv vækst i forretningen på 22%, hvor Hearing derimod har oplevet en negativ vækst i forretningen på 

14%.123 De specifikke økonomiske omstændigheder for selskaberne i Hearing og Audio gennemgås 

herefter. 

Udviklingsselskaber 

I og med at differentiering og innovation af teknologi og nye produkter er et centralt element i 

forretningsstrategien for HA-Koncernen, er der brug for fortsat udvikling og tilpasning til de nye 

markedsforhold grundet Covid-19. Den økonomiske situation i 2020 får derfor ikke direkte betydning for 

udviklingsselskaberne, da udviklingen af teknologi, software og produkter fortsætter i samme niveau. Det 

kan være kritisk for forretningen at skære for meget ned og skille sig af med personale med særlig viden, 

 
123 Nielsen, P.M. (2020), vedlagt som bilag 22 
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da det samtidig vil være vanskeligt at hyre medarbejdere med samme ressourcer efter Covid-19 har lagt 

sig.  

For Hearing betyder det, at der er projekter, der grundet markedssituationen og fysisk distancering bliver 

udskudt eller sat i bero, og andre bliver opprioriteret for at fastholde konkurrenceevnen. 

De fremtidige forventninger til markedet er, at folk også skal bruge høreapparater efter Covid-19, og 

derfor skal HA-Koncernen passe på med ikke at skære for meget ned i udviklingsaktiviteterne i Hearing 

F&U A/S. Man sparer måske lidt her og nu, men kan have markant påvirkning i det længere forløb ved at 

komme bagud i udvikling i forhold til sine konkurrenter.  

I Audio er der mulighed for at opprioritere udviklingsaktiviteten grundet den større omsætning, fordi 

efterspørgsel af Audio produkter er steget markant som følge Covid-19. 

Distributionsselskaber 

Som følge af Covid-19 har Hearing Sales GmbH oplevet et markant fald i efterspørgsel på høreapparater, 

idet ”… myndigheder over hele verden har været enige om at placere høreklinikkerne nederest i 

sundhedsvæsenets hierarki. De er blevet lukket…”124 Derfor er salg af Hearing produkter næsten gået i stå 

siden Covid-19. Den økonomiske situation for salget af høreapparater og for Hearing Sales GmbH har 

derfor være særdeles ugunstig i 2020.  

Audio Salg Inc. har til gengæld oplevet en markant stigning i efterspørgsel på headset og udstyr til 

videomøder. Næsten alle arbejdspladser har ændret måden de samarbejder på, fordi medarbejderne blev 

pålagt på at skulle arbejde hjemmefra.125 Salget af audio-udstyr og produkter til videokommunikation, 

som anvendes i forbindelse med konferencer, har modsat oplevet et fald i efterspørgsel, idet næsten alle 

konferencer på verdensplan er aflyste eller udskudte, hvilket har påvirket efterspørgslen negativt for 

Audio Sales Inc. Det ændrer dog ikke på, at der samlet set i Audio i 2020 har været en væsentlig fremgang 

i salget og gunstige økonomiske markedsvilkår.  

Produktionsselskaber 

De to produktionsselskaber i henholdsvis Hearing og Audio har grundet Covid-19 oplevet forskellige 

påvirkninger på deres forretningsaktivitet. 

Hearing Production Ltd. har grundet de ændrede markedsforhold haft mindre i ordrebøgerne. Dertil har 

flere af selskabets underleverandører været lukket i en periode grundet karantæne og har ikke kunnet 

levere komponenter til produktionen. Det har resulteret i mindre effektivitet, da der har været ledig 

produktionskapacitet, der ikke har kunne udnyttes. Der har derfor været stigende omkostninger til 

produktionen i Hearing Production Ltd. I forhold til den afsatte mængde. 

 
124 Kristensen, S.T. (2020), vedlagt som bilag 23 
125 Hagemann-Nielsen, M. (2020) og Kristensen, S.T. (2020), vedlagt som bilag 24 
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Hos Audio Production Ltd. har situationen været en anden. Efterspørgslen har været stigende, og de har 

kunnet få deres leverancer fra underleverandører. Da stigningen i afsætningen ikke var budgetteret, har 

man måtte udnytte produktionskapaciteten til de yderste. Samtidig er der blevet indført flerholdsskifte 

for at nedsætte smitterisikoen blandt medarbejderne. Audio Production Ltd. har derfor også oplevet en 

stigning i omkostninger i forhold til produktionsmængden, men samtidig en væsentlig større afsætning. 

6.1.5. Kontraktens indehold 

Kontrakterne mellem datterselskaberne og principalselskaberne i Hearing og Audio er alle udformet 

sådan, at det er principalselskaberne, der har det juridiske ejerskab over de immaterielle aktiver. Det vil 

sige, at principalerne har retten til udviklingsprojekter, kundelister, software, varemærker, patenter m.v. 

Priser på de koncerninterne transaktioner bliver aftalt på forhånd ud fra udviklings-, salgs- og 

produktionsbudgetter i forhold til forventede omkostninger eller omsætning. Prisfastsættelsen er baseret 

på løbende treårige benchmark-analyser af sammenlignelige uafhængige selskaber med samme 

funktioner og risici ud fra en TNMM-model. Der vil derfor være løbende månedlige afregninger mellem 

datterselskaberne og principalselskaberne i Hearing og Audio. Afregningerne mellem koncernselskaberne 

er i datterselskabernes funktionelle valuta, så principalselskaberne bærer risikoen for kursudsving i 

forbindelse med transaktionerne. 

For at korrigere for markedsrisici, er der aftalt en årlig justering ved årets udgang, så profitniveauet 

matcher det uafhængige sammenlignelige selskaber opnår i samme marked.  

I det efterfølgende vil vi redegøre for de specifikke karakteristika for de interne kontrakter med 

udviklingsselskaberne, der adskiller sig fra de generelle kontrakter. 

Udviklingsselskaber 

Udviklingsselskaberne bidrager med rutinefunktioner såvel som unik og værdifuld viden om 

softwareprogrammering og knowhow til produktudvikling i forhold til teknologi og produktdesign. 

Der er derfor i kontrakten aftalt en aflønning efter en Profit Split-model, hvor rutinefunktioner aflønnes 

først ud fra en TNMM-model og residualprofitten fordeles mellem principal og udviklingsselskab i Hearing 

og Audio. 

De immaterielle aktiver der skabes i Hearing og Audio kan være svære at værdiansætte på 

transaktionstidspunktet, idet der i flere tilfælde ikke findes sammenlignelige transaktioner, og der kan gå 

længere tid, inden de tages i brug kommercielt. HA-Koncernen ønsker at undgå, at skattemyndighederne 

i forbindelse med TP-revisioner kan foretage ex-post prisjustering. Der er derfor indført 

prisjusteringsklausuler i kontrakterne, hvor der udbetales en residualprofit af det afkast, de immaterielle 
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aktiver genererer år for år.126 Ved anvendelse af prisjusteringsklausulen kan HA-Koncernen dermed undgå 

den situation, at der opstår en prisforskel på +/-20%, som resulterer i, at skattemyndighederne kan ændre 

prisen ud fra ex-post data.127 

For at balancere forholdet mellem udviklingsselskaberne værdifulde bidrag og risikoen, der ligger hos 

principalselskaberne, har man valgt at indføre et afkastkrav i Profit Split-modellen. Prisjusteringsklausulen 

indeholder derfor en udbetaling af den årlige residualprofit til udviklingsselskaberne, hvis divisionens 

residualprofit overstiger 20% af divisionens samlede immaterielle aktiver. Betalingen beregnes af den 

forholdsmæssige andel af residualprofitten, der kan tilskrives de immaterielle aktiver som 

udviklingsselskaberne bidrager til ud fra en vægtning af deres bidrag til DEMPE-funktionerne. 

Er residualprofitten under 20% af divisionens samlede immaterielle aktiver, vil der ikke ske nogen 

fordeling af residualprofit til udviklingsselskaberne. 

6.1.6. FAR-Analyse  

Ud fra HA-Koncernens principalstruktur i de to divisioner, er der forskel på de funktioner selskaberne 

udfører, hvilke aktiver de anvender og den risiko de påtager sig. Ud fra koncernselskabernes samlede FAR-

profiler kan de sammenlignes med sammenlignelige uafhængige selskaber i forhold til det forventede 

profitniveau. Koncernselskabernes forventede profitniveau er illustreret i nedenstående figur 6.7. 

Figur 6.7 - FAR-analysen for HA-Koncernen 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 1.51-1.106 og 6.61-6.64 

Da principalselskaberne varetager centrale funktioner som ledelses- og administration og bidrager med 

immaterielle aktiver og påtager sig alle væsentlige økonomiske risici, kan de også forvente et højere 

profitniveau i forhold til deres FAR-profil. 

 
126 OECD (2017b) TPG. 6.181-6.185 
127 OECD (2017b) TPG. 6.193 
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Udviklingsselskaberne bidrager med unik og værdifuld viden til de immaterielle aktiver, men ejer ikke de 

immaterielle aktiver og påtager sig ikke væsentlige økonomiske risici. De kan derfor ud fra deres FAR-

profil som kontraktudvikler forvente et lavere profitniveau end principalselskaberne og placeres under 

principalselskaberne på FAR-kurven. 

Produktionsselskaberne som kontraktproducenter ejer varelager, men påtager sig ingen væsentlige 

økonomiske risici og har ikke ejerskab til de immaterielle aktiver. De kan derfor forvente et relativt lavt 

profitniveau og placeres under udviklingsselskaberne på FAR-kurven. Det samme gør sig gældende for 

salgsselskaberne, der handler i eget og for egen regning, men ikke påtager sig væsentlige risici som low-

risk-distributør. De kan derfor også forvente et relativt lavt profitniveau og placeres på FAR-kurven 

sammen med produktionsselskaberne. 

6.1.7.  6-trins analysen 

6-trins analysen128 herunder illustrerer prisfastsættelsen af datterselskabernes bidrag til de immaterielle 

aktiver i principalstrukturerne i Hearing og Audio. Der er derfor ikke tale om en analyse af de enkelte 

immaterielle aktiver i Hearing og Audio, men en samlet illustration af 6-trins analysen og fastlæggelsen af 

armslængdeprisen i casen til brug for vurdering af ændringerne i indkomstfordelingen i HA-koncernen fra 

de immaterielle aktiver før og efter Pillar 1. 

6.1.7.1. Trin 1: Økonomiske risici i forhold til immaterielle aktiver og DEMPE-funktioner 

For at kunne prisfastsætte koncernselskabernes bidrag til de immaterielle aktiver i Hearing og Audio, skal 

vi først undersøge, hvem af HA-Koncernselskaberne, der udvikler, forbedrer, vedligeholder, beskytter og 

udnytter de immaterielle aktiver. Dette gøres for at finde frem til, hvem der har det økonomiske ejerskab 

til de immaterielle aktiver og derfor også skal have andel i den overnormale profit, de immaterielle aktiver 

skaber ved residualprofit. 

Fastlæggelsen af de forretningsmæssige og økonomiske forbindelser skal ske ud fra de enkelte 

koncernselskabers bidrag til DEMPE-funktionerne. For at få svar på dette, skal HA-Koncernen identificere 

de væsentlige økonomiske risici, der knytter sig til de immaterielle aktiver ud fra DEMPE-funktionerne. I 

nedenstående tabel 6.2 ses fordelingen af vægtningen af DEMPE-funktionerne i forhold til bidrag til de 

immaterielle aktiver og vil blive uddybet efterfølgende. 

Tabel 6.2 - Vægtning af DEMPE-funktioner i forhold til bidrag til de immaterielle aktiver 

 D E M P E Sum 

Vægtning 40 30 10 5 15 100 

Principal 30 25 5 5 15 80 

F&U  10 5 5   20 

 
128 OECD (2017b) TPG. 6.34 
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Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.12, 6.32 og 6.34 

Tabellen viser, som også beskrevet i casen, at det kun er principalselskaberne, der bærer og kontrollerer 

de væsentlige økonomiske risici og har kapacitet til at bære disse risici. Udviklingsselskaberne bidrager 

som de eneste datterselskaber med unik og værdifuld viden til de immaterielle aktiver, hvorfor de er 

inddraget i tabellen. 

Figur 6.8 - Udvikling af høreapparater og Audio-udstyr 

 
Kilde: gn.com 

Udvikling 

Det er meget vigtigt for HA-Koncernen at være først på markedet med nye produkter, hvilket også 

medfører risici. Det er dog ikke alle udviklingsprojekter, der ender i salgsbar teknologi, og produkter, der 

kommer på markedet, kan underpræstere. I forbindelse med udvikling af immaterielle aktiver i Hearing 

og Audio er det derfor principalselskaberne, som påtager sig og kontrollerer de væsentlige økonomiske 

risici. Principalerne har de centrale ledelsesfunktioner og kontrollerer hvad og hvornår, der skal udvikles. 

Udviklingsselskaberne bidrager med unik og værdifuld viden, men påtager sig ingen risiko. 

Vægtningen mellem selskabernes bidrag til værdiskabelsen er derfor sat til 30/10 mellem principal- og 

udviklingsselskab.  

Forbedring 

Den eksisterende teknologi skal løbende forbedres for mulige opgraderinger til nye produktgenerationer. 

Hearing og Audio søger derfor at forbedre og videreudvikle deres teknologi og produkter, der bidrager til 

yderligere værditilførsel til de eksisterende immaterielle aktiver som patenter, software m.v. 

Kunderne forlanger den nyeste og bedste teknologi på markedet. Det er principalselskabernes ansvar at 

undersøge, hvilke faktorer, der skal forbedres på produkterne for at fastholde konkurrenceevnen.  

Idet det er principalselskaberne, der får feedback fra kunderne og eksterne salgspartnere angående 

selskabets produkter, kan principalseksaberne gøre brug af feedback i forhold til forbedring af 

produkterne.  

Udviklingsselskaberne bidrager med unik og værdifuld viden til forbedringsfunktionen, men påtager sig 

ingen risici. Vægtningen mellem selskabernes bidrag til værdiskabelsen er derfor sat til 25/5 mellem 

principal- og udviklingsselskab.  
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Vedligeholdelse 

Vedligeholdelsen af de eksisterende produkter og teknologi er central for, at der kan leveres 

kvalitetsprodukter med en lang holdbarhed, og der skal løbende sørges for at produkterne vedligeholdes 

i form af softwareopdateringer eller opdatering i forbindelse med et servicetjek. Vedligeholdelsen kræver 

ikke samme styring som udvikling og forbedring, da vedligeholdelsesplaner og softwareopdateringer 

køres i en fastlagt ramme. Det er derfor en primært driftsorienteret opgave, når først 

vedligeholdelsesplanerne er lagt, og der ikke opstår nødsituationer, som skadelig angreb på software, der 

skal beskyttes imod. 

Vægtningen mellem selskabernes bidrag til værdiskabelsen er derfor sat til 5/5 mellem principal- og 

udviklingsselskab. 

Figur 6.9 - Opdatering af software i høreapparat og Audio-produkter 

 
Kilde: gn.com 

Beskyttelse 

Høreapparatet Hear-More, det trådløse headset, og deres videokommunikationsprodukter er alle 

patenterede. Beskyttelsesfunktionen varetages alene af principalselskaberne. Derfor er det alene deres 

ansvar og risiko, hvis andre bryder ophavsretten og bringer kopiprodukter på markedet, eller at 

koncernens rettigheder bliver brudt på anden vis.  

Vægtningen selskabernes bidrag til værdiskabelsen er derfor sat til 5/5 til principalselskaberne. 

Udnyttelse 

Risici i forbindelse til udnyttelse kan komme fra selve konkurrencen i headset- eller høreapparatbranchen 

som følge af, at udviklingen indenfor teknologi- og softwarebranchen går meget hurtigt. Der er derfor 

risiko for, at endnu flere selskaber vil forsøge at udvikle lignende produkter. Risikoen for at nye 

konkurrenter kommer ind på markedet med lignende produkter er større for headset end for 

høreapparater, idet deres adgangsbarrierer ikke er lige høj, bl.a. fordi der ikke følger samme sundheds- 

og sikkerhedskrav til et headset som for et høreapparat.  

En anden risiko som HA-Koncernen kan komme ud for er, at nogen hacker sig ind på softwareudstyret i 

høreapparatet, høreapparat-appen eller headsetet. Denne risiko kan gøre, at nogle forbrugere kan føle 

sig utrygge ved brug og kan finde på at fravælge produktet eller appen på grund af risiko for, at deres data 

havner i de forkerte hænder. Denne risiko er til stede ved f.eks. høreapparat-appen, som indsamler data 
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om forbrugeren, der kan blive misbrugt eller videresolgt uden samtykke til tredjepart. En konsekvens ved 

denne risiko er, at forbrugeren undlader at bruge høreapparat-appen, fordi de føler sig utrygge ved tanken 

om, at nogen kunne hacke sig ind på deres telefon og skrue op for lyden og derved evt. gøre skade på 

forbrugerens hørelse.  

Principalselskaberne påtager sig alle markedsrisici og har derfor også ret til det fulde bidrag til 

værdiskabelsen af de immaterielle aktiver i 15/15.  

6.1.7.2. Trin 2: Den kontraktlig fordeling af økonomiske risici og ejerskab af de immaterielle aktiver 

Ifølge kontraktens indehold står der, at principalen bærer alle væsentlige økonomiske risici i forbindelse 

med driften i datterselskaberne. Dertil har de beslutningskompetencen over deres funktionsområder og 

datterselskaberne i udvikling, produktion og distribution følger de retningslinjer og anvisninger, som er 

oplistet i kontrakten. Det følger endvidere i kontrakten, at det er principalselskaberne, der ejer de 

immaterielle aktiver. Datterselskaberne er ifølge kontraktens indehold kontraktudvikler, 

kontraktproducent og low-risk-distributør. 

6.1.7.3. Trin 3: Hvem påtager faktisk de økonomiske risici  

Produktionsselskaberne har gennem kontrakten modtaget instrukser fra principalselskaberne, som afgør, 

hvor meget og hvornår, der skal produceres. Det er principalselskaberne, som påtager sig de væsentlige 

økonomiske risici, der er knyttet til produktionen, og det er også dem, der har den finansielle kapacitet til 

at bære disse risici.  

Udviklingsselskaberne følger også de instrukser, der står i kontrakten og skal løbende rapportere til 

principalselskaberne, som siden træffer de strategiske og taktiske driftsbeslutninger. Det er derfor 

principalselskaberne, som påtager sig alle væsentlige økonomiske risici, der relateres til F&U og har 

kontrol med disse risici samt økonomisk kapacitet til at bære dem.  

Slagsselskaberne, som står for distribution, lager og den operationelle marketing af Hearing og Audio 

produkter, følger også instrukser, som er oplistet i kontrakten. De bærer ingen væsentlige økonomiske 

risici, og lagerrisikoen ligger hos principalselskaberne, der ligeledes har risikoen for evt. nedskrivning på 

lageret. Desuden bliver varerne først bestilt, når selskaberne modtager orden fra kunden. Det fremgår 

også af kontrakten, at principalselskaberne har beslutningskompetencen, hvorimod salgsselskaberne har 

ansvar for den daglige drift. Derfor kan der konkluderes, at alle væsentlige økonomiske risici ligger hos 

principalerne, der ligeledes kontrollerer og bærer disse risici, samt har den økonomiske kapacitet til at 

bære disse.  

Det kan derfor konkluderes, at alle væsentlige risici bliver påtaget og kontrolleret af principal-selskaberne 

Hearing A/S og Audio Inc. Ingen af datterselskaberne bærer eller kontrollerer nogen væsentlige 

økonomiske risici og har heller ikke den økonomiske kapacitet til at bære disse risici.  
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6.1.7.4. Trin 4: Kontraktens indehold og den faktiske adfærd 

Det kan på baggrund af trin 1-3 konkluderes, at der ikke er nogle væsentlige forskelle imellem det 

kontraktlige forhold og den faktiske adfærd, hvorfor der ligeledes ikke er nogen væsentlig forskel på, hvem 

der bærer og kontrollerer den økonomiske risiko, samt hvem har den økonomiske kapacitet til at bære 

denne risiko. Kontraktens indehold og selskabernes faktiske adfærd er i ligevægt, hvilket ses i 

nedenstående figur 6.10, og der vil derfor ikke være nødvendigt med omfordeling af risici mellem 

selskaberne.  

Figur 6.10 - Ligevægt mellem det kontraktuelle forhold og selskabernes faktiske adfærd 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter OECD (2017b) TPG. 6.34 

6.1.7.5. Trin 5: Fastlæggelse af transaktionerne ud fra trin 1-4 

Efter selve analysen af selskabernes faktiske handlinger i forhold til de kontraktlige indehold og ejerskab 

til de immaterielle aktiver, skal HA-Koncernen fastlægge de faktiske transaktioner. Da der ikke var nogen 

væsentlig forskel mellem kontrakten og den faktiske adfærd, kan fakturaerne følge flowet, hvilket 

betyder, at alle fakturaer kommer fra datterselskaberne til principalselskaberne, som beskrevet i 

kontraktens indehold, hvilket er illustreret i nedenstående figur 6.11.  
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Figur 6.11 - Faktura-flowet i HA-Koncernen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår i figuren, er der kun faktura-flow mellem datterselskaberne og principalselskaberne og 

ikke mellem principalselskaberne og moderselskabet, hvilket skyldes, at moderselskabet Hearing & Audio 

Holding A/S er et passivt Holding selskab.  

6.1.7.6. Trin 6: Fastlæggelse af armslængdeprisen 

Fastlæggelsen af armslængdeprisen i den kontrollerede transaktion sker via trin 1-5 i 6-trins analysen og 

gennem sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige selskaber. Selve transaktionen afgrænses ud 

fra de 5 sammenligelighedsfaktorer. De benchmark studier, der anvendes i casen, er illustrative og derfor 

ikke baseret på reelle databaseundersøgelser. De enkelte transaktioner mellem datter- og 

principalselskaberne vil blive behandlet i nedenstående afsnit.  

Udviklingsselskaberne 

Udviklingsselskaberne er kontraktudviklere og udfører rutinefunktioner ud fra kontrakten for 

principalselskaberne, og alle strategiske og overordnede taktiske beslutninger træffes af principalen. Da 

udviklingsselskaberne ud over rutinefunktioner også bidrager med unik og værdifuld viden, og der ikke 

findes sammenlignelige uafhængige transaktioner aflønnes de efter en Profit Split-model baseret på 

residualprofit. Det betyder, at udviklingsselskaberne først bliver aflønnet ud fra deres rutinefunktioner 

baseret på en TNMM med henførbare omkostninger som PLI svarende til, hvad sammenlignelige selskaber 

ville få i aflønning for en tilsvarende rutinefunktion. En benchmark-databaseundersøgelse af 

sammenlignelige selskaber har vist, at profitniveauet målt på overskud på EBIT-niveau i forhold 

henførbare omkostninger ligger i et indre kvartilniveau på 8-12% og en median på 10%. Vi har valgt at 

ligge profitniveauet for udviklingsselskaberne på medianen 10%, da de i 2020 følger de udviklingsplaner, 

der var lagt inden Covid-19. Udviklingsselskaberne modtager derefter en andel af residualprofitten fra de 

immaterielle aktiver baseret på den forholdsmæssige andel, der kan tilskrives de immaterielle aktiver, 

som udviklingsselskaberne bidrager til og vægtning efter deres bidrag til DEMPE-funktionerne, hvis 

divisionens samlede residualprofit overstiger 20% af de samlede aktiver.  
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Produktionsselskaberne 

Produktionsselskaberne er kontraktproducenter og udfører rutinefunktioner, men påtager sig ingen 

væsentlige risici og bidrager ikke med unikke og værdifulde bidrag til HA-koncernens immaterielle aktiver. 

Da der er tale om rutinefunktioner, hvor der findes sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige 

selskaber, aflønnes produktionsselskaberne ud fra en TNMM-model med overskud på EBIT-niveau i 

forhold til henførebare omkostninger som PLI. 

Ud fra benchmark fra en databaseundersøgelse ligger profitniveauet på sammenlignelige selskaber 

mellem 3-7% for det indre kvartile interval og en median på 5%. Et benchmark studie er altid bagudrettet, 

da der er forsinkelse på indberetninger fra selskaber rundt om i verden. benchmark studiet vil således ikke 

kunne vise påvirkningerne fra Covid-19 før i 2021.  

For Hearing Production Ltd. er den nedre kvartil på 3% valgt som armslængdeprisen grundet den 

økonomiske situation i Hearing, da det må forventes at sammenlignelige uafhængige selskaber vil have 

en lav indtjening eller ligefrem være underskudsgivende for 2020. 

For Audio Production Ltd. er medianen på 5% valgt som armslængdeprisen grundet den øgede omsætning 

og øget omkostninger grundet kapacitetsbegrænsningerne. Det må derfor forventes at sammenlignelige 

selskaber vil have et højere profitniveau, og anvendelsen af medianen vil ramme dette profitniveau. 

Profitniveauet for de to produktionsselskaber vil grundet de økonomiske omstændigheder for 

forretningsaktiviteterne i henholdsvis Hearing og Audio ligge forskelligt for at være på armslængde.  

Salgsselskaberne 

Som low-risk-distributører udfører salgsselskaberne rutinefunktioner, der består af at varetage 

distribution, lager og operationel markedsføring i henhold til kontraktens indehold og fastlagte budget. 

Salgsselskaberne har ikke nogen væsentlige markedsrisici og bidrager ikke med unikke og værdifuld viden 

til HA-Koncernens immaterielle aktiver. I lighed med rutinefunktionerne i de øvrige datterselskaber findes 

der sammenlignelige uafhængige selskaber. Salgsselskaberne aflønnes derfor ud fra en TNMM-model 

med overskudsgrad på EBIT-niveau i forhold til omsætningen som PLI. 

Ud fra en benchmark-databaseundersøgelse ligger profitniveauet for sammenlignelige selskaber på 2-6% 

i den indre kvartil med en median på 4%. 

Grundet forsinkelsen i data og de økonomiske omstændigheder i markedet for Hearing og Audio som 

følge af Covid-19, er det nedre kvartil på 2% profitmargin valgt som armslængde for Hearing Sales GmbH. 

Modsat er medianen på 4% profitmargin valgt som armslængde for Audio Sales Inc., da ændringerne i 

markedet har påvirket de to salgsselskaber forskelligt. 
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Principalselskaberne 

Principalselskaberne varetager den centrale strategiske og taktiske ledelse i koncerndivisionerne. Dertil 

også administrative opgaver, der ikke på samme måde er unikke og værdiskabende i forhold til 

koncernens immaterielle aktiver, herunder IT-administration, bogholderi, HR-funktionen m.m. 

I denne case har vi lavet en samlet betragtning af disse funktioner og derfor lagt et profitniveau på de 

samlede henførbare omkostninger til ledelse og administration. Aflønningen af rutinefunktionerne er på 

baggrund af en TNMM-model med overskud på EBIT-niveau i forhold til henførebare omkostninger som 

PLI. Der anvendes en median 10% i forhold til en indre kvartil på 5-15% for sammenlignelige 

rutinefunktioner i uafhængige sammenlignelige selskaber. 

Aflønningen af rutinefunktionerne til ledelse og administration skal anvendes til fordeling af 

residualprofitten mellem principalselskaberne og udviklingsselskaberne efter Profit Split-modellen. 

Principalselskaberne varetager alle væsentlige funktioner samt bærer og kontrollerer alle væsentlige 

økonomiske risici dertil og har økonomisk kapacitet til at varetage denne opgave. De skal derfor aflønnes 

med residualprofitten, som beyder, at når datterselskaberne har fået aflønning for deres rutinefunktioner, 

vil residualprofitten tilfalde principalselskabet. Dog vil en andel af residualprofitten tilfalde 

udviklingsselskaberne, der bidrager med unik og værdifuld viden. 

Ud fra ovenstående illustration af 6-trins analysen vil vi herefter illustrere indkomstfordelingen til de 

immaterielle aktiver i Hearing og Audio før og efter PIllar 1. 

6.2. Indkomstfordeling i HA-koncernen efter gældende regler 

Indkomstfordelingen fra de immaterielle aktiver i HA-Koncernen tager udgangspunkt i case beskrivelsen 

af HA-Koncernen og et egen konstrueret simpelt regnskab. Regnskabstallene, som er vist i nedenstående 

tabel 6.3, er konsolideret og baseret på forventningerne til 2020 ud fra omkostningsfordelingen i GN-Store 

Nord kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020,129 da det medtager nogle af markedseffekterne af Covid-19. 

Ud fra principalstrukturerne i Hearing og Audio aflønnes rutinefunktionerne først. Den tilbageværende 

residualprofit fordeles mellem principalerne og udviklingsselskaberne som ejere og bidragere til 

koncernens immaterielle aktiver. Alle beløb i casen er i DKK medmindre andet angives. Beregninger af 

indkomstfordelingen er vedlagt som bilag 25. 

 

 

 

 
129 GN Store Nord (2020c) 
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Tabel 6.3 - Egenkonstrueret regnskab for HA-Koncernen i et 2020 perspektiv 

Konsolideret regnskab (DKK mio.) HA-koncern Hearing Audio 

Omsætning 17.900 5.500 12.400 

Produktionsomkostninger 8.426 2.015 6.411 

Bruttoresultat 9.474 3.485 5.989 

    

Udviklingsomkostninger 1.538 606 932 

Distributionsomkostninger 4.332 2.100 2.232 

Ledelses- og administrationsomkostninger  977 600 377 

Andre driftsomkostninger, netto -15 20 -35 

Resultat af primær drift (EBIT) 2.642 159 2.483 

Overskudsgrad EBIT 15% 3% 20% 

    

Finansielle poster -115 -89 -26 

Resultat før skat (EBT) 2.527 70 2.457 

Overskudsgrad EBT 14,1% 1,3% 19,8% 

Kilde: Egen udvikling 

Vi vil herunder gennemgå aflønningen af rutinefunktionerne og fordelingen af residualprofitten til de 

immaterielle aktiver i HA-koncernen opdelt på Hearing og Audio. 

6.2.1. Indkomstfordelingen i Hearing efter gældende regler 

 rutineprofitten i Hearing udgør samlet 291 mio. og fordeler sig som vist nedenfor i figur 6.12. Fordelingen 

af rutineprofitten til produktions- og salgsselskab er fastlagt ud fra armslængdepriser ved TNMM-

modellen. Aflønning af rutine- og residualprofit til udviklings- og principalselskab er fastlagt ud fra Profit 

Split-modellen, hvor TNMM anvendes til aflønning af rutineprofitten, jf. 6-trins analysen.  

Figur 6.12 - Indkomstfordelingen i Hearing før Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Principal Udvikling Produktion Distribution Total

Rutineprofit 60 61 60 110 291

Residualprofit til IA -132 0 0 0 -132

I alt -72 61 60 110 159
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Residualprofitten til aflønning af immaterielle aktiver i figur 6.12 er negativ med -132 mio. hvilket betyder, 

at markedsrisikoen i forbindelse med Covid-19 har materialiseret sig, og principalselskabet derved må 

bære et underskud på trods af, at Hearing samlet set giver et mindre overskud på den primære drift på 

159 mio. Den negative residualprofit gør, at udviklingsselskabet ikke aflønnes ud over de rutinemæssige 

bidrag og ikke vil bære noget af tabet, da det er friholdt fra risikoen. 

Hearing A/S som principalselskab opnår derved et samlet resultat af den primære drift på -72 mio. på 

EBIT-niveau som følge af, at den negative residualprofit fratrækkes aflønningen af rutinefunktioner, og 

fordi de øvrige koncernselskaber aflønnes med rutineprofit og uden risiko. 

Det kunne derfor tyde på, at de immaterielle aktiver i Hearing A/S ikke genererer de forventede 

pengestrømme og må nedskrives som følge af Covid-19 og de ændrede økonomiske omstændigheder. 

Beregningen af rutineprofitten i Hearing til principal- og datterselskaber er vist i nedenstående figur 6.13. 

Beregningen er lavet ud fra 6-trins analysen og regnskabsoplysninger i forhold til omsætning og 

henførbare omkostninger til de enkelte funktioner.  

 

Figur 6.13 - Beregning og fordeling af rutineprofit i Hearing efter gældende regler  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.2.1.1. Indkomstfordelingen i Audio efter gældende regler 

For Audio udgør rutineprofitten samlet 947 mio. og fordeler sig som vist i nedstående figur 6.14. 

Fordelingen af rutineprofitten til produktions- og salgsselskab er også her fastlagt ud fra 
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armslængdepriser ved TNMM-modellen. Aflønningen af rutine- og residualprofitten til udviklings- og 

principalselskab i Audio er også fastlagt ud fra Profit Split-modellen, hvor TNMM igen anvendes til 

aflønning af rutineprofitten, jf. 6-trins analysen.  

Figur 6.14 - Indkomstfordeling Audio efter gældende regler 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.14 viser, at residualprofitten til aflønning af de immaterielle aktiver i Audio udgør samlet 1.536 

mio. residualprofitten i Audio udgør et afkast på ca. 50 % i forhold til de samlede immaterielle aktiver, der 

i Audio udgør 3.100 mio. 

Da residualprofitten udgør et afkast på mere end 20% af de samlede immaterielle aktiver, skal der ifølge 

kontrakten ske en profitallokering af residualprofit til udviklingsselskabet, Audio F&U Inc. som følge af, at 

den har bidraget med unik og værdifuld viden til de immaterielle aktiver. 

Der skal jf. vægtningen af DEMPE-funktionerne allokeres 20% af residualprofitten, der forholdsmæssigt 

kan tilskrives udviklingsprojekter, software og patentrettigheder svarende til 120 mio. Den resterende 

residualprofit på 1.416 mio. tilfalder Audio Inc., som principalselskab, idet det er ejer af de immaterielle 

aktiver og påtager sig alle væsentlige risici.  

Beregningen af rutineprofitten til principal- og datterselskaber i Audio er vist i nedenstående figur 6.15. 

Beregningerne er som tidligere lavet ud fra 6-trins analysen og regnskabsoplysninger i forhold til 

omsætning og henførbare omkostninger til de enkelte funktioner.  
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Figur 6.15 - Beregning og fordeling af rutineprofit i Audio Inc. efter gældende regler 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

For at summere fordelingen af rutine- og residualprofitten mellem Hearing og Audio, er den illustreret i 

nedstående figur 6.16, hvor HA-Koncernen i 2020 havde en EBIT-niveau på 2.642 mio.  

Figur 6.16 - Oversigt over fordelingen af rutine- og residualprofit før Pillar 1  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.16 viser, at Hearing, grundet de økonomiske omstændigheder i markedet som følge af Covid-19, 

har en negativ residualprofit, da aflønningen af rutinefunktionerne overstiger det samlede resultat med -

132 mio. Derimod har Audio en residualprofit på 1.536 mio. til aflønning af de immaterielle aktiver.  
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Indkomstfordelingen til HA-koncernens immaterielle aktiver efter gældende regler før Pillar 1 er således 

illustreret i det ovenstående, og vi vil i de efterfølgende afsnit illustrere indkomstfordelingen efter Pillar 

1. 

6.3. Indkomstfordeling i HA-koncernen efter Pillar 1 

Illustrationen af indkomstfordelingen efter Pillar 1 tager udgangspunkt i samme regnskabstal og 

forudsætninger i case-beskrivelsen, som blev anvendt til illustrationen af indkomstfordelingen efter 

gældende regler.  

Indkomstfordelingen og aflønningen af HA-koncernens immaterielle aktiver ændrer sig efter Pillar 1, som 

følge af Beløb A, Beløb B og Beløb C. Beløb B og C indgår i aflønningen af koncernens rutinefunktioner, og 

Beløb A fordeles til markedsjurisdiktionerne inden koncernens ejere og bidragere til de immaterielle 

aktiver aflønnes med residualprofitten. 

Indkomstfordelingen efter Pillar 1 fordeler sig som vist nedenfor i figur 6.17 i forhold til aflønning af 

rutinefunktioner med rutineprofit, allokering til Beløb A og den resterende residualprofit ud fra et samlet 

resultat af den primære drift på 2.642 mio. på EBIT-niveau.  

Figur 6.17 - Fordeling af rutine- og residualprofit efter Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.17 viser, at residualprofitten for Hearing efter Pillar 1 er på -214 mio., hvilket bevirker en yderligere 

negativ effekt på aflønningen af de immaterielle aktiver i forhold til før Pillar 1, hvor residualprofitten 

tidligere lå på -132 mio. Til gængæld er residualprofitten for Audio steget til 1.620 mio., hvilket medfører 

en øget aflønning til de immaterielle aktiver i Audio, i forhold til at residualprofitten lå på 1.536 mio. efter 

gældende regler. Efter Pillar 1 skal en del af residualprofitten allokeres til markedsjurisdiktionerne som 

Beløb A, hvilket vil reducere residualprofitten, der allokeres til ejerne af de immaterielle aktiver og til dem, 
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der bidrager med unik og værdifuld viden til de immaterielle aktiver, eller påtager sig væsentlige risici. Af 

den samlede residualprofit i koncernen skal 49 mio. allokeres ud som Beløb A til markedsjurisdiktionerne.  

Vi vil herunder gennemgå indvirkningerne på indkomstfordelingen fra Beløb B, Beløb C og Beløb A i 

forhold til aflønning af rutinefunktionerne og fordelingen af residualprofitten til de immaterielle aktiver i 

HA-Koncernen opdelt på Hearing og Audio. 

6.3.1. Allokering af rutineprofit til distributions- og markedstingsaktiviteter ved Beløb B og C 

Beløb B omfatter baseline distributions- og marketingsaktiviteter, og det er ikke fastlagt om risiko for 

varelager, produktgaranti og reklamationer m.v. er en del af baseline-aktiviteterne. I denne case antager 

vi, for at kunne illustrere Beløb C, at disse funktioner ikke er en del af baseline-aktiviteterne. 

Salgsselskaberne har derfor baseline distributions- og marketingsaktiviteter og en lagerfunktion, der går 

ud over baseline-aktiviteter og skal aflønnes med Beløb C efter gældende regler for anvendelse af 

armslængdeprincippet. 

Salgsselskaberne bliver aflønnet efter en TNMM-model med overskudsgraden som PLI, hvor den indre 

kvartil ligger i intervallet 2-6%. OECD foreslår en fastsat profit for baseline distributions- og 

marketingsaktiviteter, og vi antager et profitniveau på 3% i casen. 

For lagerfunktionen anvendes en TNMM-model med henførbare omkostninger i forhold til overskud som 

PLI og et indre kvartil armslængdeinterval på 3-7%. Henførbare omkostninger er valgt som PLI i forhold til 

sammenligneligheden med uafhængige selskaber, der leverer lagerydelser og derfor vil blive anset som 

et omkostningscenter i koncernen. 

6.3.1.1. Allokering af Beløb B og C i Hearing 

I Hearing Sales GmbH var profitniveauet før Pillar 1 på 2% af overskudsgraden, grundet de økonomiske 

omstændigheder i markedet, som følge af Covid-19. Med et på forhånd fastsat profitniveau på 3% vil det 

betyde, at der fremover skal allokeres yderligere rutineprofit til Hearing Sales GmbH. 

Risikoen for varelageret kommer dertil ud over baseline-aktiviteten og skal aflønnes med Beløb C. Ud fra 

samme begrundelser for anvendelsen af det lave profitniveau på 2% for Hearing Sales GmbH anvendes 

også den lave sats for profitniveauet til lagerfunktionen 3%. 

Beløb B og C vil derfor betyde en stigning i rutineprofitten til Hearing Sales GmbH til 171 mio. som vist 

herunder i figur 6.18. 
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Figur 6.18 - Allokering af rutineprofit til Hearing Salg GmbH før og efter Pillar 1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.1.2. Allokering af Beløb B og C i Audio 

I Audio Sales Inc. var profitniveauet før Pillar 1 på 4% af overskudsgraden, der var medianen i 

armslængdeintervallet for sammenlignelige selskaber, grundet de økonomiske omstændigheder med 

gunstige markedsforhold for afsætning af Audio produkter, som følge af Covid-19. Med det på forhånd 

fastsatte profitniveau på 3% vil det betyde, at salgsselskabets rutineprofit reduceres og aflønnes på et 

lavere niveau i forhold til sammenlignelige selskaber. 

På samme vilkår som for Hearing Sales GmbH kommer risikoen for varelageret ud over baseline- 

aktiviteten. Lager-funktionen aflønnes med Beløb C og ud fra samme begrundelser, som for aflønningen 

af baselineline-aktiviteter. Profitniveauet fastsættes derfor på medianen med 5% som armslængdepris 

for lager-funktionen i Audio Sales Inc. Aflønningen af lager-funktionen i Beløb C kompenserer for noget af 

den reducerede rutineprofit som følge af Beløb B. 

Beløb B og C vil derfor betyde et fald i rutineprofitten til Audio Sales Inc. til 383 mio. som vist herunder i 

figur 6.19. 

Figur 6.19 - Allokering af rutineprofit til Audio Salg Inc. før og efter Pillar 1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Beløb B og C i Pillar 1 ændrer ikke allokeringen af rutineprofit til de øvrige rutinefunktioner i forbindelse 

med ledelse- og administration, udvikling og produktion i Hearing og Audio. Herefter kan Beløb A 

beregnes og allokeres til markedsjurisdiktionerne.  

6.3.2. Allokering af Beløb A til markedsjurisdiktioner 

Der skal allokeres et Beløb A, når koncernen opfylder kriterierne illustreret i kapitel 5 ved beslutningstræet 

i figur 5.8. HA-koncernen omsætter samlet for 17,9 mia. og opfylder derfor omsætningskriteriet på 750 

mio. EUR svarende til 5,6 mia. Koncernen har ikke forretningsaktiviteter med automatiserede digitale 

tjenester, men blandede forretningsaktiviteter, der både omfatter B2B salg i Audio og forbrugervendte 

aktiviteter i Hearing og Audio.  

HA-koncernen skal derfor opgøre omsætningen på de forbrugervendte aktiviteter. Omsætningen i 

Hearing er 5,5 mia. og for de forbrugervendte aktiviteter i Audio er omsætningen 7,4 mia. De 

forbrugervendte aktiviteter i Hearing og Audio opfylder derfor, hver for sig og samlet omsætningskriteriet 

for at blandede aktiviteter, som er 375 mio. EUR, svarende til 2.8 mia. Oversigten over profitabiliteten for 

HA-Koncernen er opdelt på B2B- og forbrugervendte aktiviteter (FVA) og vist herunder i tabel 6.4. 

Tabel 6.4 - Oversigt over profitabiliteten i HA-koncernen opdelt efter forbrugervendte aktiviteter (FVA) 

Mio. DKK Group 
Hearing - 

FVA 
Audio - 

B2B 
Audio - 

FVA FVA i alt 

Omsætning 17.900 5.500 5.000 7.400 12.900 

Resultat primær drift 
(EBIT) 

2.642 159 1.002 1.481 1.640 

Resultat før skat (EBT) 2.527 70 993 1.464 1.534 

Overskudsgrad EBT 14,1% 1,3% 19,9% 19,8% 11,9% 
Grøn markering = Kriterie for Beløb A opfyldt Rød markering = Kriterie for Beløb A ikke opfyldt 

Kilde: Egen udvikling 

Ud fra kriteriet for overskudsgraden på 10% for resultat før skat på EBT-niveau i forhold til omsætningen 

fra forretningsaktiviteten er overskudsgraden i Hearing på 1,3%, hvilket ikke opfylder kriteriet. 

Overskudsgraden for de forbrugervendte aktiviteter i Audio er på 19,8%. Vurderes HA-Koncernens 

forbrugervendte aktiviteter i Hearing og Audio samlet, er overskudsgraden på 11,9%. De forbrugervendte 

aktiviteter i Audio opfylder derfor kriteriet selvstændigt, og set på koncernniveau opfylder de 

forbrugervendte aktiviteter samlet set kriteriet. 

Det sidste kriterie, for at koncernens forbrugervendte aktiviteter er omfattet af Beløb A, er et resultat før 

skat på 200 mio. EUR svarende til ca. 1,5 mia. Resultatet før skat i Hearing er på 70 mio., og for Audio er 

resultatet før skat 1.464 mio. HA-Koncernen har et resultat før skat sammenlagt på 1.534 mio. 
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Skal kriterierne vurderes ud fra den enkelte koncerndivision er kriteriet ikke opfyldt, og der allokeres ikke 

profit til markedsjurisdiktionerne fra Beløb A. Vurderes kriteriet på koncernniveau, overstiger resultatet 

før skat de 1,5 mia. med 34 mio., og de forbrugervendte aktiviteter vil være omfattet af Beløb A. 

Vores udgangspunkt i casen er, at det skal vurderes på koncernniveau. HA-Koncernen vil ifølge 

ovenstående oplysninger i tabel 6.3 opfylde kriterierne for at være omfattet af Beløb A, og skal derfor 

allokere en del af residualprofitten til markedsjurisdiktionerne.  

Vi vil herefter illustrere beregning og fordeling af Beløb A i HA-Koncernen. 

6.3.2.1. Beregning af Beløb A for HA-Koncernen 

Beregningen af Beløb A afhænger af, om det skal beregnes for hver enkelt koncerndivision eller for de 

samlede forbrugervendte aktiviteter på koncernniveau. For HA-Koncernen betyder det, at Beløb A kan 

beregnes ud fra de forbrugervendte aktiviteter enkeltvist for Hearing og Audio eller for de samlede 

forbrugervendte aktiviteter. Beregningerne af Beløb A er vist herunder i tabel 6.5 ud fra antagelserne om, 

at niveauet for rutineprofit til beregning af Beløb A er 10% på EBT-niveau, og Beløb A udgør 20% af 

residualprofitten, som gennemgået i kapitel 5. 

Tabel 6.5 - Beregning af Beløb A for HA-koncernen fordelt på forretningsaktivitet og samlet 

Beløb A i mio. DKK Hearing - FVA Audio - FVA FVA i alt 

Omsætning fra FVA 5.500 7.400 12.900 

Resultat før skat 70 1.464 1.534 

Overskudsgrad før skat (EBT) 1% 20% 12% 

Rutineprofit (EBT 10%) 10% 10% 10% 

Residualprofit i procent -9% 10% 2% 

Residualprofit -480 724 244 

Beløb A (20% af residualprofit) -96 145 49 

Kilde: Egen tilvirkning 

Skal Beløb A beregnes for hver koncerndivision ville Hearing have et negativt Beløb A på -96 mio., og Audio 

ville have et positivt Beløb A på 145 mio., hvor Beløb A for de forbrugervendte aktiviteter på 

koncernniveau ville udgøre 49 mio. Der kan derfor være stor forskel på det beløb, der skal allokeres til 

markedsjurisdiktionerne alt efter grundlaget, det beregnes på. Dertil også om et negativt Beløb A skal 

kunne fradrages. Hvis et negativt Beløb A i en koncerndivision ikke kan fradrages i et positivt Beløb A i en 

anden koncerndivision, vil det betyde, at HA-koncernen skal fordele 145 mio. fra de forbrugervendte 

aktiviteter i Audio til markedsjurisdiktionerne i Audio. 

På linje med overstående vurdering af, om koncernen er omfattet af Beløb A, er vores udgangspunkt i 

casen, at det skal beregnes for de samlede forbrugervendte aktiviteter på koncernniveau. HA-Koncernen 

skal derfor allokere 49 mio. til markedsjurisdiktionerne. 
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6.3.2.2. Fordeling af Beløb A til HA-Koncernens markedsjurisdiktioner 

Fordelingen af Beløb A mellem markedsjurisdiktionerne afhænger af det lokale kriterie for modtagelse af 

Beløb A og fordelingsnøglen, der endeligt vedtages i OECD landene imellem. Fordelingen forventes at ske 

på baggrund af en fordelingsnøgle, der inkluderer faktorer, så som omsætningen i jurisdiktionen, 

markedernes størrelse, indbyggertal, BNP pr. indbygger m.m. 

I casen anvender vi omsætningen som fordelingsnøgle til fordelingen af Beløb A. Omsætningen fra 

forbrugervendte aktiviteter udgør 12,9 mia., hvor Hearing tegner sig for 43% og Audio for 57%. Dette 

resulterer i, at der fordeles 21 mio. fra Beløb A til Hearing og 28 mio. til Audio som vist i nedenstående 

figur 6.20. 

Figur 6.20 - Oversigt over fordeling af Beløb A på forbrugervendte aktiviteter i Hearing og Audio i forhold til omsætning 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Fordelingen af Beløb A til Hearing medfører at markedsjurisdiktionerne for Hearing tildeles profit på trods 

af, at de giver en negativt residualprofit. Ligeledes reduceres Beløb A for Audio, når koncernen ses samlet 

og reduceres yderligere med den del af Beløb A, der tilgår Hearing. For markedsjurisdiktioner, der bidrager 

til omsætning for Audio, kan det derfor virke unfair, at markedsjurisdiktionerne for Hearing skal have 

andel i Beløb A. 

Det er dog vigtigt at have for øje, at casen ligeledes viser, at hvis Audio skulle vurderes separat, ville der 

ikke blive fordelt et Beløb A til markedsjurisdiktionerne, da resultatet før skat for de forbrugervendte 

aktiviteter ikke lå over kriteriet for at blive omfattet af Beløb A. 

Den specifikke andel af Beløb A, der skal fordeles til de enkelte markedsjurisdiktioner for Hearing og 

Audio, afhænger af fordelingsnøglen, og det lokale kriterie for om en markedsjurisdiktion skal tildeles en 

andel af Beløb A. Vi vil ikke i denne case behandle det lokale kriterie eller allokeringen af Beløb A til de 

enkelte markedsjurisdiktioner. 
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6.3.3. Indkomstfordeling og allokering af residualprofit til de immaterielle aktiver 

Efter allokeringen af Beløb A til markedsjurisdiktionerne i Hearing og Audio, kan residualprofitten til 

aflønning af de immaterielle aktiver fastlægges og fordeles til de selskaber, der ejer de immaterielle 

aktiver og bidrager med værdifuld viden og knowhow til DEMPE-funktionerne. Vi vil i det følgende afsnit 

illustrere allokeringen af residualprofitten i Hearing og Audio. 

6.3.3.1. Profitfordelingen i Hearing efter Pillar 1 

Den samlede profitfordeling i Hearing efter Pillar 1 Beløb A, B og C er vist i nedenstående figur 6.21, hvor 

rutineprofit og Beløb A udgør 373 mio., og residualprofit til aflønning af de immaterielle aktiver er negativ 

med -214 mio.  

Figur 6.21 - Oversigt over profitfordelingen i Hearing efter Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I Hearing er residualprofitten til aflønning af de immaterielle aktiver ligesom før Pillar 1 negativ med -132 

mio. Efter Pillar 1 er den negativ med -214 mio., hvilket betyder at principalselskabet derved må bære et 

samlet underskud på -154 mio. efter aflønning af rutinefunktioner. Udviklingsselskabet, Hearing F&U A/S 

modtager ikke yderligere aflønning for bidraget til de immaterielle aktiver, men er friholdt fra risikoen og 

bærer derfor ikke noget af tabet. Det ekstra tab, som principalselskabet opnår som følge af Pillar 1, 

modsvarer den ekstra rutineprofit, der er allokeret til Hearing Sales GmbH ved Beløb B og C samt 

allokeringen af Beløb A til markedsjurisdiktionerne.  

6.3.3.2. Profitfordelingen i Audio efter Pillar 1 

Den samlede profitfordeling i Audio efter Pillar 1, Beløb A, B og C er vist i nedenstående figur 6.22, hvor 

rutineprofit og Beløb A udgør 863 mio., og residualprofit til aflønning af de immaterielle aktiver udgør 

1.620 mio.  

Principal Udvikling Produktion Distribution Beløb A Total

Rutineprofit og Beløb A 60 61 60 171 21 373

Residualprofit til IA -214 0 0 0 0 -214

I alt -154 61 60 171 21 159
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Figur 6.22 - Oversigt over profitfordelingen i Hearing efter Pillar 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Residualprofitten til aflønning af de immaterielle aktiver i Audio udgør efter Pillar 1 et afkast på ca. 52 % 

af de samlede immaterielle aktiver i divisionen, der udgør 3.100 mio. For Audio er residualprofitten, og 

derved aflønningen af de immaterielle aktiver steget med 84 mio. Da residualprofitten efter Pillar 1 i 

lighed med før Pillar 1, også udgør et afkast på mere end 20% af de samlede immaterielle aktiver, skal der 

også efter Pillar 1 allokeres en andel af residualprofitten til udviklingsselskabet Audio F&U Inc. 

Allokeringen følger samme principper som før Pillar 1, og der allokeres i alt 127 mio. til Audio Inc. af den 

samlede residualprofit. Den resterende residualprofit på 1.494 mio. tilfalder principalselskabet. 

For Audio øges residualprofitten til de immaterielle aktiver efter Pillar 1 som følge af faldet i profitniveau 

for aflønning af rutinefunktionerne i Audio Sales Inc. ved Beløb B og C. Beløb A til markedsjurisdiktionerne 

mindsker effekten af Beløb B og C for Audio, men den samlede aflønning af de immaterielle aktiver øges 

stadig med 84 mio., der fordeles mellem principalselskab og Audio F&U Inc. 

6.4. Ændringer i indkomstfordelingen før og efter Pillar 1 

Casen illustrerer, at Pillar 1 med stor sandsynlighed vil medføre ændringer i indkomstfordelingen for de 

immaterielle aktiver i multinationale danske koncerner. Casen illustrerer også, at påvirkningerne på 

indkomstfordelingen fra Pillar 1 ved Beløb A, B og C afhænger af de konkrete forhold for indtjeningen og 

den konkrete TP-struktur i koncernen. Vi vil afslutningsvist for casen sætte fokus på ændringerne, og de 

påvirkninger de medfører i forhold til de antagelser, der er gjort omkring Pillar 1 i afhandlingen og casen. 

6.4.1. Ændringer rutine- og residualprofit før og efter Pillar 1 

Den rutineprofit, der skal allokeres til distributions- og marketingsaktiviteter, ændrer sig primært som 

følge af et fastsat profitniveau i Beløb B. Salgsselskaber, der før Pillar 1, har et profitniveau på 

armslængdevilkår, der ligger under det fastsatte niveau får øget deres rutineprofit. Modsat for 

Principal Udvikling Produktion Distribution Beløb A Total

Rutineprofit og Beløb A 38 93 321 383 28 863

Residualprofit til IA 1.494 127 0 0 0 1.620

I alt 1.532 220 321 383 28 2.483
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salgsselskaber med et armslængdeniveau, der ligger højere. I casen betyder det, at salgsselskabet i 

Hearing skal aflønnes med yderligere 61 mio. og salgsselskabet i Audio taber 113 mio., som vist i 

nedenstående figur 6.23. Denne ændring får en direkte indvirkning på indkomstfordelingen til de 

immaterielle aktiver. 

Figur 6.23 - Oversigt over rutineprofit til distributions- og marketingsaktiviteter før og efter Pillar 1 

 

Kilde: Egen udvikling. 

Ændringen i aflønningen af rutine-funktioner til distribution og marketing, skal sammenholdes med 

allokeringen af Beløb A til markedsjurisdiktionerne, der i casen udgjorde 49 mio. fordelt på Hearing og 

Audio med henholdsvis 21 mio. og 28. mio. Det ændrer den residualprofit, der er tilbage til aflønning af 

de immaterielle aktiver for de to koncerndivisioner i casen, men den samlede aflønning af de immaterielle 

aktiver på koncernniveau er stort set uforandret. De samlede ændringer i residualprofitten og aflønning 

af de immaterielle aktiver er vist herunder i figur 6.24. 

Figur 6.24 - Oversigt over ændringer i residualprofit før og efter Pillar 1 

 

Kilde: egen tilvirkning 
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Figur 6.24 viser at residualprofitten i Hearing og Audio henholdsvis falder med 82 mio. og stiger med 84 

mio. Ses det i sammenhæng med figur 6.24 illustrerer det, at den samlede ændring i indkomstfordelingen 

til de immaterielle aktiver i casen primært sker, som følge af Beløb B og C. 

6.4.2. Ændringer som følge af Beløb A  

Beløb A er den primære reaktion på skatteudfordringerne ved digitaliseringen af økonomien, og fordeler 

indkomst til markedsjurisdiktioner, hvor koncernen har en væsentlig markedsmæssig eller økonomisk 

tilstedeværelse med eller uden fysisk tilstedeværelse. 

Casen illustrerer, at størrelsen af Beløb A kan afhænge kraftigt af, om det beregnes på koncernniveau eller 

separat for hver division i en koncern. Det kan derfor være en fordel for allokeringen af skatteprovenu til 

markedsjurisdiktionerne at beregne Beløb A separat for de enkelte koncerndivisioner, så mindre 

profitable aktiviteter ikke reducerer Beløb A. Det vil på den anden side give de multinationale koncerner 

mulighed for at danne koncernstrukturer, der helt undgår at blive omfattet af Beløb A ved at kombinere 

aktiviteterne i koncerndivisioner, så de ikke opfylder kriterierne for at blive omfattet af Beløb A. Beregning 

af Beløb A bør derfor ske på koncernniveau for automatiserede digitale tjenester og forbrugervendte 

aktiviteter, så de multinationale koncerner ikke kan strukturere sig ud af den nye beskatningsret ved Beløb 

A i Pillar 1.  

Størrelsen af Beløb A er også afhængig af den andel af koncernens residualprofit, der skal allokeres til 

Beløb A. Vi har i afhandlingen og casen antaget, at der skal allokeres en andel på 20% fra koncernens 

residualprofit til Beløb A. En ændring af andelen vil således direkte påvirke det beløb, der skal allokeres til 

Beløb A og deraf den residualprofit, der er tilbage til aflønning af de immaterielle aktiver. 

6.4.3. Ændringer som følge af Beløb B og C 

Beløb B har til formål at nedbringe tvister og omkostninger til compliance for distributions- og 

marketingsaktiviteter. Casen illustrerer, at et fast profitniveau for aflønningen af baseline distributions- 

og marketingsaktiviteter kan have en væsentlig indflydelse på indkomstfordelingen. Da salgsselskaber 

aflønnes ud fra omsætningen, vil en mindre ændring i profitniveauet på f.eks. 1%-point kunne bevirke en 

større beløbsmæssig ændring. Aflønningen af salgsselskaberne i casen ved Hearing illustrerer, at 

salgsselskabet Hearing Sales GmbH er under svære markedsforhold. Hvor selskabet i forhold til 

sammenlignelige uafhængige selskaber ville tjene mindre, får det allokeret yderligere profit. Omvendt er 

det for salgsselskabet Audio Sales Inc., der er under gunstige markedsforhold og til sammenligning med 

uafhængige sammenlignelige selskaber, burde får en større profit. Effekten på indkomstfordelingen fra 

Beløb B afhænger af omsætningens størrelse og afvigelsen mellem den fastsatte profitsats, og det, der 

kunne opnås under de gældende regler for anvendelse af armslængdeprincippet. 
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Beløb C skal aflønne distributions- og marketingsaktiviteter, der ligger uden for baseline-aktiviteter, som 

kunne være, f.eks. varelager, produktgaranti og reklamation mv. Casen illustrerer, at Beløb C også kan 

påvirke indkomstfordelingen, hvis rutinefunktioner aflønnes separat fra baseline distributions- og 

marketingsaktiviteter og aflønnes med en anden faktor og en anden aflønningsform. 

I casen er 10% af de samlede distributionsomkostninger relateret til lagerfunktionen og aflønnes ud fra 

en TNMM-model med henførbare omkostninger i forhold til overskud som PLI og et profitniveau på 3% 

for Hearing Sales GmbH og 5% for Audio Sales Inc. Der er tale om en mindre del af omkostningerne, hvilket 

også resulterer i mindre påvirkninger på indkomstfordelingen. 

PwC giver et eksempel på, at f.eks. separate marketingfunktioner aflønnes med en profitmargin på 10-

12%,130 hvilket vil forøge effekten af Beløb C. Effekten fra Beløb C afhænger derfor direkte af aflønningen 

på armslængdevilkår for de distributions- og marketingaktiviter og risici, der falder uden for baseline-

aktiviteter. 

Hvor salgsselskaber varetager funktioner, påtager sig risici og anvender aktiver, der ikke aflønnes som 

rutinefunktioner for distribution eller marketing under de nuværende regler, og heller ikke er en del af 

baseline-aktiviteterne under Beløb C, ændres aflønningen efter armslængdeprincippet sig ikke. Det 

gælder f.eks. salgsselskaber, der har andel i koncernens immaterielle aktiver. Casen illustrerer dog, at 

fordelingen mellem rutineprofit og den residualprofit, der skal aflønne de immaterielle aktiver, kan 

ændres og dermed også ændre selve aflønningen af de immaterielle aktiver. 

6.5. Delkonklusion 

Den egen konstruerede case om HA-Koncernen har til formål praktisk at vise, hvordan Pillar 1 påvirker 

indkomstfordelingen fra de immaterielle aktiver i en dansk koncern. Casen omhandler HA-koncernen med 

2 principalsleskaber under moderselskabet for hver deres koncerndivision Hearing og Audio. De to 

koncerndivisioner har oplevet forskellige påvirkninger og økonomiske omstændigheder på deres 

respektive markeder i 2020, som følge af Covid-19. 

Den indledende casebeskrivelse viser principalstrukturen i de to koncerndivisioner og beskriver 

sammenlignelighedsfaktorer til fastsættelsen af armslængdeprisen for de bidrag koncernselskaberne yder 

til den samlede værdiskabelse i HA-koncernen. Derfra fastsættes aflønningen af koncernselskaberne efter 

armslængdeprincippet i en 6-trins analyse, der danner grundlag for i praksis at undersøge 

indkomstfordelingen fra de immaterielle aktiver i de to koncerndivisioner. Da der er tale om 

principalstrukturer, hvor principalselskaberne kontrollerer og varetager alle væsentlige økonomiske risici, 

aflønnes datterselskaberne i de to koncerndivisioner ud fra deres rutinefunktioner. Da der findes 

sammenlignelige transaktioner i uafhængige selskaber, anvendes som hovedregel en TNMM-model til 

 
130 PwC International Ltd. (2019) s. 27 
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aflønning af datterselskaberne med et profitniveau fastsat efter benchmark studier fra sammenlignelige 

uafhængige selskaber. Den eneste undtagelse er udviklingsselskaberne, der bidrager til de immaterielle 

aktiver med værdifuld viden og knowhow. Udviklingsselskaberne aflønnes derfor ud fra en Profit Split-

model baseret på residualprofit. Principalselskaberne og udviklingsselskaberne får derfor først tildelt en 

rutineprofit ud fra deres rutinefunktioner. Derefter fordeles residualprofitten efter en fordelingsnøgle 

baseret på de respektive selskabers ikke-rutine bidrag til de immaterielle aktiver. Udviklingsselskaberne 

holdes risikofrie, og der er derfor indført en prisjusteringsklausul. Det betyder, at der ikke udbetales 

residualprofit til udviklingsselskaberne, hvis divisionens samlede residualprofit udgør et beløb, der er 

mindre end 20% af værdien af de samlede immaterielle aktiver.  

Hearing havde oplevet en kraftig negativ påvirkning på markedsforholdene som følge af Covid-19. I 

Hearing overstiger den rutineprofit, der skal allokeres til datterselskaberne og principalen divisionens 

samlede overskud. Der er derfor en negativ residualprofit, der allokeres til principalselskabet og medvirker 

at principalselskabet bærer et samlet underskud. 

Audio havde oplevet en kraftig positiv påvirkning på markedsforholdene som følge af Covid-19. I Audio er 

der derfor en positiv residualprofit til aflønning af de immaterielle aktiver. residualprofitten overstiger 

20% af værdien af de immaterielle aktiver og fordeles derfor mellem principal- og udviklingsselskab. 

 

Formålet med Beløb B og C er at nedbringe tvister og omkostninger til compliance for distributions- og 

marketingsaktiviteter. Som følge af en på forhånd fastsat aflønning af baseline distributions- og 

marketingsaktiviteter i Beløb B ændres de rutineprofit, der skal allokeres til salgsselskaberne. For 

salgsselskabet i Hearing betyder det, at aflønningen stiger til sammenligning med, hvad uafhængige 

selskaber kunne opnå under de svære markedsbetingelser. Omvendt for salgsselskabet i Audio, der under 

de gunstige markedsvilkår ville opnå en højere aflønning i forhold til fastsatte profitniveau i Beløb B. 

Dertil varetager salgsselskaberne en lagerfunktion, der i casen antages at være en del af 

rutinefunktionerne, men ikke er indeholdt i baseline-aktiviteterne for salgsselskaberne. Den separate 

aflønning af lagerfunktionen under Beløb C øger aflønningen af salgsselskabet i Hearing yderligere i 

forhold til de gældende regler. For salgsselskabet i Audio kompenserer Beløb C for noget af den 

rutineprofit, som selskabet mister ved Beløb B. 

Samlet set giver det en effekt på indkomstfordelingen af de immaterielle aktiver, hvor Hearing, der ligger 

under det fastsatte profitniveau i Beløb B, skal allokere mere til rutineprofit efter Pillar 1. Der er derved 

mindre residualprofit tilbage, hvilket forøger underskuddet for principalselskabet i Hearing. 

For Audio, der ligger over den fastsatte profit for Beløb, har det den modsatte effekt. Der skal allokeres 

mindre rutineprofit til salgsselskabet, og der er derfor mere residualprofit tilbage til aflønning af de 

immaterielle aktiver. 
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Beløb A er den primære reaktion på skatteudfordringerne ved digitaliseringen af økonomien og fordeler 

indkomst til markedsjurisdiktioner, hvor koncernen har en væsentlig markedsmæssig eller økonomisk 

tilstedeværelse med eller uden fysisk tilstedeværelse. 

Casen illustrerer, at størrelsen af Beløb A kan afhænge kraftigt af, om det beregnes på koncernniveau eller 

separat for hver division i en koncern. Det kan derfor være en fordel for allokeringen af skatteprovenu til 

markedsjurisdiktionerne at beregne Beløb A separat for de enkelte koncerndivisioner, så mindre 

profitable aktiviteter ikke reducerer Beløb A. Det vil på den anden side give de multinationale koncerner 

mulighed for at danne koncernstrukturer, der helt undgår at blive omfattet af Beløb A ved at kombinere 

aktiviteterne i koncerndivisioner, så de ikke opfylder kriterierne for at blive omfattet af Beløb A. Beregning 

af Beløb A bør derfor ske på koncernniveau for automatiserede digitale tjenester og forbrugervendte 

aktiviteter, så de multinationale koncerner ikke kan strukturere sig ud af den nye beskatningsret ved Beløb 

A i Pillar 1.  

Størrelsen af Beløb A er også afhængig af den andel af koncernens residualprofit, der skal allokeres til 

Beløb A. Vi har i afhandlingen og casen antaget, at der skal allokeres en andel på 20% fra koncernens 

residualprofit til Beløb A. En ændring af andelen vil således direkte påvirke det beløb, der skal allokeres til 

Beløb A og deraf den residualprofit, der er tilbage til aflønning af de immaterielle aktiver. 

Allokeringen af Beløb A til markedsjurisdiktionerne vil reducere residualprofitten og aflønningen til de 

immaterielle aktiver. 
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7. Konklusion 

Denne afhandling har haft til formål at undersøge, hvordan Pillar 1 påvirker behandlingen af 

koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver i forhold til de nuværende TP-regler og dertil 

indkomstfordelingen til immaterielle aktiver i multinationale danske koncerner. 

Pillar 1 er OECD’s svar på at løse de skattemæssige udfordringer i den digitale økonomi. Det konkluderes, 

at Pillar 1 ikke ændrer grundlæggende på, hvordan koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver skal behandles ifølge TPG kapitel 6. Derimod ændrer Pillar 1 den hidtidige anvendelse af 

armslængdeprincippet ved at indføre formelallokering af profit til markedsjurisdiktioner og faste 

aflønningsniveauer for baseline distributions- og marketingsaktiviteter. Der kan derfor ske væsentlige 

ændringer i indkomstfordelingen til de immaterielle aktiver i de multinationale danske koncerner, som 

følge af Pillar 1. Arbejdet med Pillar 1 er ikke afsluttet endnu, og vi kender derfor ikke den endelige form.  

De danske multinationale koncerner, der foretager koncerninterne transaktioner med immaterielle 

aktiver, skal have kendskab til reglerne i TPG kapitel 6. Denne viden skal anvendes til at nedsætte risikoen 

for indkomstjusteringer fra skattemyndighederne og skattesager. 

Definitionen af immaterielle aktiver har betydning for, hvornår danske multinationale koncerner skal 

anvende TPG kapitel 6. Det konkluderes, at de danske retsregler ikke har en selvstændig definition af de 

immaterielle aktiver, men at skattemyndighederne anvender OECD’s definition. Definitionen af de 

immaterielle aktiver findes i TPG 6.6. og består af følgende 4 kumulative betingelser: aktivet skal hverken 

være fysisk eller finansielt, der er krav om, at aktivet skal kunne ejes eller kontrolleres kommercielt, samt 

er der krav om at uafhængige parter ville kræve betaling ved brug eller overførsel i sammenlignelige 

situationer. De danske skattemyndigheders anvendelse af OECD’s definition er i overensstemmelse med 

dansk ret, da SL § 4 hjemler beskatning af ikke specificeret urørligt gods, AL § 40 eksemplificerer 

immaterielle aktiver uden af være udtømmende, og LL § 2 bestemmer, at koncernforbundne selskaber 

skal handle på priser og vilkår, som var de uafhængige af hinanden, hvilket bliver nævnt for 

armslængdeprincippet. 

Det konkluderes, at indkomstfordelingen til de immaterielle aktiver skal ske ud fra bidrag til DEMPE-

funktionerne, de påtagne risici og anvendelsen af aktiver. Er der koncernselskaber, der påtager sig risici, 

de ikke har økonomisk kapacitet til at bære, skal risikoen omfordeles til de koncernselskaber, der har den 

økonomiske kapacitet til at bære risikoen. Findes der sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner, 

anvendes de til at bestemme armslængdeprisen.  

Hvor der ikke findes sammenlignelige ikke-kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver, og der 

er usikkerhed om værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, skal koncernen og skattemyndighederne 

tage udgangspunkt i, hvad uafhængige selskaber ville gøre. Koncernledelsen bør gøre brug af det 
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forventede afkast, hvis det er pålideligt og forudsigeligt. Er fremskrivninger derimod usikre, eller er aktivet 

delvist færdigudviklet på transaktionstidspunktet, defineres det immaterielle aktiv som ”Hard-to-value”. 

Skattemyndighederne kan for hard-to-value-immaterielle aktiver anvende ex post resultater i op til 5 år 

efter et immaterielt aktiv anvendes kommercielt. Koncernledelsen kan derfor aktivt anvende de 4 

undtagelser for at undgå skattemyndighedernes adgang til at anvende ex post resultater ved f.eks. 

detaljeret at dokumentere ex ante antagelser til værdiansættelsen på transaktionstidspunktet, der 

inkluderer, hvordan der er taget højde for risici og usikkerheder ved prisfastsættelsen. Koncernen kan 

også anvende betalinger ved opnåede milepæle eller prisjusteringsklausuler, der sikrer at ex post 

resultatet er inden for +/-20% af armslængdeprisen på transaktionstidspunktet. Ved grundlæggende 

ændringer i de prisbestemmende faktorer, bør koncernledelsen overveje en genforhandling af kontrakten 

mellem koncernselskaberne. En sidste mulighed er at lave kontrakter for kortere perioder eller specifikke 

begivenheder. 

Koncerner skal ifølge TPG kapitel 6 identificere og fastlægge alle væsentlige immaterielle aktiver ud fra en 

6-trins analyse, jf. TPG 6.34. Afhandlingen illustrerer en egenudviklet identifikationsproces, som håndterer 

udfordringerne med identifikationen af immaterielle aktiver, som samtidig opfylder intentionerne i 6-trins 

analysen. Selve identifikationsprocessen, hvor der indledes med at analysere koncernens værdikæde og 

value-drivere, som anvendes til identifikationen af Kendte og Ikke-kendte immaterielle aktiver. De Kendte 

immaterielle aktiver omfatter registrerede varemærker, patenter, immaterielle aktiver i de finansielle 

rapporter, koncerninterne aftaler og ERP-systemer. De Ikke-kendte immaterielle aktiver kan vedrøre 

knowhow og forretningshemmeligheder, som assisterer eller forbedrer en kommerciel aktivitet. 

Afslutningsvist for identifikationsprocessen anbefaler vi koncernledelsen at de gennemfører interview 

med nøglemedarbejdere i koncernen. Dette gøres for at afhjælpe den endelige fastlæggelse af de 

koncerninterne transaktioner og bidragene til DEMPE-funktionerne. Det er vigtigt for 

dokumentationsværdien overfor skattemyndighederne, at interview gennemføres og dokumenteres efter 

kriterier, der matcher kvalitetskrav til kvalitativ dataindsamling, og ikke er påvirket af uhensigtsmæssig 

formulering af spørgsmål eller mangelfuld dokumentation. 

Danmark er en eksportorienteret og videntung økonomi, hvor mange danske koncerner har væsentlige 

immaterielle aktiver, hvorfor det er vigtigt for de danske koncerner at kende til de forventede påvirkninger 

fra Pillar 1 på indkomstfordelingen til de immaterielle aktiver.  

Pillar 1 består af Beløb A, B og C. Beløb B og C i Pillar 1 har til formål at forenkle de nuværende regler og 

nedsætte risikoen for tvister for distributions- og marketingsaktiviteter. Baseline distributions- og 

marketingsaktiviteter aflønnes med en fast profitsats i Beløb B. Det konkluderes ud fra afhandlingen, at 

Beløb B vil forskyde indkomstfordelingen i forhold til, hvordan den fastsatte profitsats afviger fra den 

profit salgsselskaber ville opnå ved benchmark-analyse af sammenlignelige ikke-kontrollerede 
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transaktioner. Beløb B er på linje med de gældende armslængdeprincipper, men det er nyt, at der kan 

anvendes en fast aflønning af kerneaktiviteter.  

Funktioner og risici, der går ud over baseline-aktiviteter, aflønnes med Beløb C efter de gældende regler. 

Beløb C vil ikke ændre indkomstfordelingen, hvis aflønningen af distributions- og marketingsaktiviteter, 

der går ud over baseline-aktiviteter, ikke ændres. Ændres aflønningen, vil dette få en effekt på 

indkomstfordelingen til de immaterielle aktiver.  

Beløb A allokeres til markedsjurisdiktioner med vedvarende økonomisk tilstedeværelse og er uafhængig 

af koncernens fysiske tilstedeværelse. Det konkluderes, at Beløb A ændrer indkomstfordelingen til de 

immaterielle aktiver ved at allokere en andel af koncernens residualprofit til markedsjurisdiktionerne. 

Koncerner med en konsolideret omsætning på 750 mio. EUR og forretningsaktiviteter inden for 

automatiske digitale tjenester eller forbrugervendte forretningsaktiviteter forventes at blive omfattet af 

den nye beskatning. Analysen af danske multinationale koncerner, der forventes at blive omfattet af Beløb 

A, viste at 10 danske koncerner forventes omfattet med en samlet omfordeling af 1.471 mio. EUR til 

beskatning i markedsjurisdiktionerne. De 10 koncerner er: Bestseller, Carlsberg, Coloplast, Demant, Gn 

Store Nord, Lundbeck, Lego, JYSK, Novo Nordisk og Pandora. 

Afhandlingens egenkonstruerede case illustrerer, hvordan Pillar 1 ændrer indkomstfordelingen til de 

immaterielle aktiver i en multinational dansk koncern. Casen omhandler koncernen Hearing & Audio, der 

har to koncerndivisioner, som hver især har oplevet ændrede økonomiske omstændigheder grundet 

Covid-19. De to koncerndivisioner har hver et principalselskab, der ejer og kontrollerer alle væsentlige 

risici i relation til koncernens immaterielle aktiver.  

Casen illustrerer, at et fast profitniveau for aflønningen af baseline distributions- og marketingsaktiviteter 

kan have en væsentlig indflydelse på indkomstfordelingen til de immaterielle aktiver. Salgsselskaber 

aflønnes ud fra overskudsgraden i forhold til omsætningen, hvorfor en mindre ændring i profitniveauet 

på f.eks. 1%-point vil bevirke en større beløbsmæssig ændring i forhold til omsætningen. Beløb B kan 

derfor potentielt resultere i de største ændringer i indkomstfordelingen, som følge af Pillar 1. 

Casen illustrerer også, at størrelsen af Beløb A kan afhænge kraftigt af, om det beregnes på koncernniveau 

eller separat for hver division i en koncern. Det vil derfor øge allokeringen af skatteprovenu til 

markedsjurisdiktionerne, hvis Beløb A beregnes separat for de enkelte koncerndivisioner, hvorved mindre 

profitable aktiviteter ikke reducerer Beløb A. Modsat vil det give de multinationale koncerner mulighed 

for at danne koncernstrukturer, der helt undgår at blive omfattet af Beløb A ved at kombinere 

aktiviteterne i koncerndivisioner, så de ikke opfylder kriterierne for at blive omfattet af Beløb A. Vi 

anbefaler derfor, at beregningen af Beløb A bør ske på koncernniveau, så de multinationale koncerner 

ikke kan strukturere sig ud af den nye beskatningsret ved Beløb A i Pillar 1. 
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8. Perspektivering 

I forlængelse af afhandlingens udarbejdelse og den overordnede problemformulering vil det være 

interessant at perspektivere til, sandsynligheden for at Pillar 1 bliver vedtaget og implementeret. 

USA ser gerne, at Pillar 1 bliver et safe harbour regime, da der kan være usikkerhed om så store ændringer 

af armslængdeprincippet kan tilsluttes, og at de føler sig diskrimineret i forhold til beskatning af digitale 

tjenester.131 Forslaget fra USA om et safe harbour regime kan være en show stopper for Pillar 1, fordi en 

implementering som en safe harbor ikke vil være en konsensusløsning for alle. De andre lande vil således 

ikke fjerne de allerede indførte skatter på digitale tjenester eller stoppe dem, der er på vej. OECD ser ikke 

Pillar 1 som et safe harbour regime og mener, at det kan påvirke viljen hos de 135 medlemslande i at 

komme i mål i forhold til den stramme tidsplan, som er fastlagt. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn 

ved, om USA vil tilslutte sig en aftale uden et safe harbour regime, og om de andre lande vil acceptere et 

safe harbour regime. 

Covid-19 har også påvirket tidsplanen for vedtagelsen af Pillar 1, idet forhandlingsparterne fra de 

forskellige lande ikke har mulighed for at mødes face-to-face. Der er forskel på at sidde foran en skærm 

og forhandle i forhold til fysisk at være i samme rum. Det kan også påvirke forhandlingsklimaet og viljen 

til at bøje sig mod hinanden for at nå en løsning. Selv om OECD udtrykker, at der er vilje og opbakning fra 

medlemslandene til at nå en konsensusløsning på Pillar 1, har situationen som minimum påvirket 

tidsplanen. Det planlagte ministermøde i starten af juli kan ikke afholdes grundet rejserestriktioner og 

generel smittefare og er derfor udskudt til oktober. Det er derfor svært at se, at tidsplanen for vedtagelse 

af Pillar 1 i 2020 kan overholdes, som følge af Covid-19.  

Pascal Saint-Amans åbnede i Tax Talk #15 derfor for muligheden, at vi kommer ind i 2021, og at Pillar 1 

bliver vedtaget i etaper, hvor de først implementerer beskatningsretten til automatiserede digitale 

tjenester, selv om holdningen tidligere har været at ”nothing is agreed until everything is agreed”132.  

Det tekniske arbejde kan derfor tidligst komme i gang i løbet af 2021. Den endelige implementering kan 

derfor have længere udsigter, og vi nærmer os sandsynligvis 2022-2023 for en realistisk implementering 

af Pillar 1. 

Prioriteringen af arbejdet med Pillar 1 i medlemslandene kan også være påvirket som følge af Covid-19, 

da fokus i mange lande er på de nationale problemstillinger og den økonomiske situation. Det store 

arbejde med at håndtere den økonomiske krise, der er afledt af Covid-19, er også med til at fjerne fokus 

og vilje til store internationale skattereformer. Som eksempel har Danmark lavet en hjælpepakke, som 

består af 300 mia. og omfatter kompensationsordninger for faste omkostninger, lønudgifter og tabt 

 
131 Mnuchin, S. T. (2019), vedlagt som bilag 26 
132 Sixeas, S. (2020) 
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omsætning.133 USA har som eksempel også vedtaget hjælpepakker, som består af mere end 3000 mia. 

dollars for at afhjælpe følgerne, Covid-19 har bragt med sig.134 Det kan derfor være svært at se, at 

regeringerne i de enkelte lande er villige til at indgå en skatteaftale, der potentielt flytter store 

skatteindtægter til udlandet. Vi kan derfor stille spørgsmålstegn til, om der stadig er vilje og forståelse 

mellem OECD-medlemslandene for en konsensusløsning efter, Covid-19 pandemien har lagt sig.  

En positiv følge af Covid-19 kan dog være, at EU vil acceptere en overskridelse af tidsplanen. EU har ellers 

bebudet, at hvis OECD ikke havde fundet en løsning inden udgangen af 2020, ville man iværksætter egne 

foranstaltninger til beskatning af den digitale økonomi. Set ud fra den nuværende situation i samfundet 

og den effekt Covid-19 har haft på de europæiske lande, virker det sandsynligt at EU venter og ser om 

OECD finder en løsning i løbet af 2021. 

Det er også et spørgsmål, hvordan samspillet mellem TPG kapitel 6 om transfer pricing af immaterielle 

aktiver og Pillar 1 kommer til at fungere, idet ved anvendelse af armslængdeprincippet anser koncernen 

ud fra et separate entity approach-princip, hvor sammenlignelighedsanalysen er central for anvendelsen. 

Hvorimod den nye beskatningsret under Beløb A er baseret på en formelallokering og betragter 

koncernen som en helhed, snarere end en gruppe af enheder. Til gengæld åbner Pillar 1 for, at TPG skal 

gøres mere simpelt, idet de foreslår at baseline-aktiviteter indenfor distributions- og 

marketingsaktiviteter aflønnes med en fast profitsats ud fra armslængdeprincippet, således at tvister på 

området reduceres, hvilket i dag er en udfordring for mange koncerner.   

Hvis Pillar 1 bliver vedtaget, vurderer skatteminister Morten Bødskov, at de nye skatteregler vil blive en 

kæmpe underskudsforretning for Danmark. Dette skyldes, at Danmark er en eksportorienteret og videns 

tung økonomi, hvor mange koncerner og især i medicinalbranchen har store immaterielle aktiver. Derfor 

er Socialdemokratiet imod forslaget om Pillar 1. Venstre er tilhænger af beskatning af de digitale tech-

giganter, men har svært ved at se, at man kan isolere ordningen, og derfor er de også imod forslaget.135 

Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om Danmark vil gå med til OECD forslag om en 

konsensusløsning på skatteudfordringerne ved den digitale økonomi.  

Bliver Pillar 1 ikke vedtaget som en konsensusløsning, og landene implementerer egne beskatningsregler 

for digitale services, kan det have større effekt på den danske skatteindbetaling og for de danske 

multinationale koncerner i form af usikkerhed og større administrationsomkostninger ved at skulle følge 

flere forskellige regelsæt.  

Alternativet, hvis det ikke lykkes OECD at nå til enighed om Pillar 1, kan være dystert, som Pascal Saint-

Amans udtrykker det “We don’t have a Plan B” og tilføjer, at det i realiteten vil betyde en handelskrig.136  

 
133 Sommer, M., & Christensen, R.B. (2020), vedlagt som bilag 27 
134 Ritzau/Reuters. (2020), vedlagt som bilag 28 
135 Horn, H. (2020) og Bødskov, M. (2020) 
136 Sixeas, S. (2020) 
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